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 از جانب کشاورزان تقاضای بیمه محصوالت کشاورزی علل عدمبررسی 

 (استان خراسان رضوی)روستای زشک :مطالعه موردی

 دانشگاه فردوسی مشهد،کشاورزیدانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد:انسیه الصاقی

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد:آرش دوراندیش

*Email: a.aniss88@yahoo.com 

 

  :چکیده

 مثل اقتصادی عوامل نیز و ها یماریب و آفات ،جوی عوامل مانند یشرایطکنترل ان امک عدم دلیل به کشاورزیحرفه  

 از جلوگیری برای تضمینی عنوان بههمواره  بیمه .بشمار می رود اقتصادی یها تیفعال نیزتریآم مخاطره از ،بازار قیمت

 این  .است بوده مطرح کشاورزی در یگذار هیسرما انگیزه تقویت و ریسک کاهش برای ابزاری و تولید جریان توقف

واقع در شمال  روستای زشکدر کشاورزان  سوی از کشاورزی محصوالت بیمه علل عدم تقاضای بررسی منظور به پژوهش

 مصاحبه و رسشنامهپ تکمیل با تصادفی یریگ نمونه روش از استفاده با ها داده .غرب استان خراسان رضوی انجام شد

 تحلیل و تجزیه مورد آن بر مؤثر عوامل ،الجیت الگوی یریکارگ به با سپس ،دگردی یآور جمع 3131در تابستان  حضوری

 بیمه تقاضای بر مثبت تأثیر ،رخانوا بعد و سطح زیر کشت سن، متغیرهای که داد نشان ژوهشپ این نتایج .گرفت قرار

 یا رابطه ،بردار بهرهبودن  مؤنث و درآمد ،کاراشتغال به  یها سال ،سواد نظیر یعوامل هک یدرحال .ت کشاورزی داردمحصوال

 ،شود یم پرداخت دولت سوی از بیمه، حق درصد 08 حدود اخیر یها سال در که اینکه با .است داشته تقاضا با معکوس

 یرسان اطالععدم  ،رانسوی بیمه گاز  امتغر پرداخت به موقع و ییگو پاسخعدم  ،از شرایط بیمه برداران بهرهگاهی عدم آ

 ،از این رو .آیدمی شمار به بیمه پذیرش از برداران بهره بازدارنده عوامل نیتر مهم ،درست در خصوص بیمه محصوالت

جهت  یجاد مرجعیا رسیدگی دقیق به علت خسارات پدید آمده، ،کشاورزی بیمه صندوق سوی از غرامت موقعه ب پرداخت

مطرح  تقاضا افزایش برای مناسب راهکارهای جمله از توان یم را شکایات رسیدگی به و درروستا ییگو پاسخو یرسان اطالع

 .کرد

 .روستای زشکپذیرش بیمه، الجیت، مدل ،بیمه محصوالت کشاورزی :ها دواژهیکل



2 
 



 :مقدمه

تاکید  وجه وباز مورد تلف کشاورزی از دیرمخت های فعالیتوجود ریسک یا عدم اطمینان در فرآیند 

مختلف  در کشورهایی در این راستا بیمه محصوالت کشاورز .مختلف بوده است نظران صاحب متخصصین و

در نتیجه مقابله با مخاطرات مورد  و برداران بهرهی درآمدراهکارهای عمده کاهش نوسانات  به عنوان یکی از

 ابزارهای از یکی توان می را الت کشاورزیبیمه محصو .(8731 ،قربانی وترکمانی ) استفاده قرار گرفته است

 بروز هنگام در بخش این گذاران سرمایه و تولیدکنندگان مالی منابع از حمایت جهت مناسب حمایتی

 تأکید مورد مختلف کشورهای اقتصادی علوم نظران صاحب سوی از که دانست طبیعی و قهری حوادث

 و توسعه حال در کشورهای اکثر دامداری و یکشاورز مختلف های نظام در و است گرفته قرار جدی

 .(8711، چیذریو قالوند ) شود می اعمال نیز جهان یافته توسعه

 قرار توجه مورد درآمد ثباتی کاهش و بی اساسی مشکل دو حل برای ها دولت سوی از کشاورزی بیمه اصوالً

 این و نداشته را الزم سرعت و ویاییپ ایران در کشاورزی بیمه فرایند که است آن از حاکی شواهد .ردیگ یم

 به بودجه و درآمد محدودیت نیز و کشاورزی محصوالت بیمه از کشاورزان محدود شناخت از ناشی امر

 .(8711 ،اکامبوزیو کرباسی) است رکود دوران تورمی فشار همراه

 ،ه اجرا و عملکرد استدارای مشکالتی در زمین ها دهیامانند سایر  کشاورزی محصوالت بیمه که آنجا از اما

 و اشاعه در موفقیت برای رو این از .شد خواهد رو روبه ییها مقاومت با ابتدا در ،افراد سوی از آن پذیرش

 پذیرش زمینه تا شود بررسی و ییشناسا افراد پذیرش عدم و مقاومت دالیل باید تولیدکنندگان بین ترویج

 .آید فراهم کشاورزان بین در آن تر سریع

اجتماعی گوناگونی است که بدون آگاهی از  ، برای بیمه محصوالت کشاورزی تابع عوامل اقتصادی تقاضا

 .(8731 ،قربانی ترکمانی و) باشد یمکشاورزی در این زمینه ضعیف  برداران بهرهاحتمال جلب مناسب  ها آن

تفریحی از -ریستی این منطقه تو .واقع شده استبینالود  کوه رشتهزشک در امتداد جنوب شرقی روستای 

آب و  ،با طبیعت زیبا و بکر و قرارگرفتهکیلومتری مشهد  73در که جمله روستاهای گردشگری ایران است 

الت کشاورزی این محصو .میوه از بهترین مناطق ییالقی مشهد به شمار می رود یها باغهوایی خنک و 

عمده محصوالت تولیدی، وارد . باشد یمگردو و  زردآلوهلو،  ،سیب، گالبی، آلو ،آلبالو ،منطقه شامل گیالس

با وجود آب و هوای بسیار مساعد این  .رسد یمبخشی جهت مصرف داخلی به فروش بخش صادرات شده و 

فراهم  کشاورزانشرایط دشواری را برای  غیره، آفات و، تگرگ ،آسا لیسو  موقع یب یها باراناهی روستا گ

از این رو کاهش نوسانات در آمدی کشاورزان و  .کند یمراوان مواجه و آنان را با مشکالت مالی ف آورد یم

ضروری به  ،جمعیتیت جلوگیری از مهاجرهت حفظ تولیدات منطقه و ج ها آنبه وضعیت اقتصادی  توجه

 .  رسد یمنظر 
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تنها به حرفه کشاورزی اشتغال  نیم جمعیت،خانوار است که بیش از  353روستا به طور تقریبی  جمعیت

اراضی این روستا با گذشت  .باشند یمآزاد و دولتی نیز  یها شغلکشاورزی دارای  در کنار حرفهو بقیه  نددار

 شود یممتری تا چندین هکتاری را شامل  533و اکنون قطعات  شده میتقس تر کوچکهر نسل به قطعات 

 .در بین اهالی آن را گسترش داده است ی درآمداختالف که 

اری از محصوالت را از هر ساله مقد باًیتقراست که  ات طبیعی بسیار شایع این روستا سیل و تگرگ از تهدید

برای بیمه محصوالت  تقاضا وصنعت بیمه در بین کشاورزان زشک رواج چندانی نداشته . برد یمبین 

وثر بر بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا عوامل م .درصد برآورد کرد 5کمتر از  توان یمکشاورزی را 

 . عدم پذیرش بیمه توسط باغداران این شهرستان را مورد بررسی قرار دهد
 

 :ها نگاشتهپیشینه 

 بر مؤثر عوامل شناساییجهت بررسی علل عدم پذیرش بیمه به مطالعاتی اشاره خواهد شد که در آنها به 

  .پرداخته شده است که ذیال به آن اشاره می گردد، کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش

 از استفاده و کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل و کشاورزان نگرش بررسی با (8711)کرباسی

 نتایج . قرارداد مطالعه مورد را محصوالت کل و قند چغندر ،جو گندم، مورد در حاصل نتایج لوجیت مدل

 افزایش را بیمه تقاضای قند چغندر و جو ، گندم مورد در تحصیالت میزان افزایش که داد نشان مطالعه این

 انداز میزان پس همچنین  .دارد محصول بیمه به گرایش بر منفی اثری کشاورز جانبی مشاغل و دهد یم

 این نتایج دیگر از .دهد یم کاهش را محصول بیمه پذیرش احتمال قند چغندر و جو مورد در کشاورز

 .است جو محصول  مورد در بیمه ذیرشپ احتمال افزایش بر کشاورزان مالی اعتبارات اثر تحقیق

 بر بردار بهره وقت پاره فعالیت و مزرعه اندازه که نمایان ساختند یا مطالعهدر  (8731)قربانی و ترکمانی

 .دارد منفیتاثیر بیمه تقاضای

 که کردند مطرح کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل زمینه در (8731) همکاران و قربانی

 در نقش مهمی تواند یم گذاران استیس برای آن تقاضای بر مؤثر عوامل بررسی و بیمه وحسط افزایش

 عملکرد داشتن که داد نشان آنان لجستیک مدل برآورد . باشد داشته فرایند این ضعف و قوت نقاط شناخت

 . دهد یم کاهش را ریسک و است مفید بسیار صنعت این توسعه در محصوالت، بیمه مورد در منظم

 و کرباسی ، بلوچستان و سیستان استان کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی زمینه در 

 باالتر، یریپذ سکیر دلیل به جوان کشاورزان که گرفتند نتیجه نام، همین با یپژوهش در (8711)زیاکامبو

 زمین دارای افراد سوی زا محصول بیمه پذیرش احتمال و دارند محصول کردن بیمه برای بیشتری، تقاضای

 در ساختاری تغییراتی توان یم که دادند نشان همچنین ها آن .است دیگران از بیش نیز، شخصی زراعی

 .آورد پدید ترویجی، یها تیفعال از استفاده با کشاورزی بخش در بیمه توسعه بهبود برای کشاورزان، رفتار
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 بیمه بر تقاضای مؤثر عوامل عنوان بررسی با خود مطالعه در ، (8715) مقدم اسماعیل و سال کهن

 تحصیالت، متغیرهای که گرفتند نتیجه الجیت الگوی از استفاده با درگز شهرستان در کشاورزی محصوالت

 .موثر است بیمه تقاضای بر شیمیایی، کودهای مصرف و کشت زیر سطح خانوار، افراد

 که کشاورزانی دادند، نشان خود پژوهش در (8711) ه نقل از کرباسی وکامبوزیاب( 8735)نجفی و کرمی

 اشتغال هم دیگر کارهای به کشاورزی بر افزون که کشاورزانی از بیشتر است، کشاورزی ها آن اصلی شغل

 معرفی و ارائه در باید  کشاورزی، بیمه با مرتبط مروجان و کارشناسان بنابراین .رندیپذ یم را بیمه دارند،

  .باشند داشته ای ه ویژ وجهت گروه این به ها ینوآور

 گرفته صورت یا گسترده یها پژوهش کشاورزی محصوالت بیمه زمینه در نیز، جهان کشورهای دیگر در

 بیمه کاربردهای و ها برنامه ارزیابی و بررسی پایه بر ،شده انجام یها پژوهش بیشتر چارچوب و اساس .است

 مختلف کشورهای در کشاورزی بیمه نظام اجرای بودبه مورد در ییها هینظر ارائه و کشاورزی محصوالت

 :کرد اشاره زیر موارد به توان یم ها پژوهش این جمله از که است شده استوار

 گندم سوی از یکشاورز محصوالت بیمه تقاضای بررسی باهدف خود قیتحق در (8111 ) باکت اسمیت

 محصوالت بیمه خرید طرح در کشاورزان مشارکت بر تأثیرگذار متغیرهای بررسی از پس ، مونتانا کاران

 خطر، سابقه ، کشاورزان تحصیالت میزان قبیل از متغیرهایی ،یا مهیب پوشش سطح میزان و کشاورزی

 مشارکت در را بیمه نرخ و تولیدی محصول میزان نوسانات ، ها بانک و اعتباری مؤسسات به بدهی میزان

 .داد تشخیص مؤثر گندم بیمه طرح در کشاورزان

 این به و داد انجام هند خشک بیمه  و بارندگی بیمه تقاضای بررسی زمینه در یا مطالعه نیز( 8115) بیکر

 نوع این از ها آن حمایت در بارندگی بیمه اهمیت به نسبت روستاییان آگاهی میزان که یافت دست نتایج

 میزان تدریجی افزایش که رددا یم بیان چنین خود مطالعه نتایج اساس بر وی . است داشته تأثیر بیمه

 نوع این از ها آن بیشتر حمایت باعث شاندرآمد بر آن تأثیر و بیمه اهمیت به نسبت کشاورزان آگاهی

 .شود یم بیمه

 توان یم  بیمه حق میزان تغییر با که دادند نشان خود پژوهش در نیز( 8117) همکاران و ویلیام

 . کرد متمایل  زراعی بیمه  پذیرش به را وتمتفا گریزی ریسک درجه دارای برداران بهره

 تولیدکنندگان برای یا مخاطره چند زراعی بیمه تقاضای بررسی باهدف را پژوهشی نیز( 8117) گودوین

 و زمین مقدار همچون متغیرهایی او پژوهش در. داد انجام 8113 تا 8115 زمانی دوره در آیوا در ذرت

 . شد بررسی کشاورزان درآمد و مزرعه مدیریت نوع بانکی، یها یبده و تعهدات بیمه، حق آن، ارزش

 از بیمه تقاضای با آن ارزش و زمین مقدار بین یدار یمعن و مثبت رابطه دهد یم نشان تحقیق این نتایج

 موقت مالکیت و یا اجاره یها تیریمد با زمین افزایش همچنین . دارد وجود ذرت دکنندگانیتول سوی

 .است شده بیمه ایتقاض افزایش به منجر

 باالی هزینه دلیل به کشاورزی سنتی بیمه یها برنامه  ،دهد یم نشان( 1337) همکاران و اسکیز مطالعه

 یها برنامه از یک هیچ تاکنون و انجامد یم مالی شکست به اخالقی، یها مخاطره و ناسازگار انتخاب اداری،
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 با را خود اداری یها نهیهز و پرداختی یها متغرا است نتوانسته کامل طور به دنیا در کشاورزی بیمه

 .دهد پوشش بیمه حق یآور جمع

 مزرعه دو برای را بیمه بهینه نوع موتاد، تارگت یزیر برنامه روش از استفاده با( 1332) همکاران و هارداکر

  .اند کرده تعیین امریکا در آالباما ایالت در بادام بیمه نماینده

 در و نیستند پذیر ینیب شیپ  طبیعی ناگوار رخدادهای موارد، بیشتر در (8113) شیگنو و کادا باور به

 بنابراین، .کنند جلوگیری ها آن آمدن پدید از مؤثری گونه به توانند ینم زانیر برنامه و کشاورزان نتیجه،

  تواند یم بیمه زیرا است، سودمند و ضروری بسیار روشی کشاورزی، یها فراورده و محصوالت بیمه

 نتیجه در و کند پخش گوناگون نهادهای و افراد میان جغرافیایی، هم و زمانی نظر از هم را، ها مخاطره

 .دهد کاهش را ریسک

 بیمه تعهد مورد مبلغ حداکثر و محصوالت کشت زیر سطح اساس بر ایران، کشاورزی محصوالت بیمه نظام

 از که است خطرهایی دربردارنده نظام، این در بیمه پوشش زیر خطرهای .است استوار بیمه قرارداد در گر

 ،آسا لیس یها باران ،یسال خشک توفان، تگرگ، سیل، مانند مواردی و بوده خارج کشاورزی مدیریت دامنه

 .ردیگ یم بر در را زلزله و یخبندان ،یسرمازدگ

 

 :ها روشمواد و 

 به مدل این .است گردیده استفاده لوجیت مدل از بیمه تقاضای بر مؤثر عوامل مطالعه برایدر این تحقیق 

 : است زیر صورت
 Pi = F(Zi) 

 = ) Zi    α + Pi = F(    α +  

 سابقه سن، سواد، همچون) بیمه پذیرش کننده مشخص مستقل متغیرهای از یا مجموعه  xjiآن  در که

 .است (بردار بهره جنس وکشاورزی  ریغ وکشاورزی  درآمد و کشت، زیر سطح خانواده، بعد کار،

.باشند یم  α و β الگو پارامترهای

Ui است الگو اخالل جزء نیز. 

 این تخمین مورد در . است مربوط Zi به غیرخطی طور به  Pi طبیعی و لگاریتم پایه exp باال مدل در

 برایOLS معمول  روش واست  غیرخطی هم ها β بلکه بر حسبX حسب بر تنها نه Pi گفت باید مدل
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 حداکثر روش از استفاده با فوق مدل اساس براین  .نیست یگرفتن کار به مذکور مدل پارامترهای تخمین

 (8731-گجراتی ) شود یم زده تخمین درستنمایی

 .تقاضای بیمه خواهد بود احتمال نبودPi-1   تقاضای بیمه باشداگر

  

 احتمال  Pi که در آن است آن تقاضای نبود احتمال به بیمه تقاضای احتمال نسبت نشانگر باال رابطه

 .است شده داده اصاختص آن به 1 عدد اینجا در که است امi دکنندهیتول از بیمه پذیرش

 Pi -1،دکنندهیتول اینکه و استنظر مورد حادثه نیافتن وقوع احتمال iاستفاده بیمه صندوق خدمات از ام 

 .است صفر آن میزان اینجا، در که نکند

)   =    α +                                F( =    = L i 

 بیمه به گرایش احتمال بر توضیحی متغیرهای از کی هر نسبی تأثیر تعیین بر عالوه فوق بعتا تخمین با

 شده لحاظ متغیرهای از کی هر تغییرات به نسبت را آن یها کشش میانگین نیز و نهایی تغییرات توان یم

 :که در آن.کرد تعیین و محاسبه مدل در

: Li حسب بر اتنه نه که است مزیت یا برتری نسبت لگاریتم  xi بیان خطی نیز پارامترها حسب بر بلکه 

 .است شده

 y :شود یم تعریف زیر صورت به وابسته کیفی متغیرهای آن در و است الجیت همان Li پیشگفته رابطه در

 اند کردهکه بیمه  یبرداران بهره   1 =

y = 0   اند نکردهکه بیمه  یبرداران بهره 

 زیر سطح ،ه کار کشاورزیسابق برداران، ه بهر تحصیالت میزان :ز ا است عبارت نیز مستقل متغیرهای

 .است رخانوا بعد و بردار بهره کشاورزی و غیر کشاورزی درآمد جنس، ،سن ، )هکتار (کشت

 =X4عدخانوارب   =X3سواد   =X2سن   =X1جنس 
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  =X6سطح زیر کشت    =X5اشتغال به کشاورزی  یها سال

  =X8غیر کشاورزی  درآمد   =X7کشاورزی  درآمد

در تابستان روستای ییالقی زشک  بردار بهره 23از پرسشنامه تکمیل طریق از پژوهش این نیاز مورد یها داده

 بانکسایر اطالعات مورد نیاز تحقیق نیز از . ساده جمع آوری گردید تصادفی یریگ نمونهبه روش  8717

همچنین برای برآورد الگوی الجیت از . ردیدگ یآور جمعاستان خراسان رضوی  صندوق بیمه کشاورزی و

 . شده استاستفاده  shazam افزار نرم

 :بحث و نتایج

 . دهد یممحصوالت باغی روستای ییالقی زشک را نشان  بیمه پوشش زیر خطرهای (8) شماره جدول
 

 (روستای زشک)محصوالت باغی بیمه پوشش تحت خطرات  -(8) جدول

 کشاورزی محصوالت بیمه صندوق : مأخذ

 

به گیالس و آلبالو و  توان یم ها آن نیتر مهمانواع محصوالت باغی است که از  دکنندهیتولروستای زشک 

دیگر تگرگ، سیل، سرما و این محصوالت در برابر مخاطرات طبیعی .اشاره نمود  رهیغ وسیب و گالبی 

رویدادهای طبیعی در زشک است که  نیتر عیشاتگرگ و سیل از . رندیگ یمتحت پوشش بیمه قرار  عوامل

 .را از بین خواهد بردزیادی از محصوالت  بخش وخسارات زیادی را به باغات وارد آورده 

 این یها داده .است شده آورده نمونه، برداران ه بهر اقتصادی -اجتماعی یها یژگیو  (1) شماره جدول در

خود را تنها  درآمدو اکثر کشاورزان  است باالیی سطح در کشاورزان سن و کار سابقه ،دهد یم نشان جدول

میزان این در آمد با نوسان بسیار باالیی در بین کشاورزان همراه است .  کنند یماز بخش کشاورزی کسب 

سالیانه  یها نهیهزرا تنها در حد جبران  درآمد یا عدهبسیار خوب داشته و  درآمد یا عدهبه طوری که 

 صاعقه برف سنگین باران سیل اسا زلزله توفان تلقیحزمان  در ماگر خبندانی و سرما سیل تگرگ 

   + + +  + + + گیالس

   + + +  + + + آلبالو

   + + +  + + + آلو

  + + + +  + + + هلو

 + + + + + + + + + زردآلو

  + + + +  + + + سیب

  + + + +  + + + گالبی

  + + + +  + + + گردو
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در اختیار تاجران روستا است  درآمد نیتر شیبورزی نیز بسیار دارای نوسان است و غیر کشا درآمد. دانند یم

 .دهند یمکه محصول را از کشاورزان خریداری کرده و به کارخانه تحویل 

جمعیت و  نیتر شیببومی دارای  یها خانوادهشده که  برآوردنفر  3تعداد افراد خانوار نیز به طور میانگین 

دارای کمترین جمعیت خانواری روستا  باشند یمهر که دارای شغل فرعی کشاورزی ساکن ش یها خانواده

تعدادی از .سطح زیر کشت باغات نیز با نوسان زیادی همراه است  شود یمور که مشاهده همان ط .هستند

ی چند متری به کشاورزی ها نیزمی در ا عدهی چندین هکتاری بوده و ها نیزمدارای  برداران بهره

 .ندا مشغول
 نمونه برداران بهره اقتصادی و اجتماعی یها یژگیو  :(1)جدول 

 میانگین حداکثر حداقل عنوان

 51.315 13 15 (سال )سن

 25.5 35 5 (سال )سابقه کشاورزی

 81133 13333 533 (متر)سطح زیر کشت 

 87133333 133333333 233333 )تومان( کشاورزیساالنه  درآمد

 3733333 833333333 3 )تومان( رزیغیر کشاو ساالنه درآمد

 3.15 81 1 (نفر) بعد خانوار

 پژوهش یها افتهی  :ماخذ     

 

 شودمی مشاهدههمانگونه که  .دهد یمبررسی را نشان  مورد کشاورزان تحصیالت میزان (7 ) شماره جدول

 8125صد زیر دیپلم و در 23حدود  یمابق و دهند یمتشکیل  سواد یبحدود نیمی از جمعیت روستا را افراد 

افراد دارای . درصد افراد هم تنها سواد خواندن و نوشتن ابتدایی دارند 8325 . باشند یمدرصد باالی دیپلم 

کمترین میزان مربوط به سطح مدرک .  دهند یمدرصد جمعیت را تشکیل  83و باالتر نیز  پلمید فوقمدارک 

 .باشد یمدرصد  125دیپلم بوده که معادل 
 

 نمونه برداران بهره تحصیالت میزان :7 شماره جدول

 لیسانس وباالتر پلمید فوق دیپلم پلمید ریز ابتدایی سواد یب 

 1 1 8 1 3 81 فراوانی

 5 5 1.5 11.5 83.5 23.5 درصد

 پژوهش یها افتهی  :ماخذ     

 

بیش از ه دست آمده اطالعات بطبق  .دهد یمنمونه را نشان  برداران بهرهوضعیت شغلی (  2)جدول شماره 

فرعی  یها شغلو مابقی عالوه بر کشاورزی از طریق  اند مشغولنیم جمعیت روستا تنها به کار کشاورزی 

.  کنند یم درآمدنیز کسب  رهیغ وقصابی  دامداری، سوپری، تجارت، جوشکاری،، پالستیک فروشیمانند 

 . اند دهیبرگزعنوان شغلی تفننی از افراد نیز کارمند و متخصص بوده و کشاورزی را به  یا عده
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 (درصد)برداران بهره شغلی وضعیت :2 شماره جدول

 کارمند آزاد فقط کشاورزی 

 3.5 75 53.5 درصد

 پژوهش یها افتهی  :ماخذ     

 

دهد که بررسی نتایج الگو نشان می. دهد یمرا نشان الجیت نتایج حاصل از برآورد مدل (  5)جدول شماره 

که افراد مسن تر گرایش بیشتری به بیمه کردن محصوالت  دهد یمنشان است که مثبت ن ضریب متغیر س

 . تجربه بیشتر آنان در خصوص مواجهه با حوادث طبیعی باشد تواند یمدلیل این امر  و خوددارند

که کشاورزانی که دارای  دهد یممثبت بر پذیرش بیمه است و نشان  یریتأثمتغیر سطح زیرکشت دارای 

 نیهمچن .خوددارندمعرض خطر بیشتر هستند تمایل بیشتری برای بیمه محصوالت  در و تر بزرگی اراض

 . است تمایل بیشتری به بیمه باغ خود دارند بیشتراعضای خانوار آنها کشاورزانی که .

این دلیل  .افراد دارای تحصیالت باالتر تمایلی به بیمه ندارند دهد یممنفی بودن ضریب متغیر سواد نشان 

اکثر این افراد .در کمی وسعت اراضی آنان و تفننی بودن حرفه کشاورزی برای آنان دانست  توان یمامر را 

نعی جهت پرداخت حق را ما درآمدسعت کم زمین و کمی که و باشند یمدارای زمین کشاورزی کوچک 

 .دانند یمبیمه 

این مورد با توجه .ایل به بیمه کمتری دارند باالتری دارند تم و غیر کشاورزی کشاورزی درآمدکشاورزانی که 

معرض خطر کمتر  در ومرغوب تر  یها نیزمقابل توجیه است زیرا که  ها سالدر طول  ها آنباالی  درآمدبه 

شاورزان مرد در مواجهه با بیمه تمایل بیشتری را نتایج همچنین نشان می دهد که ک .با در آمد بیشتر دارند

و این مورد با  دهند یمریسک خطر را به بیمه ترجیح ر صورتی که زنان کشاورز د دهند یماز خود نشان 

 . توجه به استقالل مالی بیشتر در مردان قابل توجیه است
 

 ت کشاورزیمحصوال بیمه یتقاضا بر مؤثر عوامل تخمین به مربوط الجیت مدل از آمده دست به نتایج -(5) جدول

 متغیرنام  مقدار ضریب tمقدار  اثر نهایی
 جنس 28.573- 0.33830- 0.11738-

 سن 13.150 0.12760 0.54022
 سواد 8.4898- 0.30181- 0.34877-
0.34917 

 بعد خانوار 8.4997 0.21760

-0.16254 -0.16254 -13.994 
 سابقه کشاورزی

 سطح زیر کشت 32.738 0.18907 0.13449
 کشاورزی درآمد 11.820- 0.24821- 0.48559-
 غیر کشاورزی درآمد 8.9122- 0.46056- 0.36612-
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 پژوهش یها افتهی  :ماخذ                

 

که با تغییر جنسیت از مرد به زن احتمال  دهد یممربوط به متغیر جنسیت نشان  -3288میزان اثر نهایی 

مقابل  پذیرش بیمه دارند و درمردان گرایش بیشتری به  واقع در. کاهش خواهد یافت 3288ذیرش بیمه پ

و همچنین با افزایش یک واحدی متغیرهای . خوددارندزنان تمایل کمتری به بیمه کردن محصوالت 

 . افزایش خواهد یافت 3287و 3252،3272 به ترتیب احتمال پذیرش بیمه بعد خانوار و سطح زیر کشت،سن

که یک واحد افزایش  دهد یمکشاورزی و غیر کشاورزی نشان  ، درآمدسواد یرهایمتغاثر نهایی مربوط به 

اثر نهایی  .دهد یمکاهش  3271و  3221 ، 3272احتمال پذیرش و تقاضای بیمه را به ترتیب   رهایمتغدر این 

یک واحد افزایش در میزان سابقه  کند یمکه بیان  دهد یمرا نشان  – 3281مربوط به سابقه کار میزان 

 .دهد یمکاهش  3281کشاورزی احتمال پذیرش بیمه را 

سایر مطالعات با نتایج حاصل از  درآمدسابقه کار، سواد و  یرهایمتغپیشین مطالعات ی ها افتهی سهیمقا رد

 همچنان. آن باشد برداران بهرهخاص مربوط به این منطقه و  یها یژگیوبیانگر  تواند یمکه  ستا  تناقضدر 

و از  کنند یمسعت بسیار کم کشاورزی با و ییها نیزمافراد دارای سواد باالتر اغلب در  شود یممشاهده  که

بیشتری بر تقاضای بیمه است بنابراین طبیعی است که این افراد  ریتأثآنجا که متغیر سطح زیر کشت دارای 

واد و تقاضای بیمه عکس میان س یا رابطهاین رو  از وتمایلی به بیمه کردن محصول خود نداشته باشند 

  شود یمنمایان 
 

 :ادهاپیشنه و یریگ جهینت

 یها اقدام سیاست، این اجرای کنار در بایداما . است کشاورزان خود سود به نهایت در کشاورزی بیمه اجرای

ان ربیمه گ، کشاورزان باهمتو این مهم جز  .پذیرد صورت نیز، کشاورزان مشارکت افزایش همچون دیگری

ضای بیمه در روستاها به حد مورد تا میزان تقاو تالششان در جهت بهبود وضعیت بیمه میسر نخواهد بود 

 .انتظار رسیده و اقدامی در جهت بهبود توسعه روستا باشد 

 و کامل توجیه جهت در ییها آموزش است بسیار پایین بیمه فوائد و اهداف از افراد آگاهی میزان 

به کشاورزان  تواند یم موارد دیگر و غرامت میزان خسارت، نوع ،ها مهیب حق مورد در کشاورزان از ییزدا ابهام

 آگاه برای کشاورزی محصوالت بیمه کارشناسان .در خصوص پذیرش شرایط بیمه بسیار کمک کننده باشد

 نظارت باید همچنین .باشند داشته ها آن با بیشتری تماس  توانند یممحصوالت  بیمه از کشاورزان کردن

و  ها افتهیطبق  .رسد یم نظر به حیاتی سیارب نظارت این که شود انجام کشاورزان به غرامت توزیع بر دقیقی

 یها حیتوض ندادن ارائه و غرامت بموقع نشدن پرداخت بدست آمده، برداران بهرهنتایجی که از مصاحبه با 

 از گذاران مهیب است، شده موجب صندوق عملکرد و بیمه پوشش زیر یها مخاطره مورد در گذار مهیب به الزم

 کاهش اثر در فناوری سطح ارتقای جمله از مواردی در بیمه یها تیمز به بتنس و شوند دلسرد بیمه نظام
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که  دهند  صورت را الزم یها واکنش است، همراه کشاورزان رفاه و تولید سطح افزایش با که تولید، مخاطره

 . این خود نیز باعث کاهش عملکرد بیمه خواهد شد

 به غرامت پرداخت در سهولت نظیر کشاورزی محصوالت بیمه خصوص در الزم تسهیالت ایجاد

، کشاورزی محصوالت برای بیمه اداری مراحل شدن آسان، خود تعهدات به بیمه کردن عمل ،گذاران مهیب

از دیگر اقداماتی است  خسارت عدم تخفیف عنوان تحت خسارت بدون گذاران مهیب به بیمه حق در تخفیف

 .یرداران صندوق بیمه صورت پذزتوسط کارگ تواند یمکه 

 میزان کاهش در تواند یم این که کنند یم کشاورزی ،مساحت کم یها نیزم روستای زشک در برداران بهره

 ژهیبو کشاورزان و است پایینی حد در کشاورزان درآمد در این شرایط. بگذارد تأثیر محصول افت و درآمد

 تغییرات باید ازاین رو کنند ددرآم کسب شغل این از توانند ینم هم خود زندگی کفاف حد در ،پاها خرده

 استفاده با کشاورزی بخش در بیمه توسعه بهبود برای کشاورزی یها استیسو  رفتارکشاورزان در ساختاری

 .داد انجام ترویجی یها تیفعال از

 را آنان آگاهی سطح شود، ناکشاورز درآمد افزایش موجب بتواند که ییها استیس کاربرد اینکه سرانجام

 پوشش سطح و کند تقویت کشاورزی یها تیفعال انجام به جوانان گرایش برای را الزم انگیزه ،دهد افزایش

 گردد کشاورزاناز سوی  بیمه پذیرش افزایش موجب تواند یم دهد افزایش گوناگون محصوالت برای را بیمه

.  
 :منابع
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 بین در کشاورزی تمحصوال بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی (8711) .م ک و چیذری، قالوند، -2

 مازندران و تهران یها استان کشاورزان

 بر مؤثر عوامل لجستیک تحلیل . ، هفر فرهنگ دکتر .ک روستا، دکتر .ا پور، زمانی دکتر .ر ریاحی، -5

 ، 11 شماره ششم،( جلد) سال. فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه کشاورزی . پسته محصول بیمه پذیرش

 8711 زمستان

 :موردی پژوهش.صنعتی دام بیمه تقاضای بر مؤثر عوامل تعیین. ق ،نوروزی .خ قادری، .ب ،نجفی دکتر -1

 و بهار ،پیاپی 13 و 81 شماره ششم( جلد) سال. صندوق بیمه کشاورزی پژوهشی فصلنامه مازندران استان

 8711 تابستان
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 در جو و گندم بیمه پذیرش در تأخیر و پذیرش بر مؤثر عوامل. ، مبخشوده دکتر م و ،یهاشم ریم -3

 بهار ، پیاپی 13 و 81 شماره ششم( جلد) سال .صندوق بیمه کشاورزی فصلنامه پژوهشی. مبارکه شهرستان

 8711 تابستان و

 شهرستان :موردی پژوهش ؛ها یدامدار بیمه بر مؤثر عوامل بررسی .س ،مقدم شهرکی. م کترکهنسال،د -1

 8711 پاییز ، 18 شماره ششم،( جلد)سال .رزیصندوق بیمه کشاو پژوهشی فصلنامه .نیشابور

.  گرمسار شهرستان در کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش بر مؤثر اقتصادی عوامل بررسی. ن ،قناعت -1

 8711 پاییز ، 18 شماره ششم،( جلد) سال .صندوق بیمه کشاورزی پژوهشی فصلنامه

 محصوالت بیمه رشیپذ بر مؤثر املعو بررسی .(8731)  .ز، فرهمند و .ع ،کرباسی،ب ،قربانی -83

 .مشهد فردوسی دانشگاه، ایران اقتصادکشاورزی کنفرانس سومین مقاالت مجموعه، کشاورزی

 کشاورزی، محصوالت بیمه تقاضای بر مؤثر عوامل بررسی( 8715) .ق ،مقدم اسماعیل و ر .م،کهنسال—88

   .88 شماره کشاورزی، و بیمه فصلنامه.درگز شهرستان :موردی مطالعه

  تهران دانشگاه انتشارات ، ابریشمی حمید ترجمه ، اقتصادسنجی مبانی ( 8731. )د، گجراتی12 -
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