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 کیدهچ

 برای بیشتری امنیت توانمی هم از آن استفاده با زیرا مشاورزی دانست؛ توسعه هایاهرم از یکی توانمی را مشاورزی محصوالت بیمه

 مشراورزی  بخرش  در هرای خصوصری  سرمایه جذب و جلب برای مطلوبتری شرای  هم و ساخت فراهم مشاورزی تولیدمنندگان محصوالت

 و بهره 5934زعفران مار شهرستان قاین در سال  مشاورز 558ه تالش شده است تا با استفاده اطالعات حاصل از در این مطالع. آورد فراهم

نترای   . مرورد بررسری قررار گیررد     بیمه زعفران پذیرش بر تأثیرگذار ای هکمن توبیت عواملمرحله گیری از سه الگوی الجیت، پروبیت و دو

عوامل مؤثر  زین و بیمه رشیعوامل مؤثر بر پذ انیم تواندیم ای هکمن به دلیل اینکهمرحله روش دواز بین الگوهای برآوردی،  نشان داد مه

نتای  به دست آمده از متغیرهای الگو با هر سره مردل بررآوردی نشران     . از قوت بیشتری برخودار است شود، لئقا زیای تمگذار مهیبسطح بر 

لیانه، استفاده از تسهیالت بانکی، سطح زیرمشت، استفاده از خردمات آموزشری مروجران،    دهد مه متغیرهای تحصیالت مشاورز، درآمد سامی

گذاری زعفرران دارد و تنهرا متغیرر سرن دارای ترأثیر      ای و شاخص دانش فنی زراعی دارای تأثیر مثنت بر پذیرش و بیمهشاخص دانش بیمه

آموزشری در خصروص مزایرای بیمره      هرای  ا توجه به نترای  اسرتفاده از دوره  ب. گذاری زعفران داردگذاری و میزان بیمهمنفی براقدام به بیمه

، های بیمه، زمان بیمه نمودن و میزان حق بیمه دهی صندوق آگاهی مشاورز از انواع خدماتروستایی و نیز افزایش سطح  مناطق محصول در

جهت گسرترش اسرتفاده از تسرهیالت برانکی      رهاییراهکا تدوین و مختلف درآمدی سطوح به مشاورزی بیمه صندوق مسئوالن توجه بیشتر

 .گرددبه عنوان پیشنهاد مطرح می برای مشاورزان

 

 .قاین شهرستان بیمه، زعفران،: ملمات ملیدی

 

    90 مقدمه

باشد،  های مشاورزی سرشار از مخاطرات گوناگون می فعالیت

وجود انواع مخاطرات طنیعی و ایرطنیعی سرنب شرده اسرت ترا     

 ان محصوالت مشاورزی با شرای  نامطمئن و آسریب تولیدمنندگ

های مختلف  به همین منظور در بین سیاست. پذیری روبرو باشند
                                                                                           

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،اورزیدانشجوی دمتری گروه اقتصاد مش -5
 .دانشگاه فردوسی مشهد ،استاد گروه اقتصاد مشاورزی -4

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوی مارشناسی ارشد گروه اقتصاد مشاورزی -9

 (hoshos1540@yahoo.com: نویسنده مسئول -)*

حمایتی، بیمه محصوالت مشاورزی به عنوان یکری از ابزارهرا و   

های حمایتی و انگیزشی مناسرب دولتری از مشراورزان و     سیاست

برا  تولیدمنندگان بخش مشاورزی محسوب شده مه جهت مقابله 

توانرد   این خطرات همواره مورد توجه و تأمید بروده اسرت و مری   

بیمره  (. Mahmoudi et al., 2004)ای ایفرا منرد    نقرش عمرده  

محصوالت مشراورزی ایرن امکران را بررای مشراورزان فرراهم       

های مردیریتی   آورد تا به منظور ماهش ریسک، بهترین برنامه می

 .(Haq et al., 2003)هرای پایردار را بکرار بنرنرد      و اسرتراتژی 
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دهد مه چنانچه از این ابزار به درستی استفاده  ها نشان می بررسی

گذاری در بخرش مشراورزی و    شود در نهایت به افزایش سرمایه

 ,.Shokri et al)رونق هر چه بیشتر این بخش منجر خواهد شد 

ها بررای حرل دو   در اصل بیمه مشاورزی از سوی دولت(. 2008

-ثنات مورد توجه قرار مییین و درآمد بیمشکل اساسی درآمد پا

توان گفت بیمه محصوالت مشاورزی ابزاری است مره  می. گیرد

. گرذاری خرود را ایمرن سراخت    تروان سررمایه  به ممرک آن مری  

تواند باع  افزایش احسراس امنیرت   همچنین بیمه مشاورزی می

 در جوامع روستایی شود و بهداشت روانی مشاورزان را تأمین مند

وری در ن به نوبره خرود ازشررای  ضرروری افرزایش بهرره      مه ای

صندوق بیمه محصروالت مشراورزی برا هردف     . مشاورزی است

ها از طریق ممک مستقیم دولرت بره مشراورزان،     جنران خسارت

با بیمه دو محصول صرنعتی پننره و    5919فعالیت خود را از سال 

 . )خراسرران و مازنرردران آارراز مرررد   چغندرقنررد در دو اسررتان

Agricultural Insurance Fund Performance Reports 

in Recent Years, 2013 )    پرس از آن هررر سراله برر تعررداد

ای مره   محصوالت تحت پوشش و حمایت خود افزود، بره گونره  

 محصول زعفران نیز مه به عنوان یکی از مهمتررین و راهنرردی  

باشرد و نقرش    ترین محصوالت در میان تولیدات مشراورزی مری  

ر ارزش صادراتی محصوالت ایرنفتی دارد تحت پوشش مهمی د

نظر بره اهمیرت    .صندوق بیمه محصوالت مشاورزی قرار گرفت

 باالی بیمه محصوالت مشراورزی در رونرق و افرزایش سررمایه    

گذاری مشاورزی، افزایش تولید و در نتیجه بهنود سطح زنردگی  

ای، در خصوص شناسایی عوامرل مرؤثر    مشاورزان، انجام مطالعه

 به منظور لحاظ نمودن نترای  در برنامره   بر پذیرش بیمه زعفران

 (Goodwin, 1993) گرودین . رسرد  ها ضروری به نظر می ریزی

عوامل مؤثر بر تقاضرای بیمره محصرول ذرت در ایالرت آیروای      

آمریکا را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دسرت یافرت مره    

محصرروالت  مالکرران مررزارع بزرگتررر تمایررل بیشررتری برره بیمرره

ای و مالکیرت   های اجاره مشاورزی دارند و ارزش زمین و مدیریت

موقت زمین اثرر مثنتری برر تقاضرای بیمره ذرت دارد و موجرب       

افزایش تمایل مشراورزان تولیرد مننرده ذرت بره پرذیرش بیمره       

بره   (Vandeveer & Young, 2001)واندویر و یان  . شود می

ورزان ویتنرام شرمالی   بررسی پیمایش تقاضای بیمه از سوی مشا

انداز و خصوصیات  پرداختند و به این نتیجه دست یافتند مه چشم

هررای فررردی و درآمررد مزرعرره و  هررای مشرراورزی، ویژگرری بیمرره

مشاورزی و سطح تحصیالت مشاورزان از عوامل اصلی تقاضای 

 ,Grace & Skipper) س و اسکیوراگر .باشد بیمه مشاورزی می

اثر  اند وبر رشد اقتصاد، مؤثر برشمرده اثر بانک و بیمه را (2002

 Paulson et) مشترک این دو را بر رشد اقتصادی بیشتر دانستند

al., 2004; Anderson, 2003; Sadati et al., 2010)   بیمره

محصوالت مشراورزی را ابرزاری نروین و سرودمند در مردیریت      

ریسک در مزرعه به شرمار آورده و توسرعه و بهنرود راهنردهرای     

ریت ریسک، بویژه بیمره مشراورزی را بررای تولیدمننردگان     مدی

( Boon, 2005) بون. دانندبخش مشاورزی، الزم و ضروری می

در سنگاپور، رابطه میان تولید ناخالص داخلی و بیمه را با استفاده 

از مدل تحصحیح خطا به صورت سرری زمرانی بررسری مررد و     

و برر سراختار    GDPدراز مدت بر رشد  نتیجه گرفت مه بیمه در

 فرالکو و پرینر   . مردت ترأثیر دارد   سرمایه در درازمدت و موتاه

(Falco & Perrings, 2005) نرردنشرران دادای در مطالعرره ،

مشاورزان در مورد ریسک قیمت ماالها، مربوط  بیشترین نگرانی

. مقرررات دولرت اسرت    به ریسک تولید و تغییررات در قروانین و  

 هرا را بزرگتررین   مربوط به نهاده هایتعدادی از مشاورزان، هزینه

نتای  این پژوهش، همچنین نشران  . مننع ریسک به شمار آوردند

 و اسررتفاده از بازارهررای فرعرری و بیمرره داد مرره حفررظ نقرردینگی

هرایس و  . ، مهمترین راهکار در مدیریت ریسک اسرت مشاورزی

ای با عنروان رابطره   مقاله (Haiss & Sumegi, 2006)سامگی 

تصادی، رابطه علی بین بیمره و رشرد اقتصرادی را    بیمه و رشد اق

نترای  شرواهد   . مشور اروپایی مورد بررسی قررار دادنرد   43برای 
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. دهرد ضعیفی را در حمایت بیمره از رشرد اقتصرادی نشران مری     

در  (Mir Salehpour et al., 2011)میرصالح پور و همکراران  

شراورزی  های مو مقایسه تأثیر بیمه و نهادهای به بررسی مطالعه

بره دسرت   نترای   . پرداختند تولید برن  در استان گیالن بر میزان

سرطح زیرر    دادداگالس نشران   -گیری از مدل ماببهره آمده با

علفکش، نیروی مار و بیمه،  مشت، بذر مصرفی، مود اوره، مقدار

داری با تولید دارد، در حالی مه مود فسفات و رابطه مثنت و معنی

مهنسررال و محمرردزاده  .عکرروس اسررتدارای رابطرره ای م سررم

(Kohansal & Mohammadzadeh, 2011) ای به در مطالعه

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمره زرشرک مراران شهرسرتان     

سرابقه فعالیرت،    متغیرهرای نتای  نشران داد مره   . قاین پرداختند

مد، ارتناط با مرو  و سطح زیر مشرت، دارای ترأثیر مثنرت و    آدر

دارای تأثیر منفی بر تقاضای بیمه زرشرک   سن،دار و متغیر معنی

 .می باشدماران 

 ,.Khani Gharie Gapi et al)همکاران  گوی وخانی قریه

اثر بیمه محصروالت مشراورزی،    ای به بررسیدر مطالعه (2011

 گیری از روش هشریائو بر رشد اقتصادی بخش مشاورزی با بهره

در ایرران  مره   اددنتای  تخمین در این پژوهش نشران  . پرداختند

مشراورزی بره    سویه از رشد اقتصادی بخشتنها یک رابطه یک

رشد بیمه محصوالت مشاورزی برقرار است و رابطره عکرس آن   

در ( Gharibi et al., 2011)ارینری و همکراران    .برقرار نیست

های بیمره زیترون برر تولیرد و     تأثیر شاخصای به بررسی مطالعه

افزایش نتای  نشان داد مه . ختندپردا سطح زیرمشت آن در ایران

مستقیم با افرزایش سرطح بیمره    ای سطح زیر مشت دارای رابطه

اما توسعه سطح زیر مشت در مناطق پرخ  بیشتر اسرت و  ؛ است

همچنین نتای  نشان داد مه ضریب همنستگی میرزان ارامرت و   

و همکراران   مهنسرال  .انرد سطح زیر مشت دارای رابطه مستقیم

(Kohansal et al., 2012)  بره مرارگیری   در پژوهشی با عنوان

برر پرذیرش    شنکه عصنی مصنوعی در رتنه بندی عوامرل مرؤثر  

بره بررسری    شهرسرتان قرائن  در بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن

نترای  نشران داد مره    . فامتورهای اثرگذار بر حق بیمه پرداختنرد 

عوامل اقتصادی و اجتماعی گوناگونی بر پذیرش بیمه و تقاضای 

اثرر  دارای ضریب سابقه و سرطح زیرمشرت،   . آن مؤثر بوده است

ای معکوس است؛ اما سن مشاورزان رابطه مثنت بر پذیرش بیمه

دار معنری  همچنین منفری و . با پذیرش بیمه محصو ل گندم دارد

بودن ضریب قیمت انتظاری گویای آن است مه با افزایش حرق  

زان مراهش  پذیرش بیمره از سروی مشراور   ( مشاورز سهم)بیمه 

در  (Karbasi et al., 2012)ی و همکرراران مرباسرر. یابرردمرری

و ارزش  های پرداختیارتناط میان حق بیمهای به بررسی مطالعه

هی  رابطره  نتای  نشان داد مه . پرداختند افزوده بخش مشاورزی

علّی میان بیمه بخش مشاورزی و ارزش افزوده آن و به عکرس،  

 & Farrokhnejad) ابی بشررآبادی فرخ نژاد و مهر. وجود ندارد

Mehrabi Boshrabadi, 2012 )ای برره بررسرری در مطالعرره

اثرگذاری بیمه محصوالت زراعری برر مرارایی تولیرد و مردیریت      

های تجهیز و نوسازی شده مشت برن  الهیجان ریسک در زمین

بررداران   مارایی فنی بهرره  مه میانگین نتای  نشان داد. پرداختند

دار بیمه شده بیشتر اسرت، امرا ایرن مقردار معنری      برن  در مزارع

مهمترین عامل مؤثر بر تقاضرای بیمره، میرزان     همچنین. نیست

 .سطح زیر مشت مشاورز است

با توجه به مطالعات متعردد صرورت گرفتره در زمینره بیمره      

محصوالت مشاورزی و نیز اتفاق نظر ملی پژوهشرگران در ایرن   

کارهای اساسری تضرمین   خصوص مه بیمه به عنوان یکی از راه

ای قرار گیررد   مننده درآمد مشاورزان بوده و باید مورد توجه ویژه

و نیز از دیگر سوی، نظر به اهمیت تولید محصرول زعفرران بره    

 عنوان مهمترین محصول راهنر

شود تا برا   در استان خراسان جنوبی، در این مطالعه تالش می

مرار   رز زعفرران مشراو  558استفاده از اطالعات مقطعی حاصل از 

گیررری از الگوهررای  و بررا بهرره  5934شهرسرتان قرراین در سرال   

هررای  توبیررت، سررازه -ای هکمررندومرحلرره الجیررت، پروبیررت و

تأثیرگذار بر پرذیرش بیمره زعفرران در شهرسرتان قراین مرورد       
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 .شناسایی قرار گیرد

 

 در سطح شهرستان قاین ی انتخابیها نمونهپراکنش  - جدول 
Table 1- The distribution of the selected samples in Qaen 

city 

 درصد

Percent 

 فراوانی نمونه

 Sample frequency 

 (روستا)بخش 
County 

55.08 65 
 بخش مرمزی

Central county 

27.09 33 
 دشت بیاض-بخش خضری

Khezri Dashtbayaz 

16.90 20 
 بخش حاجی آباد

Hajiabadi 

100 118 
 مل

Total 
Source: Authors’ estimation  

 

 کار  های انتخابی کشاورزان زعفران توزیع فراوانی نمونه - جدول 

 شهرستان قاین بر اساس معیار سطح زیرکشت

Table 2- The distribution frequency of the selected 

samples of saffron farmers Qaen city based on the area 

under cultivation 
 درصد

Percent 

 راوانی نمونهف

 Sample frequency 

 طبقات

Floors 

69.491 82 
 هکتار 5تا  1/0بین 

0.5 to 1 ha 

15.254 18 
 هکتار 4تا  5بین 

1 to 2 ha 

15.254 18 
 هکتار 4بیش از 

Over 2 ha 

100 118 
 مل

Total 
              ource:  uthors’ estimation 

 

 ها مواد و روش

ای مطلوب، متناسرب   ستیابی به نمونهدر این مطالعه برای د 

گیری تصادفی ساده و برای تعیین  از روش نمونه با اهداف مطالعه

، مه در زیرر اشراره شرده    (5319) ها از رابطه مومران تعداد نمونه

 .بهره گرفته شده است

(5                                                         )
2

22 .

d

st
n  

دقرت  : d  واریانس صرفت مرورد مطالعره،    : 2s ر این معادلهد

. شود استفاده می = t 31/5حجم نمونه مل و : n ،  احتمالی مطلوب

برای تعیین تعداد نمونه، یک پیش مطالعه انجام شرد مره در آن   

مطالعره نشران     نتای  بررسی این پیش. پرسشنامه تکمیل شد 51

س صفت مورد مطالعه یعنی متغیر میفی، استفاده از واریانداد مه 

خدمات ترویجی مارشناسان و مهندسین ناهر از سوی مشاورزان 

مومران بر این اساس با استفاده از رابطه . باشد می 041/0برابر با 

 1و مرران خطرای معرادل     (بدون داشتن حجرم جامعره آمراری   )

. ن گردیرد تعیری  558درصد، حجم نمونه مل ایرن مطالعره برابرر    

بنابراین اطالعات الزم به منظور دسرتیابی بره هردف مطالعره از     

به طور تصرادفی  مار این شهرستان نفر از مشاورزان زعفران 558

 مررده  بیمه را خود محصول مشاورز 89 میان، این از مه)انتخاب 

و ملیره  ( بودنرد  نکررده  بیمره  را خرود  مشراورز، محصرول   91 و

تکمیرل   5934حضوری در سرال   ها از طریق مصاحنه پرسشنامه

نمونه مه به صرورت تصرادفی    558در این مطالعه از مل . گردید

 5ترا   0,1نمونه با سطح زیرمشت زعفرران برین    84تعیین شده، 

هکترار و   4ترا   5نمونه با سطح زیرمشت زعفران بین  58هکتار، 

 .باشند یمهکتار  4با سطح زیرمشت بیش از  نمونه 58

هرای پرسشرنامه، از    داری درونری سروال  به منظور بررسی پای

افرزار   تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای مرونناخ به ممک نرم

SPSS  استفاده گردید 5اعتنارقابلیت و استفاده از آزمون: 

 (4              )                            
)1.(

1 2

2

t

i

s

s

n

n 





 

هرای   تعرداد زیرر مجموعره سروال    برابر برا   nدر این رابطه 

2،پرسشنامه یا آزمون

is=  واریانس سوالi های  واریانس داده) ام

2و( ها موجود در یک ستون ماتریس داده

ts = واریانس مل آزمون

هرا   یا به عنارت دیگر واریانس سرتون مجمروع در مراتریس داده   

( 78.0)مطالعره  ننراخ در ایرن   ضریب آلفای مرو. باشد می

بریش  )مرونناخ محاسنه گردید مه با توجه به مقدار ضریب آلفای 

                                                                                           
1 - Reliability test 
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ی است هیبد .قرار گرفت دییتأپایایی این پرسشنامه مورد ( 4/0از 

 .است بهتر مه هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد،

 

 5الگوهای الجیت  پروبیت و توبیت

 بیمه به نسنت وابسته نگرش مشاورزان تغیرمطالعه، م این در

اسرت  ( موهرومی )میفری  است، مه یک متغیرر   زعفران محصول

 را خود مه محصول دسته از مشاورزانی مقدار عددی آن برای آن

 مه محصول خرود را  مشاورزانی آن دسته از و یک اند،مرده بیمه

ت الگوی الجیت، الگوی رگرسیونی اس. صفر است اند،نکرده بیمه

بره  ( 5و  0)حالت هایی مه متغیر وابسته دو  مه معموالً، در محی 

های با متغیر  ها، الگو گونه الگو این .شود گیرد، استفاده می خود می

روش بکرار بررده شرده در ایرن     . شروند  نامیده می 4میفی وابسته

مطالعه منتنی بر بکارگیری الگوی احتمالی الجیت است این الگو 

هرای   بکارگیری را تحت تأثیر عوامل و سیاسرت تواند احتمال  می

، الگروی  بنابراین با توجه نوع متغیر وابسرته . مختلف تعیین نماید

های تأثیرگذار بر پرذیرش بیمره    مورد استفاده برای شناخت سازه

تروان آن   مه می زعفران از سوی مشاورزان، الگوی الجیت است

 :بندی مرد را به صورت زیر فرمول

 (9) 
Ziiii

e
XFZFXUsep




1

1
)()()( 

 

)(احتمال مشاهده یک پاسخ مثنرت،  iPمه  iZF   مقردار

تابع چگالی تررامم لجسرتیکی مربروط بره هرر مقردار احتمرالی        

برردار متغیرهرای توضریحی     iX نظرر اسرت،    مرورد  iZشاخص

 .بردار پارامترهای مجهول است عرض از مندأ، مستقل،

(2 ) 

 

گیرنده اطالعات منحصرر بره    ها معموالً در بر چون مننع داده

                                                                                           
1 - Logit  & probit   & tobit model 

2 - Models with qualitative dependent variable 

شود، روش  معموالً استفاده می فردی است، لذا روش برآوردی مه

در معادلره فروق،    iZمتغیرر وابسرته  . اسرت  9درستنمایی حدامثر

شرود   لگاریتم احتمال است مه از یک انتخاب خراص ایجراد مری   

(Judge, 1988; Gujarati, 1999 .)   الگوی پروبیت بره لحراظ

این تفراوت مره    با .شنیه به الگوی الجیت است مامالًساختاری 

گرفتره   در نظرتوزیع آن یک توزیع نرمال بوده درحالی مه توزیع 

و  تیر های الجمدل .باشد یم کیجستال شده برای مدل الجیت،

بررسی پرذیرش   اریبه عنوان مع تواندیمه م نیبا وجود ا تیپروب

عوامرل   توانرد ینمر  رد،یگ قراریا عدم پذیرش بیمه مورد استفاده 

ی در مرحله نی؛ بنابرامند کیآن را تفک زانیو م پذیرشمؤثر بر 

مرردن   زیبررای متمرا   توبیرت  -هکمرن  ایبعد، روش دو مرحلره 

درواقرع   .رودو میزان آن به مار مری  پذیرش بیمه عوامل مؤثر بر

دلیل اصلی استفاده از الگوی توبیرت نقرص الگوهرای الجیرت و     

عوامرل مرؤثر برر     وپروبیت در تمایز بین عوامل مؤثر بر تصمیم 

 :شودالگوی توبیت به شکل زیر بیان می. میزان فعالیت است

(1  ) 
iii XBY *  

(1) *YYi     if   0* iY  

(4) 0iY     if   0iY  

*متغیرهرای مسرتقل و    Xiپارامترهای الگو،  Bمه در آن 

i 

برای مشاورزانی مه محصرول خرود را   . باشد نیز جمله اخالل می

Yد، انبیمه مرده
*
i    ( هکترار )سطح زیر مشت تحت پوشرش بیمره

و برای مشاورزانی مه تمایلی به بیمره مرردن   ( 1رابطه )باشد  می

Yاند، نداشته
*
i  بره عنرارت دیگرر    . شرود  صفر در نظر گرفته مری

برای مشراهدات صرفر، احتمرال    . آستانه سانسور صفر خواهد بود

 :شود وقوع هر مشاهده از رواب  فوق به شکل ذیل تعریف می

 (8) )(1)()0( iii XBfXBupYP   

ترابع چگرالی    F(0)بیان مننده توزیع احتمرال و   Pمه در آن 

لرذا احتمرال   . باشرد مری  B'Xiجمله خطا ارزیابی شده در مقرادیر  

                                                                                           
3 - Maximum Likelihood (ML) 
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های بزرگتر از صفر از رابطه زیر بدسرت   Yiوقوع هر مشاهده از 

 :دیآ یم

(3) )()0(1)0( iii XBfYpYP   

از رابطه  ،در این الگو Yمقادیر مورد نظر توبین نشان داد مه 

 :آیدزیر بدست می

(50) )()()( IIBXyE ii             

NI ,...,2,1  

بره   (Yi > 0)این رابطره بررای مشراهدات بیشرتر از صرفر      

 : صورت زیر است

(55) 
iYE(   BXY ii )0

)I(

)I(




  

خطرای   گیری از هر دو گروه مشاورزان،الگوی توبیت با بهره

امرا  ؛ نمایرد را برطررف مری  ( ایر تصادفی برودن نمونره  )اول نوع 

عدم تمایز عوامل مؤثر بر اقدام بره  )دوم احتمال بروز خطای نوع 

همچنان به قوت ( بیمه مردن و عوامل مؤثر بر میزان بیمه مردن

صرورت   الرذمر  فروق ن دو گرروه  خود باقی است زیرا تمایزی بری 

ای را بررای بررآورد   هکمرن یرک روش دو مرحلره   . نگرفته است

. الگوی توبیت و به منظور رفع مشکل دوم پیشنهاد نمروده اسرت  

ای هکمن بر این فرض اسرتوار اسرت مره یرک     روش دو مرحله

توانند بر تصرمیم بره شررمت در فعالیرت      ها می مجموعه از متغیر

تواننرد   ها مری  ند و مجموعه دیگری از متغیربگذار ریتأثمورد نظر 

میزان انجام فعالیت مورد نظر را پس از اتخاذ تصمیم اولیه تحت 

توانند  ها می بنابراین دو مجموعه مختلف از متغیر. تاثیر قرار دهند

در الگوی توبیت وارد شوند مه النتره ایرن متغیرهرا لزومراً مانعره      

یین عوامل مرؤثر در هرر   برای تع در روش هکمن. نیستند 5الجمع

، الگوی توبیت به دو الگروی پروبیرت و الگروی     یک دو مجموعه

توانند بر تصمیم  عواملی مه می. شود رگرسیون خطی شکسته می

مشاورزان در اقدام به بیمره مرردن ترأثیر بگذارنرد، بره صرورت       

شوند و عواملی مره   ی مستقل در الگوی پروبیت وارد میرهایمتغ

                                                                                           
1 - Exclusive  

گذاری مشاورز مؤثر باشرند در مجموعره   ان بیمهتوانند بر میز می

الگروی دوم برا   . گیرندی مستقل رگرسیون خطی قرار میرهایمتغ

، مره برا   4اضافه شدن متغیر جدیدی به نام عکرس نسرنت میلرز   

شود، بره   های برآورد شده الگوی اول ساخته می استفاده از پارامتر

. گرردد مجموعه متغیرهای مستقل آن به مرحله اول مررتن  مری  

ای برا  متغیر وابسته در الگوی پروبیت شامل یک متغیر دو جملره 

یعنی متغیر وابسته برداری از صفر و . باشد مقادیر یک و صفر می

یک است مه در آن عدد یک به منزله تصمیم به انجام فعالیت و 

ایرن  . باشرد  صفر به مفهوم تصمیم به عدم انجام آن فعالیت مری 

برای . شود ته در الگوی توبیت ساخته میمتغیر از روی متغیر وابس

هایی مه مقدار آنها بزرگتر از صفر است عدد  Yiاین منظور برای 

مه مقدار آنها صرفر اسرت    هایی Yiشود و برای  یک گذاشته می

بردین ترتیرب متغیرر مسرتقل الگروی      . ماند همان صفر باقی می

برا توجره بره    . شرود  پروبیت برای تمرام مشراهدات سراخته مری    

حاصل از تفکیک الگروی توبیرت بره     یدو الگو ،یحات فوقتوض

 :شوندصورت زیر نشان داده می

 پروبیت                             یالگو (54)

 

i= 1, ,3,…,N    :  

iii VXBZ   

  0* iY اگر               1iZ  

  0* iY اگر             0iZ  

رگرسررررریون  (59)

 خطی       

iiii eXBY   : i=  

1, ,3,…,N                  

نیرز  i. باشرند ی الگو میپارامترها و Bدر الگوهای فوق 

جمالت خطرا در الگوهرای    iVو  ie. معکوس نسنت میلز است

ی هکمرن،  ا دومرحلهدر مرحله اول از روش . باشند فوق الذمر می

الگوی پروبیت برا اسرتفاده از روش حردامثر درسرتنمایی بررآورد      

در این مرحله نقش عوامل مؤثر بر تصرمیم مشراورزان   . گردد می

ی هر مدام با محاسرنه  رگذاریتأثبه بیمه مردن محصول و میزان 

                                                                                           
2 - Inverse Mills Ratio 
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ایرن   عالوه بر. شود تغییر در احتمال ورود به فعالیت مشخص می

متغیررررر عکررررس نسررررنت میلررررز مرررره برررره صررررورت    

)/(

)/(






x
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هرای   شود با اسرتفاده از پرارامتر   تعریف می

ساخته  0iYبرآورد شده الگوی پروبیت برای ملیه مشاهدات 

ای هکمرن الگروی    لره دوم از روش دو مرحلره  در مرح. شرود  می

بررای آنهرا    Yiبرای مشاهداتی مره  ( 59رابطه )خطی رگرسیون 

 59مره رابطره    گونره  همان. گرددبزرگتر از صفر است برآورد می

بره   iدهد در این مرحله متغیر معکوس نسرنت میلرز    نشان می

. شرود  ونی اضافه میمجموعه متغیرهای مستقل در الگوی رگرسی

. منرد  ضریب این متغیر خطای ناشی از انتخاب نمونه را بازگو می

چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماری بزرگترر از صرفر باشرد    

حررذف مشرراهدات صررفر از مجموعرره مشرراهدات باعرر  ارینرری  

های برآورد شده الگو خواهد شد و اگر ضریب این متغیر از  پارامتر

ر باشد، حذف مشاهدات صفر اگرچه منجرر  لحاظ آماری برابر صف

گردد؛ اما منجرر بره از    های برآورد شده نمی به اریب شدن پارامتر

عالوه بر این حضور . بین رفتن مارایی برآورد مننده خواهد گردید

متغیر عکس نسنت میلز در الگوی رگرسیون خطی مذمور، وجود 

اده از منررد و اسررتف واریررانس ناهمسررانی الگررو اولیرره را رفررع مرری

ای بنابراین برا دو مرحلره  . نماید را بالمانع می OLSبرآوردمننده 

توان عوامل مؤثر برر   نمودن برآورد پارامترهای الگوی توبیت، می

تصمیم به بیمه مردن محصرول زعفرران را از عوامرل مرؤثر برر      

میزان بیمره مرردن تفکیرک مررد و در نتیجره نقرش و میرزان        

هرای دو گانره بهترر     در گرروه  گذاری هر یک از ایرن عوامرل   اثر

Rدر برآورد الگوی توبیرت  . شود مشخص می
معیرار   توانرد  ینمر  2

بنرابراین آمراره مرورد    . قابل اعتمادی برای نیکویی برازش باشرد 

rاستفاده در این الگو 
یعنی توان دوم ضرریب همنسرتگی برین     2

rهرر چره   . اسرت  Yiبینی شده  مقادیر واقعی و مقادیر پیش
بره   2

         یکتر شرود، نیکرویی بررازش بیشرتر خواهرد برود      سمت یک نزد

( Tobin, 1958؛Greene, 1993).  مرورد   مسرتقل  متغیرهرای

اقتصرادی،   اطالعات فرردی،  در برگیرنده استفاده در این مطالعه،

مشاورزان زعفرران مرار مرورد مطالعره      های مزرعه و فنی ویژگی

 .ستارائه شده ا 9اطالعات مربوط به آن در جدول  مه است

ای محصول، به عنروان   شاخص آگاهی مشاورز از دانش بیمه

 یکی از متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه زعفران مری 

تواند بر روی پذیرش از سروی مشراورزان    این شاخص می. باشد

به منظور تشکیل ایرن  . مار مورد مطالعه تأثیر داشته باشد زعفران

ا دانش مشاورزان نسنت به گویه در رابطه ب 2شاخص ملی، ابتدا 

مم، مم،  خیلی)ای  گزینه بیمه لحاظ و در ساختار طیف لیکرت پن 

توس  مشاورزان مرورد سرنجش قررار    ( زیاد متوس ، زیاد و خیلی

ها بازگومننده اطالعاتی راجع به آگاهی از میزان  این گویه. گرفت

حق بیمه محصول، آگراهی از میرزان ارامرت پرداختری توسر       

ه به مشاورزان نسنت به حق بیمه، آگاهی از نحروه و  صندوق بیم

ها از سوی بانک و آگاهی مشراورز   زمان پرداخت به موقع ارامت

هرای بیمره و زمران بیمره نمرودن       دهی صرندوق  از انواع خدمات

 های داده شده به هر یک از گویه سوس پاسخ. باشد محصول می

یرت  ها در حکم یک شاخص جزئی در نظر گرفتره شرد و در نها  

ای مشاورز از رابطه زیر بره دسرت آمرد     شاخص ملی دانش بیمه

(Ghorbani et al., 2008.) 

(52                                                     )
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1   

IAIمه در آن، 
مرد   iSای مشراورز،  شراخص دانرش بیمره     5

 imرین پاسخ ممکن در هرر گویره،   ت نسنت داده شده به مطلوب

تعداد  nام و  iمد نسنت داده شده به پاسخ مشاورز در مورد سوال 

در شراخص ملری   ( هرای جزئری   شراخص )های مطرح شده  گویه

تر شود میزان  هر چه میزان این شاخص به یک نزدیک. باشد می

 .رضایتمندی فرد بیشتر خواهد بود

 

                                                                                           
1 - Insurance Awareness Index (IAI) 
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 غیرهای مستقل مورد استفاده در مدلمت - جدول 

Table 3- The independent variables used in the model 

 واحد سنجش

Unit of measure 

 متغیرها

Variables 

 
 اطالعات فردی مشاورز

Individual information of farmer 
 سال

Year 

 سن مشاورز

Farmer age 

 سال

Year 

 تحصیالت مشاورز

Farmer education 

 
 اطالعات اقتصادی مشاورز

Economic information of farmer 
 میلیون ریال

Million rial 

 سالیانه مشاورز  درآمد

Annual incomes of farmer 

 (0=، خیر5=بلی)

(Yes = 1, no = 0) 

 استفاده از تسهیالت بانکی

Use of banking facilities 

 
 های مزرعه ویژگی

Farm features 
 هکتار

Hectare 

 سطح زیرمشت زعفران

Area under cultivation of saffron 

 
 های فنی ویژگی

Technical features 

 (5بین صفر تا )عدد 

Number (between zero to 1) 

 زراعی مشاورز برای مشت محصول-شاخص دانش فنی

Technical- crops knowledge index of farmer for cultivation of the product 
 

 (0=، خیر5=بلی)

(Yes = 1, no = 0) 

 استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی مارشناسان و مهندسین ناهر

Use of educational and extension services the experts and supervising engineers 

 (5بین صفر تا )عدد 

Number (between zero to 1) 

 حصولای م شاخص آگاهی مشاورز از دانش بیمه

Farmer awareness index of insurance product of knowledge 
                                ource:  uthors’ estimation 

 

یکی دیگر از متغیرهای مستقل تأثیرگذار برر پرذیرش بیمره    

زراعری مشراورز   -زعفران از سوی مشاورزان، شاخص دانش فنی

: گویه شامل 9خص ملی، ابتدا به منظور تشکیل این شا. باشد می

ورزی، رعایت تناوب زراعی و رعایرت   انجام عملیات مناسب خاک

های مختلرف   های هرز بر اساس روش زمان مناسب منترل علف

( شیمیایی، مکانیکی، تناوب زراعری و مردیریت تلفیقری   )منترلی 

نسرنتاً  نرامطلوب،  )ای  گزینه 9استفاده و در ساختار طیف لیکرت 

اگرچره شراخص   . مورد ارزیرابی قررار گرفرت   ( لوبو مط مطلوب

زراعی مشراورز در ماشرت محصرول خرود مترأثر از      -دانش فنی

باشرد   عوامل متعدد فرایند ماشت، داشت و برداشت محصول مری 

اما در این مطالعه برای بدست آوردن مقدار عددی ایرن شراخص   

مقردار عرددی ایرن    . فامتور مهم فوق اسرتفاده گردیرد   9ملی از 

دهنده دانرش  نزدیکتر باشد نشان 5ر چه به سمت عدد شاخص ه

زراعی مشاورز در مشت زعفران بوده و هر چه ممتر  -باالی فنی

زراعی مشاورز در مشت -دهنده دانش پایین فنیباشد نشان 5از 

 .باشد زعفران می

 

 نتایج و بحث

ای، انحراف معیار و ضرریب   ، میانگین رتنه2اطالعات جدول 

های لحاظ شده در تعیین شاخص آگاهی  ز گویهتغییرات هر یک ا

براسراس  . دهرد  ای محصول را نشران مری   مشاورز از دانش بیمه

دهری   آگاهی مشاورز از انواع خردمات اطالعات این جدول، گویه 
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دارای میرانگین   های بیمه و زمان بیمه نمودن محصرول  صندوق

ن باشد مه دارای بیشرترین مقردار میرانگی    می 4,48ای برابر  رتنه

دهنده آگاهی باالی گویه موردنظر بوده و نشان 2ای در بین  رتنه

دهی صندوق بیمه و زمان مشاورزان مورد مطالعه از انواع خدمات

براسراس اطالعرات ایرن جردول،     . باشد بیمه نمودن محصول می

، ها از سوی بانک آگاهی از نحوه و زمان پرداخت به موقع ارامت

دهنرده دانرش   ای بوده و نشان رتنهدارای ممترین مقدار میانگین 

. باشرد  اندک مشاورزان مورد مطالعه نسرنت بره ایرن گویره مری     

ای، انحرراف معیرار و ضرریب     اطالعات مربوط به میانگین رتنره 

ای مشراورزان مرورد    های مؤثر بر دانش بیمره  تغییرات سایر گویه

 .ارائه شده است 2مطالعه، در جدول 

 

 ای محصول ر تعیین شاخص آگاهی کشاورز از دانش بیمههای لحاظ شده د گویه -4جدول 

Table 4- Items included in farmer awareness index of insurance product knowledge  

 ای  میانگین رتبه

Average rank 

 انحراف معیار

Standard 

deviation 

 ضریب تغییرات

Coefficient of 

variation 

 ها گویه

Items 

2.61 1.31 0.50 
 آگاهی از میزان حق بیمه محصول

Awareness of crop insurance premiums 

2.09 1.11 0.53 
 آگاهی از میزان ارامت پرداختی توس  صندوق بیمه به مشاورزان نسنت به حق بیمه

Awareness of compensation paid by the insurance fund to farmers 

toward insurance premiums 

1.79 1.17 0.65 
 ها از سوی بانک آگاهی از نحوه و زمان پرداخت به موقع ارامت

Awareness of how and when payments of compensation from the bank 

2.28 1.17 0.51 
 های بیمه و زمان بیمه نمودن محصول دهی صندوق آگاهی مشاورز از انواع خدمات

Awareness of the types of service the insurance funds and time the 

insurance product 
      ource:  uthors’ estimation 

 

، خصوصیات مشاورزان مرورد مطالعره بره    1اطالعات جدول 

در خصروص  . دهرد  تفکیک بیمه شده و بیمه نشده را نشران مری  

میانگین متغیرهای تحصیالت مشاورز، درآمرد سرالیانه مشراورز،    

بانکی، سطح زیر مشت، استفاده از خردمات  استفاده از تسهیالت 

ای محصول آموزشی و ترویجی مارشناسان و شاخص دانش بیمه

داری  بین مشراورزان بیمره شرده و بیمره نشرده اخرتالف معنری       

شود اما در رابطه با متغیرهای سن مشاورز و شاخص  مشاهده می

 فنی زراعی بین دو گروه بیمه شده و بیمه نشده اخرتالف معنری  

 .در میانگین وجود نداردداری 

به منظور بررسی رابطه بین هرر یرک از متغیرهرای مسرتقل     

مشاورزان ( زراعی-های فردی، اقتصادی، اجتماعی و فنی ویژگی)

مورد مطالعه با پذیرش بیمه زعفران از سوی مشاورزان از آزمون 

نتررای  آزمررون همنسررتگی . همنسررتگی اسررویرمن اسررتفاده شررد

حقیق نشان داد مه بین متغیرهای سن، اسویرمن بین متغیرهای ت

تحصیالت، درآمد سالیانه، استفاده از تسرهیالت برانکی و سرطح    

همچنین ارتنراط آمراری   . ی وجود دارددار یمعنزیر مشت ارتناط 

آموزشی و ترویجی  از خدمات استفاده داری بین متغیر سن،معنی

. مارشناسان و مهندسین ناهر و شاخص فنی زراعی وجرود نردارد  

ای در سرطح بسریار   ارتناط آماری بین سن و شاخص دانش بیمه

 .اندمی وجود دارد

حاصل از تجزیره و تحلیرل الگروی     نتای  1اطالعات جدول 

برر اسراس اطالعرات ایرن جردول، از      . دهرد  الجیت را نشان می

میرزان   متغیرر  4لحاظ شده در الگروی الجیرت    متغیر 8مجموع 

سرالیانه مشراورزان،    مرار، درآمرد  تحصیالت مشراورزان زعفرران  

استفاده از تسهیالت بانکی، سرطح زیرمشرت زعفرران، شراخص     

زراعی مشاورز بررای مشرت محصرول، اسرتفاده از      -دانش فنی

خرردمات آموزشرری و ترویجرری مارشناسرران و مهندسررین نرراهر و 

ای محصول دارای عالمرت   شاخص آگاهی مشاورز از دانش بیمه
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 .باشد محصول زعفران از سوی مشاورزان مورد مطالعه مین متغیرها بر پذیرش بیمه دهنده تأثیر مثنت ایمثنت بوده و نشان

 

 مقایسه میانگین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه زعفران در دو گروه بیمه شده و بیمه نشده -5جدول 

Table 5- Compared the average of the factors affecting on the adoption of insurance saffron between the insured and 

uninsured  

 یدار یمعن

Significant 
 tآماره 

T-statistics 

 میانگین

Mean 
 بیمه

Insurance 
 متغیرها

Variables 

0.20 1.651* 

42.82 
 بیمه نشده

Uninsured سن 

Age 
46.04 

 بیمه شده

Insured 

0.00 22.018*** 
5.52 

 بیمه نشده

Uninsured تحصیالت 

Education 
8.28 

 بیمه شده

Insured 

0.034 4.607*** 

6.67 
 بیمه نشده 

Uninsured درآمد سالیانه 

Annual income 
9.20 

 بیمه شده

Insured 

0.00 18.60*** 

0.25 
 بیمه نشده 

Uninsured استفاده از تسهیالت بانکی 

Use of banking facilities 
0.66 

 بیمه شده

Insured 

0.00 20.94*** 

0.057 
 بیمه نشده  

Uninsured  سطح زیر مشت 

Area under cultivation 
0.481 

 بیمه شده

Insured 

0.00 21.03*** 

0.82 
 بیمه نشده 

Uninsured استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی مارشناسان 

Education and extension services the experts 
1.25 

 بیمه شده

Insured 

0.00 100.57*** 

0.28 
 بیمه نشده 

Uninsured ایشاخص دانش بیمه 

Insurance knowledge index 
0.65 

 بیمه شده

Insured 

0.24 1.37 

0.52 
 بیمه نشده 

Uninsured شاخص فنی زراعی 

Technical crops index 
0.56 

 بیمه شده

Insured 

 درصد 50دار در سطح  معنی *د، درص 5دار در سطح  معنی*** های تحقیق،    یافته: مأخذ

 ource:  uthors’ estimation, *** Significant at %1, * Significant at %10 

 

متغیر سن مشاورز بر پرذیرش بیمره از سروی     همچنین تنها

به متغیر سن  ضریب مربوط به عنوان مثال .آنان تأثیر منفی دارد

سرنه گردیرده،   محا -0,5044مشاورز در الگوی برآورد شده برابر 

مشاورزان  سن این نتیجه بازگو مننده این مطلب است با افزایش

مه مقدار  هرچند .یابدی ماهش میگذار مهیبمیزان تمایل آنها به 

این ضریب به لحاظ آماری معنی دار نیست اما عالمرت ضرریب   

مشش مل وزن داده شده برای متغیرر درآمرد   . قابل تفسیر است

اسرت مره نشران     0,524ن مرار برابرر   سالیانه مشراورزان زعفررا  

دهد با فرض ثابت بودن عوامل دیگر، به طور میانگین با یک  می

درصد افزایش درآمرد سرالیانه مشراورز، احتمرال پرذیرش بیمره       
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 .درصد افزایش خواهد یافت 524/0زعفران از سوی مشاورز 
 

 ثر بر پذیرش بیمه زعفراندر بررسی تأثیر عوامل مؤ نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت -6جدول 

Table 6- The results of logit model in the study of factors affecting the adoption of saffron insurance 
 کشش در میانگین

Elasticity at means 

     

 کشش کل وزن داده شده

Weighted aggregate elasticity 

 tآماره 

T-

statistics 

 ضرایب برآورد شده

Estimated 

coefficient  

 متغیر

Variable 

 جزء عرض از مندأ ***28.27- 3.04- 1.43- 0.15-

Constant        

-0.2495 0.2646 -0.1539 -0.1027ns سن مشاورز 

Farmer age 

 تحصیالت مشاورز ***0.3712 2.4025 0.1324 0.1690

Farmer education 

 مشاورزدرآمد  **0.4189 1.8640 0.14703 0.1685

Incomes of farmer 

 استفاده از تسهیالت **2.8869 1.9028 0.4522 0.8438

Use of facilities 

 سطح زیر مشت ***10.821 2.2689 0.5401 0.6598

Area under cultivation 

 استفاده از خدمات ترویجی **4.9876 1.9061 0.2584 0.9567

Use of extension services 

 شاخص دانش بیمه ای ***21.430 3.1598 0.5627 0.6307

Insurance knowledge index 

0.2188 0.2027 0.2007 0.7359ns شاخص فنی زراعی 

Technical crops index 

   
Likelihood ration test (L.R): 

116.318 

    Percentage of right predictions: 

0.94915 

   McFadden
2R =  00.81069 

   
Maddala

2R =0.6268 
Cragg-UHLER R

4
   =  0.89095    

 .معنی بی nsدرصد،  1معنی دار در سطح  ** ،درصد 5دار در سطح  معنی***  های تحقیق،یافته: ماخذ

 ource:  uthors’ estimation, *** Significant at %1, ** Significant at %5, ns Meaningless.
 

 

دهد مه الگوی برآورد شده به طور ملی  نشان می LRآزمون 

-و ماداال مه نشان  فادن مقادیر ضرایب تعیین مک. دار است معنی

دهنده خوبی برازش متغیر وابسته بر اسراس متغیرهرای مسرتقل    

و % 85الگو است، برای الگوی برآورد شده بره ترتیرب برابرر برا     

بینی برای الگوی  صد صحت پیش در  عالوه بر این. باشد می% 14

باشرد مره رقرم مطلروبی بره نظرر        می% 32برآورد شده نیز برابر 

ترر باشرد،    زیرا این معیار هر چقدر به عدد یرک نزدیرک  . رسد می

مقرادیر  . دهنده بهتر بودن نیکویی برازش الگو خواهرد برود  نشان

از وجود نداشتن واریرانس   LM2احتمال به دست آمده از آزمون 

نتای  آزمون هرم خطری   . حکایت دارد% 31در سطح  5یناهمسان

بازگومننده ایرن واقعیرت اسرت مره برین       4اصلی مؤلفهبه روش 

 .متغیرهای اساسی در الگو هم خطی وجود ندارد

الگرروی الجیررت مررورد نظررر بررا اسررتفاده از روش حرردامثر   

برآورد شده و نتای  آن  Shazamافزار  درستنمایی و از طریق نرم

 .ارائه شده است 1 در قالب جدول

نتای  الگوی پروبیت را در بررسی عوامرل ترأثیر    نیز 4جدول 

                                                                                           
1 - Heteroscedasticity 

2 - Principle component 
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 .دهدگذار بر پذیرش بیمه زعفران را نشان می

 

 

 در بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زعفران نتایج حاصل از برآورد الگوی پروبیت -7جدول 

Table 7- The results of probit model in the study of factors affecting on the adoption of saffron insurance
 

 کشش در میانگین

Elasticity at means    

   

 کشش کل وزن داده شده

Weighted aggregate 

elasticity 

 tآماره 

T-

statistics 

 ضرایب برآورد شده

Estimated 

coefficient  

 متغیر

Variable 

 جزء عرض از مندأ ***16.633- 3.08- 1.44- 0.070-

Constant       

-0.00061 -0.014 -0.087 -0.32ns سن مشاورز 

Farmer age 

 تحصیالت مشاورز ***0.22 2.50 0.135 0.0078

Farmer education 

 درآمد مشاورز **0.24 1.94 0.149 0.0078

Incomes of farmer 

 استفاده از تسهیالت **1.64 1.906 0.043 0.0037

Use of facilities 

 سطح زیر مشت ***6.27 2.309 0.535 0.029

Area under cultivation 

 استفاده از خدمات ترویجی **2.89 1.86 0.026 0.0043

Use of extension services 

 شاخص دانش بیمه ای ***12.62 3.22 0.563 0.028

Insurance knowledge index 

0.00076 0.015 0.161 0.32ns اعیشاخص فنی زر 

Technical crops index 

    
Likelihood ration test (L.R): 

116.875 

    
Percentage of right predictions: 

0.94 
    McFadden

2R : 0.81 
    Maddala

2R :0.62 
    Cragg-UHLER R2: 0.89 

 .معنی بی nsدرصد،  1معنی دار در سطح  **درصد،  5در سطح  دار معنی***  های تحقیق،افتهی :مأخذ
 ource:  uthors’ estimation, *** Significant at%1, ** Significant at%5, ns Meaningless. 

 

نتای  برآورد به روش الجیت و پروبیت تقرینا مشابه یکردیگر  

 تفراوت  .نتای  مامال شنیه بره مردل الجیرت اسرت     ریتفس .است

در ضرایب دو مدل الجیت و پروبیت ناشی از تفاوت نراچیز   اندک

 .در فرمول بندی این دو الگو و تفاوت در توزیع آنهاست

 8ای هکمن توبیت در جدول نتای  برآورد به روش دو مرحله

-رود مه برخی از متغیرها برر تصرمیم   انتظار می .آورده شده است

باشند و گروهری  مؤثر  بیمه مردنگیری مشاورزان برای اقدام به 

پس از تصرمیم بره   ) یگذاربیمهتوانند بر  دیگر از این متغیرها می

النته همانطور مه قنالً نیز ذمر شد، ایرن  . مؤثر باشند( بیمه مردن

در همین راستا، در . ها لزوماً مانعه الجمع نیستند دو گروه از متغیر

این بخش برای شناسایی و تفکیک این دو گروه متغیرر، الگروی   

نترای  حاصرل از مرحلره اول    . ای هکمن برآورد گردیدو مرحلهد

گیرری  متغیرهای مؤثر بر تصرمیم  ،(الگوی پروبیت)روش هکمن 

همچنرین نترای    . دهرد  می را نشان پذیرش بیمهبرای  مشاورزان

، (الگروی رگرسریونی خطری   )حاصل از مرحله دوم روش هکمن 

ت بیمره  بیمه مردن بر حسب سطح زیرمشعوامل مؤثر بر میزان 

 .دهند را نشان می( یگذار مهیب به پس از تصمیم)شده 

بیمه مردن عوامل مؤثر بر اقدام به : مرحله اول روش هکمن
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نتای  به دست آمده از مرحله اول همران نترای  الگروی    : زعفران

به عنوان نمونره پرارامتر بررآورد شرده در الگروی      . پروبیت است

عالمت منفی . باشدمی -94/0برابر با  پروبیت برای سن مشاورز

ی گرذار  مره یبمنفی سن مشاورز بر روی تصمیم به انجام  تأثیراز 

مشرش مرل وزن داده شرده    . در محصول زعفران حکایرت دارد 

دهرد  محاسنه شده است مه نشان مری  -052/0برای متغیر سن 

درصرد در   5با ثابت ماندن سایر عوامل به طور متوس  افرزایش  

تمال پذیرش و اقدام به بیمره مرردن   سن مشاورز زعفران مار، اح

 .یابددرصد ماهش می 052/0محصول به اندازه 

عوامل مؤثر بر میزان بیمره مرردن    :مرحله دوم روش هکمن

در این مرحله عکس نسنت میلز به عنوان یک  :محصول زعفران

منفری برودن   . گیریرد متغیر توضیحی در سمت راسرت قررار مری   

گذاری منفی بر میرزان بیمره   دهنده تأثیرضریب متغیر سن نشان

بودن ضریب سایر متغیرهای  مثنت .مردن محصول زعفران است

ی زعفرران  گرذار  مره یبمدل حامی از تأثیرگذاری مثنت بر میزان 

گونره  همران . دهدجدول زیر نتای  این الگو را نشان می. باشدمی

دهرد، الگروی توبیرت بره     مه نتای  سه الگوی برآوردی نشان می

میزان بیمه مردن تفراوت   بین عوامل مؤثر بر اقدام ودلیل اینکه 

عنارت دیگر  ؛ بهقائل است نسنت به دو الگوی دیگر برتری دارد

مزیت الگوی توبیت دو مرحله ای نسنت به دو الگوی دیگرر، آن  

عوامل اثرگذار جهت تصمیم به پذیرش بیمه و  است مه می تواند

 .را متمرایز منرد  عوامل مؤثر بر میزان سطح زیرمشت تحت بیمه 

طی سراده، عکرس   خ آخرین متغیر وارد شده در الگوی رگرسیون

ضریب این متغیر خطای ناشری از انتخراب   . نسنت میلز می باشد

مند و چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماری نمونه را بازگو می

بزرگتر از صفر باشد، حذف مشاهدات صفر از مجموعه مشاهدات 

عالوه بر آن . ی برآورد شده الگو خواهد شدها پارامتر باع  ارینی

های مرؤثر برر    دهد مه بین متغیر داری نسنت میلز نشان می معنی

و  بیمره مرردن محصرول   گیری مشاورزان برای اقدام بره   تصمیم

( پرذیرش بیمره  پس از تصمیم به ) یگذار مهیهای مؤثر بر ب متغیر

( ols مردل )نتای  برآورد نهایی مدل هکمرن   .اختالف وجود دارد

دهد مه متغیرهای تحصیالت، درآمد مشاورز، استفاده از نشان می

ای دارای تسهیالت بانکی، سطح زیرمشت و شاخص دانش بیمه

مقردار  . دار برر احتمرال پرذیرش بیمره دارنرد     تأثیر مثنت و معنی

ضریب تعیین نیز بیان مننده برازش مناسب مرحلره دوم الگروی   

 .ای داردتوبیت دومرحله
 

  گیرینتیجه

باشد،  های مشاورزی سرشار از مخاطرات گوناگون می فعالیت

وجود انواع مخاطرات طنیعی و ایرطنیعی سرنب شرده اسرت ترا     

تولیدمننرردگان محصرروالت مشرراورزی بررا شرررای  نررامطمئن و  

هرای   به همین منظور در بین سیاسرت . پذیری روبرو باشند آسیب

یکری از   مختلف حمایتی، بیمه محصوالت مشاورزی بره عنروان  

هرای حمرایتی و انگیزشری مناسرب دولررت از      ابزارهرا و سیاسرت  

مشاورزان و تولیدمنندگان بخش مشاورزی محسروب شرده مره    

جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تأمید بوده است 

در ایرن مطالعره ترالش شرده      .ای ایفا مند تواند نقش عمده و می

ش بیمه زعفرران مراران   است مه به بررسی عوامل مؤثر بر پذیر

شهرستان قاین برا الگوهرای الجییرت و پروبیرت و نیرز بررسری       

عوامل مؤثر بر میزان بیمه مردن این محصول با الگروی توبیرت   

اثرگرذار از جملره سرن     مؤلفره  8بره ایرن منظرور    . پرداخته شود

مشاورز، میزان تحصیالت مشراورز، درآمرد سرالیانه، سرطح زیرر      

بانکی، استفاده از خردمات آموزشری    مشت، استفاده از تسهیالت

 یزراعر ای و شراخص فنری   مرو  مشاورزی، شاخص دانش بیمه

در مردل لحراظ   ( های جزئی اسرت مه خود متشکل از زیر مؤلفه)

 متغیر 8از مجموع نتای  مدل الجیت و پروبیت نشان داد مه . شد

میررزان تحصرریالت  متغیررر 4لحرراظ شررده در الگرروی الجیررت  

ر، درآمررد سررالیانه مشرراورزان، اسررتفاده از مررامشرراورزان زعفررران

 -تسهیالت بانکی، سطح زیرمشت زعفران، شاخص دانرش فنری  

زراعی مشاورز برای مشت محصول، استفاده از خدمات آموزشری  
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و ترویجی مارشناسان و مهندسین ناهر و شاخص آگاهی مشاورز 

-ای محصول دارای عالمرت مثنرت بروده و نشران     از دانش بیمه

مثنت این متغیرها بر پذیرش بیمه محصول زعفرران   دهنده تأثیر

متغیر سن مشراورز   تنها. باشد از سوی مشاورزان مورد مطالعه می

 .بر پذیرش بیمه از سوی آنان تأثیر منفی دارد

 
 

 نتایج الگوی دو مرحله ای هکمن توبیت -8جدول 

Table 8- Results of the two-stage heckman tobit 
  Two-stage heckman)) یاهکمن دو مرحله 

 (Probit)مرحله اول

First stage(Probit) 
 (Ols)مرحله دوم 

Second stage(Ols) 
 نام متغیرها

Variables name 

 اثر نهایی

Marginal 
effect  

 کشش وزنی

Weighted 

elasticity 

 tآماره 

T-statistics 

 مقدار ضریب

Coefficient 

value 

 tآماره 

T-statistics 

 ضریبمقدار 

Coefficient 

value 
 

-0.0774 -1.44 -3.08 -16.633*** 
-0.14 -0.18ns عرض از مندا 

Constant 

-0.0014 -0.014 -0.087 -0.32ns 
-0.39 -0.50ns سن مشاورز 

Farmer age 

0.0009 0.135 2.50 0.22*** 
 تحصیالت مشاورز ***0.25 2.96

Farmer education 

0.001 0.149 1.94 0.24** 
 درآمد مشاورز ***0.200 3.39

Incomes of farmer 

0.0073 0.043 1.906 1.64** 
 استفاده از تسهیالت ***0.22 4.78

Use of facilities 

0.028 0.535 2.309 6.27*** 
 سطح زیر مشت ***0.97 35.76

Area under cultivation 

0.013 0.026 1.86 2.89ns 
0.34 0.90ns 

 استفاده از خدمات ترویجی

Use of extension 

services 

0.056 0.563 3.22 12.62*** 
2.24 0.22*** 

 شاخص دانش بیمه ای

Insurance knowledge 

index 

0.0014 0.015 0.161 0.32ns 
1.22 0.10ns شاخص فنی زراعی 

Technical crops index 

 - - - --0.19 -0.11ns عکس نسنت میلز 

Inverse’ Mills Ratio 

R
2
 : 0.71                                                                               Estrella R

2
: 0.87           McFadden

2R : 0.81 

 .معنی بی nsدرصد،  1معنی دار در سطح  **درصد، 5دار در سطح  معنی***  های تحقیق،یافته: مأخذ

 ource:  uthors’ estimation, *** Significant at %1, ** Significant at %5,  ns Meaningless. 
 

 به دسرت آمرده برا مطالعرات مهنسرال و محمردزاده       جهینت

(Kohansal & Mohammadzadeh, 2011)،  حیرراتی و

 اسماعیلیزارع مهرجردی و  ،(Hayati et al., 2010) همکاران

(Zare Mehrjerdi & Esmaeili, 2011 ) و و مهنسررال

النتره  . همخروانی دارد  (Kohansal et al., 2012) همکراران 

گرذاری برا اسرتفاده از    میزان ماهش و یا افزایش تمایل به بیمره 

بینری صرحت    صد پیش در .شودمشش وزنی و اثر نهایی بیان می

باشد مه رقم مطلروبی   می% 32برای الگوی برآورد شده نیز برابر 

ترر   قدر به عدد یرک نزدیرک  زیرا این معیار هر چ. رسد به نظر می

. دهنده بهتر بودن نیکویی بررازش الگرو خواهرد برود    باشد، نشان



 211     ...بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زعفراندر  تیتوبو تیپروب ت،یالج یکاربرد یسهیمقا

بره عنروان    توانرد یمه م نیبا وجود ا تیو پروب تیهای الجمدل

 قررار بررسی پذیرش یا عدم پرذیرش بیمره مرورد اسرتفاده      اریمع

 کیر آن را تفک زانیر و م پرذیرش عوامل مؤثر بر  تواندینم رد،یگ

هکمرن بررای    ایبعد، روش دو مرحلره  ی در مرحله نیبنابرا مند،

و میرزان آن بره مرار     پذیرش بیمره  مردن عوامل مؤثر بر زیمتما

r.رفت
. به دست آمده نشان از خوبی برازش الگوی توبیت است 2

ای الگوی دو مرحله اولعالمت ضرایب به دست آمده در مرحله 

در . اردتوبیت مشابه الگوی پروبیرت اسرت و تفاسریر مشرابهی د    

تواند بین متغیرهای مرؤثر  نهایت الگوی توبیت به دلیل اینکه می

ی تفاوت قائل شود، نسرنت بره دو   گذار مهیببر اقدام و تصمیم به 

ی هکمن توبیت با در نظر گررفتن  الگو .الگوی دیگر برتری دارد

عوامل مؤثر بر تصمیم به بیمه مردن و میزان  تواند یمدو مرحله 

ا تفکیررک نمرروده و نتررای  بهتررری برررای ی رگررذار مررهیبسررطح 

در حالی است مه الگوهای الجیرت   نیا .فراهم آورد گذار استیس

تصررمیم برره  متغیرهرای اثرگررذار بررر  تواننررد یمررو پروبیرت تنهررا  

با توجه به نتای  اسرتفاده از   .ی یا عدم آن را نشان دهندگذار مهیب

های آموزشی در خصوص مزایای بیمه محصول در منراطق   دوره

دهی  سطح آگاهی مشاورز از انواع خدمات شیافزا زیروستایی و ن

، توجره  مره یحرق ب  زانیهای بیمه، زمان بیمه نمودن و م صندوق

بیشتر مسئوالن صرندوق بیمره مشراورزی بره سرطوح درآمردی       

جهررت گسررترش اسررتفاده از   هکارهرراییمختلررف و ترردوین را 

مشراورزان بره عنروان پیشرنهاد مطررح       یبررا  یبانک التیتسه

 .گردد یم
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Abstract 

Insurance for agricultural products can be considered to be one of the levers of agricultural 

development since its use can provide greater security for agricultural producers and provide more 

favorable conditions for attracting private investment in the agriculture sector. In this study, we used 

the data which was gathered in 2013 from 118 Qaeni Saffron farmers and examined the factors that 

affect the acceptance of Saffron insurance using Logit, Probit and Heckman two-stage Tobit. The 

results showed that among the estimated models, since Heckman two-stage can distinguish between 

the factors influencing the adoption of insurance and the factors affecting it, it is more strength 

paramount. The results of estimation of variables with the three models showed that farmer education, 

annual income, the usage of banking facilities, area under cultivation, educational services of 

agricultural demonstrators, insurance knowledge index and technical-crop knowledge index have a 

positive impact on the acceptance and insurance of saffron, and only the age variable has a negative 

impact on the insurance and the amount of the saffron insurance. According to the results, training 

courses on the benefits of crop insurance in rural areas and increasing farmers awareness of the types 

of insurance fund services, the insurance period and premium amount, consideration of the officials in 

charge of the agricultural insurance fund regarding the different income levels and development 

strategies to expand the use of banking facilities for farmers was suggested. 
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