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بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پذیرش بیمه محصول پسته در استان 

 کرمان

 

طبیعی استان کرمان  منابع و کشاورزی تحقیقات حسین مرادی شهر بابک، عضو هیئت علمی مرکز
moradi_1346@yahoo.com 

 

 چکیده

های خاصی است که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیبط با آن دارای ویژگیهای مرتببخش کشاورزی و فعالیت

از جمله صدمات و خسارات بخش کشاورزی عوامل طبیعی مانند سیل، طوفان، خشکسالی و  .استهای فراوان قرار داده

عی به بهترین نحو حمایت کند تواند کشاورزان را در مقابل سوانح طبیباشد. بنابراین موثرترین ابزاری که مینظایر آن می

است. هدف این پژوهش تعیین پذیرش بیمه  های اخیر مورد توجه قرار گرفتهبیمه محصوالت کشاورزی است که در سال

های مورد نیاز این تحقیق از طریق توسط کشاورزان در دو شهرستان رفسنجان و زرند در استان کرمان است. داده

های مربوطه تکمیل جمع آوری و پرسشنامه1932-39بردار در سال زراعی بهره 121فی از ای تصادگیری دو مرحلهنمونه

های جمع آوری شده با استفاده از جدول توزیع فراوانی، مدل رگرسیون لوجیت و آزمون فریدمن در سطح گردید. داده

حصیالت، میزان تجربه و شرکت دهد که سن، سطح تمعنی دار پنج درصد تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می

های ترویجی تا حد زیادی با پذیرش بیمه رابطه داشته و این متغیرها احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده و در کالس

 عوامل بومی بودن کارگزار بیمه و مطالعه نشریات ترویجی بر اخذ وام بر احتمال پذیرش بیمه اثر منفی داشتند. 

 یدمن، استان کرمان، پذیرش بیمه، پسته آزمون فر کلمات کلیدی:

 مقدمه: -1

های اقتصادی استان کرمان به دلیل نقش باالیی که در تولید ناخالص کشور و استان دارد از محصول پسته در میان بخش

درصد محصول  31ترین محصول استان کرمان پسته است. استان کرمان بیش از جایگاه واالیی برخوردار است. شاخص

درصد کل  24درصد باغات پسته کشور را به خود اختصاص داده است. شهرستان رفسنجان با بیش از  42بیش از پسته و 

هزار  74هزار هکتار )721، با سطح زیرکشت 1939پسته  در سال  .(1باشد )تولید و سطح زیرکشت رتبه اول را دارا می

ر تن بیشترین ارزآوری را در صادارات محصوالت غیر نفتی هزا 124هزار هکتار بارور( و میزان تولید  711هکتار نهال و 

 94915گذار و در قالب بیمه 14125جمعا تعداد  1937بر اساس آمار صندوق بیمه کشاورزی استان در سال  .( 1دارد )
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 هزار هکتار ناچیز 721هکتار اقدام به بیمه محصول نمودند که با توجه به سطح زیرکشت  27743قرارداد  در سطح 

 (.7سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است )باشد. ضمناً شهرستان رفسنجان بیشترین تعداد بیمه گذار و می

 سابقه تحقیق: -2

 میزان بودن باال و بیشتر زمین داشتن که داد نشان تحقیق عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم کاران ( در1) اللهی عین

 هایکالس در شرکت سن، نظیر عواملی کهحالی در هاست،آن سوی از بیمه شپذیر عوامل ترینمهم کشاورزان تحصیالت

 دارد. کمتری تاثیر نهادها از تسهیالت دریافت و کشاورزی غیر شغل داشتن ترویجی،

 سطح متغیرهای بین که دهدمی نشان متغیر دو بین همبستگی ضریب از آمده دستبه ( نتایج6میردامادی ) و فرجی

 هایکالس در باغی، شرکت محصوالت بیمه فواید و زیرکشت، آگاهی از اهداف سطح باغداری، الیتیفع سابقه سواد،

 مثبت رابطه باغی بیمه محصوالت پذیرش میزان با بیمه کارشناسان و مروجان با تماس دفعات تعداد ، ترویجی – آموزشی

 وجود دار معنی و معکوس رابطه باغی حصوالتم بیمه پذیرش میزان و سن مستقل متغیر بین ولی دارد وجود دار معنی و

 ایبیمه هایسیاست کارگیریبه بیمه، صندوق هایفعالیت از بازدید درآمد، میزان مستقل بین متغیرهای همچنین دارد.

 و ترویجی – آموزشی مجالت و نشریات از ویدیویی )استفاده آموزشی هایفیلم ترویجی، هایسخنرانی دولت، توسط

 ندارد.( وجود داری معنی رابطه باغی محصوالت بیمه پذیرش میزان با آموزشی هایکارگاه زا استفاده

 و ساز این از استفاده با زیرا دانند؛می کشاوزی توسعه هایاهرم از یکی را کشاورزی محصوالت بیمه (9همکاران) و راستگو

و  داد کاهش را تولید مخاطرات و ساخت فراهم کشاروزی محصوالت برای تولیدکنندگان بیشتری امنیت توان هم می کار

 بررسی تحقیق این در لذا فراهم آورد. کشاروزی بخش در خصوصی هایسرمایه جذب و جلب برای تریمطلوب شرایط هم

 زنجان استان در خدابنده شهرستان کشاورزان بین در کشاورزی راهبردی محصوالت بیمه توسعه در موثر عوامل شناخت و

 گرفت. قرار نظر مد کالن هدف عنوان به کشاورزی محصوالت بیمه خدمات ارائه نظام و بهبود ساختن دکارآم برای

 اصلی عامل چند قالب در اجتماعی بیمه پذیرش با مرتبط ( به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای5) همکاران و شریفی 

 روستایی توسعه سطح خانوار، انسانی سرمایه ی کشاورز،اعتمادبی خانوار، اقتصادی توان عوامل .که هستند قابل شناسایی

 بینیپیش اجتماعی را بیمه پذیرش احتمال از درصد 21 عوامل این ، لوجیت خطی ترکیب یک در شدند؛ مدل وارد

 یریپذ تاثیر لحاظ به اجتماعی بیمه نپذیرنده و پذیرنده کشاورزان بین دار معنی تفاوتی بیانگر نتایج ، همچنین .کنندمی

 است. روستایی توسعه سطح و پذیرش به نسبت اعتمادی بی عامل دو از

 ها:مواد و روش -9

باشد صورت گرفته برای انتخاب نمونه از های توصیفی میپژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش که از انواع پژوهش

های آوری دادهانتخاب گردید. برای جمع برداربهره 174بندی استفاده گردید وحجم نمونه گیری تصادفی طبقهروش نمونه

برداران این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. در این تحقیق ما نیاز به اطالعات فردی و اجتماعی و اقتصادی بهره

بیمه آوری اطالعات با توجه به عملکرد منظور جمعمنطقه داریم تا از طریق این اطالعات بتوانیم مدل را تخمین بزنیم. به

آوری اطالعات باغداران با توجه به پرسشنامه طراحی منظور جمع پسته استان، مناطق رفسنجان و زرند انتخاب گردید. به
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مورد تجزیه و  SPSSافزاری های نرماجتماعی و اقتصادی باغداران تهیه سپس با استفاده از بسته -های فردیشده ویژگی

باشد که این متغیر کیفی است و مقادیر صفر و یک را به ر وابسته پذیرش بیمه میتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق متغی

گردد. در تحقیق حاضر برای های رگرسیون با متغیرهای وابسته کیفی استفاده میگونه موارد از مدلگیرد و در اینخود می

 ت.های احتمالی الجیت  استفاده شده اسبررسی عوامل موثر در پذیرش بیمه از مدل

پارامترهای مدل اقتصاد سنجی مورد مطالعه باشد،  βام ،  Iاجتماعی تولید کننده  –برداری از خصوصیات اقتصادی  Xiاگر 

 را بپذیرد بصورت زیر بدست می آید:باغدار بیمه محصول امین  Iاحتمال اینکه 

                                                                             )1(                                

از رابطه زیر  نپذیردرا باغ دار بیمه محصول  امین iاز آنجا که حاصل جمع کل احتماالت برابر یک می باشد احتمال اینکه 

 گردد:محاسبه می

 

 

(7                                                                       )                                        

( 1گیری از رابطه )نیز با مشتق باغدارامین   iپیش بینی اثرات تغییر در متغیرهای توضیحی فوق بر احتمال پذیرش توسط 

 ( بدست می آید:7بر احتمال پذیرش از رابطه )   Xik حاصل می شود، لذا تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل 

 

                                                )9(                                              

 ام می باشد. Kپارامتر متغیر مستقل   kدر آن 

 ( بدست می آید که به راحتی قابل تخمین می باشد:5( لگاریتم طبیعی بگیریم معادله )7در رابطه فوق چنانچه از معادله )
                                                                                                                

  (5       )                           
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 که در این معادله:

l یر میباشد:: لگاریتم طبیعی مزیت یا برتری است که بنام الجیت معروف است و شامل موارد ز 

+ تغییر می کند یعنی اگر چه   تا     - از  L+   نوسان کند    و  -  بین   Zیعنی  1و  4بین  Pالف( چنانچه 

 های الجیت در این فاصله محدود نیستند.قرار می گیرد اما مدل 1و  4احتمال بر حسب ضرورت بین 

 نه نمی باشند.گوخطی است اما خود احتماالت این Xبر حسب  Lب( اگرچه 

i   میزان تغییر در :L   به ازا یک واحد تغییر درXi  یا میزان تغییر در لگاریتم نسبت برتری یا مزیت به ازا یک واحد

 باشد.تغییر می

1   مقدار لگاریتم نسبت برتری یا مزیت در سطح :Xi                                    .مساوی صفر است 

نگرش نسبت به ترویج و  ،شامل: سن، تحصیالت، تجربه کشاورزی، تعداد فرزندان، سطح زیر کشت و متغیرهای مستقل 

 .یل درباره آن شرح داده خواهد شدصهای آینده به تفمی باشد که در بخش نظایر آنهای مروجین و نقش آموزش

 نتایج و بحث:

برداران به دو دسته پذیرش و عدم پذیرش بیمه بهره منظور بررسی نتایج بر اساس متغیرهای مورد مطالعه و طبقه بندیبه

دار بررسی گردیده است. متغیرهای مورد به صورت جداول توزیع فراوانی و مدل رگرسیون لجستیک در سطوح معنی

 باشند.مطالعه شامل خصوصیات فردی و اجتماعی نظیر جنس، سن، سواد و تجربه و نطایر آن می

اند. سن : سن باغ دار مورد مطالعه همه مرد بوده 174بر اساس داده های تحقیق از  جنسیت :متغیرهای مورد مطالعه

برداران است که به واسطه آن اعمال و رفتار کشاورزان در پذیرش یا عدم پذیرش بیمه مؤثر های فردی بهرهیکی از ویژگی

سال بود. باغداران مورد مطالعه از نظر  21سال و حداکثر  94است.  بر اساس داده های تحقیق حداقل سن بهره برداران 

سال گروه بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق  64و باالی  64تا  11سال،  14تا  51سال،  54گروه زیر  5سنی به 

 1/1سال و  11-64درصد در گروه  9/59، 51-14درصد در گروه  9/99سال،  54درصد باغداران در گروه سنی زیر  9/14

 سال قرار دارند. 64تا  51درصد باغداران مورد مطالعه از نظر سنی بین  22سال قرار دارند. ضمناً  61باالی درصد در گروه 
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باشد. بهره برداران نفر می 5نفر و به طور میانگین  2تعداد اعضای خانوار: حداقل تعداد اعضای خانوار یک نفر و حداکثر   

نفر  1درصد بیش از  2/51نفر و  1تا  9درصد بین  93نفر،  9صد کمتر از در 7/13خانوار مورد مطالعه  174پسته کار از 

 اند.نفر داشته 1درصد این خانوارها جمعیت باالی  1/95درصد باغداران نسبت به پذیرش بیمه اقدام که  94/29بوده اند. از 

ی و تاثیر گذار در جهت سطح تحصیالت : متغیر سواد ) سطح تحصیالت( در این پژوهش به عنوان یک متغیر اجتماع

پذیرش یا عدم پذیرش مطالعه گردید. تحصیالت در پنج سطح بی سواد، خواندن و نوشتن، راهنمایی ، دیپلم، فوق دیپلم و 

درصد  11درصد سواد خواندن و نوشتن  9/79درصد بیسواد،  2/6باالتر بررسی گردید. بر اساس  نتایج از مجموع باغداران 

نفر پذیرنده  7درصد فوق دیپلم و باالتر می باشند. همچنین از افراد بیسواد  71درصد دیپلم و  94راهنمایی و متوسطه، 

نفر نپذیرنده بیمه محصول می  96نفر که دارای مدرک دیپلم و باالتر هستند پذیرنده و  94نفر نپذیرنده بیمه و  6بیمه و 

 باشند.

های جتماعی تاثیر گذار بر پذیرش یک نوآوری است. بر اساس دادها -مالکیت : مالکیت زمین از جمله متغیرهای اقتصادی

 1/35نفر باغ دار نمونه  174اند مالک زمین هستند. از برداران که نسبت به پذیرش بیمه اقدام نمودهپژوهش اکثر بهره

 ای بودند.درصد دارای نظام اجاره 3/1درصد مالک و مابقی مستاجر بودند و 

به و سابقه باغداری از متغیرهای تاثیر گذار در پذیرش یا عدم پذیرش بیمه می باشد. بر اساس نتایج تجربه باغداری : تجر

سال می باشد. از باغداران دارای سابقه  64سال و حداکثر سابقه پسته کاری  7پژوهش حداقل تجربه باغداران پسته کار 

نفر  74داری و بیشتر تعداد سال تجربه باغ 91اران دارای نفر اقدام به بیمه محصول و باغد 7سال تعداد  14کار کمتر از 

 اند.نفر از بیمه نمودن خودداری کرده 74محصول خود را بیمه و تعداد 

دهد. بر های کشاورزی است که فعالیت بسیاری از کشاورزان را تحت تاثیر قرار میسطح زیر کشت : زمین یکی از نهاده

درصد  9/26باشد. هکتار می 5هکتار و میانگین  71هکتار و حداکثر  1/4باغداران  های پژوهش حداقل مساحتاساس داده

باشند. برای سطوح هکتار می 11درصد دارای سطوح زیر کشت بیش از  7/15هکتار و  1باغداران دارای سطح کمتر از 

درصد باغداران در گروه نپذیرنده  6/61نفر یعنی  57درصد پذیرنده بیمه و تعداد  2/14نفر یعنی  6هکتار تعداد  1کمتر از 

 باشند.درصد نپذیرنده بیمه می 7/91درصد باغداران پذیرنده بیمه و  14هکتار  14تا 6بیمه قرار دارند. برای سطوح 
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 دالیل پذیرش وعدم پذیرش بیمه: 

 

 تاثیر بررسی متغیرهای موثر در پذیرش/ عدم پذیرش بیمه محصول پسته - 1جدول

 ذیرشپ 

 متغیر

  عدم پذیرش

Mean 

Rank 

 میانگین

 (4-1) 

 میانگین  رتبه رتبه

(4-1) 

Mean 

Rank 

 48/11 12/9 1 کاریتجربه پسته 1 91/9 13/11

 41/3 69/2 2 تحصیالت دانشگاهی در رشته کشاورزی 2 13/9 16/3

 11/3 62/2 9 های آموزشی در زمینه بیمهها و دورهشرکت در کالس 9 1/2 43/3

 38/3 12/2 11 فاصله مکانی بانک یا کارگزار بیمه با بیمه گذار 4 46/2 23/3

 14/8 42/2 4 بومی بودن کارگزار بیمه 3 42/2 68/8

 91/6 16/2 3 های تشویقی صندوق بیمه محصوالت کشاورزیاهرم 6 91/2 34/8

 21/8 16/2 6 درصد اطمینان باال از پرداخت به موقع خسارت توسط بیمه  1 94/2 32/1

 19/1 14/2 1 داشتن ارتباط با کارشناسان بیمه بانک کشاورزی 8 91/2 19/1

 69/8 91/2 3 های ترویجی مرتبط با بیمهمطالعه نشریات ترویجی و برگه 3 24/2 31/1

11/2 8 تماشای برنامه تلویزیونی مرتبط با بیمه محصوالت 11 16/2 19/1  33/1  

14/3  18/2 6/1 19 برنامه رادیویی مرتبط با بیمه محصوالتگوش دادن به  11   33/3  

31/4  13/2 83/1 11 داشتن ارتباط با مروجان و کارشناسان کشاورزی 12   18/3  

23/4  11/1  88/4 39/1 14 احتمالی اهمیت بیمه در جبران خسارتهای 19 

33/9  69/1 63/1 12 کارانکسب اطالع از سایر باغداران پسته و پسته 14   62/3  

N= 56 آزمون فریدمن N= 64 
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Chi-Square= 250.849 

df= 13 

Sig. = 0.000 

Chi-Square= 214.172 

df= 13 

Sig. = 0.000 

 

از آزمون داری وجود دارد یا خیر ها اختالف معنیآیا بین رتبهبندی متغیرها، و برای پی بردن به اینکه به منظور رتبه

-میبا هدف مرتب سازی رتبه میانگین ها و ای بوده های رتبهمتغیرها و شاخصاین آزمون ویژه فریدمن استفاده گردید. 

. این آزمون اگرچه به محقق سطح معناداری می دهد ولی بیشتر به معنای متفاوت بودن اختالف رتبه های میانگین به باشد

ها در هر دو دار شدن رتبهه به معنیبا توج توانیم به صورت جزء به جزء و مقایسه دو به دو بپردازیم.طور کلی است و نمی

کاری، های تجربه پستهدهد که متغیرنشان می 2های جدول بندی انجام گرفت. یافتهگروه پذیرنده و نپذیرنده، رتبه

های آموزش در زمینه بیمه، فاصله مکانی با کارگزار بیمه نسبت به سایر متغیرهای تحصیالت، شرکت در کالسها و دوره

اند. همچنین از متغیرهای مورد بررسی در عدم پذیرش ی در پذیرش بیمه به ترتیب معنی دار بوده و مرتب شدهمورد بررس

بیمه تجربه پسته کاری، تحصیالت، شرکت در کالسها و دوره های آموزشی، بومی بودن کارگزار بیمه و مطالعه نشریات 

 .غیرها معنی دار هستندترویجی و برگه های ترویجی مرتبط با بیمه نسبت به سایر مت

 نتایج برآورد مدل الجیت 

برای تعیین الگوی مناسب و حصول اطمینان از حضور متغیرهای مهم در مدل و حذف متغیرهای غیرضروری، 

 انتخاب گردید که توسط رابطه زیر نشان داده شده است: زیر مدل

 L = Prod [Y=1] =1 / [1+exp (1X1+ 2 X2+ …+ K XK) ] 

 ای مدل:متغیره

مقدار مورد انتظار لگاریتم احتمال پذیرش بیمه وقتی کلیه متغیرهای مستقل برابر با صفرند را نشان  مقدار ثابت مدل:  

 دهد.می

واحد 117/4با افزایش هر سال سن باغدار، لگاریتم احتمال پذیرش بیمه با ثابت نگهداشتن سایر متغیرهای مستقل سن: 

و  %15برابر با  pکمتر از آلفا دارند از نظر آماری معنی دارند. برای متغیر سن مقدار  pمقدار  کاهش یافته است. ضرایبی که

دار است. ستون نسبت احتمال، تغییر در احتمال پذیرش بیمه در اثر یک واحد افزایش در متغیر مستقل از نظر آماری معنی

 را نشان می دهد

سواد( احتمال هستند که نشان می دهد نسبت به متغیر پایه ) بی: ضرایب متغیر سطح تحصیالت مثبت سطح تحصیالت

(؛ یعنی 751/4برابر با  pدار نیست ) مقدار پذیرش بیمه باالتری دارند. متغیر سطح تحصیالت از نظر آماری معنی

ظر آماری با دار نیستند. ضمنا متغیر سطح تحصیالت از نمتغیرهای بیان کننده سطح تحصیالت با هم از نظر آماری معنی

دهد باغداران دارای تحصیالت مقطع دبستان نسبت به باغداران دار نداشتند که نشان میسوادی تفاوت معنیمتغیر بی

 .سواد احتمال پذیرش بیمه باالتری داشتندبی
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غیرهای مستقل داشتن سایر متبا افزایش هر سال تجربه باغ دار، لگاریتم احتمال پذیرش بیمه با ثابت نگهتجربه باغدار: 

و از نظر آماری  61/4برابر با  pبرابر افزایش یافته است. برای این متغیر مقدار  79/1واحد و احتمال پذیرش بیمه  94/4

 .معنی دار است

ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنی دار است. یعنی وجود خشکسالی ، لگارتیم احتمال پذیرش بیمه متغیر خشکسالی: 

 داشتن سایر متغیرهای مستقل افزایش داده است.برابر با ثابت نگه 795احتمال پذیرش بیمه ر ا واحد و  51/5را 

واحد  و  96/7داشتن سایر متغیرهای مستقل درآمد: با افزایش میزان درآمد لگاریتم احتمال پذیرش بیمه با ثابت نگه

 مستقل افزایش داده است.داشتن سایر متغیرهای برابر، با ثابت نگه 13احتمال پذیرش بیمه را 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل موثر بر پذیرش بیمه پسته -7جدول            

 نسبت احتمال داریسطح معنی خطای معیار ضریب متغیر

 461/1797 179/4 516/4 173/11 ثابت

 164/4 415/4 917/4 -117/4 سن

 964/14 751/4 995/7 91/7 سطح تحصیالت

 79/1 461/4 164/4 94/4 ا تجربه کشاورزیسابقه ی

 716/795 413/4 164/7 51/5 خشکسالی

 791/1445 441/4 16/4 36/4 ارتباط کشاورز با کارشناس بیمه

 514/13 745/4 247/7 96/7 در آمد

 97/179 149/4 795/1 79/1 های آموزشیشرکت در دوره

 51/164 914/4 34/4 36/4 سطح زیرکشت

 447/4 493/4 431/7 -14/1 ام(اعتبارات )و

 15/14 714/4 216/7 97/7 مشاغل جنبی

 ماخذ: یافته های تحقیق      

 پیشنهادات:

توانند مشارکت دادن کشاورزان در برنامه های مرتبط با بیمه، به طور مثال کشاورزان پیشرو با تجارب خود بهتر می -

 .سایر باغداران را به پذیرش بیمه ترغیب کنند
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جه به عدم اطالع رسانی از سوی صندوق بیمه الزم است که کلیه کشاورزان در جریان کامل این طرح قرار گفته و با تو -

ترویجی باغداران آگاه  -با آن آشنایی پیدا کنند. در این زمینه بایستی از طریق برگزاری کالسها و دوره های آموزشی

 سیع صورت گیرد.شده و تبلیغات ترویج بیمه محصوالت کشاورزی در سطح و

 رسانی بیشتر و افزایش آگاهی نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی در سن باغدارانای جمعی به منظور اطالعتالش رسانه -

 سازی باغداران از خطرات و حوادثترویجی جهت آگاه -های آموزشیگسترش برنامه -

م سطوح آسیب دیده از طریق آموزش کارشناسان رعایت نمودن و دقت کارشناسان در برآورد میزان خسارت و اعال - -

 بیمه و مدنظر قرار دادن مسائل شرعی

 نظارت بر کارشناسان بیمه توسط افراد ذیصالح و کارشناسان خبره -

 منابع:

 اداره برنامه، و طرح مدیریت کرمان، استان کشاورزی جهاد سازمان.1931 کرمان. استانباغی  محصوالت نامه ارآم -

 .اطالعات ریآو فن و آمار

 محصوالت بیمه صندوق کرمان، استان کشاورزی بانک شعب مدیریت .1931استان کرمان.  باغی محصوالت بیمهآمار  -

 کشاورزی

 رستانهش در کشاورزی بردیهرا محصوالت بیمه توسعه در موثر عوامل بررسی .1946. ا رضوانفر،.، ح راستگو، -

 111 ص ، 14 شماره .م،ھپانزد سال توسعه، و کشاورزی تصادقا مجله خدابنده،

نهای رستاهش موردی مطالعه: کشاورزان میان در اجتماعی بیمه پذیرش بر موثر عوامل .1944.م،حسینی.،ا.م شریفی، -

 62-92(: 7)17  توسعه، و روستا فصلنامه، کردستان استان ،قروه و دهگالن

 ،(خدابنده شهرستان موردی مطالعه ) نجانز استان گندمکاران بیمه پذیرش بر موثر عوامل .1962.مهی، الل عین -

 64-11(: 16)69 توسعه، و کشاورزی اقتصاد نشریه

 دماوند، هرستانش باغداران توسط سیب محصول پذیرش در ترویج نقش بررسی.1941. س میردامادی،ا.،  فرجی، -

 144 -543(: 9)17 کشاوری، علوم مجله
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