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۱۳۵ 

امكان سنجي طراحي الگوي بيمه درآمدي محصول پسته شهرستان 

  رفسنجان

  

  3، مسعود فهرستي 2، احمد فتاحي1نازنين گشتاسبي

  10/7/1396 تاريخ پذيرش:             26/7/1395تاريخ دريافت:  

 چكيده

 در موجود اقتصادي ريسك كاهش كشاورزي، بيمه مهم كاركردهاي از يكي

 ايجاد اصلي عامل كاركرد است. اين گذاريسرمايه امنيت افزايش و كشاورزي هايفعاليت

 است. الگوهاي بخش اين در گذاريسرمايه افزايش منظور به خصوصي بخش در تمايل

 هادولت طرف از همواره كشاورزي، كه محصوالت ريسك مديريت هايروش و ايبيمه

است. در اين  فوق هايريسك از يكي از ناشي خسارت جبران شود، برايمي اجرا و طراحي

كاران رفسنجان، تمايل به بردار از پستهبهره 500مطالعه ابتدا با استفاده از يك نمونه شامل 

گيري و نسبت تناسب به دست آمد، محصول پسته به دو روش انتگرال پرداخت براي بيمه

گيري از روش بهرهسپس به تعيين حق بيمه پرداختي و بررسي عوامل مؤثر بر بيمه درآمدي با 
                                                           

 دانشگاه اردكان ،كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزيآموختة . دانش١

  fatahi@ardakan.ac.ir                        (نويسنده مسئول)اقتصاد كشاورزي دانشگاه اردكان  دانشيار گروه ٢.

  استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه اردكان ٣.
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بعدي پرداخته شد. نتايج پژوهش حاضر نشان نامه دوگانه تكگذاري مشروط و پرسشارزش

درآمد، قابل  داد كه تمايل به پرداخت افراد با پيشنهادهاي نرخ بيمه، تعداد افراد خانوار،

بيني بودن عملكرد و افزايش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عكس و با تحصيالت پيش

مستقيم دارد. ميانگين تمايل به پرداخت كشاورزان براي پنج سناريوي  شاورزان رابطهك

هاي ميليون ريال در يك هكتار با توجه به چارك 907و  729، 616، 447، 144درآمدي 

 بيمه براي پرداخت به تمايل نامه به دست آمد. متوسطدرآمدي حاصل از تكميل پرسش

بر اساس نتايج  .شد برآورد ريال در يك هكتار 35734405 جانكاران رفسندرآمدي براي پسته

شود  منطقه  پيشنهاد مي در كارتحقيق، به منظور رسيدن به الگوي جامع بيمه كشاورزان  پسته

  بيمه درآمدي هم مد نظر قرار گيرد.
  

  JEL: G22 ، Q1 بنديطبقه
  

  ها: كليدواژه

  ، پستهبيمه محصوالت كشاورزي، رفسنجان، بيمه درآمدي
  

 مقدمه

تـرين از مهم دارد و اقتصادي و اجتماعي نظام در راهبردي و حياتي نقشي كشاورزي

كشاورزان با انواع مختلف ريسك مواجهند و هر ساله  هـاي اقتصـادي در جهـان است.فعاليـت

باشند هاي زندگي و غيره ميبه دليل داشتن يك درآمد نامطمئن نگران بازپرداخت وام، هزينه

هاي كشاورزي باعث شده ). وجود انواع مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي در فعاليت25(

رو باشند و درنتيجه، درآمد آنها توليدكنندگان محصوالت كشاورزي با شرايط نامطمئني روبه

). بنابراين توليدكنندگان محصوالت 24ثباتي همراه باشد (از توليدات كشاورزي با بي

گيري مجبور به تصميم عملكردهاها و ط نامطمئني نسبت به قيمتكشاورزي در محيط و شراي

  در خصوص تخصيص منابع و توليد محصوالت قرار دارند.
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با توجه به اينكه كشاورزان توانايي كنترل شرايط آب و هوايي، بازار فروش محصوالت 

 مت و درنتيجهكنند را ندارند، معموالً با ريسك توليد و قيو محيط نهادي كه در آن توليد مي

كه كشاورزي به سمت تخصصي شدن و رو هستند. هنگامينوسانات درآمدي باال روبه

توان به شود. در اين رابطه ميرود، مسئله نوسانات درآمدي حادتر ميمحصولي بودن ميتك

علت كه در اكثر اين مناطق بهتوليد محصول پسته در بيشتر نقاط ايران اشاره نمود. از آنجا

رسد كه نظر ميي و كمبود آب، محصول پسته تنها محصول توليدي است، چنين بهشور

كاران نسبت به ساير كشاورزان باالتر باشد، زيرا در اين شرايط نوسانات درآمدي پسته

توانند از ابزاري چون تنوع كشت جهت كاهش اين نوسانات استفاده كار نمي كشاورزان پسته

  ).1كنند(

ويژه در كشورهاى يدكنندگان محصوالت كشاورزى، بهبخش مهمى از تول 

تواند آنها را از هستى توسعه جهان، توان مالى محدودى دارند و كمترين خسارت ميدرحال

عنوان يكى از توان بهكشاورزى را مى  همين داليل است كه بيمه محصوالتساقط كند. به

توان  تنها مىده از اين سازوكار نههاى توسعه كشاورزى ضروري دانست، زيرا با استفااهرم

توان امنيت درآمدي بيشترى را خسارت وارد به كشاورزان را جبران كرد، بلكه به وسيله آن مي

براى توليدكنندگان كشاورزى فراهم آورد. هدف كلي از بيمه محصوالت كشاورزي در ايران 

ن فعال در اين زمينه است تا به هاي كشاورزي در بين كشاورزاايجاد انگيزه براي ادامه فعاليت

دليل خسارات بالياي طبيعي دست از كار و كشاورزي خود نكشند و به اين فعاليت خود ادامه 

       درديدن دهند. بيمه محصوالت كشاورزي با اعطاي تسهيالت بانكي، از كشاورزان دربرابر زيان

دارد، با  كاهشمحصوالت  و هوايي مطلوب نيست و ميزان توليدهايي كه وضعيت آب سال

  ).20كند (پرداخت غرامت حمايت مي

تاكنون براي محصول پسته رفسنجان بيمه عملكرد (بيمه خسارت) به تنهايي بررسي شده 

است اما اين پژوهش با هدف طراحي و بررسي الگوي بيمه درآمدي و عوامل مؤثر بر آن براي 

مدي عالوه بر درآمد، قيمت و عملكرد، به پسته شهرستان رفسنجان انجام شده است. بيمه درآ

  ).10، 19شود (زمان بيمه قيمت و عملكرد را نيز شامل ميطور هم
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 آنها جديد و ارائه ايبيمه الگوهاي طراحي طبع به و است برهزينه ابزاري بيمه

 ديگر، طرف از و كند تثبيت را بخش اين توليدكنندگان درآمد طرفازيك  اي كهگونهبه

 و ريسك مديريت حوزه در محققين مسائل ترينمهم از بكاهد، بايد بيمه را اجرايي هايهزينه

  ).12باشد ( كشاورزي محصوالت بيمه

خصوصاً  كشورها اغلب در شود،مي تلقي جديد و نوپا كه صنعتي بيمه، صنعت

 كشاورزي توسعه هاياز اهرم يكي و اقتصادي و زيربنايي راهكاري يافتهتوسعه كشورهاي

كاهش  به قادر نوين روشي عنوانبه كشاورزي محصوالت ديگر بيمه عبارتآيد. بهمي شماربه

اي جديد هاي بيمهيكي از طرح بيمه درآمدياست.  كشاورزان درآمدي نوسانات حذف يا و

دهد. فلسفه ايجاد بيمه درآمدي اين زمان پوشش ميهاي عملكرد و قيمت را هماست كه نوسان

 ه معموالً در اكثر كشورها هنگام بروز خسارت با كاهش عملكرد و يا كاهشبوده است ك

شده است، ها ميگرفته كه موجب كاهش كارايي سياستهايي صورت ميقيمت، پرداخت

ها، بيمه درآمدي(شامل بيمه عملكرد و منظور براي جلوگيري از كاهش كارايي سياست همينبه

صورت اوليه و در آمريكا به 1990اي، از سال د بيمهعنوان يك محصول جديبيمه قيمت)، به

 شودروز نيز بر تقاضاي آن از طرف كشاورزان افزوده ميشده است و روزبهابتدايي عرضه 

)21.(  

) در تحقيقي بيمه درآمدي را بررسي كردند و نشان دادند كه براي 5چرنيو و همكاران (

آمدي بيشتر از تركيب بيمه قيمت و بيمه عملكرد به دست آوردن درآمد انتظاري باالتر، بيمه در

بندي و رفاه توليدكنندگان ) آثار بيمه درآمدي بر بودجه18( تأثيرگذار است. هنسي و همكاران

اياالت متحده را بررسي كردند. در اين مطالعه كارايي برنامه بيمه درآمد با كارايي برنامه بيمه 

زيع درآمد مقايسه شده است. نتايج نشان داد كه از نظر تو 1990محصوالت آمريكا در سال 

بيمه درآمد كارايي باالتري در توزيع مجدد درآمد دارد، زيرا طرح بيمه درآمدي تنها در 

كند كه درآمد پايين و مطلوبيت نهايي يارانه باال صورتي امكان پرداخت يارانه را فراهم مي

بر تركيبي از بيمه قيمت و بيمه محصول باشد. همچنين بر اساس مطالعه آنها، بيمه درآمدي 
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) به بررسي عوامل مؤثر در توسعه بيمه محصوالت 6ترجيح داده شد. فالح و همكاران(

دادند كه همبستگي مثبت و كشاورزي استراتژيك در ميان كشاورزان پرداختند و نشان 

اد كشاورزي، به كشاورزان ديگر، اعتماد به كارشناسان جه داري ميان ميزان ارجاعمعني

رضايت از كارشناسان، خسارت دريافتي از بيمه و ارتباط با كشاورزان جهاد كشاورزي وجود 

هاي متنوع بر اساس ساختار اي از نظريه) به تجزيه و تحليل مجموعه4دارد. كارتر و همكاران (

چه شاخصي اثرگذار  محيطي پرداختند و نشان دادند كجا وريسك و حقوق مالكيت زيست

دست آوردن روشي براي مشكل  عنوان يك پتانسيل براي بهست. شاخص بيمه كشاورزي بها

  ويژه در مناطق مستعد خطر در آفريقاست.هاي كشاورزي بهنرخ پايين پذيرش فناوري

) به بررسي بيمه درآمدي پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد 27(راديزداني و كياني

هكتار، محصول  ي، با توجه به باالتر بودن ضريب تنوع درآمد هركه در استان آذربايجان شرق

تري جهت ايجاد يك بيمه درآمدي نسبت به گندم آبي و ديم برخوردار پياز از امكان مناسب

است. در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتري دارد و به لحاظ ريسك درآمدي 

)، با 3تري است. برزو و همكاران (اسبجهت اجراي الگوي بيمه درآمدي داراي موقعيت من

اي و تدوين يك الگوي بيمه درآمدي، حق بيمه منصفانه براي دو محصول ذرت دانه

سازي بوت استراپينگ را محاسبه نمودند. زميني در استان كرمان با استفاده از روش شبيهسيب

اي درآمدي بيشتر، نسبت هعلت داشتن نوسانزميني بهداد كه سيبهاي اين پژوهش نشان يافته

اي از شرايط بهتري براي توسعه بيمه درآمدي برخوردار است و حق بيمه باالتري به ذرت دانه

) در 17دارد. نتايج تحقيق حياتي و حفاري ( %75و %50اي در سطح پوشش نسبت به ذرت دانه

شاورزان به بيمه با سن، داد كه تمايل ك به بيمه محصول انار نشانهاي مؤثر بر تمايل زمينه سازه

پذيري ارتباط مستقيم سابقه فعاليت باغداري، آگاهي از بيمه، نگرش مثبت به حق بيمه و ريسك

دارد. همچنين كشاورزاني كه شغل اصلي آنها كشاورزي بوده تمايل بيشتري به پذيرش بيمه 

فرنگي ار گوجهسنجي تشكيل باز) به بررسي و امكان16اند. هاشمي شيري (محصول انارداشته

اي جهت حمايت از توليد آن با توجه به افت عملكرد محصول ارگانيك و ارائه سناريوي بيمه
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 هاي نخست در بخش دشت مرغاب پرداخته است. نتايج حاصل از مطالعهارگانيك در سال

گذاري مشروط صورت گرفت نشان داد كه بخش عرضه و تقاضا كه با استفاده از روش ارزش

بيمه  فرنگي ارگانيك در اين منطقه وجود دارد. جهت ارائهتشكيل بازار محصول گوجهامكان 

 ايسناريوي بيمه 5گيري، فرنگي ارگانيك به روش تمايل به پرداخت و روش تناسبگوجه

در هر هكتار محاسبه شد كه متغيرهاي سن، درآمد، تحصيالت و شاخص سالمت  قابل اجرا

  ند.داراي اثر معناداري بوده ا

در ايران تاكنون تحقيقي در زمينه طراحي بيمه درآمدي بر روي محصول پسته از طريق 

سازي و بررسي كامل عوامل مؤثر بر الگو به طور كامل انجام نشده و در مطالعات پيشين شبيه

بيمه عملكرد محصول بررسي شده اما در اين پژوهش تركيبي از بيمه قيمت و عملكرد يا همان 

  ي، بررسي گرديد.بيمه درآمد

  

  مباني نظري و روش تحقيق

كنند كه متغير موارد اقتصاددانان فرض مي جهت محاسبه تمايل پرداخت، در اغلب

تصميم  باشد. ليكن موارد متعدد وجود دارد كه رفتاراي از مقادير پيوسته ميوابسته مجموعه

ي مورد استفاده براي ها). مدل2، 11شود (گيرنده در قالب يك مجموعه محدود خالصه مي

ترين اين ). ساده7، 18شوند (ناميده مي 4وابسته كيفي متغيرهاي هايي با چنين اهدافي مدل

باشد. يعني براي متغير وابسته فقط هستند كه در آنها متغير وابسته دوتايي مي هاييها، مدلمدل

  دو مقدار يك و صفر وجود دارد. 

بستگي به درآمد وي، خصوصيات فردي و  )Uمستقيم هر فرد (تابع مطلوبيت غير

زيست دارد. فرد كيفيت انتظاري فرد از محصول پسته از لحاظ تأثيرگذاري بر سالمت و محيط 

مندي از بيمه نسبت به مبلغ پيشنهادي را زماني خواهد پذيرفت كه مطلوبيت وي در زمان بهره

  ):14است ( 1 صورت رابطهقبل آن بيشتر باشد. بيان رياضي مطلب فوق به

                                                           

4. Qualitive Dependent Variable Models 
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                                                           (1) 

ترتيب درآمد فرد به Aو  Yآورد. مطلوبيت غيرمستقيمي است كه فرد به دست مي Uكه در آن 

متغيرهاي تصادفي  و  اقتصادي است.  –هاي اجتماعي ساير ويژگي Sو مبلغ پيشنهادي و 

 ∆U). تفاوت مطلوبيت 8اند (با ميانگين صفر هستند كه به طور برابر و مستقل توزيع شده

  توصيف شود: 2تواند به صورت رابطه مي

                                                               (2) 

 با را خود دهنده مطلوبيتپاسخ باشد صفر از تر) بزرگU∆مطلوبيت ( تفاضل چنانچه

پاسخ هر براي نتيجه كند. درمي حداكثر آوردن كاال دستبه براي پرداخت مبلغي با موافقت

 اشاره آن به نيز باال در داشت. همان طور كه خواهد وجود يا يك صفر پاسخ يك دهنده

 باشند. درمي Sو  A  ،Yدهند مي قرار تأثير تحت خير) را يا پاسخ (بلي كه گرديد، عواملي

 دارد. براي وجود باشدمي يك يا صفر آن وابسته متغير كه اقتصادسنجي الگوي يك نتيجه

شود. در مي استفاده پروبيت يا لوجيت الگوهاي از دوتايي متغير وابسته با الگوهاي برآورد

 ضر استفاده شدمطالعه حاضر به دليل سادگي محاسيه مدل لوجيت، از اين الگو در مطالعه حا

  ):18) (3(رابطه

)=                                                           (3) 

است.  استفاده شده برازش بهترين جهت دستيابي متعددي متغيرهاي الگو، اين در 

 دهد. همچنينمي نشان را متغير وابسته بر مؤثر توصيفي تغييرات مادال و فادان مك ضريب

ميانگين  برآورد باشد. برايمي كامل داريمعني از حاكي مدل نمايي درست نسبت ضريب

 احتمال توزيع معين انتگرال استخراج هايروش ) ازWTPتمايل به پرداخت (اميد رياضي 

  نشان داده شده است: 4) كه در رابطه 13شود (مي محاسبه تجمعي

E(WTP)=                                                         (4) 

گيري عددي در محدوده صفر تا باالترين به وسيله انتگرال WTPسپس مقدار انتظاري 

  ):13شود () به صورت رابطه زير محاسبه ميAپيشنهاد (
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E(WTP)=                                                                               (5) 

=  

باشد كه به وسيله عرض از مبدأ تعديل شده مي است و  WTPمقدار انتظاري  E(WTP)كه 

  ):23) اضافه شده است (αاقتصادي به جمله عرض از مبدأ اصلي ( - متغيرهاي اجتماعي

[ =(α +                                                                                               (6) 

هستند  اين دنبالبه مشروط گذاريارزش پژوهشگران معتقدند )23كارسون ( و مايكل

كنند  حداقل را واقعي به پرداخت تمايل از شده برآورد پرداخت به تمايل انحراف كه درصد

 حداقل را واقعي پرداخت به تمايل از شده پرداخت برآورده به مايلت مطلق مقدار اينكه (نه

داشته  WTPتغييرات  ضريب از اياوليه برآورد كه دارند اين به نياز آنها اين شرايط كنند). در

  باشند:

                                                                                                              ( 7) 

باشد. مقدار ضريب مي WTPمقدار واقعي  TWTPضريب تغييرات و  V، 7 در رابطه

دست آورد. هرچه مقدار ضريب تغييرات كمتر باشد، توان از مطالعات گذشته بهتغييرات را مي

گذاري تر خواهد بود. در مطالعات ارزشبه مقدار واقعي آن در جامعه نزديك WTPبرآورد 

  ). 22باشد (مي 2كند، ولي مقدار قابل قبول براي آن تغيير مي 6تا  75/0مشروط اين رقم بين 

برآورد شده  WTPمقدار  t-student ،RWTPمقدار آماره  tحجم نمونه،  n، 8در رابطه 

توسط محقق تعيين شده و نشان  dباشد. مقدار مي WTPاز  RWTPدرصد اختالف  dو 

براي محقق قابل قبول است. مقدار قابل  WTPدرصد انحراف از مقدار واقعي دهد كه چند مي

باشد. در مطالعه حاضر از روش مي 3/0و  05/0گذاري مشروط بين ارزش مطالعات در dقبول 

  ) براي تعيين حجم نمونه استفاده شد.23مايكل و كارسون (

                                                                                  (8) 

 500 حجم نمونه برابر باآزمون و روش مايكل و كارسون، با استفاده از اطالعات پيش

هاي ميليون ريال با توجه به چارك 907و  729، 616، 447، 144گروه درآمدي  5در  نفر
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هرستان رفسنجان تكميل شد كه توسط كشاورزان ش تعيين) pri testدرآمدي آزمون اوليه (

نامه تمايل به پرداخت، اطالعات جامعي در مورد خصوصيات گرديد. در بخش اول پرسش

آوري هاي كشاورزان جمعاجتماعي پاسخگوها و سطح زير كشت، درآمد و هزينه - اقتصادي

توليدي، بازارهاي فروش پسته و  نامه شامل مقدار، نوع و قيمت پستهگرديد. بخش دوم پرسش

نامه، از باشد و در بخش آخر پرسشنرخ پيشنهادي بيمه و تمايل به پرداخت كشاورزان مي

-هاي مورد استفاده مثل سم، كود، نيروي كار و ماشينهاي كشاورزان براي نهادهمقدار هزينه

. اطالعات الزم به صورت نمونه آالت در كاشت، داشت و برداشت پسته سؤاالتي پرسيده شد

نامه با استفاده گردآوري شد. نتيجه بررسي پايايي پرسش 1394ي شده در سال گيري طبقه بند

 به الزمبه دست آمد كه مؤيد اعتبار ابزار تحقيق است.  7/0از ضريب آلفاي كرونباخ،  حدود 

 مدل تخمين پارامترهاي و رياضي محاسبات آماري، تحليل و تجزيه براي كه است ذكر

استفاده  MAPLE 2016و  EXCEL 2016 ،SHAZAM 9 هاي نرم افزارياز بسته لوجيت

  شد.
  

  نتايج و بحث

و ها ارائه نامهتجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسش نخست نتايجدر اين بخش 

تحليل . نتايج شودسپس نتايج بررسي عومل مؤثر بر احتمال پذيرش مبلغ بيمه درآمدي ارائه مي

  باشد.مي 1ظر طبق جدول منطقه مورد ن تحقيق درتوصيفي متغيرهاي 

 . آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق1جدول 

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  حداكثر  حداقل  ميانگين  متغير

  13/0  07/8  87  45  36/62  سن (سال)

  31/0  2/2  20  0  14/7  افراد خانوار (تعداد)

  31/0  16/3  16  0  26/10  هاي تحصيلتعداد سال

  21/3  2072  45640  90  29/616  درآمد در يك هكتار (ميليون ريال)

  72/4  3/1379983  28500000  4/109  8/292622 هزينه ماهانه (هزار ريال)

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
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سال و سطح تحصيالت  62، كشاورزان پاسخگو داراي متوسط سن 1با توجه به جدول

است. ميانگين نفر  14/7گين اعضاي خانوار باشند. همچنين ميان) مي10زيرديپلم (كالس 

ميليون ريال است كه  6/292ميليون ريال و ميانگين هزينه ماهانه  29/616درآمد در يك هكتار 

  شود.ها مياز درآمدشان صرف هزينه %47دهد كشاورزان نشان مي

ال ري 109400ميليون ريال و حداقل هزينه ماهانه نيز  90حداقل درآمد در يك هكتار 

شود. حداكثر ها ميدرصد از درآمدشان صرف هزينه 2/1دهد كشاورزان باشد كه نشان ميمي

ميليون ريال است  28500ميليون ريال و حداكثر هزينه ماهانه  45640درآمد در يك هكتار 

دهد هرچه درآمد كشاورزان شود. اين نتايج نشان ميها مياز درآمد صرف هزينه %62يعني 

عوامل مؤثر بر بيمه  شود. نتايج برآوردود سهم هزينه از درآمد هم نيز بيشتر ميرباالتر مي

  ارائه شده است. 2مدل لوجيت در جدول  درآمدي با استفاده از

  عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه درآمدي. نتايج برآورد 2جدول 

  اثرنهايي  كشش در ميانگين tآماره  ضريب  متغير

  -  -72/0  -2 **5/8-   عرض از مبدأ

  - 00000000042/0  -27/0  -2/3 **0/00000004-  قيمت پيشنهادي

  -029/0  -23/0  -2 **0/26-   تعداد افراد خانوار

  16/0  88/1  7/8 *1/48  تحصيالت

  -11/0  -03/0  -8/1 ***1/03-   درآمد

  037/0  -14/0  -7/1 ***0/34-   قابل پيش بيني بودن عملكرد 

  095/0  -52/0  -9/1 ***0/88-  افزايش درآمد نسبت به سال قبل

  69/0مك فادن:    92/0بيني: درصد صحت پيش

  56/0ماداال:    73/0نمايي: آماره حداكثر درست

  75/0استرال:    01/0 يدارمعني سطح

  درصد 10و  5، 1معني داري در سطح،  ***:و  **، *هاي تحقيق                           مأخذ: يافته
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و در سطح هاي  را داشته انتظار مورد هايعالمت متغيرها تمامي جدول باال، به توجه با

دار و عالمت منفي آن حاكي از باشند. متغير قيمت پيشنهادي، معنيمي دارمعني درصد 10تا  1

ان اين است كه با افزايش قيمت پيشنهادي، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي از طرف كشاورز

يابد. با توجه به برآورد كشش اين متغير، با افزايش يك درصدي در قيمت كاهش مي

درصد كاهش خواهد يافت. عالمت منفي  27/0پيشنهادي، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي 

متغير تعداد اعضاي خانوار حاكي از اين است كه با افزايش تعداد خانوار احتمال پذيرش مبالغ 

يابد و بر اساس اثر نهايي آن با افزايش يك نفر به اعضاي خانواده مي كاهشبيمه پيشنهادي 

  يابد.ميكاهش واحد  029/0احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 

دار شده و عالمت مثبت آن حاكي از آن ضريب متغير تحصيالت از نظر آماري معني

دارند. مقدار اثر نهايي  درآمدي بيشتري است كه افراد با تحصيالت باالتر تمايل به پذيرش بيمه

دهد كه با افزايش يك سال به ميزان تحصيالت احتمال پذيرش بيمه اين متغير نشان مي

   يابد.واحد افزايش مي 16/0درآمدي 

دهنده به دست آمده است. اين نتيجه نشان - 03/1مطابق نتايج، ضريب متغير درآمد 

تري دارند. براساس درآمد پاييناست كه  كشاورزانيافزايش احتمال تمايل به پرداخت 

ميانگين كشش اين متغير، با افزايش يك درصدي در درآمد كشاورزان، احتمال پذيرش بيمه 

يابد و با توجه به اثر نهايي اين متغير، با افزايش در درآمد درصد كاهش مي 03/0درآمدي 

است بيانگر آن  تيجهاين ن يابد.واحد كاهش مي 11/0كشاورزان، احتمال پذيرش بيمه درآمدي 

پر درآمد، بيشتر در مقايسه با كشاورزان پذيري كه كشاورزان با درآمد كمتر به سبب آسيب

  تمايل بيشتري به بيمه درآمد خود دارند.

) - 34/0دار (بيني بودن عملكرد، منفي و معنيبر اساس نتايج، ضريب متغير قابل پيش

 قابل طبيعي مخاطرات ليد پسته بدليلبدست آمده است. پر واضح است كه عملكرد تو

هر سال نسبت به سال قبل نيز قابل پذيرش براي  توليد مقدار كاهش و باشدنمي بينيپيش

بيني باشد، احتمال پذيرش كشاورزان نيست. بنابراين در صورتي كه عملكرد توليد قابل پيش
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امسال نسبت به سال بيمه درآمدي از سوي كشاورزان كاهش مي يابد. ضريب افزايش درآمد 

) است بدين معني كه اگر درآمد امسال نسبت به سال قبل -88/0قبل نيز منفي و معني دار (

  افزايش يابد، احتمال پذيرش بيمه درآمدي توسط كشاورزان كاهش پيدا مي كند.

دار است، ) در اين برآورد، در سطح يك درصد معنيLR( 5نمايينسبت درست آماره

-ضريب تعيين مك اند به خوبي متغير وابسته را توصيف نمايند.وضيحي توانستهلذا متغيرهاي ت

خوبي تغييرات متغير وابسته فادن، ماداال و استرال بيانگر آن است كه متغيرهاي توضيحي مدل، به

بيني در مدل برآوردي اند. درصد پيشمدل (تمايل به پرداخت بيمه درآمدي) را توضيح داده

بيني شده را با ارائه درصد كشاورزان، تمايل به پرداخت پيش 92. بنابراين باشددرصد مي 92

  اند.نسبتي كامالً مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص داده

در نهايت ميزان تمايل به پرداخت مورد انتظار پس از برآورد مدل با محاسبه انتگرال به 

  :محاسبه گرديد 9صورت رابطه 

WTP =  = 35734405                                (9) 

ميليون ريال  7/35طور كه مشاهده مي شود، متوسط تمايل به پرداخت براي بيمه درآمدي همان

ه براي كار حداكثر ميزان تمايل به پرداختي كدر هر هكتار برآورد شد. بنابراين كشاورزان پسته

 باشد. ميليون ريال مي 7/35بيمه درآمدي خواهند داشت معادل 

به منظور اطمينان از اجرايي بودن نرخ بيمه درآمدي به دست آمده، متوسط تمايل به پرداخت 

مقايسه  –كه عمدتاً بيمه عملكرد است  - هاي رايج بيمه كشاورزان براي بيمه درآمدي با نرخ

 2كه در اين جدول قابل مشاهده است،  نرخ بيمه در عملكرد ). همانطور3شده است (جدول 

 600ميليون ريال است و در عملكرد مذكور در زمان مطالعه، درآمدي حدود  65/1تن برابر با 

ميليون ريال عايد كشاورز شده است. بر اين اساس مي توان گفت كه نرخ بيمه بر اساس 

نيز  1كيل داده است. با توجه به جدولدرصد كل درآمد كشاورز را تش 3/0عملكرد حدود 

ميليون ريال است كه سهم نرخ  616متوسط درآمد پسته كاران در نمونه مورد مطالعه حدود 

                                                           

5. Likelihood Ratio Statistic 
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هاي درصد مي باشد. بنابراين با مقايسه نرخ 8/5محاسبه شده از اين رقم حدود بيمه درآمدي 

مكان اجراي بيمه درآمدي با توان گفت كه ارايج بيمه با نرخ بيمه درآمدي به دست آمده مي

نرخ مذكور وجود دارد. الزم به ذكر است كه رقم مذكور حداكثر نرخ بيمه اي است كه پسته 

 كاران تمايل به پرداخت دارند. 

هاي بيمه رايج(غيردرآمدي) براي محصول پسته در منطقه مورد مطالعه در . نرخ 3جدول 

  1395سال 

  3  5/2  2  عملكرد (تن)

  6/3  73/2  65/1  يليون ريال)نرخ بيمه (م

  900  750  600  درآمد (ميليون ريال)

  4/0 364/0 275/0  سهم نرخ بيمه عملكرد از كل درآمد (%)

  هاي تحقيقو يافته مأخذ: شركت بيمه محصوالت كشاورزي رفسنجان

  گيري و پيشنهادهانتيجه

ه درآمدي هدف پژوهش حاضر تعيين حق بيمه پرداختي و بررسي عوامل مؤثر بر بيم

هاي درآمدي) تنظيم و تكميل شد و نامه (براساس گروهبود. براي اين كار پنج گروه پرسش

آمد. نتايج تحقيق نشان داد سپس مقدار تمايل به پرداخت براي هر پنج گروه درآمدي به دست

قيمت كاري و كه الگوي برآوردي از عواملي مثل تعداد خانوار، تحصيالت، درآمد پسته

 باشد.متأثر ميدرآمد نسبت به سال قبل و افزايش بيني بودن عملكرد قابل پيشدي بيمه، پيشنها

) به ترتيب 10) و فتاحي اردكاني و هاشمي شيري (17( حفارياي كه توسط حياتي و در مطالعه

هاي مؤثر بر تمايل به بيمه محصول انار و بيمه درآمدي محصول گوجه هاي سازهدر زمينه

گرفت، نتايج نشان داد كه تمايل كشاورزان به بيمه با تعداد افراد خانوار، سن، فرنگي انجام 

پذيري مرتبط است. سابقه فعاليت باغداري، آگاهي از بيمه، نگرش مثبت به حق بيمه و ريسك

پذيرش بيمه هرچه درآمد و تعداد افراد خانواده باالتر باشد تمايل به  براساس نتايج تحقيق،

د. لذا از اين جهت با ديگر مطالعات متفاوت مي باشد كه از داليل آن بوهد كمتر خوا درآمدي

گر دولتي و هاي بيمهمي توان به منطقه مورد مطالعه، نگرش فكري كشاورزان به بيمه و سازمان

  اشاره كرد.بيمه  نوعو ، سطح تحصيالت كشاورز نوع محصول ،غير دولتي
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 ر ارائه مي شود:هاي زيدبر اساس يافته هاي تحقيق، پيشنها

پذيرش بيمه خسارت را ريسكمورد مطالعه از آنجا كه درحال حاضر كشاورزان  •

آنان، شرايط الزم براي افزايش با ارائه تبليغات و افزايش سطح آگاهي  ضروري است ندارند

 .تمايل به پذيرش بيمه درآمدي فراهم شود

نشان داد لذا پيشنهاد  مديبر پذيرش بيمه درآمتغير تحصيالت اثر مثبت  كهاز آنجا  •

ويژه  يآگاهي و آشنايي كشاورزان با بيمه درآمدهايي براي افزايش سطح شود برنامهمي

كه ميزان تحصيالت  الزم به ذكر است تدوين شود. كشاورزان با سطح تحصيالت پايين

طوري  به ؛تواند بر نوع نگرش نسبت به پذيرش بيمه تأثير قابل توجهي داشته باشدكشاورز مي

كه حتي كشاورزان با درآمد باال و سطح تحصيالت پايين، ممكن است تمايلي به بيمه درآمد 

در  نداشته باشند. نسبت به بيمه، نانبيمه و در نتيجه نوع نگرش آ با آشناييخود به سبب عدم 

 باشد. سال مي 10مورد مطالعه، ميانگين سالهاي تحصيل كشاورزان حدود  نطقهم

لذا پيشنهاد  ،ري به انجام بيمه دارندكمتتمايل بيشتر كشاورزان با درآمد  نظر به اينكه •

همچنين پيشنهاد مي شود مطالعات  .خصوص صورت گيردشود تا مطالعات بيشتري در اين مي

بيشتري در ايران در مورد ديگر محصوالت باغي و غير باغي صورت گيرد تا بتوان به يك 

 حيح كشاورزان رسيد.الگوي جامع در خصوص بيمه كردن ص
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