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 چکیده

 کشاورزی با محصوالت تولیدکنندگان است شده باعث کشاورزی هایفعالیت در غیرطبیعی و طبیعی مخاطرات انواع وجود 

 باشد. بنابراین، همراه ثباتیبی اب محصول از آنان درآمد نتیجه، در و باشند روروبه پذیریآسیب نامطمئن و شرایط

 در گیریبه تصمیم مجبور عملکردها و هاقیمت به نسبت نامطمئنی شرایط و درمحیط کشاورزی محصوالت تولیدکنندگان

 موجود اقتصادی ریسک کاهش کشاورزی، بیمه مهم کارکردهای از دارند. یکی قرار محصوالت وتولید منابع تخصیص خصوص

 به خصوصی بخش در تمایل ایجاد اصلی عامل کارکرد این. است گذاریسرمایه امنیت افزایش و ورزیکشا هایفعالیت در

 همواره کشاورزی که محصوالت ریسک مدیریت هایروش و ایبیمه الگوهای است. بخش این در گذاریسرمایه افزایش منظور

. این پژوهش به تعیین است فوق هایریسک از ییک از ناشی خسارت جبران شود، برایمی اجرا و طراحی هادولت طرف از

گذاری مشروط و گیری از روش ارزشالگوی بیمه درآمدی و حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره

تعداد  پرسشنامه دوگانه تک بعدی پرداخت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه

ی مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج خانوار رابطه عکس و با درآمد وتحصیالت کشاورزان رابطه

 های درآمدی بدست آمده( در یک هکتار بدست آمده است. سناریو )میانگین
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 مقدمه:

هـای اقتصـادی در تـرین فعالیـتاز مهم دارد و عهده بر اقتصادی و اجتماعی نظام در راهبردی و حیاتی نقشی کشاورزی

اند. هر ساله کشاورزان به دلیل داشتن یک درآمد نامطمئن نگران پرداخت کشاورزان با انواع مختلف ریسک مواجه جهـان است.

های وجود انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت .1(1111باشند )اسکیزوهمکاران، های زندگی و... میهزینهوام، 

ها از تولیدات رو باشند و درنتیجه، درآمد آنکشاورزی باعث شده تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با شرایط نامطمئنی روبه

بنابراین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در محیط و شرایط نامطمئنی  .2(7111ثباتی همراه باشد )رای، کشاورزی با بی

 گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصوالت قرار دارند.مجبور به تصمیم عملکردهاها نسبت به قیمت

کنند را ید میبا توجه به اینکه کشاورزی توانایی کنترل شرایط آب و هوایی، سازمان بازار و محیط نهادی که در آن تول

که کشاورزی به سمت ندارند، معموالً با ریسک تولید و قیمت و درنتیجۀ آن نوسانات درآمدی باال روبرو هستند. هنگامی

توان به تولید محصول شود. در این رابطه میرود، مسئله نوسانات درآمدی حادتر میمحصولی بودن میتخصصی شدن و تک

علت شوری و کمبود آب محصول پسته تنها محصول که در اکثر این مناطق، بهره نمود. ازآنجاییپسته در بیشتر نقاط ایران اشا

کاران نسبت به سایر کشاورزان باالتر باشد. زیرا در این شرایط رسد که نوسانات درآمدی پستهنظر میتولیدی است، چنین به

 اهش این نوسانات استفاده کنند.توانند از ابزاری چون تنوع کشت جهت ککاری نمیکشاورزان پسته

جهان، توان مالى  توسعهدرحالدر کشورهاى  ویژه، بهکشاورزىمحصوالت از آنجا که بخش مهمى از تولیدکنندگان 

ها ها را از هستى ساقط کند. شرایط زندگى فالکت بارى را بر آنمحدودى دارند گاه حتى کمترین خسارت ممکن است آن

ضروری هاى توسعه کشاورزى یکى از اهرمعنوان بهتوان کشاورزى را مى  یل است که بیمه محصوالتهمین دالتحمیل کند. به

 عنوان حقهاى اندکى که انبوه کثیرى از کشاورزان بهیتوان از طریق پس اندازتنها مىزیرا با استفاده از این سازوکار نه، دانست

بیشترى را براى  امنیتتوان یدیده جبران کرد، بلکه بوسیله آن م پردازند، خسارت وارد به کشاورزان خسارتیبیمه م

  تولیدکنندگان کشاورزى فراهم آورد .

خصوص در ایران که بر روی کمربند گرم و خشک قرار دارد ایجاد انگیزه هدف کلی از بیمه بر روی محصوالت کشاورزی به

این زمینه است تا به دالیل و عوارض و بالیای طبیعی دست از کار و های کشاورزی در بین کشاورزان فعال در برای ادامه فعالیت

کشاورزی خود نکشیده و به این فعالیت خود ادامه دهند، لذا بیمه محصوالت کشاورزی که به اعطای تسهیالت بانکی بین 

وهوایی مطلوب نبوده و یت آبهایی که وضعسال در وی عامل و کشاورزان پرداخته، این انگیزه کشاورزان را ترغیب کرده هابانک

 عمل آید.های آنان جلوگیری بهبا پرداخت غرامت به کشاورزان از این ضرر و زیان افتهیکاهشمیزان نزوالت الهی 

به تنهایی بررسی شده است اما در این پژوهش هدف  )بیمه خسارت( بیمه عملکردبرای محصول پسته تابحال از آنجا که 

شود پس بیمه آمدی و عوامل مؤثر بر الگو است و از آنجا که درآمد، قیمت و عملکرد را شامل میطراحی و بررسی بیمه در

 های بیمه کمتر باشد.شود هزینهشود و باعث میدرآمدی بطور همزمان بیمه قیمت و عملکرد را شامل می

 درآمد طرفازیک  که ایگونههب هاآن ارائهو  جدید ایبیمه الگوهای طراحی طبع به و است برهزینه ابزاری بیمه

 در محققین مسائل ترینمهم از بکاهد، باید را بیمه اجرایی هایهزینه دیگر، طرف از و کند تثبیت را بخش این تولیدکنندگان

 باشد. کشاورزی محصوالت بیمه و ریسک مدیریت حوزه

 و زیربنایی راهکاری یافتهتوسعه شورهایخصوصاً ک کشورها اغلب در شود،می تلقی جدید و نوپا که صنعتی بیمه صنعت

 نوین روشی عنوانبه کشاورزی محصوالت دیگر بیمه عبارتآید. بهمی شماربه کشاورزی توسعه هایاز اهرم یکی و اقتصادی

 هاینوسان که است جدید ایبیمه هایطرح از یکی درآمدی بیمه است. کشاورزان درآمدی نوسانات حذف یا کاهش و به قادر

                                     
1. Skess et al., 1999 

2. Ray., 1967 
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 بروز هنگام کشورها اکثر در معموالً که است بوده این درآمدی بیمه ایجاد فلسفه. دهدمی پوشش همزمان را قیمت و عملکرد

 کارایی کاهش موجب که گرفتهمی صورت موردی طوربه هاییپرداخت قیمت، کاهش یا و عملکرد کاهش ناحیه از خسارت

 یک عنوانبه درآمدی، بیمه ها،پرداخت این درآوردن نظم به برای نظورم همیناست، به شدهمی هاپرداخت و هاسیاست

 از آن تقاضای بر نیز روزروزبه و است شدهعرضه  ابتدایی اولیه و صورتبه آمریکا در 1111سال  از ای،بیمه جدید محصول

ی، حق بیمه منصفانه برای دو (، با تدوین یک الگوی بیمه درآمد1311برزو و همکاران ) .شودمی افزوده کشاورزان طرف

و بکارگیری  1331تا  1311های سال با استفاده از داده 1337زمینی در استان کرمان برای سال ای و سیبمحصول ذرت دانه

های درآمدی بیشتر، علت داشتن نوسانزمینی بهداد که سیبسازی بوت استراپینگ محاسبه نمودند. نتایج نشانروش شبیه

ای در ای از شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمدی برخوردار است و حق بیمه باالتری نسبت به ذرت دانهدانه نسبت به ذرت

 دارد. %70و %01سطح پوشش 

انتظاری بیشتر از بیمه  درآمد دست آوردنبرای به به کشاورزان درآمد بیمه دهند که(، نشان می7991و همکاران ) کالکینز

دولت  هایکمک فردی است که اندازپس هایحساب از طریق یک سیستم یاو دهد مه عملکرد اجازه میقیمت اضافه شده به بی

 .داشت دریافت

بندی و رفاه تولیدکنندگان ایاالت متحده را مطالعه کردند. آثار بیمه درآمدی بر بودجه 7991در سال  1همکارانهنسی و 

از نظر توزیع درآمد مقایسه  7991یی برنامه بیمه محصوالت آمریکا در سال در این مطالعه کارایی برنامه بیمه درآمد با کارا

شده است. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کارایی باالتری در توزیع مجدد درآمد دارد، زیرا طرح بیمه درآمدی تنها در صورتی 

باال باشد. همچنین بر اساس مطالعه آنها، بیمه یارانه  کند که درآمد پایین و مطلوبیت نهاییامکان پرداخت یارانه را فراهم می

  شود.درآمدی بر ترکیبی از بیمه قیمت و بیمه محصول ترجیح داده می

 هاو روش دموا

 منطقه مورد مطالعه-1

 (7. )شکل این شهر مرکز شهرستان رفسنجان است رفسنجان یکی از شهرهای استان کرمان در ایران است.

 با البته (.7991است )نتایج سرشماری سال  بوده درصد 0/1هزار نفر با رشد  707411حدود ن، جمعیت شهر رفسنجا

 .آباد و... آباد، قاسمآباد، فتحبه قرارگیری چندین روستا در مجاورت شهر و حتی چسبیده به شهر مثل روستاهای اسالم توجه

فاصله شهر د )درگاه ملی آمار(. رسمی 7991ر در سال نفهزار  ۲۹۱۷۰۲احتساب جمعیت آنها به شهر، جمعیت رفسنجان به 

و کیلومتر است. این شهر در مسیر محور کرمان یزد و کرمان شهربابک  ۷۷۹مرکز استان کرمان(کرمان )رفسنجان تا کالنشهر 

د. های سردی دارهای نسبتاً گرم و زمستانوهوای نیمه کویری است. تابستاناست. شهر رفسنجان دارای آبشیراز واقع شده

متر است. میلی ۷۹۹البته در اطراف این شهر مناطق کوهستانی زیادی نیز وجود دارد. میانگین بارش ساالنه شهر رفسنجان 

متر و  ۲۰۹۹لبته مناطقی با ارتفاع حدود ا ت.سدریا ا متر از سطح ۷۶۴۰تقریبًا زیاد و حدود سطح دریا ارتفاع شهر رفسنجان از 

 (www.wikipedia)د انان قرار گرفتهبیشتر نیز در اطراف شهر رفسنج

 

                                     
1. Hennessy et al.,1997 
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 : استان کرمان و شهرستان رفسنجان7شکل 

 

 :تحقیقروش  -2

کنند که متغیر وابسته، موارد اقتصاددانان فرض می جهت محاسبه تمایل پرداخت برای حفاظت از منابع طبیعی، در اغلب

تصمیم گیرنده در قالب یک مجموعه محدود  باشد. لیکن، موارد متعدد وجود دارد که رفتارته میای از مقادیر پیوسمجموعه

 شوندنامیده می 1وابسته کیفی متغیرهای هایی با شوند مدلهایی که برای چنین اهدافی استفاده میشود. مدلخالصه می

باشند. یعنی برای ها متغیر وابسته دوتایی میدر آنهستند که  هاییها، مدلترین این مدل. ساده(1113جاج و همکاران )

تواند تمایلی برای پرداخت بیمه داشته یا نداشته می برای مثال یک فرد. متغیر وابسته فقط دو مقدار یک و صفر وجود دارد

 باشد. 

ازاری یک منبع طبیعی های غیر ب، فرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین ارزش 2گیریبرای تعیین مدل جهت اندازه

 ((Haneman, 1984 کند.آن را رد می 7رابطه  پذیردخود تحت شرایطی می (U)را بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت 
                               )7( 

سایر  Sپیشنهادی، ترتیب درآمد فرد و مبلغ به Aو  Yآورد. مطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد بدست می Uکه در آن: 

متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که بطور برابر و مستقل توزیع  و   اقتصادی است. –های اجتماعی ویژگی

 توصیف شود. 1 رابطه تواند بصورتمی UΔاند. تفاوت مطلوبیت شده
                   )2( 

 

 دستبه برای مبلغی پرداختن با موافقت با را خود مطلوبیت دهندهپاسخ باشد صفر از بزرگتر (dU)طلوبیت م تفاضل چنانچه

 نیز باال در داشت. همانطور که خواهد وجود یک یا صفر پاسخ یک دهندهپاسخ هر برای نتیجه کند. درمی حداکثر کاال آوردن

 الگوی یک نتیجه درباشند. می Sو  A  ،Yدهند می قرار تاثیر تحت اخیر( ر یا پاسخ )بلی که گردید، عواملی اشاره آن به

 الگوهای از دوتایی یوابسته متغیر با الگوهای برآورد دارد. برای وجود باشدمی یک یا صفر آن یوابسته متغیر که اقتصادسنجی

 شود.می استفاده پروبیت یا لوجیت

 است. شده استفاده 3رابطه  صورت به مدل لوجیت، از مطالعه نای در محاسبات اعتماد قابل وسادگی  به توجه با
Haneman,1984;  Howarth, 2002)) 

 

                                     
1. Qualitive Dependent Variable Models 

2. Willingness to pay (WTP) 
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)=                                )3( 

 بر موثر توصیفی تغییرات مادال و فادان مک است. ضریب استفاده شده برازش بهترین جهت متعددی متغیرهای الگو، این در

 برآورد باشد. برایمی کامل داریمعنی از حاکی مدل نمایی درست نسبت ضریب چنیندهد. هممی نشان را متغیر وابسته

 .شودمی محاسبه تجمعی احتمال توزیع معین انتگرال استخراج هایروش در( WTP)امید ریاضی  WTPمیانگین 
E(WTP)=                                )4( 

پرسشنامه در منطقه مورد مطالعه  011آزمون و روش میشل و کارسون، تعداد در این پژوهش با استفاده از اطالعات پیش

هستند که  این دنبالبه مشروط گذاریارزش پژوهشگران معتقدند کارسون و میشلتکمیل و اطالعات الزم استخراج گردید. 

 به تمایل مطلق مقدار اینکه کنند )نه حداقل واقعی به پرداخت تمایل از ار شده برآورد پرداخت به تمایل انحراف درصد

 از ایاولیه برآورد که دارند این به نیاز آنها این شرایط کنند(. در حداقل واقعی پرداخت به تمایل از را شده برآورده پرداخت

 داشته باشند: WTPتغییرات  ضریب

 

                                                              )0( 

توان از مطالعات گذشته باشد. مقدار ضریب تغییرات را میمی WTPمقدار واقعی  TWTPضریب تغییرات و  V (0)ی در رابطه

تر خواهد بود. به مقدار واقعی آن در جامعه نزدیک WTPدست آورد. هرچه مقدار ضریب تغییرات کمتر باشد، برآورد به

باشد می 1کند، ولی مقدار قابل قبول برای آن برای آن تغییر می 6تا  10/1گذاری مشروط این رقم بین درمطالعات ارزش

 (:7999)مایکل و کارسون، 

                                       )1( 

-می WTP از RWTPدرصد اختالف  dبرآورد شده و  WTPمقدار  t-student ،RWTPمقدار آماره  tحجم نمونه،  n (،6رابطه )در 

برای محقق قابل قبول  WTPدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی توسط محقق تعیین شده و نشان می dباشد. مقدار 

 از بخشی که کند دقت بایستی محققباشد. می 3/1و  10/1ری مشروط بین گذاارزش مطالعات در dاست؛ مقدار قابل قبول 

ها بیشتر از نباشد، به همین دلیل بهتر است تعداد پرسشنامه استفاده قابل است ممکن شودمی تکمیل که هاییپرسشنامه

)مایکل و دست آورد به 7ی توان از رابطهی اطمینان قابل قبول برای این برآورد را میمقدار برآوردی با این روش باشد. فاصله

 (:7999کارسون، 
RWTP                                        )7( 

 .شد و متداول دیگرد ارائه( 9831ی )فتاح توسط رانیا در بار نیاول یعیطب منابع مطالعات در نمونه انتخاب روش نیا

 :هایافته

ول پرسشنامه تمایل به عدد پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان رفسنجان تکمیل شده است. در بخش ا 011در این پژوهش 

های کشاورزان اجتماعی پاسخگوها و سطح زیر کشت، درآمد و هزینه-پرداخت، اطالعات جامعی در مورد خصوصیات اقتصادی

 آوری گردید.جمع

ی تولیدی، بازارهای فروش پسته و نرخ پیشنهادی بیمه و تمایل به بخش دوم پرسشنامه شامل مقدار، نوع و قیمت پسته

 باشد.اورزان میپرداخت کش

آالت های مورد استفاده مثل سم، کود، نیروی کار و ماشینهایی که کشاورزان برای نهادهو در بخش آخر پرسشنامه، مقدار هزینه

 اند سؤاالتی پرسیده شد.اده کردهدر کاشت، داشت و برداشت پسته استف
 (.9شد )رابطه وارد کرده سپس مدلی برآورد  نتایج حاصل از پرسشنامه را در شازم
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Y = -0.26436  +1.4813  -1.0329  -0.33966  -0.88164  -0.38528  -5.8452                )3( 

 
 آمده است. یدر جداولاز عوامل تأثیرگذار بر الگو نتایج حاصل 

 باشد.( می1کمی کشاورزان طبق جدول ) نتایج توصیفی متغیرهای

 
 : نتایج توصیفی متغیرهای کمی1جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیرها

 13/1 17/3 37 40 31/12 سن )سال(

افراد خانوار 

 )تعداد(

14/7 1 21 2/2 31/1 

 31/1 11/3 11 1 21/11 های تحصیلسال

 11/1 11/11 12 20/1 71/17 سطح زیر کشت

درآمد در یک 

 هکتار )ریال(

141211111 11111111 40141111111 2172101411 21/3 

هزینه ماهانه 

 )ریال(

212122734 111411 23011111111 1371133302 72/4 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 ( ارائه شد.2رهای توضیحی درجدول )نتایج برآورد مدل لوجیت با متغی

 
 ج برآورد مدل لوجیت: نتای2جدول 

 اثرنهایی کشش در میانگین Tارزش آماره ضرایب برآورد متغیرها

 - -72/1 -2 -3/0 عرض از مبدأ

 -11111111142/1 -27/1 -17/3 1111111133/1 پیشنهاد

 -121/1 -23/1 -2 -21/1 تعداد افراد خانوار

 11/1 33/1 11/3 43/1 تحصیالت

 -11/1 -13/1 -71/1 -13/1 درآمد

 137/1 -14/1 -13/1 -34/1 بینی استعملکرد غیرقابل پیش

 110/1 -02/1 -31/1 -33/1 تفاوت درآمد با سال قبل

 12/1 بینیدرصد صحت پیش

 73/1 نماییآماره حداکثر درست

 11/1 دارمعنی سطح

 11/1 مک فادن 
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 01/1 ماداال 

 70/1 استرال 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 هاىویژگی تمامی عبارتی باشند. بهمی دارمعنی و را داشته انتظار مورد هایعالمت متغیرها تمامی جدول، این به توجه با

 .کنندمی ایجاد مبلغ پیشنهادی پذیرش احتمال درصد بین داریمعنی اختالف افراد اجتماعی– اقتصادی

مت منفی حاکی از این است که با افزایش قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از دار وعالمتغیر پیشنهاد، معنی

یابد. با توجه به برآورد کشش این متغیر، با افزایش یک درصدی در قیمت پیشنهادی، احتمال طرف کشاورزان کاهش می

 درصد کاهش خواهد یافت. 27/1پذیرش مبلغ پیشنهادی 

ن متغیر با افزایش یک میلیارد ریالی در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ جهت انجام بیمه درضمن طبق اثر نهایی ای

 یابد.درصد کاهش می 42/1درآمدی 

، این عالمت حاکی از این است که با افزایش تعداد خانوار احتمال پذیرش مبالغ متغیر تعداد اعضای خانوارعالمت منفی 

بر اساس اثرنهایی آن با افزایش یک نفر به اعضای خانواده احتمال پذیرش مبالغ  یابد.میداری کاهش طور معنیپیشنهادی به

 یابد.واحدکاهش می 121/1پیشنهادی 

وعالمت مثبت آن حاکی از آن است که افراد با تحصیالت باالتر تمایل به دار شده است از نظر آماری معنیضریب تحصیالت 

دهد که با افزایش یک سال به میزان تحصیالت . مقدار اثرنهایی این متغیر نشان میی درآمدی بیشتری دارندپذیرش بیمه

 یابد.واحد افزایش می 11/1احتمال پذیرش بیمه درآمدی 

دهنده افزایش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت خوانی داشته و نشانبا آنچه مورد انتظار است هم ضریب درآمد عالمت منفی

تری دارند. براساس کشش وزنی این متغیر افزایش یک درصدی در درآمد کشاورزان، احتمال پایین افرادی است که درآمد

یابد و با توجه به اثر نهایی این متغیر، با افزایش در درآمد کشاورزان، احتمال درصد کاهش می 13/1پذیرش بیمه درآمدی 

 یابد.واحد کاهش می 11/1پذیرش بیمه درآمدی 

یک  بینیی بودن عملکرد در اینجا منفی شده است. بدین معنی است که اگر به عملکرد غیرقابل پیشبینضریب قابل پیش

 شود.واحد اضافه شود پذیرش بیمه درآمدی برای کشاورزان یک واحد بیشتر می

حد ضریب متفاوت بودن درآمد هرسال با سال قبل منفی است بدین معنی است که اگر درآمد امسال با سال قبل یک وا

 یابد.تر باشد احتمال پذیرش بیمه درآمدی برای کشاورزان یک واحد کاهش میمتفاوت

اند دار است، لذا متغیرهای توضیحی توانسته(، در این برآورد، بخوبی در سطح یک درصد معنیLR) 1ی نسبت درستنمائیآماره

  به خوبی متغیر وابسته را توصیف نمایند.

خوبی تغییرات متغیر وابسته مدل  و استرال بیانگر آن است که متغیرهای توضیحی مدل، بهفادان، ماداالضریب تعیین مک

درصد  12باشد. بنابراین درصد می 12بینی در مدل برآوردی درصد پیش اند.)تمایل به پرداخت بیمه درآمدی( را توضیح داده

  اند.مناسب با اطالعات، به درستی اختصاص داده نسبتی کامالًلی یا خیر را با ارائه بینی شده بکشاورزان، تمایل به پرداخت پیش

 محاسبه گردید. 9د مدل با محاسبه انتگرال به صورت رابطه پس از برآور WTPسپس میزان ارزش مورد انتظار 

 = =3.57                                      )1( 

 برآورد شد. 3073111یمه درآمدی متوسط تمایل به پرداخت برای ب

 

                                     
1 Likelihood Ratio Statistic 
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 گیری:بحث و نتیجه

در کشاورزان است.  کردن محصول بیمه برای ایجاد انگیزه درآمدی ونشان داد که هدف طراحی الگو بیمهپژوهش نتایج این 

-و توسعهتوسعه نظران و سیاستمداران بسیاری از کشورهای در حالاز آنجا که بیمه محصوالت کشاورزی مورد حمایت صاحب

شوند که ها با انواع مختلف مخاطرات حاضر میاحتمال رویارویی آنیافته قرار گرفته است. در این رابطه، کشاورزان با توجه به

تا در صورت وقوع شرایط  کنندگر، پرداخت عنوان بیمهها و مؤسساتی، بهبیمه به شرکتعنوان حقگذار مبالغی را بهعنوان بیمهبه

. در این رابطه، گرایش افراد در رویارویی با مخاطرات از عوامل شودها جبران ام یا حداقل قسمتی از خسارات آننامناسب، تم

ها تأثیر بیمه پرداختی آنبرداران کشاورزی، به بیمه شدن و همچنین بر میزان حقویژه بهرهها، بهمهمی است که بر تمایل آن

گذاران، عمدتاً ریسک گریز و پخش و توزیع های پرداختی توسط بیمهده از حق بیمهگر با استفاای دارد. مؤسسات بیمهویژه

های هزینه توانند، ضمن تأمین خسارات مربوطه، به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده وها و مؤسسه میمخاطرات بین آن

برای این . رحی الگوی بیمه درآمدی بودهدف طهایشان و همچنین سود خود را تأمین نمایند. در این پژوهش عملیاتی فعالیت

افزارهای مربوطه محاسبات های درآمدی( تنظیم وتکمیل شد، سپس با استفاده از نرمکار پنج گروه پرسشنامه )براساس گروه

عوامل سپس آمد. الزم صورت گرفته الگوی درآمدی طراحی شد و مقدار تمایل به پرداخت برای هر پنج گروه درآمدی بدست

الگوی برآوردی از عواملی مثل تعداد خانوار، تحصیالت، سی شد نتایج نشان داد برر shazamافزار از نرم الگو با استفادهبر  مؤثر

 در نتایج این پژوهش نشان داده شد باشد. بینی بودن عملکرد متأثر میها و غیرقابل پیشکاری و متغیر بودن قیمتدرآمد پسته

باشد و مدل درصد صحیح می 91دهد  نتایج این پژوهش با احتمال درصد است که نشان می 91 1بینیکه درصد صحت پیش

های مؤثر بر ، در زمینه سازه7999ای که توسط داریوش حیاتی و همکاران در سال در مطالعه برآورد شده مدل خوبی است.

ه بیمه با سن، سابقه فعالیت باغداری، آگاهی از تمایل به بیمه محصول انار انجام گرفت نشان داده شده است تمایل کشاورزان ب

ها کشاورزی بوده تمایل بیشتری به بیمه پذیری در مقایسه با گروهی که شغل اصلی آنبیمه، نگرش مثبت به حق بیمه، ریسک

داری بطه معنیکاران به بیمه با سن و سابقه فعالیت رااما در اینجا نشان داده شده تمایل پسته محصول انار بیشتر بوده است

شود که هرچه افراد سن باالتر باشند یا سابقه فعالیتشان بیشتر باشد تمایل به پرداخت بیشتری داشته ندارد یعنی تصور می

باشند اما نتایج موجود در پژوهش نشان داده است که سن و سابقه فعالیت تأثیری در تمایل به پرداخت ندارد یعنی افراد با سن 

 ا سابقه فعالیت کمتر هم تمایل به پرداخت بیمه دارند.کمتر یا افراد ب
 :از عبارتند از این مطالعه حاصل پیشنهادات

 پذیرش بیمه خسارت را ندارند با ارائه تبلیغات و افزایش سطح آگاهی  از آنجا که درحال حاضر کشاورزان ریسک

 پذیری کشاورزان را افزایش داد.باید قدرت ریسک

 از  %03اگر کشاورزان محصول خود را بیمه خسارت کنند باید این پژوهش، در ی موجود هابا توجه به یافته

از درآمدشان را صرف  %33درآمدشان را صرف بیمه کنند در حالیکه اگر بخواهند بیمه درآمدی را بپذیرند باید 

 شود بیمه درآمدی را جایگزین بیمه خسارت کنند.بیمه کنند پس پیشنهاد می

 پیشنهاد میت داشت دار بوده و اثر مثبر نتایج گرفته شده در این تحقیق متغیر تحصیالت معنیاییکه داز آنج-

 31درصد به مقادیر باالتر از  3/71توان درصد پذیرش بیمه را از شود با باال بردن سطح تحصیالت کشاورزان می

 درصد افزایش داد.

 کشاورزان با درآمد کمتر تمایل بیشتری به انجام  که دهدبدلیل اینکه نتایج گرفته شده در این تحقیق نشان می

شود دولت با بیمه دارند اما کشاورزان با درآمدهای باال تمایل کمتری به انجام بیمه درآمدی دارند پیشنهاد می

                                     
1 Percentage of Right Prediction 
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 ارائه یارانه به کشاورزانی که عملکرد باالیی دارند قیمت محصول را پایین بیاورند تا درآمد کشاورزان کاهش یابد

 و احتمال پذیرش بیمه بیشتر شود.
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