
  
  
  
  
  
  
  
 ۱۳۸۶، تابستان ۲، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  :بر پذيرش بيمه محصول گندم مؤثرعوامل 
  ١ *كاران استان تهران گندم مطالعه موردي

  ٢**هوشنگ ايرواني، عليرضا دربان آستانه
  

  چكيده 
ــل   در ــر، عوام ــه حاض ــؤثرمقال ــين    م ــه در ب ــذيرش بيم ــر پ ــدمب ــار گن ــتفاده  ك ــا اس   از ان، ب

هاي مورد نياز با  پيمايشي است و داده، رويكرد غالب تحقيق. ت بررسي شده استيتحليل لوج
با اسـتفاده   ۱۳۸۰‐۱۳۸۱اي، در فصل زراعي  مرحلهبندي چند گيري طبقه استفاده از روش نمونه

به منظور سنجش روايي محتوايي پرسشنامه در مرحله مطالعـه   .پرسشنامه گردآوري شد ۲۴۰ از
و براي سـنجش روايـي    ،كشاورزان، كارشناسان جهاد کشاورزي و هاي استاداناز نظر ،مقدماتي
روش  از اجتماعي و ارتبـاط بـا عوامـل ترويجـي      ـ هاي كشاورزي پايدار، منزلت اقتصادي سازه

كـار   بـه آماره آلفـاي کرونبـاخ    ،پايايي پرسشنامهبراي سنجش  .شده استتحليل عاملي استفاده 
درصـد از   ۵۸ كـه  دهـد  نتـايج تحقيـق نشـان مـي    . شـد تعيـين   ۷۵/۰که مقدار آن در حد  رفت
، ميزان مالكيت كار گندم سناز لحاظ  همچنين، . ان تمايلي به بيمه محصول خود ندارندكار گندم
  ارزش   طح وـس دـرد در واحـافتي، عملكتبارات دريـاجتماعي، ميزان اع ـ زلت اقتصاديـدام، من

                                                 
  .است كرده تأمينهاي علمي كشور  شوراي پژوهش راي اين طرح ها هزينه *

٢
 دانشـيار كشـور، و   هـاي  هـا و دهيـاري   شاغل در سازمان شهرداري روستايي كارشناس ارشد توسعهبه ترتيب **

 دانشگاه تهران پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
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سطح توسـعه اقتصـادي و كشـاورزي     و وري كل عوامل توليد، پايداري، محصول توليدي، بهره
نتايج تحليـل لوجيـت   . داري وجود دارد نشدگان تفاوت معني شدگان و بيمه بيمه ، ميانروستاها

مالكيـت دام، سـطح زيركشـت    ، ارتباط با عوامـل ترويجـي،   كار گندمسن  كه دهد هم نشان مي
ين عوامل تقاضـاي بيمـه گنـدم    تر مهمگندم، سطح زيركشت عمومي و عملكرد در واحد سطح 

  .روند شمار مي به
    

  ).استان(تهران  /مطالعه موردي /انكار گندم /محصوالتبيمه  /گندم: ها كليد واژه
∗ ∗ ∗ 

  

  مقدمه و طرح مسئله
جـوي و آب و هـوايي، نسـبت بـه سـاير      ط ايكنترل شـر  عدم امكانكشاورزي به علت 

عـالوه بـر مخـاطرات     ،در اين بخش توليـدي . ستاآميزتر  ههاي توليدي مخاطر فعاليت
را  پذيري مجموعه شكننده و آسيب نيز اقتصادي و شخصي خاطرات اجتماعي، طبيعي، م
  .است نهادهتوليدكنندگان  فراروي

شـود از   برداران، سـعي مـي   و كاهش اضطراب بهره يبراي اجتناب از چنين مخاطرات
درآمـد مزرعـه يـا متغيـر تصـميم، آثـار مخـرب         يتوزيـع احتمـال   تأثيرگذاري برطريق 
هاي مختلفي براي مديريت مخاطرات وجـود دارد   روش. ابدياحتمالي كاهش  هايخطر

، مخـاطره دهنده  ي كاهشها توان به تعيين قيمت كف، استفاده از نهاده كه از آن جمله مي
بيمـه  . هـاي كشـاورزي اشـاره كـرد     هاي توليدي و اجرا و گسترش بيمه اليتتنوع در فع

يـل بـه   ن درمشـاركت گسـترده كشـاورزان     تـأمين  برايمحصوالت كشاورزي تمهيدي 
ط و فضاي امن براي جذب سرمايه در بخـش كشـاورزي،   يكشاورزي پايدار، ايجاد شرا

در بخـش   مخـاطره  مـديريت  كـارآيي اندازهاي روستايي، افزايش  تشكيل و تحرك پس
 همچنـين،  مطلوب و كارآتر سرمايه در بخـش كشـاورزي و    كشاورزي، تخصيص بهينه، 

تجربه كشـورهاي  . استبرداران كوچك  بهره مالكان و پذيري خرده مقابله با فقر و آسيب
توليـد بـراي    ةمخـاطر از طريـق كـاهش   (دهد اجـراي چنـين سياسـتي    مختلف نشان مي
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گذاري در بخش كشـاورزي و در نتيجـه افـزايش     زايش سرمايه، منجر به اف)برداران بهره
، مشـاور توسـعه پايـدار منـابع     ينمهندس( توليد و رونق اين بخش از اقتصاد شده است

 ;۱۳۷۸Cada and Shigno, 1990; Carriker, 1991; Hazell, 1992، تركمـاني ؛ ۱۳۸۰

Martin et al.,1998( .زي مورد توجـه  گسترش بيمه محصوالت كشاور ،به همين خاطر
ققـان قـرار   مح ويـژه   بهريزان و  نظران، سياستمداران، برنامه صاحبو حمايت بسياري از 
 نيامحققـ  اولينلكرو از ها  .صورت گرفته است زمينهاين  داري در گرفته و مطالعات دامنه

كشـاورزان را   گريـزي  مخـاطره  بر مثبت بيمه كشاورزيتأثير است كه در اواسط قرن بيستم 
  ).۱۳۷۸تركماني، ( كردمطرح 

به طور جداگانه در مطالعات ) Samner, 1982(و سامنر ) Huffman, 1980( هافمن
وقت بودن كـار   وقت يا تمام عرضه نيروي كار خارج از مزرعه، نقش پاره موردخود در 

وقـت بـه    كشـاورزان تمـام   ،بر اين اساس. شوند كشاورزي بر پذيرش بيمه را يادآور مي
. رت باالتر در عمليات توليد تقاضاي كمتري براي بيمـه زراعـي دارنـد   علت داشتن مها

دو محقق اثر منفي تنوع كشت بـر تقاضـاي بيمـه     اين تحقيقات از ديگر نتايجهمچنين، 
  .استكشاورزي 
در  )۱(در تحقيقـي در سـه ايالـت الگـوس، اوگـان و اويـو      ) Okorie, 1989(اكوري 

سوي كشاورزان به صورت پيمايشي و تكميـل  نيجريه، به بررسي موانع پذيرش بيمه از 
اي، عـدم   هـاي پايـه   ديـده، كمبـود زيرسـاخت    و كمبود افراد آموزش هپرسشنامه پرداخت

  .كرده استتضمين مالي طرح براي كشاورزان را از موانع پذيرش بيمه معرفي 
در اسپانيا به بررسي نرخ بيمـه كشـاورزي در چنـد اسـتان     ) Serrano, 1998( سرانو
را براي كشاورزان تابعي از ميـزان بارنـدگي،    مخاطرهنرخ پذيرش  ،ت و در پايانپرداخ

  .كردوضعيت آب و هوا و قيمت محصول بيان 
در پذيرش و گسـترش نظـام بيمـه     مؤثردر تحقيقي، عوامل ) Mishra, 1999(ميشرا 

ين عوامـل توسـعه   تـر  مهـم او . كند ميكشاورزي در ايالت گجرات هندوستان را بررسي 
ي كشاورزي، شناسـايي كشـاورزان   ها م بيمه كشاورزي را افزايش سطح پوشش بيمهنظا



  عليرضا دربان آستانه، هوشنگ ايرواني                                                   ۱۱۲
 

 

تـر بـا    اعتبارات الزم براي جبران خسـارت و برقـراري ارتباطـات مناسـب     تأمينهدف، 
  .كند كشاورزان ذكر مي

به بررسي  ،اي كه در ويتنام شمالي انجام داد در مطالعه) Vandeveer, 2001(ر يوندو
او در پايـان   .شـي پرداخـت  يصورت پيماه وي كشاورزان اين منطقه بتقاضاي بيمه از س

هاي كشاورزي، خصوصـيات   چشم انداز و خصوصيات بيمه يردگ تحقيق خود نتيجه مي
سطح تحصيالت كشاورزان از عوامل اصلي تقاضا و فردي و درآمد مزرعه و كشاورزي، 

  .استبيمه كشاورزي  براي
بيمـه محصـوالت    تـأثير «عنوان  باتحقيقي  در ،)۱۳۸۰(شركت مهندسين مشاور يكم

، در بخشي از مطالعـه  »وري كشاورزان گيري و بهره گريزي، تصميم مخاطرهكشاورزي بر 
نتـايج  . كرداستان فارس را برآورد  ةشد كار بيمه گندم ۲۴۷  خود تابع تقاضاي بيمه گندم

الكيـت زمـين،   ارزش زمـين، م  دهد كه متغيرهاي توليد گندم در سال گذشـته،   نشان مي
وقـت بـودن زارع، تعـداد قطعـات،      سرمايه، پاره گرايي،  مخاطرهسابقه خطر، سواد، سن، 

بيمه، منصفانه بودن حـق بيمـه و اقلـيم      درصد آيش مزرعه، حق بيمه پرداختي، كل حق
 ضـرايب  ،كه در اين ميان هستنداز جمله متغيرهاي وارد شده در مدل  گرم صحرايي نيمه

بيمه پرداختي، منصـفانه    حق مين، تعداد قطعات، درصد آيش مزرعه، متغيرهاي ارزش ز
  .اند ب منفييصحرايي گرم داراي ضرا بودن حق بيمه و اقليم نيمه

بررسي عملكرد بيمه محصوالت كشـاورزي  « با نامدر تحقيق خود  ،)۱۳۷۸(تركماني
  رزان پـذيري دوگـروه از كشـاو    ، ضمن بررسـي و مقايسـه كـارآيي و مخـاطره    »در ايران

 »علل پذيرش و عدم پذيرش« زمينهبرداران در  ، به بررسي نظر بهرهنشده بيمهو  شده بيمه
شـده         كشاورزان بيمـه  پذيري مخاطرهگيرد كارآيي و  او در پايان نتيجه مي. پردازد بيمه مي
ين عوامل پذيرش بيمه را ايجاد اطمينان، كاهش زيـان و خسـارت،   تر مهماست و  باالتر
ين عوامـل عـدم پـذيرش بيمـه     تـر  مهـم ت وام و پيـروي از ديگـران و همچنـين،    درياف

 سـاالري  ديوانموقع خسارت، كافي نبودن ميزان خسارت،  كشاورزي را عدم پرداخت به
  .كند مي بيانو باالخره باال بودن حق بيمه 
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عوامل «به بررسي  ،در تحقيقي پيمايشي در منطقه ساري، )۱۳۷۷(دريجاني و قرباني 
نتايج حاصل از بـرآورد مـدل   . پرداختند »انكار گندمبر پذيرش بيمه گندم از سوي  رمؤث

دهد متغيرهاي اعتبارات، اندازه مزرعه، مالكيت زمين، نوع كشـاورزي،   لوجيت نشان مي
بر پذيرش بيمـه از سـوي    مؤثرين عوامل تر مهمشركت در طرح محوري و سابقه خطر، 

  .استبرداران  بهره
 ,Ding and Ding (توان به تحقيقـات دينـگ و دينـگ     مي ،ياد شده عالوه بر موارد

، )Goodwin, 1993(، گـودوين  )Turvey and Islam, 1995(ي و اسـالم  ، تورو)1996
  .كرداشاره  باره  اين در …و  )۱۳۷۳( ، فردوسي)۱۳۷۸( و قرباني تركماني، )۱۳۷۷( تركماني

نزديك بـه  بيمه محصول گندم  هويژ مليات بيمه محصوالت كشاورزي و بهاز آغاز ع
و  نبودهپوشش بيمه كشاورزي  زير گذرد اما گروه قابل توجهي از كشاورزان ميدو دهه 

دليـل دريافـت وام از بانـك    ه بيمه كشاورزي بيشتر محدود به افراد خاصي است كه يا ب
به  باالي توليد، ناچار ةمخاطراز مراكز خدمات و يا وجود  ها كشاورزي و دريافت نهاده

 اند و درصد قابل توجهي تمايل به بيمـه كـردن محصـول خـود ندارنـد      پذيرش آن شده
هنــوز بيمــه محصــوالت كشــاورزي در جامعــه  ،بــه عبــارت ديگــر .)۱۳۷۸تركمــاني، (

  .نشده استكشاورزان نهادينه 
عوامـل   ،آيـد  مـي  بـر  مـورد گونه که از نتايج بررسي مطالعات گذشـته در ايـن    همان

ها، ميزان محصول، سـطح   شامل دارايي(صوصيات فردي کشاورزان متعددي از جمله خ
گذار، آب و هوا و محيط طبيعي منطقه، محـيط   ، حق بيمه و شرايط بيمه...)تحصيالت و

ترين عوامل پذيرش و يا عدم پذيرش بيمه محصوالت  اجتماعي و رفتار اطرافيان از مهم
  .اند کشاورزي بوده
ميت باالي بيمـه كشـاورزي در رونـق و افـزايش     نظر به اه ،مطالعه حاضر بر اساس

گذاري كشاورزي، افزايش توليد و در نتيجـه بهبـود سـطح زنـدگي كشـاورزان،       سرمايه
بـه منظـور افـزايش مشـاركت      ،بنـابراين . گسترش آن ضروري اسـت  برايريزي  برنامه
پـذيرش    مل پذيرش و عديو دال آنهابرداران در اين زمينه، اولين گام آشنايي با نظر  بهره
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زيرا بـا لحـاظ كـردن نتـايج در      ؛استو همچنين، شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه 
مـدت و   بـرداران را در ميـان   امكـان جلـب مشـاركت كشـاورزان و بهـره     ها  ريزي برنامه

و اهـداف  است صورت گرفته منظور  ينهم  ، بهپژوهش حاضر. آورد بلندمدت فراهم مي
  :ند ازا آن عبارت
  ،ان استان تهرانكار گندميت بيمه محصول گندم در بين بررسي وضع ‐ ۱
   ، ونشدگان شدگان و بيمه بررسي و مقايسه خصوصيات بيمه  ‐ ۲
  .بر آن مؤثربرآورد تابع تقاضاي بيمه گندم و شناخت عوامل  ‐ ۳

  

  هاي ميداني تحقيق و فعاليت روش
احبه و هاي مورد نيـاز از طريـق مصـ    داده. است پيمايشي پژوهشدر اين  رويكرد غالب

كـه در   هروستاي استان تهـران گـردآوري شـد    ۴۲و  كار گندم ۲۴۰تكميل پرسشنامه از 
. شـده اسـت  روستا تجزيـه و تحليـل    ةپرسشنام ۴۲بردار و  بهره ةپرسشنام ۲۳۰، نهايت

كه در تجزيه  برگرفته شده ها و نقشه ها هاي مورد نياز از آمارنامه بخشي از دادههمچنين، 
) ييهاي مربوط به قابليت اراضي و سـطح توسـعه نـواحي روسـتا     ادهد( ها و تحليل داده

  .كاربرد داشته است
    

  گيري حجم نمونه و نمونه
 ۱۳۸۰‐۸۱جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه كشاورزاني است كه در فصل زراعـي  

بـراي بـرآورد و تعيـين     .انـد  پرداختهران به كشت گندم استان ته ييدر محدوده جغرافيا
 حقيق در مطالعه مقدماتي، از آمـار بعد از برآورد واريانس صفت برجسته ت ،نهحجم نمو

روش  ،شــونده گيــري و انتخــاب افــراد مصــاحبه كــوكران اســتفاده شــد و بــراي نمونــه
به علـت تعـداد زيـاد نمونـه و      و بهينه به كار رفتهشده با انتساب  بندي گيري طبقه نمونه

ان طرح بهبـود عملكـرد گنـدم    كار گندم فهرستفقدان اطالعات جامع در اين زمينه، از 
قبل از شروع مطالعات ميـداني، بـا مراجعـه بـه مراكـز       ،بنابراين. ه استآبي استفاده شد
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مقـدماتي بـا    ييخدمات هر شهرستان و مصاحبه با كارشناسان مرا كز خـدمات و آشـنا  
، نـوع  ان طـرف قـرار داد، نشـاني   كار گندم فهرستي در آن، كار گندممنطقه و وضعيت 

تعـداد   ۱جـدول  . ه اسـت استفاده شد آناز  گيري نمونه و درخدمات دريافتي گردآوري 
  .دهد هاي منتخب را نشان مي تعداد نمونه انتخاب شده از شهرستان برداران و بهره

  
  هاي منتخب تعداد نمونه انتخاب شده از شهرستان برداران و تعداد بهره ‐۱جدول 

  درصد  داد نمونهتع  بردار تعداد بهره  شهرستان
  ۷/۲۵  ۵۹ ۳۱۳۷ پاكدشت
  ۵/۶  ۱۵ ۵۰۰ دماوند
  ۴/۱۷  ۴۰ ۱۰۳۰ ساوجبالغ
  ۳/۸  ۱۹ ۷۰۰ كرج
  ۲/۴۲  ۹۷ ۵۲۲۰ ورامين
  ۱۰۰  ۲۳۰ ۱۰۵۸۷ جمع كل

  هاي تحقيق يافته: مأخذ          
  

  هاي آماري تحقيق روش
ت استفاده شـده  به منظور برآورد تابع تقاضاي بيمه گندم از مدل لوجي ،در اين پژوهش 

 :شود است كه به صورت زير بيان مي

 

 
  

را   Xiاحتمالي است كه شخص انتخاب معيني از  Piپايه لگاريتم طبيعي و  e ،كه در آن
) Zi(شـاخص انگيـزه اساسـي     بر اين اسـت كـه  فرض  ،مدل لوجيت در .دهد ميانجام 

  :ندك مي متغير تصادفي است كه احتمال پذيرش بيمه گندم را پيش بيني
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  :براي يك فرد كشاورز خواهيم داشت ،از اين رو
   

  

و  شده بيمهبه منظور مقايسه دو گروه كشاورزان همچنين، . كه همان مدل لوجيت است 
  .استفاده شده است  t از آزمون  ،نشده بيمه
بر تقاضاي بيمه و پذيرش آن، از مجموعه  مؤثربراي بررسي عوامل  ،ر اين پژوهشد

اي از  از مجموعـه  هـا  كه براي سـنجش سـازه   هاستفاده شد ها رها و سازهمتنوعي از متغي
بـا   هـا  يك از مقيـاس  و روايي محتوايي و روايي سازه هر ههاي بسته استفاده شد مقياس

كـه   شده اسـت توجه به تحقيقات گذشته و منابع مرتبط، از طريق تحليل عاملي بررسي 
برداران،  اجتماعي بهره ‐منزلت اقتصادي  توان به سازه كشاورزي پايدار، از آن جمله مي

يـك   وزن هر ؛سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي نواحي روستايي اشاره كرد
. شـود  مـي مقياس با كمك تحليـل عـاملي تعيـين و محاسـبه      ةدهند از متغيرهاي تشكيل

بـا   )۲(وري عنصرمدار وري كل عوامل توليد از شاخص بهره براي محاسبه بهرههمچنين، 
  :ه استفرمول زير استفاده شد

  

  
  

ــدي، Qكــل،  وري عنصــرمدار بهــره شــاخص TFPe ،كــه در آن   ارزش محصــول تولي
 Lab ،Machin ،Water ،N ،Seed ،P آالت،  ب هزينه نهادهاي نيروي كار، ماشـين يبه ترت

در توليـد   هـا  يك از نهـاده  هر) وزن(سهم نسبي  αiو  ،، بذر، كود فسفاتهازتهآب، كود 
  . )۳(است

  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
و  يجـامع منـابع داخلـ    ياساس بررسـ  ق بريتحق يها ک از سازهي هر يها مؤلفهابعاد و 
ک از يـ  سـنجش هـر   ياز برايمورد ن يها ف شاخصيپس از تعر و هن شدييتع يخارج

∑
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 ، بـه صـورت  يآنها در مرحله مطالعـه مقـدمات   ييايو پا ييروا يو بررس ها مؤلفها يابعاد 
  .شده استق استفاده يتحق يدر پرسشنامه اصل يينها

  كشاورزي پايدار
نظـران   اكثر صاحب ،به طور كلي. كشاورزي پايدار داراي تعاريف و ابعاد متعددي است

براي سـنجش ايـن مفهـوم    . ، اقتصادي و اجتماعي آن تأكيد دارندشناختي بومبر سه بعد 
ماهيـت   با توجه به حقيقات انجام گرفته وبا مراجعه به منابع موجود و ت ،كلي و پيچيده

  :هاي زير انتخاب شد معرف ،تحقيق و محصول مورد مطالعه گندم
   شناختي بومبعد  ‐الف

  تناوب زراعي  ‐ ۱
  ورزي حداقل خاك ‐ ۲
  عدم سوزاندن كاه و كلش و برگرداندن آن به خاك ‐ ۳
  كيفيت زمين  ‐ ۴
  استفاده از كودهاي حيواني  ‐ ۵
   يياستفاده بهينه از كودهاي شيميا ‐ ۶
  استفاده بهينه ا ز سموم  ‐ ۷
   روند تغييرات منابع آبي ‐ ۸
  خيزي خاك  روند تغييرات در حاصل ‐ ۹

  بعد اقتصادي  ‐ ب 
  ارزش توليدات در يك هكتار  ‐ ۱
  سود در هكتار  ‐ ۲
 ) TFP( وري كل عوامل توليد بهره ‐ ۳
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  بعد اجتماعي  ‐ج  
  رضايت شغلي  ‐ ۱
 رفاه اجتماعي  ‐ ۲
  

سازه به  يين مقياس پس از آزمون رواهاي اي تعداد معرف كه است يادآوريالزم به 
  :صورت زير كاهش يافت

  
  

  اجتماعي  ‐بعد اقتصادي  بوم شناختيبعد  
   ارزش توليدات در يك هكتار ‐۱ عدم شيب زمين ‐ ۱
 سود در هكتار  ‐۲ غيرناهمواري زمين ‐ ۲
  رضايت شغلي ‐۳ عدم شوري خاك ‐ ۳
     تناوب زراعي مناسب ‐ ۴
  ورزيحداقل خاك ‐ ۵
  آبيروند تغييرات منابع ‐ ۶
  خيزي خاكروند تغييرات در حاصل ‐ ۷
  استفاده مناسب از كاه و كلش ‐ ۸
  استفاده از كودهاي حيواني ‐ ۹

  

  رضايت شغلي 
  ن سـازه از  ايـ .گيـري آمـده اسـت    نتايج آزمون تحليل عاملي در بخش اعتبـار انـدازه   ‐۱
  :ند ازا معرف در مقياس ترتيبي تشكيل شده است كه عبارت ۸
  محتواي كار و كشاورزي رضايت از  ‐الف  

  عالقه به كار  -
  تمايل به مهاجرت  -
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  هاي غير كشاورزي  تمايل به شغل -
  رضايت از دستمزد  ‐ب  

  رضايت از درآمد  -
  پس انداز ييتوانا -
  كافي بودن درآمد براي مخارج خانواده  -

  رضايت از همكاران و اعضاي خانواده  ‐ج  
  رضايت از زندگي خانوادگي  -
  ... رضايت از همكاران و -

  .ها به دست آمد شاخص كل از جمع جبري نمره معرف
  

  اجتماعي  ‐منزلت اقتصادي
 :اين متغير و سازه از تركيب وزني پنج شاخص كلي زير محاسبه شد 

   بردار بهرهدرآمد خانواده  ‐ ۱
  بردار بهرههزينه خانواده  ‐ ۲
   بردار بهرهسرمايه  ‐ ۳
   بردار بهرهسطح تحصيالت  ‐ ۴
  بردار  بهرهاده سطح تحصيالت اعضاي فعال خانو ‐ ۵

  

منزلـت   بايـد بـدان توجـه شـود،    حقيقت  مهمي كه در ييهاي جز يكي از شاخص
ان يكسـان  بـردار  بهرهكه اين متغير در مورد همه  و از آنجا استشغلي افراد مورد مطالعه 

 ،به منظور محاسبه وزن هر يـك از متغيرهـا  همچنين، . ه استنظر شد ، از آن صرفاست
  . ه استده شداز تحليل عاملي استفا
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  زراعي كشاورزي پايدار  ـدانش فني 
معرف ترتيبي تشكيل شده است و دانـش كشـاورز در مـورد     ۱۳بعد و  ۴اين متغير از  

  :ند ازا ابعاد اصلي اين مقياس عبارت. سنجد اصول اساسي كشاورزي پايدار را مي
  ورزي  عمليات خاك ‐ ۱
  تناوب زراعي  ‐ ۲
  استفاده از كاه و كلش  ‐ ۳
   ييرويه مواد شيميا بي اثرات مصرف ‐ ۴

  توسعه اجتماعي 
  وضعيت آموزشي  ‐الف
  درصد باسوادي كل   ‐ ۱
  درصد باسوادي زنان ‐ ۲
  تعداد دبستان ‐ ۳
  مدرسه راهنماييتعداد  ‐ ۴
  دبيرستانتعداد  ‐ ۵
  آموز در مقطع ابتدايي  نسبت معلم به دانش ‐ ۶
  آموز در مقطع راهنمايي  نسبت معلم به دانش ‐ ۷
  يرستانآموز در مقطع دب نسبت معلم به دانش ‐ ۸
  آموز به كالس در مقطع راهنمايي معكوس نسبت دانش ‐ ۹
  راهنماييآموز به كالس در مقطع  معكوس نسبت دانش  ‐ ۱۰
  دبيرستانآموز به كالس در مقطع  معكوس نسبت دانش ‐۱۱

  انسجام قومي  ‐ب 
  انسجام مذهبي  ‐ ۱
  انسجام زباني  ‐ ۲
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  وضعيت درماني  ‐ج  
  )و داروخانه درمانگاه، خانه بهداشت(وجود امكانات درماني  ‐ ۱
  )…لخانه، و احمام، غس(وجود امكانات بهداشتي  ‐ ۲
پزشــك، بهيــار و مامــاي روســتايي،  تعــداد پزشــك، دنــدان(درمــاني كاركنــان ‐ ۳

  ... )يار و بهداشت
  وضعيت مخابرات و ارتباطات  ‐د 

  تلفن  ‐ ۱
  مخابرات ‐ ۲
  دسترسي به مطبوعات  ‐ ۳
  وسيله نقليه  ‐ ۴

  توسعه اقتصادي 
  شتر ساله و بي تعداد مردان شاغل ده ‐ ۱
   و بيشتر هسال تعداد زنان شاغل ده ‐ ۲
   تعداد صنايع كوچك ‐ ۳
  فعال   شاغل به جمعيت  نسبت جمعيت ‐ ۴
  ساله و بيشتر  تعداد جمعيت ده ‐ ۵

  توسعه كشاورزي 
  نسبت كل اراضي كشاورزي به مساحت روستا  ‐۱
  نسبت كل اراضي باغ قلمستان به مساحت روستا  ‐۲
  ا نسبت مساحت اراضي آبي به مساحت روست ‐۳
  سرانه گوسفند  ‐۴
  سرانه گاو و گوساله  ‐۵
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  ) و خانه ترويج  يي، مراكز خدمات روستاييشركت تعاوني روستا( مراكز اداري  ‐۶
  كيفيت اراضي روستا  ‐۷
  .استآمده  ۴ق در جدول يتحق يرهاير متغيسا ياتيف عمليتعر

  

 ت اراضي يقابل
ن يـ موجود در ا يها اسي و نقشهشن ت اراضي از تحقيقات خاكياطالعات مربوط به قابل

تا نامناسـب و  ) ۱ درجه(از خيلي مناسب  ،خاك درجةاساس  و بر هنه گردآوري شديزم
  .ه استشد بندي طبقه) ۵ درجه(غيرقابل اصالح 

  

 بودن كشت ماشينيصد در
 ات کاشت، داشت و برداشتيعمل اطالعات مربوط به هيکل ،رين متغيبه منظور محاسبه ا

زنـي،   شـامل شـخم، ديسـك   (  شـود  مـي آالت در سطح منطقه انجام  نيماش به كمك که
پاشـي، بـذركاري سـاده،    بنـدي، فـارورزني، تعبيـه و ترسـيم انهـار، بذر      كشي، كرت ماله
، ييپاشـي هـوا   پاشي تراكتـوري، سـم   پاشي موتوري، سم پاشي دستي، سم پاشي، سمكود

 يو از جمـع جبـر   شد؛ استخراج ،)كوبي كمباين، برداشت با دروگر و خرمن برداشت با
  ) شـده بـود   محاسـبه ک يـ صـفر و   امتيازهـاي  کـه بـه صـورت   (ات يهر عمل ياهازيامت
اسـتفاده   هـا  ليـ رکشت محاسبه و به صورت درصـد در تحل يبودن سطح ز ماشينيزان يم

  .ه استشد
  

  نتايج و بحث

  ميزان استقبال از بيمه گندم 
 )درصـد  ۸/۵۷(نفـر   ۱۳۲، گو سخپا ۲۳۰دهد كه از بين  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي

بيمـه  را محصـول خـود    )درصـد  ۲/۴۲( گـو  پاسـخ  ۹۸ اند و محصول خود را بيمه کرده
اند  بايد توجه داشت كه باال بودن درصد افرادي كه محصول خود را بيمه كرده. ندا نكرده

 زيـرا  اسـت،  تا حد زيـادي اجبـاري   اين كار آنها به معني تمايل آنها به بيمه نيست بلكه
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. اسـت محصول  كردندر گرو بيمه  …ود و بذر، سموم وله كبسياري از خدمات از جم
از  ،ل پذيرش بيمه از طرف آنهايكشاورزان و دال اهدافبا  ييبراي آشنا ،به همين خاطر
اگر بيمه اجباري نبود آيا باز « :استفاده شد با اين مضمون االت مشروطؤيك مجموعه س

  .»؟يدكرد هم محصول خود را بيمه مي
لي به بيمه كردن محصـول  تماي )درصد ۵۸( گو پاسخ ۱۳۴كه  حاكي است ها پاسخ  

علـت تمايـل   . نـد تمايـل دار  بـه بيمـه كـردن محصـول خـود     درصـد   ۴۲ ؛دنرخود ندا
علت تمايل خـود  ) درصد ۴۱(نفر ۳۹ ،براين اساس .آمده است ۲يان در جدول گو پاسخ
) درصد ۳۵حدود (نفر ديگر  ۳۴دند و ركبه بيمه جلوگيري از خسارت احتمالي ذكر  را

درصـد از   ۳/۸. داشـتند تمايل خود به بيمـه بيـان    عاملناچيز بودن حق بيمه دريافتي را 
درصـد جلـوگيري    ۲/۱گرفتن اعتبارات بانكي،  درصد ۴/۱۱، خاطر اطمينان برداران بهره

داران بـر  درصـد از بهـره   ۱/۲و بـاالخره   ،بـودن حـق بيمـه    پاييناز خسارت احتمالي و 
خـاطر را انگيـزه اصـلي بـراي بيمـه كـردن         اطمينـان  جلوگيري از خسارت احتمـالي و 

  .ندا هدكرمحصول خود عنوان 
  

  برداران به بيمه محصول گندم علل تمايل بهره ‐۲جدول 
  درصد  فراواني  علت تمايل به بيمه محصول گندم

  جلوگيري از خسارت احتمالي 
  بودن حق بيمه  پايين

  خاطر اطمينان 
  گرفتن اعتبارات 

بودن حق بيمه      پايين خسارت احتمالي و جلوگيري از
  خاطر اطمينان جلوگيري از خسارت احتمالي و 

۲۹  
۳۴  
۸  
۱۱  
۲  
۲  

۶/۴۰  
۴/۳۵  
۳/۸  
۴۵/۱۱  
۱/۲  
۱/۲  

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ 
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ــار    ــورت اجب ــه در ص ــاني ك ــا كس ــودنام ــهي نب ــتند،   ، عالق ــه نداش ــه بيم   اي ب
  گــر  عـدم رعايـت تعهـدات بيمـه     آنهـا تـرين   مهـم كـه   دنـد كرذكـر   را داليـل متعـددي  

  كشاورزان معتقدند كه بـر اثـر خشكسـالي و نبـود آب و همچنـين بيمـاري       . بوده است
بـوده غرامـت پرداختـي بسـيار نـاچيز      نشـده و يـا  گونـه كمكـي بـه آنهـا      ن، يا هيچس    

  ايـل بـه بيمـه    گويـان علـت عـدم تم    از پاسـخ ) درصـد  ۶۷(نفر  ۹۵كه   به طوري است،
گر و پايين بودن غرامـت پرداختـي    محصول گندم را عدم رعايت تعهدات از سوي بيمه

  . دندكراعالم 
تعداد اندكي از كشاورزان، يعني تنها پنج نفر از كساني كه تمايل به بيمـه نداشـتند،   

نظـر  حق بيمه دريـافتي از   ،به عبارت ديگر. ندا هدكررا باال بودن حق بيمه بيان   علت آن
  ي قبـول  هـا  يكـي از انگيـزه   ،شـود و در حقيقـت   كشاورزان مبلغ ناچيزي محسوب مـي 

  .استبيمه 
، نداشتن پول، نداشتن حوصله، دردسر زياد و منافع كـم از  ياد شدهعالوه بر موارد 

ـ   درصد از بهره ۱۶ ذكر شده وعلل ديگر عدم پذيرش بيمه  ين مـوارد اشـاره   دبـرداران ب
بودن غرامت پرداختي يك درصد و عـدم   پايينبودن حق بيمه و  باالهمچنين، . ندا هدكر

درصـد از انگيـزه    ۳/۷بودن غرامـت پرداختـي    پايينگر و  رعايت تعهدات از سوي بيمه
   نتـايج تفصـيلي در  . ه اسـت يـان را بـه خـود اختصـاص داد    گو پاسـخ عدم پذيرش بيمه 

  .است آمده ۳جدول 
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  پذيرش بيمه محصول گندمبرداران به  علل عدم تمايل بهره ‐۳جدول
  درصد  فراواني علل

 باال بودن حق بيمه
  گر بيمهعدم رعايت تعهدات از سوي 

  پايين بودن غرامت پرداختي 
  نداشتــن پــول 

  دردسر زياد 
  حوصلگي  كم

  باال بودن حق بيمه و پايين بودن غرامت پرداختي 
 و پايين بودن غرامت پرداختيگربيمهعدم رعايت تعهدات
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  هاي تحقيق يافته: مأخذ  
  

  تحليل تقاضاي بيمه 
  نشده شده و بيمه مقايسه خصوصيات كشاورزان بيمه

 آمـده  ۴نشده در جـدول   شده و بيمه خصوصيات كشاورزان مورد مطالعه به تفكيك بيمه
‐نزلـت اقتصـادي  كار، ميزان مالكيـت دام، م  سن گندم درخصوص ،اساس  اين بر. است

اجتماعي، ميزان اعتبارات دريـافتي، مراجعـه بـه مراكـز خـدمات و ادارات كشـاورزي،       
وري كـل عوامـل توليـد، سـطح      عملكرد در واحد سطح، ارزش محصول توليدي، بهـره 

شـده   برداري كشاورزان بيمه هاي بهره توسعه اقتصادي و كشاورزي روستا، پايداري نظام
شود امـا در متغيرهـاي    درصد مشاهده مي ۹۰داري در سطح  اختالف معني ،نشده و بيمه

تحصيالت، سطح زيركشت، تجربه، ميزان مالكيت زمين، رضـايت شـغلي، دانـش فنـي     
بودن كشت، قابليت اراضي روستا،  ماشيني زراعي، دارايي، درآمد ماهيانه خانوار، درصد

شـده   دو گروه بيمهو ميزان ضايعات مرحله برداشت، بين  ،سطح توسعه اجتماعي روستا
  .نشده اين اختالف وجود ندارد و بيمه

اخـتالف  داراي بين دو گروه مـذكور   ، ميزان مالكيت دام۴نتايج جدول  به با توجه
منطبق بـر   و نيز شده بيمهبيش از گروه  نشده بيمهكه در گروه   طوري هب است،داري  معني

كه به زراعت به صورت كـار  كشاورزاني  ،به عبارت ديگر. استنتايج تحقيقات گذشته 
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گيري كارهـاي اداري و زراعـي فرصـت چنـداني ندارنـد و       فرعي توجه دارند، براي پي
وقـت صـرف    كمترين وقت را براي كسب عملكرد باالتر نسبت به ساير كشاورزان تمام

اعتبارات كمتري نيز در ارتباط با كشـت گنـدم    اين كشاورزان ،به همين ترتيب. كنند مي
  .اند هداشتكاران متقاضي بيمه اعتبارات بيشتري دريافت  گندم امااند  هدريافت كرد

در  نشـده  بيمـه و  شـده  بيمهدار بين گروه  وجود اختالف معني ،از ديگر نتايج تحقيق
 ،وري كل عوامل توليـد  متغيرهاي عملكرد در واحد سطح، ارزش محصول توليدي، بهره

بـه عبـارت   . اسـت تحقيقـات   بـا سـاير  بق كه منط استبرداري  هاي بهره و پايداري نظام
گونه كه در ابتداي مقاله اشاره شد، ايجاد شرايط و فضـاي امـن الزم بـراي     همان ،ديگر

يط توسعه پايدار كشـاورزي  سازي شرا فراهمهمچنين، جذب سرمايه و افزايش توليد و 
 و چـه بيمـة  محصوالت كشـاورزي   بيمةچه . استبيمه محصوالت كشاورزي  اتاز اثر
   نـد؛ و كن توليـد را روشـن مـي    فرآينـد بينـي   ليد زواياي تاريك و غيرقابل پيشامل توعو

فـراهم   را هـاي اقتصـادي   ريـزي در حـد بنگـاه    گذاري و برنامه امكان سياست ،در نتيجه
گـذاري و افـزايش    د كه پيامد آن امنيت اقتصادي و پيدايش انگيزه براي سـرمايه نآور مي

دهـد تـا از    كشاورزان، به آنها امكـان مـي   خودباوري و با افزايش ستاندازها سطح پس
نتيجـه   وري و بـازده محصـول و در   در راه افـزايش بهـره   جديدهاي  و روش ها نوآوري

  .پايداري توليد استفاده كنند
كه بيمه محصوالت كشاورزي و گندم هنوز در حد يك نـوآوري   همچنين، از آنجا

پـذيرش آن بـا    ممكـن اسـت   ،گـذرد  شود و عمر چنداني از شروع آن نمي محسوب مي
نـواحي   آن دسته از در ،به عبارت ديگر. ارتباط باشددر كشاورزان و محيط  تجربه ساير

هاي كشاورزي و تجهيـزات، امكانـات و ارتباطـات مربـوط بـه       كه سطح توسعه فعاليت
ن اپيشرو بيشتر، مراكز خدمات، مروجـ  به علت وجود كشاورزان است،كشاورزي باالتر 

هاي مربـوط بـه عمليـات     آگاهي  ، سطح...هاي كشاورزي و زي، فروشندگان نهادهكشاور
از سرعت باالتري نيـز برخـوردار    ها پذيرش نوآوري ،كشاورزي باالتر است و در نتيجه

  .گوياي همين نكته استكه نتايج تحقيق نيز  خواهد بود
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  نشده بيمهو  شده بيمهمقايسه خصوصيات كشاورزان   ‐۴جدول
Sig. T Std ميانگين N متغير بيمه 

۰۸۷/۰  ۰۷۵/۰ 
 سن كشاورز نشدهبيمه ۹۷ ۲۹/۵۰ ۴۸/۱۵

 شدهبيمه ۱۳۳ ۰۷/۵۵ ۴۴/۱۴ )سال(

۱۱۴/۰ ۵۱۷/۲ 
 تحصيالت كشاورز نشدهبيمه ۹۷ ۵۹/۴ ۰۹/۷

 شدهبيمه ۱۳۳ ۶۶/۳ ۸۸/۳ )سال(

 شدهبيمه ۱۳۳ ۹۸/۳۱ ۸۷/۱۶ )سال( تجربه نشدهبيمه ۹۶ ۳۹/۲۸ ۵۵/۱۵ ۷۱۳/۱ ۱۹۲/۰

 سطح زير كشت نشدهبيمه ۹۷ ۹۶/۳ ۳۱/۴ ۱۲۰/۰ ۷۲۹/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۲۹/۴ ۶۷/۴ )هکتار(

 ميزان مالكيت نشدهبيمه ۹۷ ۴۳/۶ ۰۱/۱۰ ۰۲۶/۰ ۸۷۳/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۹۵/۶ ۸۸/۱۰ )هکتار(

۰۰۰ ۱۷۳/۲۱ 
  ميزان مالكيت دام نشدهبيمه ۹۳ ۴۵/۷ ۵۵/۱۹

 شدهبيمه ۱۳۳ ۷۲/۲ ۶۰/۶ )سأر(

 شدهبيمه ۱۳۳ ۸۱/۴ ۳۱/۱  رضايت شغلي نشدهبيمه ۹۷ ۳۱/۴ ۵۱/۱ ۰۸۱/۲ ۱۵۰/۰

 شدهبيمه ۱۳۳ ۹۲/۶ ۹۱/۱ زراعي ‐دانش فني  نشدهبيمه ۹۷ ۳۱/۶ ۹۲/۱ ۰۱۶/۰ ۹۰۱/۰

 شدهبيمه ۱۳۳ ۲۱/۴۲۶۸ ۲۹/۶۳۹۴ اجتماعي ‐ منزلت اقتصادي  نشدهبيمه ۹۷ ۴۳/۴۲۶۳ ۵۵/۳۳۰۹ ۱۱۷/۳ ۰۷۹/۰

  بردار دارايي بهره نشدهبيمه ۹۷ ۴۰/۵۴۵۳ ۳۶/۷۴۷۲ ۰۶۶/۲ ۱۵۲/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۳۰/۶۹۲۰ ۲۳/۱۲۰۳۷ )تومانهزار (

  درآمد كشاورز نشدهبيمه ۹۷ ۵۲/۱۱۷ ۷۲/۸۱ ۳۲۸/۲ ۱۲۸/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۶۳/۱۱۷ ۶۷/۶۵ )هزار تومان(

  دريافت اعتبارات نشدهبيمه ۹۷ ۱۳/۱۷۷ ۲۵/۳۶۰ ۹۷۱/۳ ۰۴۷/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۷۲/۳۵۶ ۷۹/۹۱۷ )هزار تومان(

  ارزش محصول توليدي نشدهبيمه ۹۶ ۹۵/۱۸۶ ۲۰/۱۴۵ ۷۴۳/۳ ۰۵۴/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۷۰/۲۰۴ ۵۰/۱۱۰  )هزار تومان در هكتار(
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Sig. T Std ميانگين N متغير بيمه

 عملكرد نشدهمهبي ۹۴ ۵۳/۳ ۴۲/۱ ۶۳۲/۳ ۰۵۸/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۷۵/۳ ۲۵/۱ )تن در هكتار(

 شدهبيمه ۱۳۳ ۲۷/۲ ۹۴/۰ وري عنصرمدار شاخص بهره نشدهبيمه ۹۶ ۱۸/۲ ۸۱/۱ ۵۴۳/۴ ۰۳۴/۰

 پايداري نشدهبيمه ۹۵ ۹۷/۴۸۱۳۱ ۵۰/۴۹۱۷۲ ۷۶۷/۲ ۰۹۸/۰
 شدهبيمه ۱۳۲ ۴۴/۵۷۲۹۸ ۳۱/۳۸۰۳۵ برداريواحدهاي بهره

 مراجعه به مراكز خدمات نشدهبيمه ۹۷ ۶۷/۱ ۶۷/۰ ۳۶۸/۰ ۰۵۴/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۹۲/۱ ۷۳/۰ )بار در فصل زراعي گذشته(

 شدهبيمه ۱۳۳ ۶۹/۶۵ ۸۹/۱۴  بودن كشت ماشينيدرصد  نشدهبيمه ۹۶ ۲۸/۶۳ ۷۱/۱۴ ۲۶۶/۰ ۶۰۶/۰

 توسعه اقتصاديسطح نشدهبيمه ۹۴ ۵۹/۰ ۴۹/۰ ۶۰۰/۸ ۰۰۴/۰
 شدهبيمه ۱۲۷ ۷۷/۰ ۷۰/۰ محيط زندگي

 توسعه اجتماعيسطح نشدهبيمه ۹۷ ۹۸/۰ ۵۴/۰ ۷۲۰/۲ ۱۰۰/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۰۳/۱ ۶۱/۰ زندگيمحيط

 سطح توسعه كشاورزي نشدهبيمه ۹۶ ۱۸/۰ ۰۴/۰ ۶۷۹/۸ ۰۰۴/۰
 شدهبيمه ۱۳۰ ۲۰/۰ ۰۶/۰ محيط زندگي

 ت اراضييقابل نشدهبيمه ۹۷ ۲۴/۲ ۰۹۹۵/۱ ۱۲۱/۰ ۷۲۸/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۶۶/۲ ۱۶۷۰/۱ )بندي فائوبر اساس طبقه(

 ضايعات برداشت نشدهبيمه ۹۷ ۲۶/۱۵۰ ۵۹/۹۲ ۰۸۵/۰ ۷۷۱/۰
 شدهبيمه ۱۳۳ ۹۲/۱۵۹ ۰۰/۸۶ )كيلوگرم در هكتار(

   
  عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه

عوامل مؤثر بر پذيرش بيمـه گنـدم، از    به منظور بررسي ،گونه كه پيشتر اشاره شد همان
براي تعيين الگوي مناسـب و اطمينـان از حضـور    ه است و مدل لوجيت بهره گرفته شد
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و  شدههاي متعددي برآورد  ضروري، مدلدر مدل و حذف متغيرهاي غيرمتغيرهاي مهم 
  :رابطه زير نشان داده شده است و باانتخاب  ين مدلتر مهم
6000002905049040920303802138010260552 xxxxxxZ /////// +−+−++−=  

  :که در آن  
 Z، براي عدم پذيرش= ۰براي پذيرش و = ۱(كار نسبت به بيمه  واكنش گندم(  
 ۱X، كار سن گندم  
 ۲X، ارتباط با عوامل ترويجي  
 ۳X، تعداد دام واحشام تحت مالكيت  

۴X، سطح زير كشت گندم  
۵X،  کل سطح زير كشت زارع  
۶X ،عملكرد در واحد سطح  

) M.L.E(نمـايي   مدل با استفاده از روش حداكثر درستاين پارامترهاي برآوردشده 
قـدرت   ،هايي كه در قسمت پايين جدول آمده اسـت  آماره. ارائه شده است ۵در جدول 

 نمايي، تابع را در حالت مقيـد  آزمون لگاريتم نسبت درست. كند را بيان مي ها مدل تبيين
  .كند و بدون قيد مقايسه مي) است كه همه ضرايب صفر(

 ۲۹/۲۸۰برابـر  ) نمـايي  لگاريتم نسبت درسـت ( به دست آمده براي اين آزمون ةآمار
اين مدل در سطح باالتر از يك  تعيين شده درتغييرات  دهد نشان ميكه اين مقدار  است

 ،ارائه شده اسـت  ۵ كه در جدول ،خوبي برازش يعني معيار ديگر. استدار  درصد معني
درصـد  . به پذيرش و عدم پذيرش بيمه اسـت گيرندگان  بندي صحيح تصميم معيار طبقه

از  زيـادي مـدل بـاال درصـد     ،بنـابراين . اسـت درصد  ۶۶بيني صحيح در مدل فوق  پيش
  . كرده استبيني  مقادير متغير وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي پيش

ــر آن ــرآوردعــالوه ب ــه از جملــه ضــر يب همبســتگين ضــريچنــد ، ب   بيچندگان
برازش مدل مـذکور   ياز خوب يحاک) ۴۵/۰( )۵(ماداالب يو ضر) ۳۸/۰( )۴(اوهلر ـ  كرگ 

   .است
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  نتايج تخمين مدل لوجيت ‐۵جدول
  β E.S  wald  

  سن كشاورز
  ارتباط با عوامل ترويجي
  تعداد دام تحت مالكيت
  سطح زير كشت گندم

  کل سطح زير كشت زارع
  عملكرد

  كيفيت خاك
 أعرض از مبد

۰۲۶/۰  
۱۳۷/۰  
۰۳۷/۰‐  
۰۹۱/۰  
۰۴۹/۰‐  

۰۰۰۰۰۲۹/۰  
۲۳/۰  
۵۵/۲‐ 

۰۰۹۸/۰  
۰۸۳/۰  
۰۱۵/۰  
۰۴۷/۰  
۰۲۶/۰  

۰۰۰۰۰۱۵/۰  
۱۴۵/۰  
۹۲/۰ 

**۰۴۲/۷  
* ۷۲/۲  

** ۹۷/۵  
*۷۳/۳  
*۵۵/۳  
*۳۴/۳  

ns ۵۲/۲  
۶۲/۷ 

  

  ۲۳۰ تعداد
  ۱۳۲ )۱(پذيرش بيمه
  ۹۸ )۰(عدم پذيرش

  ۲۹/۲۸۰ :نمايي براي مدل كامللگاريتم نسبت به درست
۲R۴۵۰۲/۰ :ماداال  
۲R۳۸۱۸/۰ :رگ و اوهلرك {۱- exp(-R/N)}

  ۹۷/۶۵ :هاي درستبينيدرصد پيش
 

ns ،* ،**، درصد ۱۰ دار در سطح معني دار در سطح يك درصد و معني، معني  به ترتيب بي  

  
مشاهده مي شـود، متغيرهـاي سـن كشـاورز، ارتبـاط بـا        ۵گونه كه در جدول  همان  

سطح زيـر كشـت گنـدم، سـطح زيـر كشـت       عوامل ترويجي، تعداد دام تحت مالكيت، 
  . نددرصد بر پذيرش بيمه گندم مؤثر ۱۰تر از  پايينعمومي، سودآوري در سطوح 

داري بر پذيرش بيمـه   مثبت و معني تأثيرسن كشاورز  كه دهد نتايج نشان مي يبررس  
. تر تمايل بيشتري به پـذيرش بيمـه گنـدم دارنـد     ان مسنكار گندم ،به عبارت ديگر. دارد
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زيرا بـا افـزايش سـن، ضـريب      ،يجه به دست آمده در اين تحقيق دور از انتظار نيستنت
 بـراي احتمـالي   هـاي و براي اطمينان و جلوگيري از خطريابد  كاهش مي پذيري مخاطره

  . كنند بيمه محصول خود اقدام مي
داري بر ميـزان پـذيرش    مثبت و معني تأثيرميزان ارتباط با عوامل ترويجي همچنين، 

زيـرا افـراد مـرتبط بـا نهادهـاي       ،رسد اي نيز منطقي به نظر مي ه دارد كه چنين نتيجهبيم
هاي جديد، تسهيالت و  آوري ي آموزشي، از فنها رسمي و غيررسمي كشاورزي و دوره

جديـد نيـز    نـوآوري ايـن   بـه  نسـبت  ،بنابراين. جديد اطالع بيشتري دارند هاي فرصت
  . دهند مثبت از خود نشان مي واكنش
يكي ديگر از عوامل مـؤثر در عـدم پـذيرش بيمـه      كار گندمعداد دام تحت مالكيت ت
كمتر زمـين   برخوردارند،دام و احشام بيشتري  ازكشاورزاني كه ، به عبارت ديگر. است

به دامپروري و كـاهش   كار گندماشتغال بيشتر  چه بسا ازاند كه  زراعي خود را بيمه کرده
. شـود  او ناشـي مـي  مخـارج زنـدگي    تأميني در ارك گندمخصوص  اهميت زراعت و به

هـاي دامـداري    برداران بيشتر وقت خود را صرف فعاليت اين گروه از بهره ،بدين ترتيب
مثبـت سـطح    تأثير زمينه،در اين . گيرد قرار مياهميت كنند و زراعت در رديف دوم  مي

بيـانگر  يمـه  منفي سطح زير كشت عمومي كشاورز بر پـذيرش ب  تأثيرزير كشت گندم و 
هر قدر سطح زير كشت گنـدم   كه توان نتيجه گرفت مي ،در حقيقت. همين مطلب است

وكار گندم و درآمـد حاصـل از آن    و كشت باشدو توجه كشاورز به اين محصول بيشتر 
بـردار فرصـت بيشـتر بـراي      ، بهـره او داشته باشدمخارج زندگي  تأمينسهم بيشتري در 

  . خواهد بودبراي آن قائل توجه به كشت و اهميت بيشتري 
   اسـت گذار بر پذيرش بيمه محصـول گنـدم عملكـرد آن    تأثيرباالخره آخرين متغير  
تر به كسـب درآمـد بيشـتر و     عملكرد بيش. استتخميني  ،نتايج قبلي مدل سو با همكه 

  نيـز توضـيح داده    تـر  پـيش شـود كـه    اهميت بيشتر كشت در اقتصاد خانوار منجـر مـي  
  . ه استشد
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  اهگيري و پيشنهاد جهنتي
اثـر مثبـت بيمـه كشـاورزي در افـزايش عملكـرد و       بـارة   با توجه به نتـايج تحقيـق در  

نهادينــه كــردن آن در بــين  بــرايپايــداري كشــت، اتخــاذ اقــداماتي  نيــزســودآوري و 
بـا توجـه بـه نتـايج تحقيـق       بـدين منظـور،  . برداران و كشـاورزان ضـروري اسـت    بهره

  :استو بحث  ز قابل طرحين هاييپيشنهاد
كه اجراي بيمه كشـاورزي در نهايـت بـه نفـع      از آنجا :تداوم سياست بيمه اجباري ‐ ۱

اجـراي   برند، پي ميتدريج و با كسب تجربه به منافع آن  هو ب استخود كشاورزان 
مدت منطقي  كوتاه ي دولتي درها قبال ارائه خدمات و نهاده سياست بيمه اجباري در

به علت غيرمشاركتي بودن ايـن سياسـت،    كه وجه داشتاما بايد ت ؛رسد به نظر مي
آنها هاي اجرايي و واكنش منفي  كاهش اعتماد كشاورزان به سياست بهدر بلندمدت 
 بـراي بايد در كنار سياست اجبـار اقـدامات ديگـري نيـز      ،بنابراين. خواهد انجاميد

  .افزايش مشاركت كشاورزان صورت گيرد
دهـد بخـش اعظـم     نتـايج تحقيـق نشـان مـي    : اهـ  تر بر توزيع غرامـت  نظارت دقيق ‐ ۲

عـدم رعايـت تعهـدات از    بـه  كشاورزاني كه تمايلي به بيمه محصول خود ندارند، 
برداران از عدم دريافت غرامت و نحوه توزيـع   و اكثر بهره كردهکيد أگر ت سوي بيمه

 بـين  نحـوه توزيـع غرامـت در    زمينه تر در نظارت دقيق ،بنابراين ، اند شاكي بودهآن 
  .برداران و توجه به نظر آنها ضروري است بهره

جز تعداد اندكي، تقريباً تمامي كشاورزان مورد  هنظر به اينكه ب :اي تنوع خدمات بيمه ‐ ۳
كشـش الزم بـراي    انـد،  كـرده مناسب و نـاچيز اعـالم    مطالعه حق بيمه پرداختي را

اتخاذ چنين  با .تر با شرايط و تسهيالت متفاوت وجود دارد هاي متنوع برقراري نرخ
د و دامنـه  ركـ  تـأمين عالقه به بيمـه را   توان نظر برخي از كشاورزان بي مي ،سياستي

  .دادپوشش بيمه را افزايش 
تـرين نماينـدگان    كارشناسان مراكز خدمات نزديك: ن مراكز خدماتاآموزش مروج ‐ ۴

 .رونـد  بـه شـمار مـي   و ترويج آن با كشاورزان صندوق بيمه در انعقاد قرارداد بيمه 
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تواند در توجيه كامـل و رفـع ابهـام از     اي مي هاي ضمن خدمت و يا مكاتبه آموزش
، تعهدات صندوق بيمه، نوع خسارات تحت پوشش، ها كشاورزان در مورد حق بيمه
  .باشد مؤثربسيار ... ميزان غرامت قابل پرداخت و

 
  

  ها يادداشت
 
1. Lagos, Ogun and Oyo 

2. elementary index 
ها در توليد از تابع توليـد كـاب داگـالس اسـتفاده      ردن سهم نسبي هر يك از نهادهبراي به دست آو ‐٣

  .شده استتابع توليد در اين مقاله اجتناب  اين شده که از بررسي
4- Cragg-Uhler 

5- Madalla 
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