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  بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه توسط شالیکاران 

  )شهرستان ساري:  مطالعه موردي(

 سید مجتبی مجاوریان
*

  حمید امیرنژادو 
**

  

  

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 30/6/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

  

بیمه محصول برنج در بین تولیدکنندگان شهرستان       این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش          

شـده و    نفـري از افـراد بیمـه   45کـار شـامل دو گـروه      برنج90تعداد .  انجام گرفت  1386ساري در سال    

سن، تعداد اعضاي خـانوار، تجربـه فعالیـت،         (اطالعات فردي   . گیري شد   نشده به طور تصادفی نمونه      بیمه

برداري، محـل سـکونت و    سطح تحصیالت، نوع نظام بهره(جتماعی  ، ا ) درآمد غیرزراعی   و  خسارت  تجربه

از طریق پرسـشنامه  )  کارگزار بیمه اندازه مزرعه، فاصله واحد تولیدي تا اولین شعبه  (و جغرافیایی   ) فعالیت

نتـایج  . شداطالعات حاصل از طریق برآورد یک تابع الجیت ارزیابی          . آوري گردید    جمع مزبوربراي افراد   

 در این شهرستان پذیرش بیمه      یعنی. دار است   که اثر محل سکونت کشاورز بر پذیرش بیمه معنی        نشان داد   

داشـتن  .  به نحوي که در برخی مناطق تمایل به بیمه شـدن بیـشتر اسـت          .اي است   بیشتر تابع عوامل منطقه   

راد به صورت   یعنی تأمین آگاهی الزم براي اف     . آگاهی نیز یک متغیر مؤثر بر پذیرش بیمه تشخیص داده شد          

سن و سابقه خسارت خشکسالی از دیگر عوامل مؤثر در افزایش احتمال بیمـه              . نسبی اهمیت بیشتري دارد   

لذا اشتیاق افرادي که داراي سن بیشتر و یا تجربه خسارت خشکسالی را دارند بـراي                . باشد  شدن افراد می  

  . بیمه شدن بیشتر است

  

  محصوالت کشاورزي، ساري  ، برنج، بیمهLogit الگوي :کلمات کلیدي

  

                                               
   ایران– گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه مازندران، مازندران ، استادیار-  *

(mmojaverian@yahoo.com)  

**
 ایران-  گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه مازندران، مازندران ، استادیار-  
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  مقدمه 

ــل   فعالیــت ــه دلی ــاي بخــش کــشاورزي، ب ه

وابستگی زیاد به شرایط محیطی با ریسک زیـادي         

نظیـر ریـسک    (وجود انـواع ریـسک      . همراه است 

سبب بروز شرایط نامناسـب     ) تولید، قیمت و مالی   

. برداران این بخـش اسـت       روانی و مالی براي بهره    

نعی بـراي توسـعه     ها ما   همچنین وجود این ریسک   

. شــود گــزاري در بخــش کــشاورزي مــی ســرمایه

ــ  ــشاورزان ب ــت از ک ــشاورزان هحمای خــصوص ک

هـاي اقتـصادي ناشـی از         پـا در مقابـل زیـان        خرده

خطــرات طبیعــی و قــادر ســاختن آنــان بــه ادامــه 

هـا، رســیدن بـه توســعه پایـدار در تولیــد     فعالیـت 

  ).10(نماید تر میمحصوالت کشاورزي را آسان

برداران کشاورزي بـراي مهـار و کـاهش          بهره

هـاي خـود از روشـهاي مختلـف           خطرات فعالیت 

روشـهایی نظیـر تنـوع در کـشت         . کنند  استفاده می 

، انعقـاد قراردادهـاي مختلـف،         محصوالت زراعـی  

تولید محصوالت داراي قیمـت تـضمینی، کاشـت         

ــل     ــت اصـ ــل، رعایـ ــصوالت مکمـ ــوأم محـ تـ

اري مقداري  ها و نگهد    پذیري در تهیه نهاده     انعطاف

ذخیره مالی بـراي مواقـع ضـروري و بحرانـی، از            

هاي مقابله با مخـاطرات احتمـالی اسـت     جمله راه 

توانند نوسـانات   که می آن رغمعلیاین روشها   ). 4(

برداران را کاهش دهند، ولـی در زمـان           درآمد بهره 

شرایط نامناسـب آب    نظیر  ( مشکالت جدي   بروز  

). 4( نیـستند  ثرؤمـ  )هـا   و هوایی و آفات و بیماري     

این در حالی است که بیمه محصوالت کـشاورزي         

حلی مفید و مناسب بـراي مقابلـه بـا           عنوان راه ه  ب

  ).3(باشد کید میأاین خطرات مورد توجه و ت

امنیـت  بیمه، با کاهش ریسک در کشاورزي،       

اسـتفاده از ابـزار     . دهد  را افزایش می   يارزگ سرمایه

ریـق توزیـع آن   بیمه به منظور کاهش ریسک، از ط     

بـرداران کـشاورزي جایگـاه خاصـی          در میان بهره  

  ).7 (شودمیداشته و اهمیت آن به مرور بیشتر 

در ایران فعالیت بیمه محصوالت کـشاورزي       

محصول پنبه و چغندرقنـد در     با دو  1363در سال   

هاي مازنـدران و خراسـان توسـط صـندوق           استان

یج تدرو به گردید  کشاورزي آغاز    بیمه محصوالت 

 سویا و برنج تعمـیم داده       نظیر به محصوالت دیگر  

روند بـا هـدف حمایـت دولـت از تـوان           این. شد

 تولید، مقابله با ریسک و بالیاي طبیعـی و فـراهم          

  هـاي جدیـد در     اريزگ  براي سرمایه  يآوردن بستر 

از  کـه پـس   طـوري  به . کشاورزي ادامه یافت   بخش

 سال و طی سه برنامه توسعه کشور در         22گذشت  

 80بخش کشاورزي،    هاي حمایتی  استاي سیاست ر

هـاي   بخـش  محصول و فعالیت کشاورزي در زیـر    

، ) محـصول  23 (، باغـداري  ) محصول 32 (زراعت

ــداري  ــت20(دام ــی  )  فعالی ــابع طبیع ــنج (و من پ

 و 7( انـد  گرفتـه تحت پوشش بیمه قـرار ) فعالیت

14(.   

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا و پذیرش بیمـه         

توانـد بـه گـسترش و ادامـه           یتوسط کشاورزان مـ   

عملکرد مناسب نظام بیمه محـصوالت کـشاورزي        

برداران، انـدازه   عواملی مانند سن بهره. کمک نماید 

مزرعه، تنوع محصوالت و سابقه بیمه تـأثیر منفـی     

و میزان اعتبارات دریافـت شـده تـأثیر مثبـت بـر             

). 17( تقاضاي بیمـه محـصوالت کـشاورزي دارد       
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یمه محصوالت کـشاورزي و     آگاهی کشاورزان از ب   

محــصوالت   مزایــاي آن، عملکــرد صــندوق بیمــه

کشاورزي در بهبود کیفیت انجام تعهـدات و ارائـه      

خـدمات بـه مـشتریان، مبلــغ حـق بیمـه و نحــوه      

 ،اي ایـن صـندوق   محاسبه آن و نوع خدمات بیمـه  

نقش مهمـی در توسـعه بیمـه در بـین کـشاورزان             

تن عملکرد  همچنین داش ). 17( استان گلستان دارد  

منظم در مورد بیمه محـصوالت کـشاورزي بـراي          

). 7( توسعه صـنعت بیمـه بـسیار سـودمند اسـت          

متغیرهایی مثـل اعتبـارات، انـدازه مزرعـه، طـرح           

محوري گندم، مالکیـت زمـین و سـابقه خـسارت          

هاي مؤثر بر پذیرش بیمه گنـدم در         مهمترین مؤلفه 

زان متغیرهایی مانند می  ). 5( استان مازندران هستند  

وقت بـودن کـار       سواد زارعان، سن، سرمایه و تمام     

کــشاورزي از عوامــل مــؤثر بــراي تقاضــاي بیمــه 

 باشـد محصوالت کشاورزي در استان فـارس مـی       

ــودن    ). 18( ــوان ب ــشتر و ج ــشت بی ــطح زیرک س

کشاورزان نیز از عوامل مؤثر بر پذیرش ایـن نـوع           

در بررسـی عوامـل مـؤثر بـر     ). 13( باشـد بیمه می 

برداران کشاورزي به مشارکت در طرح        تمایل بهره 

کاران استان کرمان، مشخص شد کـه در          بیمه پسته 

پذیر، نـسبت بـدهی بـه دارایـی و در         گروه ریسک 

گریز، خدمات ترویجی بیشترین تأثیر       گروه ریسک 

  .)16( را دارد

بـرداران در   پذیرش بیمه داوطلبانه توسط بهره 

ر معرض خطر بیشتر است و سابقه مواجهه با خطـ     

به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پذیرش بیمـه          

ــی  ــشاورزي م ــد محــصوالت ک ــک ). 1( باش در ی

بررسی در نواحی خشک هنـد مـشخص شـد کـه           

یان نسبت به مزیـت بیمـه بارنـدگی        یآگاهی روستا 

تــأثیر مثبــت بــر پــذیرش بیمــه داشــته و افــزایش 

تدریجی میزان آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیـت    

ر درآمد آنها باعث حمایت بیشتر      بیمه و تأثیر آن ب    

در ایالـت آیـواي     ). 2( باشـد از این نوع بیمـه مـی      

آمریکا نشان داده شده که مقدار زمین و ارزش آن          

دار بر تقاضـاي بیمـه از سـوي           تأثیر مثبت و معنی   

کــه میــزان  درحــالی.)8( ردتولیدکننــدگان ذرت دا

حق بیمه نیز عامل مهم در پـذیرش بیمـه زراعـی            

 همچنــین عــواملی ماننــد میــزان .)20( باشــدمــی

تحصیالت کشاورزان، میزان بدهی بـه مؤسـسات        

ها، درآمد و نـرخ بیمـه متغیرهـاي       اعتباري و بانک  

مؤثر بر مشارکت در طـرح بیمـه ایالـت مونتانـاي            

 در ویتنــام  .)19( آمریکــا عنــوان شــده اســت   

 گـرایش بیـشتري بـه       بیـشتر کشاورزان بـا درآمـد      

والت کــشاورزي مـشارکت در طـرح بیمــه محـص   

 وضـــعیت اقتـــصادي و اجتمـــاعی .)21( دارنـــد

کشاورزان عامل مهم در تقاضاي بیمـه در آمریکـا          

بوده و کشاورزانی که از نظر درآمد و آمـوزش در           

شرایط بهتـر هـستند محـصوالت خـود را بیـشتر            

 دهنـد   اي قـرار مـی      هـاي بیمـه     تحت حمایت طرح  

بیمه محصوالت کـشاورزي باعـث کـاهش        ). 10(

عوامل محیطی نامناسب بر وضعیت اقتصادي      تأثیر  

 ،هــدف ایــن تحقیــق). 12( شــود کــشاورزان مــی

بررسی و تعیـین عوامـل مـؤثر بـر تقاضـاي بیمـه          

محصول برنج توسط شالیکاران شهرسـتان سـاري        

  .باشد در استان مازندران می
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  مواد و روشها

 موردنیاز براي هاي آماري دادهاطالعات و 

 بر پذیرش بیمه بررسی و تعیین عوامل مؤثر

 از طریق تکمیل 1386توسط شالیکاران در سال 

کلیه شالیکاران . آوري شد پرسشنامه جمع

 جامعه آماري تحقیق را تشکیل ،شهرستان ساري

 نمونه به روش 90از این جامعه، . دهند می

از این . گیري تصادفی ساده انتخاب شدند نمونه

ونه  نم45شده و   نمونه در گروه بیمه45 ،تعداد

موردنظر پرسشنامه . نشده قرار دارند در گروه بیمه

هایی در مورد سن، تجربه، میزان   پرسشحاوي

 نوع مالکیت، تعداد تحصیالت، سطح زیرکشت،

اعضاي خانوار، محل سکونت، درآمد غیرزراعی، 

، فاصله تا شعبه سابقه بیمه بودننوع واریته برنج، 

 سطح  و سواالتی به منظور تعیینبانک کشاورزي

در مورد بیمه محصوالت کشاورزي بوده آگاهی 

  .است

کنند   اقتصاددانان فرض می،در اغلب موارد

اي از مقادیر پیوسته  که متغیر وابسته، مجموعه

 وجود دارد که يلیکن، موارد متعدد. باشد می

گیرنده در قالب یک مجموعه محدود رفتار تصمیم

افی هایی که براي چنین اهد مدل. شود خالصه می

هاي با متغیرهاي وابسته  شوند مدل استفاده می

 باتوجه به پیوسته نبودن .شوند کیفی نامیده می

ها، این گروه از  مقادیر متغیر وابسته در این مدل

هاي رگرسیون   مدل راسنجی هاي اقتصاد مدل

ها،  ترین این مدل سادهاز ). 15( نامندمیگسسته 

 براي متغیر یعنی. باشد متغیر وابسته دوتایی می

  . وجود داردوابسته فقط دو مقدار یک و صفر 

ــر وابــسته در مــدل در تحقیــق حاضــر،  متغی

رگرسیونی، پذیرش یا عدم پـذیرش بیمـه توسـط          

که، اگر شالیکار بیمـه     طوريه ب .باشد  شالیکاران می 

را بپذیرد مقدار متغیر وابسته یـک و اگـر بیمـه را             

 ،طورکلیه ب .نپذیرد، مقدار متغیر وابسته صفر است     

هـاي داراي متغیـر وابـسته         براي بررسی رگرسیون  

 logit ،Probitهاي احتمـال خطـی،    دوتایی از مدل 

در ایـن تحقیـق، بـراي       . شـود    استفاده می  Tobitو  

ــه توســط    ــذیرش بیم ــر پ ــؤثر ب ــل م ــین عوام تعی

. استفاده شد  Logitرگرسیونی   شالیکاران از الگوي  

 نرمـال و  هـاي  از توزیـع  Logitمـدل احتمـالی   در 

Logistic  بینـی    و مقادیر احتمال پیش    ه استفاده شد

 بـراي بررسـی عوامـل   . استشده بین صفر و یک  

شـود     احتمال انتخاب یک گزینه فرض می      مؤثر بر 

 از یـک انتخـاب بـه        حاصـل که متوسط مطلوبیت    

اگـر مطلوبیـت    . صفات آن انتخـاب بـستگی دارد      

عنـوان متوسـط    ه  ها ب    از هر یک از انتخاب     حاصل

ـ  م عـالوه یـک جـزء اخـالل تـصادفی          ه  طلوبیت ب

   : )11(برقرار است ، روابط زیر شودتعریف 

  

 111111 iiiiii ewzeUU 


  

000000 iiiiii ewzeUU 


     ) 1(

  

هاي   مطلوبیت1iU و0iUاین رابطه،در 

ها،  از انتخابحاصل



0iUو 



1iU متوسط 

 بردار مشخصات 1iz و 0izها،  مطلوبیت

 یک i، iwشالیکار  توسط ي دریافتیها گزینه

 امین iاقتصادي  - بردار از مشخصات اجتماعی

 اخالل تصادفی ي اجزا1ie و0ieو الیکارش



  )شهرستان ساري: مطالعه موردي (بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه توسط شالیکاران 

155

مطالب،این باتوجه به . باشند می
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یا اگر براي متغیر غیرقابل مشاهده
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ــدل   ــده در مـ ــیح داده شـ ــاي توضـ متغیرهـ

، درآمـد غیرزراعـی   ،  سن شامل   Logitرگرسیونی  

نـوع  ، تحـصیالت کننده،   بانک بیمه  فاصله تا شعبه  

ــت ــتان ، مالکی ــش شهرس ــکونت   (بخ ــل س مح

 از  آگـاهی کامـل    از بیمه،    آگاهی نسبی ،  )کشاورز

ــه،  ــسالی  بیم ــسارت خشک ــابقه خ ــابقه  وس  س

  .  بوده استخسارت آفات

براي تـشخیص سـطح آگـاهی شـالیکاران از          

قراردادها و امکانات بیمه محصوالت کـشاورزي،       

بینـی شـد      سه سوال تخصصی در پرسشنامه پیش     

اگر شالیکار  . هاي مشخص بودند    که داراي جواب  

 سطح آگـاهی    ،داد  به هر سه سوال پاسخ مثبت می      

ر بـه   اگر شـالیکا  . شد  وي کامل تشخیص داده می    

داد سـطح     برخی از سـواالت پاسـخ صـحیح مـی         

ــاهی او نــسبی درنظــر گرفتــه    و شــد   مــیآگ

هـاي شـالیکار ناصـحیح        کلیه پاسـخ  که  درصورتی

چـون  . شـد  عدم آگاهی براي او منظـور مـی        ،بود

تشخیص مزبور کیفی اسـت دو متغیـر موهـومی          

براي شالیکارانی که آگاهی    . مجازي معرفی شدند  

 موهــومی و بــراي  کامــل داشــتند متغیــر اول  

شالیکارانی با آگاهی نسبی، متغیـر دوم موهـومی         

.عدد یک داده شد

  

  نتایج 

ضعیت متغیرهاي محیطـی مـؤثر بـر رفتـار          و

) 1( اي شـالیکاران مـورد بررسـی در جـدول           بیمه

دهـد کـه اغلـب      نتایج نشان مـی   . ارائه شده است  

ـ   هـستند شالیکاران میانسال و کهنسال      طـور  ه   و ب

نـشده بیـشتر اسـت         افراد بیمه    نسبی میانگین سن  

  ).<p 05/0( دار نیستولی این تفاوت معنی

 سه متغیـر درآمـد غیرکـشاورزي، فاصـله          اثر

مزرعه تا شعبه و محل سکونت بر پـذیرش بیمـه           

  اثــر محــل ســکونت). >p 05/0( دار اســتمعنــی

تواند ناشی از وجود همسایگان موافق با بیمـه         می

  شـد کـه سـبب     کردن و یا پرخطر بودن منطقـه با       

در . شود اشتیاق افراد به بیمه شدن بیشتر باشد       می

این حالت الزم است نرخ بیمه در مناطق مختلف          

  .متفاوت باشد

فاصله زمین اغلب شالیکاران تا اولـین شـعبه         

 کیلومتر اسـت کـه ایـن امـر بـه            35بانک کمتر از    

. باشـد   خاطر نزدیکی شهرها در استان مازندران می      

دهد اغلـب شـالیکارانی       شان می اما مقایسه نسبی ن   

ــالیکاري     ــت ش ــه فعالی ــر ب ــله دورت ــه در فاص ک

داري تمایل بیـشتر بـه        پردازند به صورت معنی     می

این نتیجـه  . دهند قراردادهاي بیمه از خود نشان می    

خالف انتظار بوده و تنهـا توجیـه آن اهمیـت کـم             

هاي ترویجی مسئولین صندوق نـسبت بـه          فعالیت

  .باشد شالیکاران همسایه میترویج بیمه از طریق 

درآمد غیرکـشاورزي موجـب تمایـل بیـشتر         

شـاید موضـوع    . )1جـدول    (شود  افراد به بیمه می   

. هزینه بیمـه موجـب چنـین نتـایجی شـده اسـت            

تحلیل فوق تنها براي توصیف وضـعیت دو گـروه    



  )شهرستان ساري: مطالعه موردي (بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه توسط شالیکاران 

157

مقایـسه هـر یـک از متغیرهـاي         . باشـد   نمونه مـی  

ون بـد ) 1(اي در جـدول       محیطی بـر رفتـار بیمـه      

ولی بـا بـرآورد     .  است ادرنظر گرفتن سایر متغیره   

 اثر هر یـک از متغیرهـا در یـک الگـو             Logitتابع  

  .)2 جدول( شود بررسی می

در این حالت اثر متغیرهاي محـل سـکونت،         

سن و آگاهی شالیکاران از قراردادهـاي بیمـه اثـر           

دار بـر پـذیرش بیمـه داشـته اسـت             مثبت و معنی  

)05/0 p<(.  

ریب برآورد شده براي متغیر     ضعالمت مثبت   

رابطه مستقیم سن و تقاضاي بیمـه را        ) 04/0(سن  

گریـزي   ریسک یعنی با افزایش سن،    .ددهمینشان  

ــالیکار ــه    ش ــه بیم ــرایش او ب ــده و گ ــشتر ش  بی

 سن شالیکاران در نقطه     .شود محصوالت بیشتر می  

کشش مؤثر بر پـذیرش بیمـه        متوسط تنها متغیر با   

ک درصد افزایش در سـن      به نحوي که ی   . باشدمی

بیش از یک درصد احتمال بیمه شـدن را افـزایش           

اي شـالیکاران     در حالت کلی، رفتـار بیمـه      . دهد  می

تـر از سـایر عوامـل مـورد         نسبت به سن حـساس    

  . بررسی بوده است

دار معنیسطح تحصیالت بر پذیرش بیمه      اثر  

رفـت   این در حـالی اسـت کـه انتظـار مـی      . نیست

رده بـه دلیـل تـوان مطالعـه      شالیکاران تحـصیل کـ    

اخبار، بروشورهاي تبلیغـاتی و قراردادهـاي بیمـه،       

  .واکنش متفاوتی نسبت به سایرین داشته باشند

مثبــت بــودن ضــریب متغیــر موهــومی نــوع 

ی کـه   شالیکاراندهد انگیزه    نشان می  مالکیت زمین، 

  مالک مزرعه خود هستند براي بیمـه شـدن بیـشتر          

  

 در مالکیــت کــهایــن باشــد  شــاید علــت .اســت

درآمد حاصل از فعالیـت زراعـی بـه         کل  شخصی  

 و او مجبور نیست مقـداري از آن         دارد تعلق   مالک

بـرداري     به علـت رواج بهـره      .کار بدهد  را به نصفه  

ــد در اراضــی شخــصی (ملکــی  ــر ) تولی ــر اث متغی

کشش این متغیر بر رفتـار     . یستدار ن   مالکیت معنی 

با این وجـود    . اي افراد نسبتاً قابل توجه است       بیمه

 تـأثیر  بیمه تقاضاي نوع مالکیت بر     طور متوسط ه  ب

 و  گروهـی  بیمـه  ایجادتوان با     می لذا . دارد مستقیم

 نیـز کـار و      نصفه کشاورزان بیمه حق   میزان کاهش

 نمـودن محـصوالت خـود       بیمـه  را به    کخرده مال 

. نمودتشویق

ــدازه  ــراي ان ــکونت،    ب ــل س ــر مح ــري اث گی

هـاي  ر مبنـاي بخـش    گیري شده ب  شالیکاران نمونه 

گانه شهرستان ساري مطابق تقسیمات کشوري      پنج

 اگـر شـالیکاران بـدون       .به پنج بخش تقسیم شدند    

گیري کنند، نبایـد   توجه به رفتار همسایگان تصمیم  

این متغیر بر واکنش آنها نسبت به پذیرش بیمه         اثر  

مـستقل  طـور   بهشالیکارانی که   ولی  . باشددار  معنی

و تابع رفتار سـایر همـسایگان    گیري نکرده     تصمیم

نتـایج  . شـود   دار مـی    متغیر معنی اثر این   قرار دارند   

ــی  ــشان م ــرآورد ن ــد  ب ــر بخــش ده  ضــریب متغی

ایـن امـر     .دار اسـت    و کامالً معنی   مثبت   شهرستان،

ثیر بیمه بودن همسایه بـر تقاضـاي بیمـه          أگویاي ت 

 آشنایی کشاورز با بیمه از طریق مراکز        چون. است

تـوان فعـال بـودن مراکـز         ت مـی  خدمات بوده اس  

را اسـتنباط  خدمات در معرفی بیمه در این منـاطق   

دهـد منطقـه      ها نیز نشان مـی      محاسبه کشش  .نمود

ثر ؤسکونت و فعالیـت کـل بـر پـذیرش بیمـه مـ             

هـاي تـرویج       براي اجراي برنامـه    این امر . باشد  می

  .  استزیاداهمیت داراي بیمه 
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  نشده شده و بیمه  گروه بیمه وضعیت عوامل محیطی در دو- 1جدول 

Table 1 - Situation of environmental factors in two groups: insured and not insured

  وضعیت  متغیر

  بیمه شده

  )درصد(

بیمه 

  نشده

  )درصد(

  مجموع

  )درصد(
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20443339بیش از 

32/2  

447158مرکزي

29014چهاردانگه

16912دودانگه

91110کلیجانرستاق

ه
ق
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)
ش
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(
  

296رود یانهم

*
49/18  

423639فاقد درآمد
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  ثر بر تقاضاي بیمه برنجؤورد عوامل مآنتایج مربوط به بر - 2جدول 

 Table 2 - Results of estimation of effective factors on rice insurance demand   

شش کلیک در میانگینکشش tآماره  انحراف معیار پارامتر متغیر

6/1- 76/2- 88/2- 84/1 3/5- ضریب ثابت

61/0 06/1 79/1 02/0 04/0 سن

01/0 02/0 15/0 65/0 10/0 تحصیالت

20/0 35/0 85/0 90/0 76/0 نوع مالکیت

06/0- 11/0- 95/0-  
8 -

10×  5/1  
8 -

10×  4/1 درآمد غیر زراعی

015/0- 29/0- 02/1- 02/0- 02/0- فاصله تا شعبه

17/0 42/0 21/2 37/1 02/3 بخش شهرستان

17/0 28/0 73/2 18/1 22/3 آگاهی کامل

59/0 85/0 00/3 92/0 77/2 آگاهی نسبی

09/0 14/0 68/1 66/0 11/1 خسارت خشکسالی

002/0 004/0 05/0 87/0 04/0   خسارت آفات

McFadden R-Square: 0.338              Estrella R-Square: 0.436  

Maddala R-Square: 0.374                 Cragg-Uhler R-Square: 0.499  

  

  

 عـالوه بـر   ،بخش شهرسـتان  متغیر  باتوجه به   

ــ ــسایه  أت ــودن هم ــه ب ــه  ثیر بیم ــاي بیم ــر تقاض ب

ــد انتخــاب ناســازگار    محــصوالت کــشاورزي بای

ــرار داد  را  ــه ق ــورد توج ــاطق  .م ــاید من داراي  ش

منـاطقی بـا ریـسک بیـشتر         ،کشاورزان بیمه شـده   

شـالیکاران ایـن منـاطق ماننـد     کـه   درحـالی  ،باشند

 غرامــت دریافــت ،ریــسکمنــاطق کــمشــالیکاران 

شـود بـا بررسـی نـسبت          لذا توصـیه مـی     .دکنن می

 منـاطق پـر      مختلف،  مناطق درمت به حق بیمه     غرا

خطر را شناسایی و به منظور جلوگیري از خـروج          

.اندیشه شودمناطق تدبیري این کشاورزان 

ضریب متغیر آگاهی در هر دو حالـت نـسبی       

 ضریب آگاهی کامـل     چون .باشد و کامل مثبت می   

 بـا   لذا بیشتر است    )77/2(از آگاهی نسبی    ) 22/3(

اهی، تقاضا براي بیمه نیز افزایش      افزایش میزان آگ  

افـراد  (نسبت به گروه پایه     مزبور  ضرایب  . یابد می
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ــا محاســبه . دنشــو مــیارزیــابی ) بــدون آگــاهی ب

افـزایش   شـود  هاي این دو متغیر معلوم مـی        کشش

ثـر  اسن، بیـشترین    متغیر  بعد از   افراد  آگاهی نسبی   

  یعنـی افـزایش    .اي شالیکاران دارد    را بر رفتار بیمه   

اي شالیکاران به حد متوسط مـؤثرتر         عات بیمه اطال

گرچه . باشد   اطالعات به سطح کامل می     افزایشاز  

طورکلی با افزایش آگاهی شالیکاران تمایـل بـه          به

) شـیب آن  (شود امـا شـدت آن         پذیرش بیشتر می  

. یابد کاهش می

ثر بــر ؤعامــل مــیــک  ســطح آگــاهی چــون

 ،باشـد لـذا    محصوالت کشاورزي می    تقاضاي بیمه 

هـاي آموزشـی     اري کـالس  زرود با برگـ    انتظار می 

هـاي بیمـه و نیـز توجیـه           آشنایی بـا مزیـت     رايب

ــالیکار ــه ش ــل بیم ــدات متقاب ــاره تعه ــر و  ان درب گ

ار مندرج در قـرارداد بیمـه و تـا حـدودي             زگ بیمه

توجیه نحـوه محاسـبه خـسارت از طریـق مراکـز            

خدمات که باتوجه به اطالعـات پرسـشنامه منبـع          

 ،باشـد  ان با صندوق بیمـه مـی      شالیکار آشنایی اکثر 

.ان نمودشالیکارتوان سعی در افزایش آگاهی  می

و بیمـه  دو عامل فاصـله زمـین تـا شـعبه         اثر  

 لـی درآمد غیرزراعـی بـر پـذیرش بیمـه، منفـی و           

رابطه منفی بین فاصـله زمـین تـا         . نیستدار    معنی

شعبه کارگزار بیمه محصوالت کشاورزي با تمایل       

یعنـی  . باشـد   اد مطـابق انتظـار مـی      بر انجام قـرارد   

اي واحدهاي کشاورزي که در     احتمال پوشش بیمه  

. یشتر است دارند ب  هاي بیمه قرار    نزدیکی نمایندگی 

از خــارج در تولیدکننــده درضـمن، درآمــد بیــشتر  

بـراي خـدمات    او  مزرعه بر احتمال متقاضی شدن      

  . اثر داردبیمه 

  بیمه شـدن   اثریکی از فرضیات درباره تمایل      

رود شالیکارانی    انتظار می . است خسارت    سابقه اثر

که تجربه از دست دادن محـصوالت خـود در اثـر          

ــراي   ــد ب ــات را دارن ــا هجــوم آف خشکــسالی و ی

اي اشتیاق بیشتري     جلوگیري از تکرار چنین تجربه    

بـه  . اي نشان دهند    مندي از خدمات بیمه     براي بهره 

ــه    ــروه بیم ــر دو گ ــاظ از ه ــن لح ــدگان وای   ش

نـشدگان وجـود و میـزان خـسارت آفـات و            بیمه

نتـایج  .  شـد  سـوال خشکسالی طی سه سال اخیـر       

ــشان داد  ــال ن ــه در س ــالیکارانی ک ــر ش ــاي اخی ه

در اثر خشکـسالی دچـار خـسارت        ها  محصول آن 

  رندشده است، تمایل بیشتري براي پذیرش بیمه دا       

)05/0 >P( . بررســـی کـــشش متغیـــر خـــسارت

 یـک درصـد      با افـزایش   دهدنشان می خشکسالی،  

 14/0خسارت خشکسالی، احتمال پـذیرش بیمـه        

همچنـین اثـر    ). 2جـدول   ( یابددرصد افزایش می  

دار معنـی سابقه خسارت آفات بـر پـذیرش بیمـه          

خشکـسالی نـسبت بـه      ولی به هرحال اثر     . نیست

  . پذیرش بیمه بیشتر استآفات محصول در 

ــن مطالعــه در مــورد عامــل ســابقه   ــایج ای نت

عامـل  ،  )9 و   1(ایر مطالعـات    سـ خسارت با نتایج    

بـر تقاضـا و   ) 10 و  6(عامل آگاهی   ،  )8 و   3(سن  

  . پذیرش بیمه مطابقت دارد

  تشکر و قدردانی

هــا مرضــیه خــانم مــساعدت و همکــارياز 

  و  حامـد رفیعـی    ان آقای ،مهدوي و مریم گلی توانا    

ایزدپنــاه مــسئول صــندوق بیمــه محــصوالت     

. شودتشکر و قدردانی میکشاورزي مازندران 
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.Study of factors affects insurance demand by rice producers

(A case study in Sari Township)
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Abstract

To determine the factors affecting the acceptation of rice insurance in Sari township a 

number of 90 farmers (45 assured and 45 not assured) were sampled. The information 

consisted of personal (age, size of family, activity experiment, damage experiment, and non-

farm income); social (studies level, agrarian regimes, locality); and geography (farm size, 

distance between farm to insurance broker). This information was evalyated by estimating the 

logit model. The locality had the most effect on insurance acceptation. The insurance 

acceptation in this township have mostly followed on zone factor to personal factor whatever 

some zone showed more tendency toward insurance than other zone. To have knowledge was 

an effective variable. The increase of knowledge about insurance was more important. The Age 

and experience of damage are other effective factors to increase demand for insurance.

Key words: Agricultural insurance, Logit model, Rice, Sari
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