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Investigation of factors affecting demand for some selected agronomic crops insurance adoption in Zarindasht
district, Fars province
By: Y. Mohamadi, H.Rafie, and H.Iravani. University of Tehran.
Regarding to the fact that agricultural insurance is very important to decrease production risks, it seems identifying
the factors affecting adoption of farmers to insurance system and policymaking according to these variables, would
increase demand for agronomic crops insurance will. The main purpose of this research was investigation of factors
affecting adoption of insurance in some selected agronomic crops including wheat, barley and cotton in Zarindasht
district. Logit model was applied to analysis factors affecting demand and farmer’s insurance attitudes. Results show
that variables such as income from agronomic crops and farmer’s age had significant effect on three selected crops.
Variables such as awareness of insurance objectives and ownership were also significant. Age was found as the most
elastic variable. Variables of Awareness of insurance objectives in accepting wheat and cotton insurance and age in
barley insurance had the most marginal effects. Finally, policy implications are presented for appropriate policy making
in order to promote insurance adoption by farmers.
Key words: Agricultural products insurance, Production risks, Demand for insurance, Zarindasht.

مقدمه

فعالیتهاي کشاورزي به دلیل وابستگي آن به عوامل بي شمار غیرقابل
پیشبیني و تصادفي همواره از ريسك بااليي برخوردار بوده است .کشاورزان
همواره از انجام فعالیتها و کش��تهاي پر ريس��ك واهمه داشتهاند .يكي از
ابزارهاي مهم در جهت کاهش ريس��ك تولیدي ،بیمه محصوالت کشاورزي
ميباش��د .با توجه به اين نقش کلیدي بیمه ،چنانچه از اين ابزار به درستي
اس��تفاده ش��ود ،در نهايت به افزايش س��رمايه گذاري در بخش کش��اورزي
و رونق هرچه بیش��تر اين بخش منجر خواهد ش��د .در اين راس��تا صندوق
بیمه محصوالت کش��اورزي در جهت کاهش ريسك تولیدي و افزايش توان
کش��اورزان به منظور مقابله با حوادث پیشبیني نش��ده در ايران در س��ال
 1363با دو محصول پنبه و چغندرقند در اس��تانهاي مازندران و خراس��ان
آغ��از گرديد و به تدريج به محصوالت ديگري از جمله س��ويا و برنج تعمیم
داده شد.
بطور کلي قان��ون بیمه محصوالت کش��اورزي در تاريخ  1362/3/1در
مجلس ش��وراي اس��المي به تصويب رس��ید .اين فعالیتها با هدف حمايت
دول��ت از ت��وان تولید ،مقابله با ريس��ك و بالياي طبیع��ي و فراهم آوردن
بستري براي سرمايهگذاريهاي جديد در بخش کشاورزي ادامه يافت و پس
از گذش��ت  22سال و طي سه برنامه توسعه کشور در راستاي سیاستهاي
حمايتي بخش کش��اورزي 32 ،محص��ول در زير بخش زراعت 23 ،محصول
در زي��ر بخش باغداري  20 ،فعالی��ت در زير بخش دامداري و  5فعالیت در
زير بخش منابع طبیعي تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
با توجه به نقش کلیدي بیمه محصوالت کش��اورزي در کاهش ريس��ك
تولی��دي ،پرداختن به عوامل موثر بر تقاض��ا و پذيرش بیمه از اهمیت قابل
توجهي برخوردار اس��ت .در بحث عوامل مؤثر ب��ر پذيرش بیمه محصوالت
کش��اورزي مطالع��ات متعددي انج��ام گرفته اس��ت .از آن جمل��ه مطالعه
 Hojjatiو  ،)9( Bockstaelک��ه در مطالع��ه خ��ود ب��ا ارائ��ه مدلي براي
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تقاض��اي بیم��ه زراعي چند منظوره ،بی��ان کردند که میانگی��ن و واريانس
س��ود حاصل از فعالیتهاي کش��اورزي ،عوامل مهم و مؤثر بر پذيرش بیمه
کشاورزي ميباشد )8( Goddwin .در مطالعه خود در ايالت آيواي آمريكا
نش��ان داد که مقدار زمین و ارزش آن تأثیر مثبت و معنيداري بر تقاضاي
بیم��ه تولیدکنن��دگان ذرت دارد Barnet .و هم��كاران ( ،)7در مطالعهای
خ��ود ب��ا تخمین تابع تقاض��ا براي بیمه محصوالت کش��اورزي ن��رخ بازده
انتظاري براي بیمه را مهمترين عامل در جهت تعیین تقاضاي بیمه معرفي
کرده اند و کشش تقاضا براي بیمه را برابر  -0/2برآورد کردندVandeveer .
( ،)12به اين نتیجه رس��ید که خصوصیات فردي ،درآمد مزرعه و کشاورزي
و س��طح تحصیالت کش��اورزان از عوامل اصلي تقاضاي بیمه کشاورزي در
ويتنام ش��مالي اس��ت .نیكويي و ترکماني ( ،)6در مطالعه خود متغیرهايي
مانند میزان س��واد زارعان ،سن ،س��رمايه و تماموقت بودن کار کشاورزي را
عوامل تأثیرگذار براي تقاضاي بیمهي محصوالت کش��اورزي اس��تان فارس
بیان نمودند.
کرباس��ي و کامبوزيا ( )3نشان دادند که احتمال پذيرش بیمه محصول
از س��وي افراد داراي زمین زراعي شخصي بیشتر از ديگران است .همچنین
کش��اورزان جوان به دلیل ريسك پذيري باالتر تقاضاي بیشتري براي بیمه
کردن محصول خود داشتهاند.
محم��ودزاده و زيباي��ي ( ،)5در پژوهش خود نش��ان دادند که در گروه
ريسكپذير ،نسبت بدهي به دارايي و در گروه ريسكگريز ،خدمات ترويجي
بیش��ترين تأثیر را در تمايل بهرهبرداران کش��اورزي به مش��ارکت در طرح
بیمهي پس��تهکاران اس��تان کرمان دارد .کهنس��ال و مقدم ( ،)4در مطالعه
خود ،عواملي مانند تحصیالت ،تعداد افراد خانوار ،س��طح زيرکشت و مصرف
کود شیمیايي بر تقاضاي بیمه محصوالت کشاورزي مؤثر دانستهاند .ايرواني
و هم��كاران ( ،)1به اين نتیجه رس��یدند که متغیرهاي س��واد ،دريافت وام،
غرام��ت ،آگاهي از بیم��ه ،ارتباط با مروجین و اندازه زمی��ن گندمكاران اثر
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بررسی عوامل موثر بر ...

معنيداري بر پذيرش بیمه داشتهاند.
به طور کلي مطالعات انجام ش��ده بويژه در داخل کش��ور ،به دلیل ثابت
بودن ن��رخ حق بیمه براي محص��والت مختلف ،اثر س��اير عوامل اقتصادي
و اجتماعي مانند درآمد ،س��ن ،تجربه ،تحصیالت ،نوع مالكیت ،س��طح زير
کشت و آگاهي از بیمه را بررسي مينمايند .در اين مطالعه اثر عوامل مذکور
ب��ه همراه اثر تعداد قطعات زمین ،ش��غل دوم و اعتبارات دولتي بر تقاضاي
بیمه محصوالت در شهرستان زرين دشت مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها

با توجه به تئوري تقاضا عوامل اقتصادي و اجتماعي بیشماري بر انتقال
تابع تقاضا اثر گذار بوده و بررس��ي هر ي��ك از اين عوامل ميتواند منجر به
شناس��ايي ساختار بازار شود .با شناس��ايي اين عوامل ميتوان جهت کنترل
تقاضا ،سیاس��تگذاريه��اي الزم را اتخاذ نمود .ازآنجا که متغیر وابس��ته،
مقادي��ر صفر (عدم پذيرش بیمه) و يك (پذيرش بیمه) را به خود اختصاص
ميدهد ،مدلهايي که براي چنین اهدافي اس��تفاده ميش��وند ،مدلهاي با
متغیرهاي وابس��ته کیفي 1يا مدلهاي رگرس��یون گسسته نامیده ميشوند
( .)10يكي از پرکاربردترين مدلها در اين مورد الگوي رگرس��یوني لوجیت
است .مدل احتمالي لوجیت از توزيع الجستیك بهره گرفته و در آن مقادير
احتمال پیشبیني شده بین صفر و يك واقع ميشوند .در اين مطالعه ،متغیر
وابس��ته ،پذيرش يا عدم پذيرش بیمه توس��ط زارعین ميباشد به طوريكه،
با پذيرش بیمه ،مقدار متغیر وابس��ته يك و چنانچه بیمه توسط زارع مورد
پذيرش قرار نگیرد ،مقدار متغیر وابسته صفر خواهد بود .براي بررسي اينكه
چ��ه عواملي احتمال انتخاب يك گزينه را تح��ت تأثیر قرارميدهند ،فرض
ميش��ود که متوسط مطلوبیت به دس��ت آمده از يك انتخاب به صفات آن
انتخاب که براي افراد مختلف متفاوت است ،بستگي دارد.
اگ��ر مطلوبیت به دس��ت آمده از ه��ر يك از انتخابه��ا را به عنوان
متوس��ط مطلوبیت بعالوه يك جزء اخالل تصادفي تعريف ش��ود ،روابط زير
وجود خواهد داشت (:)11
رابطه -1

و مطلوبیته��اي به دس��ت آم��ده از انتخاب زارعین،
ک��ه در آن
و متوس��ط مطلوبیتها در حالت پذيرش و عدم پذيرش بیمه اس��ت .و
بردار مش��خصات گزينهها که توسط زارع دريافت ميشوند ،يك بردار از
مش��خصات اقتصادي -اجتماعي امی��ن زارع ،و و اجزاء اخالل تصادفي
ميباشند .با توجه به مطالب ذکر شده ،و تصادفي بوده و امین شخص،
گزينه اول را درصورتي انتخاب خواهد نمود که  ،يا اگر براي متغیر غیر
قابل مش��اهده  ،داشته باش��یم  ،در نتیجه مقادير تصادفي قابل مشاهده
بصورت رابطه ( )2تعیین ميش��ود:
رابط��ه-2
ميتوان را بصورت رابطه ( )3باز نويس��ي نمود:
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که در آن  ،و به ترتیب متغیرهاي توضیحي ،پارامترهاي ناشناخته
و خطاهاي تصادفي ميباش��ند .احتمال اينكه عبارتند از:

رابط��ه -4
ب��ه دلی��ل آنكه نم��ي توان هم��ه متغیرهاي اقتص��ادي و اجتماعي را
وارد م��دل نم��ود هم��واره برآوردها با ج��زء خطا ( ) هم��راه خواهد بود.
روش��ن اس��ت که بايد براي يك توزي��ع احتمال ويژه انتخاب ش��ود .دو
نمونه از معمولترين توزيعها که براي اين منظور اس��تفاده ميش��ود توابع
توزيع نرمال اس��تاندارد و الجستیك ميباش��د .تابع توزيع تجمعي نرمال
اس��تاندارد بصورت رابطه ( )5اس��ت (:)10
رابط��ه -5

و تابع توزيع تجمعي متغیر تصادفي الجس��تیك بصورت رابطه ( )6ميباشد:
رابط��ه-6
ب��ا توجه به اينكه توزيع نرمال اس��تاندارد و الجس��تیك متقارن هس��تند
احتم��ال ع��دم انتخاب يك گزينه نیز با اس��تفاده از رابطه ( )7به دس��ت
ميآي��د:
رابط��ه-7

ميتون رابطه (احتمال) را بصورت رابطه ( )8باز نويس��ي کرد:

رابط��ه-8

با توجه به موارد بیان شده ،در مدل لوجیت احتمال اينكه امین فرد بیمه
محصول خود را بپذيرد ،بصورت رابطه ( )9بدس��ت ميآيد:

رابط��ه-9
همچنی��ن احتمال اينكه امین ف��رد محصول خود را بیمه ننمايد ،بصورت
رابطه ( )10محاس��به ميگردد:

رابط��ه-10
در نهايت با توجه به روابط ( )9و ( ،)10الگوي لوجیت بصورت زير برآورد
مي ش��ود (:)10
رابط��ه-11
در ب��رآورد مدل لوجیت ،پیشبیني اثرات تغییر در متغیرهاي توضیحي بر
احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي توسط فرد ام از اهمیت خاصي برخوردار
مي باش��د .مقدار اثر نهايي ( ،)MEبیانگر مقدار تغییر در احتمال پذيرش
مبلغ پیش��نهادي به ازاي تغییر در يك واحد از هر متغیر توضیحي است و
از رابطه زير نتیجه مي ش��ود:
که در آن  ،پارامتر برآورد ش��ده امین متغیر توضیحي اس��ت.
مقدار کش��ش ( )Eنیز بیان کننده درصد تغییر در احتمال پذيرش مبلغ
پیش��نهادي ب��ه ازاي يك درصد تغییر در هر ي��ك از متغیرهاي توضیحي
اس��ت و به صورت رابطه زير محاس��به مي ش��ود:
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اطالعات و دادههاي آماري مورد نیاز براي بررس��ي و تعیین عوامل مؤثر بر
پذيرش بیمه توس��ط زارعین ،با توجه به پراکندگي زارعین در شهرس��تان
زرين دشت ،از طريق تكمیل 150پرسشنامه به روش نمونه گیري تصادفي
در س��ال زراعي  ،1385-86در مورد هريك از محصوالت گندم ،جو و پنبه
در اين شهرس��تان جمعآوري گرديد .متغیرهاي توضیحي مورد استفاده در
مدل لوجیت ش��امل س��ن ،درآمد ساالنه از محل تولید ،س��ابقه کشاورزي،
تحصیالت (به صورت س��الهاي تحصیل) ،نوع مالكیت ،س��طح زير کش��ت
محصول م��ورد نظر ،آگاهي از فوايد بیمه ،تعداد قطعات زمین ،ش��غل دوم
و اعتب��ارات دولتي بوده اس��ت .به منظور تعیین آگاه��ي زارع از فوايد بیمه
سواالتي مطرح گرديد و بنا به پاسخ زارعین به سواالت فوق ،جهت سنجش
آگاهي آنها از اهداف بیمه ،با پاسخ به هر يك از سواالت امتیازاتي متناسب
با آن سؤال از يك تا چهار (ضعیف ،متوسط ،خوب و عالي) داده شد .به اين
ترتیب متغیر آگاهي از اهداف مورد سنجش قرار گرفت.

نتايج

میزان اراضي قابل کش��اورزي شهرس��تان  79هزار هكتار و اراضي باير
 61هزار هكتار ميباش��د .از میان محصوالت عمده زراعي شهرس��تان زرين
دش��ت همان طور که در جدول ( )1مشخص اس��ت .محصوالت گندم ،جو
و پنبه ،بیش��ترين س��هم زير کش��ت را دارا ميباش��ند .لذا توجه به میزان
ريس��ك کشاورزان و حداقل کردن آن در اين محصوالت از اهمیت بیشتري
برخوردار خواهد بود .ابتدا ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي نمونه مورد نظر
بررس��ي مي ش��ود .آگاهي از اهداف با توجه به پاس��خ زارعین به س��ؤاالت
مرب��وط به فوائد و اهداف بیمه از يك تا چهار رتبه بندي ش��د .با توجه به
اينك��ه میانگین متغیرهاي موجود متفاوت بوده و قابل مقايس��ه با يكديگر
نمي باش��ند ،لذا ،ش��اخص ضريب پراکنش جهت مقايس��ه نوسان متغیرها
مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به جدول ( )2و با توجه به محاسبه
ضريب پراکنش ،مش��اهده ميشود که درآمد حاصل از تولید و تا حدودي
س��طح زير کش��ت ،داراي نوس��ان قابل توجهي اس��ت.
جدول  -1تولیدات کشاورزي در شهرستان زرين دشت

محصول

سطح زير کشت
(هكتار)

عملكرد (کیلو گرم)

گندم

9500

4500

جو

1500

2700

پنبه

3500

2650

ذرت

1400

7000

جالیز

1500

25000

خرما

380

6000

ساير محصوالت

300

5000

جمع

18100

51900
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همچنی��ن با توجه به ج��دول ( ،)3در تولید جو نیز ،درآمد س��االنه از
کش��ت محصول و پس از آن تعداد قطعات ،داراي نوس��ان قابل مالحظهاي
ميباشد.
در نهايت در مورد تولید محصول پنبه نیز ،متغیر درآمد ساالنه از کشت
محص��ول و پس از آن متغی��ر تحصیالت داراي بیش��ترين ضريب پراکنش
بودهاند.
نتايج عوامل مؤثر بر روي پذيرش و يا عدم پذيرش بیمه در اين مطالعه
در س��ه بخش مج��زا در مورد محصوالت گندم ،جو و پنبه توس��ط نرمافزار
 SHAZAMارائه ش��ده است .ابتدا به بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بیمه
در کش��ت گندم پرداخته ميش��ود .در جدول  5اث��ر متغیرهاي مختلف بر
پذيرش بیمه گندم آمده است.
ضريب برآورد ش��ده براي متغیر درآمد از کش��ت محصول گندم در 5
درصد معنيدار گرديد و ضريب برآوردي مثبت بیانگر اين نكته اس��ت که با
افزايش درآمد زارعین از کش��ت محصول گندم تمايل به پذيرش و تقاضاي
بیمه نیز در آنها افزايش مييابد .اين امر به اين دلیل ميباشد که با افزايش
درآمد حاصل از کش��ت محصول موردنظر ،توان زارعین براي پرداخت حق
بیمه بیشتر خواهد شد و لذا ،زارعین تقاضاي خود را از بیمه افزايش خواهند
داد .همچنین کشش درآمد زارعین بیانگر اين نكته است که با افزايش يك
درصدي در درآمد حاصل از کش��ت گندم ،تقاضاي بیمه کشاورزي 0/429
درصد افزايش مييابد .برآورد اثر نهايي در اين مورد بیانگر آن اس��ت که با
افزايش هر ريال به درآمد زارعین احتمال بیمه شدن هر يك2/218×10-8 ،
واحد افزايش خواهد يافت.
ضريب برآوردي در مورد متغیر س��ن کش��اورز در کش��ت گندم در 10
درصد معنيدار شد و ضريب برآوردي مثبت در اين مورد نیز بیانگر اين نكته
است که با افزايش سن زارعین در کشت محصول گندم تمايل به پذيرش و
تقاضاي بیمه نیز افزايش خواهد يافت .چرا که زارعین با سنین باالتر ريسك
گريزتر بوده و معموالً جوانترها از قدرت ريسكپذيري بیشتري برخوردارند.
همچنین کش��ش سن بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش يكدرصدي در
س��ن زارعین ،تقاضاي بیمه کش��اورزي براي محصول
گندم  0/828درصد افزايش مييابد .همچنین با توجه
ب��ه آماره اثر نهايي ،با افزايش هر س��ال به س��ن زارع،
احتم��ال پذي��رش بیم��ه  8/521×10-3واحد افزايش
تولید (تن)
خواهد يافت.
مقدار ضريب برآورد ش��ده ب��راي متغیر اعتبارات
42750
دولتي در  10درصد معنيدار گرديد ،و ضريب برآوردي
4050
منفي در اين مورد بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش
اعتبارات دولتي در مورد کش��ت محصول گندم تمايل
9275
ب��ه پذي��رش و تقاضاي بیمه در می��ان زارعین کاهش
9800
مييابد .متغیر برآوردي کش��ش نی��ز بیانگر اين نكته
است که با افزايش يك درصدي در اعتبارات تخصیص
37500
يافته به کش��ت گندم ،تقاضاي بیمه کشاورزي 0/379
2280
درصد کاهش مييابد .آماره اثر نهايي نشان ميدهد که
با هر بار تخصیص اعتبارات بیش��تر در هر دوره کشت،
1500
احتم��ال پذي��رش بیم��ه  1/006×10-1واحد کاهش
107155
مييابد.

در

زراعت و باغباني

بررسی عوامل موثر بر ...
جدول  -2ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي نمونه مورد نظر و محاسبه ضريب پراکنش در تولید گندم

ضريب پراکنش

متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد قطعات زمین

1

10

4/633

3/104

0/670

درآمد ساالنه از کشت محصول (ريال)

2000000

55000000

14742961

26584042

1/803

سابقه کشت گندم (سال)

1

59

21/420

19/320

0/902

تحصیالت (سال)

0

10

4/633

3/104

0/670

سن کشاورز (سال)

22

75

44/140

12/504

0/284

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

1

4

2/746

1/220

0/444

سطح زير کشت (هكتار)

1

11

5/311

5/023

0/945

(انحراف استاندارد به میانگین)

مأخذ :يافتههاي تحقیق

جدول  -3ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي نمونه مورد نظر و محاسبه ضريب پراکنش در تولید جو

ضريب پراکنش

متغیرها

حداقل

تعداد قطعات زمین

1

0/847

درآمد ساالنه از کشت محصول (ريال)

1800000

1/073

13425711

سابقه کشت گندم (سال)

2

0/824

12/833

15/566

تحصیالت (سال)

0

0/698

4/002

5/733

12

سن کشاورز (سال)

25

0/327

11/299

34/513

68

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

1

0/413

1/333

3/220

4

سطح زير کشت (هكتار)

1

0/707

3/066

4/33

7

در

زراعت و باغباني

(انحراف استاندارد به میانگین)

انحراف استاندارد

میانگین

حداکثر

2/005

2/366

8

12511427

25000000
33
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جدول  -4ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي نمونهی مورد نظر و محاسبهی ضريب پراکنش در تولید پنبه

ضريب پراکنش

متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد قطعات زمین

1

10

4/009

3/087

0/770

درآمد ساالنه از کشت محصول (ريال)

1500000

30000000

12952714

14662116

1/132

سابقه کشت گندم (سال)

2

24

11/880

9/049

0/762

تحصیالت (سال)

0

10

4/253

3/788

0/890

سن کشاورز (سال)

25

71

38/666

10/988

0/284

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

0

4

1/226

1/044

0/851

سطح زير کشت (هكتار)

1

5

3/558

1/025

0/288

(انحراف استاندارد به میانگین)

مأخذ :يافته هاي تحقیق

ضريب برآورد ش��ده ب��راي متغیر آگاهي کش��اورزان از اهداف بیمه در
کش��ت گندم بخوب��ي در  1درصد معنيدار گرديد .هم��ان گونه که از قبل
اش��اره شد ،س��نجش اين آگاهي از طريق طرح س��واالتي در مورد اهداف و
فوائد بیمه تعیین گرديد و به زارعین بر مبناي پاس��خ ارائه شده توسط آنها
امتیازات يك تا چهار داده ش��د .ضريب برآوردي مثبت در اين مورد بیانگر
اين نكته اس��ت که با افزايش آگاهي زارعی��ن از فوايد و اهداف بیمه تمايل
ب��ه پذيرش و تقاضاي بیمهی در زارعین افزايش مييابد .همچنین کش��ش
آگاهي بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش يكدرصدي در آگاهي زارعین،
تقاضاي بیمه کش��اورزي  0/696درصد افزايش مييابد .با توجه به آماره اثر
نهايي ،با افزايش آگاهي زارع نس��بت به فوائد بیمه ،چنانچه امتیاز وي يك
واحد افزايش يابد ،آن��گاه احتمال پذيرش بیمه  1/864×10-1واحد افزايش
مييابد.
ضريب برآوردي در مورد متغیر سطح زير کشت نیز در کشت گندم در
 5درصد معنيدار ش��د و ضريب برآوردي مثبت در اين مورد نیز بیانگر اين
نكته است که با افزايش سطح زير کشت در کشت محصول گندم ،تمايل به
پذيرش و تقاضاي بیمه نیز افزايش خواهد يافت .اين امر به اين دلیل اس��ت
که افزايش س��طوح زيرکشت معموالً با مخاطره بیشتري همراه خواهد بود،
چرا که با افزايش س��طوح زير کشت ،توجه زارع به کشاورزي افزايش يافته
و درآمد حاصل از کش��ت و کار سهم بیشتري در تأمین مخارج روزمره زارع
خواهد داش��ت .در واقع تمرکز اين زارعین به کش��اورزي است .لذا ،زارع با
حساسیت بیشتري به تولید پرداخته و محصول خود را بیمه ميکند .کشش
س��طح زير کش��ت نیز بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش يكدرصدي در
سطح زير کش��ت گندم ،تقاضاي بیمه کشاورزي براي اين محصول 0/409
درصد افزايش مييابد .همچنین با افزايش هر هكتار به س��طوح زير کش��ت
موجود ،احتمال پذيرش بیمه  5/826×10-2واحد افزايش مييابد.
نسبت راست نمائي ،در اين برآورد بخوبي در سطح يك درصد معني دار
است ،لذا ،متغیرهاي توضیحي توانستهاند به خوبي متغیر وابسته را توصیف
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نمايند.ضري��ب تعیی��ن مكفادن ( )0/832نش��ان ميدهد ک��ه متغیرهاي
توضیح��ي مدل ،بخوبي تغییرات متغیر وابس��ته م��دل را توضیح ميدهند.
درص��د پیشبیني صحیح در مدل برآورد ش��ده 98 ،درص��د برآورد گرديد.
بنابراين ،مدل برآورد ش��ده توانس��ته اس��ت درصد باالئ��ي از مقادير متغیر
وابس��ته را با توجه به متغیرهاي توضیحي پیشبیني نمايد .به عبارت ديگر،
تقريب��اً  98درصد پاس��خگويان ،تقاضا براي بیمه کش��اورزي را با ارائه يك
نسبت کام ً
ال مناسب با اطالعات ،به درستي اختصاص داده بودند.
همانطور که مالحظه ميشود از لحاظ درصدي بیشترين تأثیر را متغیر
سن کشاورز داشته که يك رابطه مستقیمي میان اين متغیر و تقاضاي بیمه
از طرف زارع برقرار بوده اس��ت .همچنین با توجه به آماره اثر نهايي ،متغیر
آگاهي از اهداف بیشترين اثر را بر پذيرش بیمه داشته است.
در م��ورد محص��ول جو نی��ز ،نتايج حاصل نش��ان ميده��د که ضريب
برآوردي در مورد درآمد از کشت محصول ،در  5درصد معنيدار شده است
و رابطه حاصل بین اين متغیر و تقاضاي بیمهی محصول جو ،رابطه مثبتي
بوده اس��ت .به طوريكه با افزايش درآمد حاصل از کشت محصول جو ،تقاضا
براي بیمه کشاورزي نیز در میان زارعین افزايش خواهد يافت .کشش متغیر
درآمد بیانگر اين مطلب اس��ت که با افزايش  10درصدي در درآمد حاصل
از کش��ت محصول م��ورد نظر ،تقاضاي بیمه محصول ج��و نیز  0/11درصد
افزاي��ش خواهد يافت .برآورد آماره اثر نهايي بیانگر آن اس��ت که با افزايش
ه��ر ريال به درآمد زارع ،احتمال پذي��رش بیمه از طرف وي 7/156×10-10
واحد افزايش مييابد.
مقدار ضريب برآورد ش��ده براي متغیر س��ن کش��اورز نیز بخوبي در 1
درصد معن��يدار گرديد ،و ضريب برآوردي مثب��ت در اين مورد بیانگر اين
نكته اس��ت که با افزايش س��ن کشاورز در مورد کش��ت محصول جو تمايل
ب��ه پذيرش و تقاض��اي بیمه در می��ان زارعین افزايش ميياب��د .چرا که با
افزايش س��ن ،ريس��كگريزي افراد بیشتر ميش��ود و جوانان در اکثر موارد
ريس��كپذيرتر هستند .همچنین کشش س��ن در اين مورد بیانگر اين نكته
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اس��ت که با افزايش  10درصدي در سن زارعین ،تقاضاي بیمهی کشاورزي
 0/61درص��د افزايش مييابد .همچنین با افزايش هر س��ال به س��ن زارع،
احتمال پذيرش بیمه  1/407×10-3واحد افزايش مييابد.
ضريب برآوردي در مورد متغیر اعتبارات دولتي در کشت جو در سطح
 1درصد معنيدار ش��د و ضريب برآوردي منفي در اين مورد نیز بیانگر اين
نكته اس��ت که با افزايش اعتبارات دولتي در کش��ت محصول جو تمايل به
پذي��رش و تقاضاي بیم��ه کاهش خواهد يافت .همچنین کش��ش اعتبارات

افزاي��ش نظام اجاره داري در میان زارعی��ن و کاهش مالكیت زارع در مورد
کش��ت محصول ج��و ،تمايل به پذيرش و تقاضاي بیم��ه نیز کاهش خواهد
يافت .کش��ش مالكیت بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش  10درصدي در
نظام اجارهاي ،تقاضاي بیمهی کش��اورزي ب��راي اين محصول  0/28درصد
کاه��ش ميياب��د .با افزايش هر مالكی��ت اجارهاي به مالكی��تهاي موجود،
احتمال پذيرش بیمه  1/164×10-2واحد کاسته ميشود.
ضريب برآورد ش��ده براي متغیر تعداد قطعات زمین در کش��ت جو به

جدول  -5عوامل مؤثر بر بیمه گندم

متغیر

ضريب

کشش

اثر نهايي

آماره t

تعداد قطعات زمین

-2/23×10-1

-0/027

-1/006×10-1

-0/20

درآمد از کشت محصول

** 1/14×10-7

0/429

2/218×10-8

2/09

سابقه کشت گندم

7/14×10-2

0/132

1/385×10-2

1/11

تحصیالت

8/93×10-2

0/055

1/733×10-2

0/38

سن کشاورز

*4/39×10-2

0/828

8/521×10-3

1/87

اعتبارات دولتي

*-5/19×10-1

-0/379

-1/006×10-1

-1/76

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

***9/61×10-1

0/696

1/864×10-1

2/75

شغل دوم

-7/12×10-1

-0/274

-1/381×10-1

-0/830

نوع مالكیت

-2/72×10-1

-0/261

-5/28×10-2

-1/093

سطح زير کشت

**3/00×10-1

0/409

5/826×10-2

1/97

ضريب ثابت

*-5/08

-1/338

------

-1/75

Likelihood Ratio Statistic )L.R. Statistic( = 170/269
Probability )L.R Statistic( = 0/000
Percentage of Right Prediction = 0/986
Mcfadden R-Square= 0/832
Maddala R-Square= 0/678
*** ** ،و * به ترتیب معني داري در سطح يك ،پنج و ده درصد
مأخذ :يافته هاي تحقیق

دولت��ي نیز بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش  10درص��دي در اعتبارات
دولتي ،تقاضاي بیمهی کش��اورزي براي محص��ول جو  0/29درصد کاهش
ميياب��د .همچنین با هر بار تخصیص اعتبارات بیش��تر در هر دوره کش��ت،
احتمال پذيرش بیمه  2/015×10-2واحد کاهش مييابد.
ضري��ب برآوردي در مورد نوع مالكیت نیز در کش��ت جو براحتي در 1
درصد معنيدار ش��د .دو نوع مالكیت شخصي و اجارهاي در اين مدل لحاظ
گردي��د .ضري��ب برآوردي منف��ي در اين مورد بیانگر اين نكته اس��ت که با
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خوبي در  10درصد معنيدار گرديد ،و ضريب برآوردي منفي بیانگر اين نكته
اس��ت که با افزايش تعداد قطعات زمین کشاورزي تحت کشت جو ،تمايل به
پذيرش و تقاضاي بیمه در زارعین کاهش مييابد .اين امر ناشي از مشكالت
بیمه کردن زمینهاي پراکنده و کوچك خواهد بود .لذا ،در اين مورد تالش
جهت يكپارچهسازي اراضي ميتواند کمك شاياني به پذيرش بیمه در میان
زارعین نمايد .همچنین کش��ش تعداد قطعات نیز بیانگر اين نكته اس��ت که
با افزاي��ش  10درصدي در تع��داد قطعات زمین ،تقاضاي بیمه کش��اورزي
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از کش��ت محصول م��ورد نظر ،تقاضاي بیمهی محص��ول پنبه  0/04درصد
افزايش خواهد يافت و افزايش هر ريال به درآمد زارع ،احتمال پذيرش بیمه
را به میزان  2/858×10-10افزايش ميدهد.
ضريب برآورد ش��ده براي س��ن کش��اورزان در کش��ت پنبه در  5درصد
معنيدار گرديد ،و ضريب برآوردي مثبت بیانگر اين نكته است که با افزايش
س��ن زارعین ،تمايل به پذيرش و تقاضاي بیمه در زارعین افزايش مييابد.
همچنین کش��ش س��ن بیانگر اين نكته است که با افزايش  10درصدي در
سن زارعین ،تقاضاي بیمه کشاورزي  0/15درصد افزايش مييابد .همچنین
با افزايش هر س��ال به س��ن زارع ،احتمال پذيرش بیمه  3/627×10-4واحد
افزايش مييابد.
ضريب برآورد ش��ده براي آگاهي از اهداف بیمه در کش��ت پنبه نیز براحتي
در س��طح  1درصد معن��يدار گرديد ،و ضريب ب��رآوردي مثبت بیانگر اين
نكته اس��ت که با افزايش آگاهي کشاورز از اهداف بیمه ،تمايل به پذيرش و
تقاضاي بیمه در زارعین افزايش مييابد .همچنین متغیر برآوردي کش��ش
نیز بیانگر اين نكته اس��ت ک��ه با افزايش  10درص��دي در آگاهي زارعین،
تقاضاي بیمهی کشاورزي  0/08درصد افزايش مييابد .همچنین با توجه به
اماره اثر نهايي ،با افزايش آگاهي زارع نس��بت به فوائد بیمه ،چنانچه امتیاز
وي ي��ك واحد افزايش يابد ،آنگاه احتمال پذيرش بیمه  2/778×10-3واحد
افزايش مييابد.
ضريب برآوردي در مورد نوع مالكیت در کشت پنبه نیز براحتي در  1درصد
معن��يدار گرديد و ضريب برآوردي منفي در اين مورد نیز بیانگر اين مطلب
اس��ت که ب��ا افزايش نظام اج��ارهداري در میان زارعی��ن و کاهش مالكیت

 0/18درص��د و با افزايش هر قطعه به قطعات موجود ،احتمال پذيرش بیمه
 1/251×10-3واحد کاهش مييابد.
با توجه به برآورد نس��بت راس��تنمائي ،اين آماره بخوبي در سطح يك
درص��د معن��يدار بوده که اين نكته بیانگر آن اس��ت که الگ��وي مورد نظر،
معن��يدار ب��وده و لذا ،نميت��وان همزمان تمام متغیره��ا را صفر فرض کرد.
ضري��ب تعیین مكف��ادن ( )0/720نش��ان ميده��د که در اين م��ورد نیز
متغیره��اي توضیحي مدل ،تغییرات متغیر وابس��ته م��دل را بخوبي توضیح
ميدهن��د .درصد پیشبیني صحیح در مدل برآورد ش��ده 96 ،درصد برآورد
گرديد .بنابراين ،در اين محصول نیز ،مدل برآورد ش��ده توانسته است درصد
باالئي از مقادير متغیر وابس��ته را با توجه به متغیرهاي توضیحي پیشبیني
نمايد.
همانگونه که از جدول  6مالحظه ميش��ود که به لحاظ درصدي بیش��ترين
تأثیر را باز هم متغیر سن کشاورز داشته که يك رابطه مستقیمي میان اين
متغیر و تقاضاي بیمه از طرف زارع برقرار بوده اس��ت .همچنین با توجه به
آماره اثر نهايي نیز اين متغیر بیشترين اثر را بر پذيرش بیمه داشته است.
در نهايت در مورد محصول پنبه ،همانطور که از جدول  7پیداست ،در اين
محص��ول نیز در برآورد عوامل مؤثر ب��ر تقاضاي بیمه محصول پنبه ،ضريب
برآوردي در مورد درآمد از کشت محصول ،در سطح  5درصد معنيدار شده
است و رابطه حاصل بین اين متغیر و تقاضاي بیمه محصول پنبه نیز مثبت
اس��ت ،به طوريكه ب��ا افزايش درآمد حاصل از کش��ت محصول پنبه ،تقاضا
براي بیمه ی کشاورزي در میان زارعین افزايش خواهد يافت .برآورد کشش
نیز نشاندهندهی اين امر است که با افزايش  10درصدي در درآمد حاصل
جدول  -6عوامل مؤثر بر بیمه جو

متغیر

آماره t

تعداد قطعات

-1/81

-1/251×10

درآمد از کشت محصول

2/04

7/156×10

0/011

سابقهی کشت جو

1/63

3/714×10

0/013

6/727×10

تحصیالت

1/04

-3

7/257×10

0/011

1/314

سن کشاورز

2/71

-3

1/407×10

0/061

2/54×10

اعتبارات دولتي

-2/64

-2/015×10

-0/029

-3/65

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

0/89

1/331×10

0/047

شغل دوم

-0/97

-2/3190×10

-0/005

-4/20×10

نوع مالكیت

-4/34

-2

-1/164×10

-0/028

-2/11

سطح زير کشت

1/36

-3

3/508×10

0/010

ضريب ثابت

0/18

-----

0/004

*** ** ،و * به ترتیب معنيداري در سطح يك ،پنج و ده درصد

اثر نهايي

کشش
-0/018

*-1

-2/26×10

**-7

1/29×10

-3

-10
-3

-2

-2
-3

ضريب

-1

***-1

7/24×10

-1
-1

***
-1

6/35×10
0/77

Likelihood Ratio Statistic )L.R. Statistic( = 53/430
Probability )L.R Statistic( = 0/000
Percentage of Right Prediction = 0/962
Mcfadden R-Square= 0/720
Maddala R-Square= 0/487

مأخذ :يافتههاي تحقیق
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مأخذ :يافتههاي تحقیق

0/005

Likelihood Ratio Statistic )L.R. Statistic( = 102/645
Probability )L.R Statistic( = 0/000
Percentage of Right Prediction = 0/940
Mcfadden R-Square= 0/742
Maddala R-Square= 0/495

----0/58

0/072
2/924×10-3
0/69

-0/013
-5/856×10-3
-3/20

-1/02

2/62

-0/003
1/21×10-3

2/778×10-3

-3/990×10-3
-1/56

0/008

-0/006

0/015
3/627×10-4
2/20

0/005
1/437×10-3
2/08

0/002
1/643×10-3
0/656

0/004
2/858×10-10
2/44

-0/0001
-1/24×10-5
-0/05

*** ** ،و * به ترتیب معني داري در سطح يك ،پنج و ده درصد

ضريب ثابت

3/01×10-1

***-2/48

5/16×10-1

***1/18

2/407

سطح زير کشت

نوع مالكیت

شغل دوم

آگاهي کشاورزان از اهداف بیمه

اعتبارات دولتي

**1/54×10-1

**6/1×10-1

6/95×10-1

**1/21×10-7

-5/29×10-3

-1/695

سن کشاورز

تحصیالت

سابقه کشت پنبه

درآمد از کشت محصول

تعداد قطعات

متغیر
ضريب
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با توجه به اهمیتي که بیمه محصوالت کش��اورزي در کاهش ريسك تولیدي کشاورزان
دارد ،سیاس��تگذاريهاي مناس��ب در جهت افزايش اقبال زارعین نس��بت به پذيرش بیمه،
از اهمیت خاصي برخوردار خواهند بود در اين راس��تا ،با توجه به اينكه س��طح آگاهي داراي
س��طح معنيداري يك درصد در تقاضاي بیمه گندم و پنبه بوده اس��ت ،همچنین با توجه به
اينكه اين متغیر در مورد اين دو محصول بیشترين اثر نهايي مثبت را به خود اختصاص داده
است ،لذا ،برگزاري کالسهاي آموزشي و ترويجي براي زارعین و آشنا نمودن آنها با اهداف و
مزيتهاي بیمه ،ميتواند به افزايش تقاضاي بیمه از طرف زارعین منجر گردد .همچنین نظام
بهرهبرداري اجارهاي همواره عاملي در جهت عدم تمايل زارعین به بیمه ش��دن بوده اس��ت،
لذا چنانچه زارعین صاحب و مالك زمین زراعي خود باش��ند ،آنگاه تمايل آنها به بیمه ش��دن
نیز افزايش خواهد يافت .لذا با ارائه تس��هیالت مناس��ب جهت خريد زمین زراعي و مالكیت
مؤجرين زمینهاي زراعي ،تقاضا براي بیمه نیز افزايش خواهد يافت .درامد حاصل از کش��ت
در تمام محصوالت مورد بررسي اين مطالعه معنيدار گرديد و اثر مستقیمي بر تقاضاي بیمه
محصوالت زراعي خواهد گذاش��ت ،لذا ،سیاس��تگذاريها بايد در جه��ت افزايش درآمدهاي
جدول  -7عوامل مؤثر بر بیمه جو

زارع در کشت محصول پنبه ،تمايل به پذيرش و تقاضاي
بیم��ه در میان زارعین کاهش خواه��د يافت .با توجه به
متغیر برآوردي کش��ش ،با افزايش  10درصدي در نظام
اجارهاي ،تقاضاي بیمه کشاورزي براي اين محصول 0/13
درصد کاهش مييابد .همچنی��ن افزايش هر واحد نظام
اج��ارهاي ،احتمال پذيرش بیم��ه را  5/856×10-3واحد
کاهش ميدهد.
مق��دار ضريب برآورد ش��ده براي متغیر س��واد کش��اورز
نی��ز در  5درصد معنيدار ش��د و ضريب برآوردي مثبت
در اين مورد بیانگر اين نكته اس��ت که با افزايش س��واد
کشاورز در مورد کش��ت محصول پنبه تمايل به پذيرش
و تقاض��اي بیم��ه در میان زارعین افزاي��ش مييابد .چرا
که با افزايش س��واد اف��راد درك آنه��ا از مزايا و اهمیت
بیم��ه بیش��تر ميش��ود و در نتیجه تقاضا ب��راي بیمه با
افزايش س��واد زارعی��ن افزايش خواه��د يافت .همچنین
متغیر برآوردي کش��ش نیز بیانگر اين نكته اس��ت که با
افزايش  10درصدي در س��واد زارعی��ن ،تقاضاي بیمه ی
کشاورزي  0/05درصد افزايش مييابد .با توجه به برآورد
اماره اثر نهايي ،افزايش هر س��ال به س��الهاي تحصیل
زارعی��ن منجر به افزايش احتمال پذيرش بیمه به میزان
 1/437×10-3واحد ميشود.
با توجه به آمارهی برآورد ش��ده ،نسبت راستنمائي ،اين
آم��اره به خوبي در س��طح يك درصد معنيدار اس��ت و
اين نتیجه نش��ان ميدهد که الگوي مورد نظر ،معنيدار
بوده و فرض اينكه تمام متغیرها همزمان صفر باش��ند رد
خواهد شد.
ضري��ب تعیین مكفادن ( )0/742نش��ان ميدهد که در
مورد کشت پنبه نیز متغیرهاي توضیحي مدل ،تغییرات
متغیر وابس��ته مدل را به خوبي توضیح ميدهند .درصد
پیشبیني صحیح در مدل برآورد شده 94 ،درصد برآورد
گردي��د .بنابراين ،در مورد محصول پنبه نیز ،مدل برآورد
شده توانس��ته است درصد باالئي از مقادير متغیر وابسته
را با توج��ه به متغیرهاي توضیح��ي پیشبیني نمايد .از
لحاظ درصدي بیش��ترين تأثیر بر پذيرش بیمه در کشت
پنب��ه ،مربوط به متغیر س��ن کش��اورز بوده ک��ه باز هم
رابطه مس��تقیمي میان اين متغیر و تقاضاي بیمه برقرار
بوده اس��ت .با توجه به آماره اث��ر نهايي ،آگاهي از اهداف
بیش��ترين اثر مثبت را داشته است .همچنین متغیر توع
مالكیت بیش��ترين اثر نهايي منفي را داراست ،لذا ،نظام
اجارهاي س��بب کاهش قابل توجهي در تمايل زارعین به
بیمه شدن خواهد داشت .همان گونه که از جداول  5تا 7
پیداس��ت ،متغیر سن زارع در تمام موارد داراي بیشترين
کش��ش بوده اس��ت .متغیرهاي درآمد حاصل از کش��ت
محصول و س��ن کش��اورز در هر س��ه محصول معنيدار
شدهاند.
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منظور حفظ درآمدهاي س��الهاي قب��ل ،عاملي مؤثر تلقي گردد .همچنین
تحصیالت و س��واد در مورد کش��ت پنبه عاملي مؤثر در جهت پذيرش حق
بیمه تلقي ميگردد .لذا ،سیاس��تگذاري در جهت افزايش سطح تحصیالت
زارعین ،منجر به افزايش تمايل و تقاضاي زارعین براي بیمه ش��دن خواهد
شد .متناسب و عادالنه بودن حق بیمه يا بیمهنامه با توجه به درآمد زارعین
و پرداخت غرامت به موقع به زارعین خس��ارت دي��ده ميتواند عاملي مؤثر
در جه��ت افزايش تقاضاي بیمه در میان کش��اورزان تلق��ي گردد .در پايان
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محصوالت کش��اورزي گامي مؤثر در جهت استقبال زارعین از فرآيند بیمه
شدن خواهد بود.
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