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 .3کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -01/80/80 :تاریخ تصویب)03/81/38 :

چکیده
در بین روشهای متعدد مدیریت ریسک کشاورزی ،بیمة محصوالت کشاورزی یکی از مهمترین
سازوکارهای ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری در این بخش و کاهش آثار آسیبهای طبیعی به شمار
میرود .یکی از انواع بیمة مدرن ،بیمة شاخص آبوهوایی است که بر اساس پارامترهای آبوهوایی منطقه
مانند میزان بارندگی و دما طراحی میشود .در این پژوهش ،ضمن بررسی فاکتورهای مؤثر بر تمایل
مشارکت گندمکاران در این طرح پیشنهادی بیمه ،عوامل مؤثر بر میزان حق بیمة تمایل به پرداخت
کشاورزان برای این نوع محصول بیمهای جدید در شهرستان اهر شناسایی شده است .بدین منظور از
الگوی الجیت و توبیت با استفاده از اطالعات  200نفر از گندمکاران شهرستان اهر از طریق تکمیل
پرسشنامه بهره گرفته شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت نشان داد به ترتیب اهمیت متغیرهای
رضایت از عملکرد بیمة محصوالت کشاورزی ،آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی و سطح تحصیالت
دبیرستان به باال تأثیر مستقیم و معنیدار و متغیرهای حق بیمة پیشنهادی و تعداد سابقة بروز خسارت در
سه سال گذشته تأثیر معکوس و معنیداری بر احتمال مشارکت گندمکاران در بیمة شاخص آبوهوایی
دارند؛ همچنین متوسط حق بیمة تمایل به پرداخت گندمکاران اهر به ازای هر هکتار گندم  01418ریال
محاسبه شد که در مقایسه با حق بیمة فعلی بیمة عملکرد گندم ،که  145888ریال است ،مقدار معقولی
است .نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشاندهندة این است که سن کشاورز ،باسواد بودن ،سطح آشنایی
وی با بیمة شاخص آبوهوایی اثر مثبت و معنیداری بر میزان حق ریسک (حق بیمه) تمایل به پرداخت
گندمکاران دارند.
واژههای کلیدی :بیمة شاخص آبوهوایی ،حق ریسک ،گندم دیم ،مدل توبیت ،مدل الجیت
محصوالت کشاورزی سازوکاری برای مشارکت در ریسک
است که در عمل موجب انتقال ریسک از بیمهگزار به

مقدمه
ریسک در فعالیتهای کشاورزی شرایط ناپایداری را فراهم
میکند که تولید محصوالت کشاورزی را به مخاطره
میاندازد و باعث ایجاد خسارات مالی و احساس ناامنی در
کشاورزان میشود ( .)Bahrami & Agahi, 2009بیمة
* نویسنده مسئول:

مؤسسات بیمهکنندة دولتی یا خصوصی میشود .در
سالهای اخیر ،سازوکارهای گوناگونی برای مقابله با
مشکالت بیمة سنتی کشاورزی ایجاد شده است .یکی از این
تلفن:
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سازوکارها استفاده از بیمههای شاخصمحور 1است .یکی از
انواع بیمههای شاخصمحور ،بیمة شاخص آبوهوایی 2است
که به گونهای متفاوت عمل میکند .این نوع بیمه برای
مقابله با خسارت سیستمیک از جمله خشکسالی و دماهای
نامناسب طراحی شده است .در این نوع بیمه ،مبنای
پرداخت غرامت شاخصهای اقلیمی مانند میزان بارندگی و
دماست که همبستگی باالیی با تولید دارند .بیمة شاخص
محور دارای آستانه و حد است؛ یعنی یک محدودة بحرانی
تعیین میشود و پرداخت خسارت فقط در این محدوده
انجام میشود و اگر شاخص یا شاخصهای مورد نظر مانند
بارندگی کمتر از حد بحرانی یا دامنة حد بحرانی باشند،
خسارت به کشاورزان پرداخت میشود.
بیمة محصوالت کشاورزی بر اساس شاخصهای آبو
هوایی ،یک محصول بیمهای منحصربهفرد به منظور حمایت
از تولیدکنندگان در مقابل خسارات ناشی از تغییرات آبو
هوایی است .یکی از ویژگیهای مهم این طرح بیمهای این
است که در مقابل اطالعات نامتقارن و مخاطرات اخالقی
مقاوم است .این نوع بیمه بر اساس شاخصی که همبستگی
باالیی با عملکرد دارد طراحی میشود و پرداخت خسارت بر
اساس این شاخصها صورت میگیرد نه بر اساس عملکرد
مزرعه؛ از این رو نیاز به کنترل شدید کشاورز کاهش مییابد
و به طور چشمگیری مسئلة مخاطرات اخالقی را کاهش
میدهد .در بیمة شاخص آبوهوا ،مسائل مربوط به اطالعات
نامتقارن بسیار اندک رخ میدهد؛ همچنین بررسیهای
مزرعهبهمزرعه که فعالیتی پرهزینه است حذف میشود و به
تبع هزینهها به مقدار شایان توجهی کاهش مییابند؛ زیرا
بیمه بر اساس شاخص آبوهوایی مانند دما و بارندگی است
و تولیدکنندگان نمیتوانند روی آن تأثیرگذار باشند
(.)Afrasiabi et al., 2012
در حال حاضر ،بیمة سنتی عملکرد گندم از سوی
صندوق بیمة محصوالت کشاورزی در کشور اجرا میشود.
این نوع بیمه در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان با
مشکالت فراوانی از جمله مخاطرات اخالقی ،حجم باالی
غرامت پرداختی ،هزینههای اجرایی زیاد روبهرو است که نیاز
است بیمة محصوالت کشاورزی به سمت ارائة برنامة جدید
بیمهای شاخصمحور حرکت کند که به طور خاص
1. Index based
2. Weather Index-based Insurance

ریسکهای بارندگی و دما را تحت پوشش قرار میدهد.
گستردهترین سطح استفاده از بیمة شاخص آبوهوایی در
نیمة دهة  1991در ایاالت متحدة امریکا و کانادا و از طریق
برنامة تضمین غرامت ناشی از حوادث فاجعهبار طبیعی بوده
است .قرارداد بیمة شاخص آبوهوایی با هر کشاورز به
صورت جداگانه منعقد میشود و غرامت به کشاورز در
صورتی پرداخت میشود که شاخص مد نظر (برای مثال
میزان بارندگی) به یک حد آستانهای تعیینشده برسد.
شاخصها بر اساس رابطة همبستگی پدیدههای آبوهوایی و
میزان عملکرد محصول با توجه به دادهها و سوابق تاریخی
مزارع ساخته میشوند .شاخص ممکن است یکی از
مقیاسهای آبوهوایی مانند میزان بارندگی ،دمای هوا،
رطوبت ،سرعت باد یا تعداد روزهای آفتابی باشد که با میزان
خسارت وارده به محصول همبستگی دارند و از سوی یک
شاخص ثالث مانند سازمان هواشناسی اندازهگیری میشوند.
این شاخص باید اطمینانبخش باشد و بیمهگران و
بیمهگزاران نتوانند بر اندازهگیری این متغیر اثر بگذارند
( .)Ruck, 1999یکی از مهمترین مزایای بیمة شاخص آبو
هوایی مسئلة برابری است .از آنجا که برنامههای بیمة
شاخص هزینههای اجرایی پایینی دارند ،از آنها میتوان
برای گسترش بیمه برای اقشار فقیر جامعه مانند کشاورزانی
که در مناطق فقیر کشور زندگی میکنند استفاده کرد
( .)Keipi & Tyson, 2002این امر همچنین دسترسی به
اعتبارات را برای کشاورزان فقیر راحتتر میکند؛ چون وام
دهندگان برای پرداخت وام معموالً یا وثیقه طلب میکنند
که کشاورزان فقیر فاقد آن هستند یا یک قرارداد بیمه
میخواهند (.)Arias & Covarrubias, 2006
با توجه به اهمیت استراتژیک گندم و اینکه تولید آن بیش
از سایر محصوالت به آبوهوا و شرایط اقلیمی بستگی دارد،
درک درست از شرایط آبوهوایی و شناخت ابزارهای الزم برای
اجرای سودمند طرحها برای بهکارگرفتن پتانسیلهای آبو
هوایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی میتواند مفید باشد.
شرایط جوی و آبوهوایی بهویژه بارندگی و دما تأثیر بسزایی در
رشد گندم دیم دارد .شهرستان اهر به مرکزیت شهر اهر و در
مرکز منطقة ارسباران و در فضایی به وسعت  11کیلومتر مربع
قرار دارد .متوسط عملکرد گندم دیم در سطح شهرستان 1111
کیلوگرم در هکتار است .به علت وابستگی شدید تولید گندم در
مناطق دیم به میزان و پراکنش بارندگی ،میزان عملکرد در
سالهای مختلف از فرم خاصی تبعیت نکرده و بیشتر تابعی از
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بارندگی بوده است که این مسئله اهمیت ویژة بیمة شاخص
بارندگی و دما را در منطقه نشان میدهد ( Agricultural
.)Management office of Ahar, 2012
 (2002) Varangis et al.,به بررسی شاخص آبوهوا
درکشورهای در حال توسعه پرداخته و اقدام به ارائة راهکارهای
مقابله با ریسکهای آبوهوایی با استفاده از بازارهای مالی
کردهاند آنها بیان میکنند که خسارت بالیای طبیعی در
کشورهای در حال توسعه  21درصد بیشتر از کشورهای توسعه
یافته است .در واقع ،در کشورهای در حال توسعه موفقیت در
زراعت و کشاورزی به طور مستقیم به آبوهوا وابسته
است )2009( Turvey & Belltawn .پذیرش بیمة آبوهوایی
را در چین بررسی کردهاند .نتایج بیانگر آن است که بیمة آبو
هوایی ابزاری مؤثر برای مدیریت ریسک در چین است و
کشاورزان تمایل باالیی به پذیرش بیمة آبوهوایی با نتایج
رضایتبخش دارند )2010( Bokusheva .ساختار وابستگی بین
متغیرهای عملکرد و آبوهوا را با هدف بررسی طراحی و
قیمتگذاری بیمة محصول مبتنی بر آبوهوا و مشتقات آبوهوا
را بر اساس یک پیشفرض ضمنی انجام داد و نشان داد که
ساختار وابستگی بین عملکرد و متغیر آبوهوا در طول زمان
ثابت باقی نمیماند )2010( Mahmoudi & karbasi .تحلیل
بیمة آبوهوامحور در مدیریت خسارتهای خشکسالی را انجام
دادند .در این پژوهش ،برنامهای برای بیمة خشکسالی محصول
گندم دیم در شهرستان مشهد با استفاده از مبانی نظری بیمة آب
وهوامحور طراحی شده و سپس با برنامة بیمة خشکسالی که
هماکنون از سوی صندوق بیمه کشاورزی اجرا میشود با استفاده
از مدل جاست و پاپ مقایسه شده استShahnoushi et al. .
( )2011به بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت
بیمهگزار از بیمة محصوالت کشاورزی استان خراسان رضوی
پرداختند )2012( Aziznasiri et al. .اقدام به تعیین حق بیمة
شاخصهای آبوهوایی محصوالت کشاورزی برای محصول گندم
مراغه کردند .در این مطالعه ،ساختار وابستگی شاخصهای آبو
هوایی و عملکرد محصول با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی
بررسی و شاخص خشکسالی به دلیل داشتن بیشترین همبستگی
با عملکرد محصول انتخاب شده است.
در راستای مطالب بیانشده ،هدف از مطالعة حاضر
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مشارکت گندمکاران در طرح
پیشنهادی بیمة شاخص آبوهوایی و همچنین تحلیل عوامل
مؤثر بر میزان حق بیمة تمایل به پرداخت گندمکاران برای
این نوع محصول بیمهای جدید در شهرستان اهر است.
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مواد و روشها
مطالعة حاضر در قالب یک چارچوب مفهومی در دو مرحله
انجام شد در مرحلة اول مشارکت کردن و نکردن کشاورزان
در برنامة بیمة پیشنهادی شاخص آبوهوایی بررسی شد .در
این مرحله ،میزان تمایل کشاورزان به پرداخت حق بیمه برای
خرید این قرارداد بیمه محاسبه میشود .در مرحلة دوم سعی
شد عوامل مؤثر بر میزان حق بیمهای که کشاورزان تمایل به
پرداخت آن دارند بررسی شود؛ بنابراین در مرحلة دوم با توجه
به اطالعات حاصل از مرحلة اول بررسی خواهد شد که میزان
حق بیمة پرداختی کشاورز تابع چه عواملی است.
برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه از طرف کشاورزان
میتوان از مدلهای رگرسیونی با متغیرهای وابسته کیفی مانند
الجیت و پروبیت استفاده کرد .الگوی الجیت از تابع توزیع
تجمعی لوجستیک و الگوی پروبیت از تابع توزیع تجمعی نرمال
برای انتقال مقادیر پیشبینیشده از طریق الگوی رگرسیون
خطی به درصد احتمال استفاده میکنند و نتایج بسیار مشابهی را
در اختیار میگذارند؛ همچنین الگوی الجیت در مقایسه با الگوی
پروبیت از لحاظ برآورد مدل و کششها و محاسبات نهایی
آسانتر است .بر همین اساس ،برای مرحلة نخست این مطالعه
یعنی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی از
الگوی اقتصادسنجی الجیت استفاده خواهد شد .الگوی الجیت
دارای متغیر وابستة کیفی است که مقدار صفر برای کشاورزان
گندمکار دیمی است که در بیمة شاخص آبوهوایی شرکت
نکردهاند و مقدار یک برای گندمکاران دیم مشارکتکننده در
بیمة شاخص آبوهوایی است و ساختار آن به صورت زیر است:
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که در آن  Zوضعیت مشارکت کشاورزان در طرح
پیشنهادی بیمة شاخص آبوهوایی ،برداری از ویژگیهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فردی و جغرافیایی کشاورز iام  ،و
 پارامترهای الگو و نیز جزء خطایی الگو است.
با تقسیم احتمال مشارکت در طرح بیمة شاخص آبو
هوایی از سوی iامین کشاورز گندمکار دیم به احتمال
مشارکت نکردن در آن و گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین
روابط زیر به دست میآید:
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در این معادله L ،لگاریتم نسبت مشارکت کردن به
مشارکت نکردن بوده و برحسب  xو پارامترهای خطی است.
در روابط فوق L ،به مدل الجیت معروف است و  αو βنیز
پارامترهای الگو هستند .متغیرهای توضیحی در مطالعة
حاضر شامل سن گندمکار ،تعداد اعضای خانواده ،تعداد
نیروی کار خانوادگی ،سابقة فعالیت کشاورزی ،تعداد سابقة
بروز خسارت گندم در سه سال گذشته ،میزان آشنایی با
بیمة محصوالت کشاورزی (در قالب طیف لیکرت) ،میزان
رضایت کشاورزان گندمکار دیم از عملکرد بیمة محصوالت
کشاورزی (در قالب طیف لیکرت) ،استفادة مداوم از بیمه
محصوالت کشاورزی ،مقدار حق بیمة پیشنهادی ،تحصیالت
کشاورز و نوع فعالیت کشاورزی هستند.
با توجه به اینکه بیمة شاخص آبوهوایی جدید است و
در کشور اجرا نمیشود ،برای محاسبة حق بیمة پیشنهادی
به عنوان یک متغیر توضیحی به منظور برآورد حق بیمة
تمایل به پرداخت گندمکاران از حق بیمة عملکرد گندم دیم
که در حال حاضر اجرا میشود به عنوان یک جانشین و
مقدار اولیه در طراحی پرسشنامه استفاده و سپس این مبلغ
تحلیل حساسیت میشود .در این مرحله ،ابتدا میزان حق
بیمة پرداختی کشاورزان برای بیمة سنتی عملکرد گندم در
سال زراعی  1391-1339به دست آمده که به مبلغ
 101111ریال به ازای هر هکتار است؛ سپس مطابق
رهیافت  )1994( Hanemanمبالغ حق بیمههای پیشنهادی
برای سنجش میزان حق بیمة تمایل به پرداخت کشاورزان
در  21سطح متفاوت تعیین شده است؛ به عبارت دیگر،
اندازة ده مبلغ متفاوت به اندازههای افزایش مبالغ  1درصدی
و ده مبلغ متفاوت به میزان کاهش مبالغ  1درصدی از
میزان حق بیمه سهم کشاورز ( 101111ریال) است .پس از
بهدستآوردن مبالغ پیشنهادی ،در مرحلة بعدی میزان
تمایل به پرداخت حق ریسک با استفاده از روش & Boyle
 )1988( Bishopمحاسبه میشود .بر این اساس میتوان
مقدار مورد انتظار هر متغیر تصادفی پیوسته ( )xمانند مبلغ
حق بیمه تمایل به پرداخت را با استفاده از رابطة زیر
محاسبه کرد (:)Molaei et al., 2009
()0

1 F (x) dx



E ( X )   F ( x) dx  



که ) F(xتابع توزیع تجمعی  xاست .برای برآورد مقدار
مورد انتظار حق بیمة تمایل به پرداخت ( )RPدر روشهای
استخراج انتخاب دوتایی باید میانگین یا میانه  RPمحاسبه

شود .حق بیمة تمایل به پرداخت با استفاده از محاسبة
انتگرال معین تابع توزیع تجمعی به دست میآید ( Molaei
.)et al., 2009
(PYi  1  Fi (d) E(RP )   Fi (d)db )1

همچنین ،حق بیمة تمایل به پرداخت برآوردشده در بازة
صفر تا منفی بینهایت ( ) نمیتواند تخمین خوبی از
 RPباشد .در نتیجه ،انتگرال باید در بازة صفر تا مثبت
بینهایت ( ) محاسبه شود.
()6



E ( RP)   Fi (d )dB
0

باید به جای محاسبة انتگرال در بازة صفر تا مثبت بینهایت
میانة حق بیمة تمایل به پرداخت محاسبه و استفاده شود؛ چون
میانة حق بیمة تمایل به پرداخت نسبت به دادههای پرداخت
حساسیت کمتری دارد (.)Molaei et al., 2009
در مرحلة دوم مطالعة حاضر ،متغیر وابسته حق بیمة تمایل
به پرداخت گندمکاران است که در مرحلة اول مطالعه تمایل به
مشارکت در برنامة بیمة شاخص پیشنهادی را دارند .این متغیر
وابسته برای آنان دارای مقدار و برای گروهی دیگر از گندمکاران
که تمایل به شرکت در بیمة شاخص آبوهوایی نداشتند صفر
است .در واقع ،متغیر وابسته (حق بیمه) یک متغیر سانسورشده
است و برای بررسی رفتار کشاورزان در تمایل به پرداخت حق
بیمه میتوان از الگوی توبیت استفاده کرد .متغیر وابسته در
الگوی توبیت به لحاظ ماهیت بیانگر دو گروه یا حالت است که
معموالً ارزشهای صفر و غیر صفر اختیار میکنند .مقدار مثبت
بر وقوع و مقدار فعالیت مورد نظر داللت دارد که در این تحقیق
تمایل به پرداخت میزان حق بیمه است و ارزش صفر بر وقوع
نیافتن آن داللت دارد که در این تحقیق عدم تمایل به پرداخت
حق بیمه است .فرم کلی الگوی توبیت به صورت زیر است:
yi   xi  ui
yi 0

اگر
اگر

 xi  ui 0
 xi  ui 0

متغیر وابسته محدود شده و بیانگر میزان تمایل به
بردار مقدار
پرداخت حق بیمه گندمکار iام است و
متغیرهای توضیحی را نشان میدهد و بیانگر متغیرهای
فردی و اجتماعی و اقتصادی کشاورزان است که در مطالعة
حاضر شامل تعداد اعضای خانواده ،تعداد نیروی کار
خانوادگی ،سابقة فعالیت کشاورزی ،تعداد سابقة بروز
خسارت گندم در سه سال گذشته ،میزان آشنایی با بیمة
محصوالت کشاورزی (در قالب طیف لیکرت) ،میزان رضایت
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کشاورزان گندمکار دیم از عملکرد بیمة محصوالت کشاورزی
(در قالب طیف لیکرت) ،استفادة مداوم از بیمة محصوالت
کشاورزی ،مقدار حق بیمة پیشنهادی ،تحصیالت کشاورز و
نوع فعالیت کشاورزی ،اهمیت مساعدبودن آبوهوا برای
شروع به کاشت گندم دیم (در قالب طیف لیکرت) ،متغیر
میزان آشنایی با عملکرد بیمه شاخص آبوهوایی (در قالب
جزء
طیف لیکرت) هستند .بردار پارامتر نامعلوم و
خطای تصادفی با توزیع نرمال و میانگین صفر و واریانس
  2است .فرم تابعی الگوی توبیت عبارت است از:
()7

  n xn  ui

yi  0  1x1  2 x2 

حال اگر از متغیر وابستة الگوی توبیت امید ریاضی
گرفته شود ،میتوان نوشت:
()3

)E ( yi )  P( yi  0) E ( yi yi  0
) P ( yi  0) E ( yi yi  0

که به شکل زیر میتوان آن را خالصه کرد:

Eyi   pyi  0  px i  u i  0 
()9
1  pu i  x i   1  F x i 
 Fx i   x 

در معادالت فوق F)1( ،تابع چگالی تجمعی توزیع نرمال
( )c.d.fو (  )0تابع چگالی نرمال استاندارد و انحراف
معیار استاندارد جمله پسماند است .با توجه به اینکه
) E ( yi yi 0برابر صفر است میتوان نوشت:
()11
و سپس:
()11

E( yi yi  0)   xi  
 x i 

  x i    Eyi   
  

که در آن  تابع چگالی نرمال استاندارد است و در
نهایت معادله فوق را میتوان به صورت زیر خالصه کرد
(:)Hosseinzadeh & Ghorbani, 2011

(  ui )12



  xi
  (  xi   ) 

 

  xi
yi   
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برآورد الگوهای رگرسیونی نظیر توبیت با استفاده از
روش حداقل مربعات معمولی به برآوردهای اریب منجر
میشود.
بخش اصلی دادهها از طریق تکمیل پرسشنامه همراه با
مصاحبه به صورت میدانی انجام شده است؛ البته در تکمیل
پرسشنامهها پیشآگاهی به گندمکاران درخصوص بیمة شاخص
آبوهوایی با پارامترهای دما و بارندگی داده شده تا کشاورزان
آشنایی ضمنی با این محصول بیمهای داشته باشند .جامعة
آماری این تحقیق کشاورزان یا گندمکاران دیم شهرستان اهر
شامل 12011نفر است .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده است و
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده
است و در نهایت حجم نمونه  239نفر محاسبه شد.
نتایج و بحث
وضعیت بروز خسارت گندم دیم در سه سال گذشته بررسی
شده است و نتایج بیانگر آن است که  90درصد از کشاورزان در
سه سال گذشته سابقة بروز خسارت گندم داشتهاند و تنها 6
درصد از آنان از سابقة بروز خسارت در امان بودهاند .در واقع،
 01درصد از کشاورزان در  3سال گذشته هر سال بروز خسارت
گندم را داشتهاند .این مسئله بیانگر ریسکیبودن این فعالیت در
منطقه است .در مطالعة حاضر ،خطرات عمدهای که کشاورزان
را در تولید گندم دیم تهدید میکنند به پنج بخش آفات،
بیماری ،آبوهوا ،دسترسی نداشتن به نهادهها و سایر زیانها
تقسیم و هرکدام از این خطرات از سوی کشاورزان رتبهبندی
شدند .بررسی نتایج نشان داد که  30درصد از کشاورزان
خطرات آبوهوایی را در درجة اول انتخاب کردهاند که این
مسئله جایگاه و اهمیت شرایط آبوهوایی را در تولید گندم دیم
اهر نشان میدهد و بهخوبی بیانگر ضرورت ارائة بیمة شاخص
آبوهوایی است .یافتهها همچنین مؤید آن است که  36درصد
از کشاورزان مهمترین عامل بروز خسارت گندم دیم را
خشکسالی قلمداد کردند .تگرگ و سرما در رتبههای دوم و
سوم قرار گرفتند که این یافتهها اهمیت پارامترهای دما و
بارندگی در تولید گندم و بروز خسارت گندم را نمایان میکند و
از این رهگذر میتوان به جایگاه این دو پارامتر در طراحی بیمة
شاخص آبوهوایی پی برد.
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جدول  .9نتایج فراوانی عوامل خسارت آبوهوایی در تولید گندم دیم
رتبه

نوع خطر

فراوانی نسبی (درصد)

فراوانی تجمعی

1

خشکسالی

08

240

2

تگرگ

0

23

3

سرما

3/5

18

4

سیل

1

2

5

توفان

1

1

8

سایر موارد

8/5

3

مأخذ :یافتههای تحقیق

همچنین تأثیر افت بارندگی و دما در عملکرد گندم دیم از
نظر گندمکاران منطقه بهترتیب با  36و  70درصد از اهمیت
زیاد و خیلی زیاد برخوردار است .این یافته بیانگر اهمیت
باالی افت بارندگی و دما در عملکرد گندم دیم و به تبع آن
در شاخص بیمة آبوهوایی است .بر همین اساس در این
مطالعه نیز این دو پارامتر در بحث بیمة شاخص آبوهوایی
مد نظر قرار گرفتند.

با توجه به اینکه گندم دیم به میزان بسیار باالیی به
شرایط آبوهوایی وابسته است ،از کشاورزان گندمکار دیم
منطقه پرسشهایی درخصوص تأثیرات بارندگی و دما در
مراحل رشدی گیاه مد نظر پرسیده شد .پرسشها و نتایج
مربوط در جدول  2آمده است .مالحظه میشود که بیش از
 33درصد از کشاورزان تأثیر مساعدبودن آبوهوا را برای
شروع به کشت گندم دیم زیاد و خیلی زیاد دانستهاند؛

جدول  .2نتایج آمار توصیفی دیدگاه گندمکاران درخصوص آثار دما و بارندگی به عملکرد گندم
سطح

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

پرسش

تأثیر مساعدبودن آبوهوا برای شروع به کشت گندم دیم

1
()1

4
()5

1
()12

42
()54

48
()188

تأثیر افت بارندگی در عملکرد گندم دیم

1
()1

3
()4

18
()14

32
()48

54
()188

تأثیر افت دما در عملکرد گندم دیم

1
()1

1
()0

10
()28

40
()15

25
()188

مأخذ :یافتههای تحقیق * :اعداد داخل پرانتز فراوانی تجمعی سطوح است.

در مطالعة حاضر ،طول دورة رشد گندم دیم به پنج مرحلة
"کاشت بذر"" ،جوانهزنی"" ،ساقهروی" "تولید خوشه" و
"رسیدن گندم" تقسیم شد و اهمیت بارندگی و دما در هریک
از دورهها سنجیده شد که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده
است .مطابق جدول  ،3بیشترین خسارت وارده به کشاورزان بر
اثر شرایط آبوهوایی در مرحلة تولید خوشه است که طبق
نظرکشاورزان و کارشناسان در این منطقه این دورة رشد
مصادف با ماههای اردیبهشت و خرداد است.
در طول تحقیق ،درخصوص بیمة شاخص آبوهوایی

توضیحاتی به کشاورزان داده شد و سپس نظرات کشاورزان
درخصوص اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی در دورههای
رشد محصول مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول
 0منعکس شده است .مطابق جدول بیش از  11درصد از
کشاورزان اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی را در هر سه
مرحلة کاشت ،داشت و برداشت بیش از حد متوسط دانسته-
اند .آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی در بین کشاورزان
پایین بود و بیش از  71درصد از آنان در حد متوسط به
پایین با بیمة شاخص آبوهوایی آشنایی داشتند.
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جدول  .3نتایج آمار توصیفی دیدگاه گندمکاران درخصوص خسارت وارده بر اثر دما و بارندگی در مراحل رشد گندم
مراحل رشد

کاشت بذر

جوانهزنی

ساقهروی

تولید خوشه

رسیدن گندم

پرسش

بیشترین خسارت وارده بر اثر کمبود بارندگی

1
()1

13
()28

13
()33

84
()01

3
()188

بیشترین خسارت وارده بر اثر افزایش یا کاهش بیش از حد دما

8
()8

32
()30

33
()11

23
()04

8
()188

مأخذ :یافتههای تحقیق * :اعداد داخل پرانتز فراوانی تجمعی سطوح است.
جدول  .5نتایج آمار توصیفی آشنایی و اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی در دورههای رشد از دیدگاه کشاورزان
سطح

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

پرسش

آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی
اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی در دوره کاشت
اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی در دورة داشت
اهمیت بیمة شاخص آبوهوایی در دورة برداشت

1

24

48

10

18

()1

()31

()11

()08

()188

8

25

48

10

18

()8

()31

()11

()08

()188

0

11

38

28

12

()0

()28

()82

()00

()188

18

10

34

25

13

()18

()20

()82

()01

()188

مأخذ :یافتههای تحقیق * :اعداد داخل پرانتز فراوانی تجمعی سطوح است.

نتایج بیانگر آن است که  63درصد از گندمکاران به
شرکت در برنامة بیمة پیشنهادی شاخص آبوهوایی تمایل
دارند و تنها  32درصد تمایل به مشارکت ندارند و این یافته
بیانگر مشارکت باالی کشاورزان در برنامة بیمة پیشنهادی
است .برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت
گندمکاران در طرح بیمهای پیشنهادی شاخص آبوهوایی
مدل الجیت برآورد شد که نتایج حاصل از برآورد در جدول
 1آورده شده است .مطابق جدول  1آمارة آزمون نسبت
درستنمایی ( 11/12 )LRبه دست آمده که در مقایسه با
مقدار بحرانی آن ( )12/19در سطح احتمال  1درصد
معنیدار است ،در نتیجه کل رگرسیون از لحاظ آماری
معنیدار است؛ همچنین مقادیر  R2مک فادن R2 ،کاس-
اسنل و  R2کراچ-اوهلر بهترتیب  1/231 ، 1/213و 1/213
هستند که مقادیر مورد قبولی هستند و نشاندهندة اعتبار و
خوبی برازش رگرسیونند .آزمون واریانس ناهمسانی LM
برای مدل الجیت با استفاده از روش  )2005( Greenدر

نرمافزار  Stataانجام شد .مقدار آمارة این آزمون  1/12بوده
که در مقایسه با مقدار بحرانی آن در سطح  1درصد ()3/30
از لحاظ آماری معنیدار نیست ،بنابراین مدل مشکل
واریانس ناهمسانی ندارد.
بر اساس اطالعات جدول  1در بین متغیرهای توضیحی
مورد نظر ،متغیرهای سطح تحصیالت ( 3یعنی سطح سواد
دبیرستان و باالتر از آن) ،نوع زمین کشاورزی (یعنی فقط
زمینهای زراعی) ،آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی ،میزان
رضایت از عملکرد بیمة محصوالت کشاورزی اثر مثبت و
معنیداری دارند .متغیرهای تعداد سابقة بروز خسارت در سه
سال گذشته و قیمت حق بیمه پیشنهادی اثر معکوس و
معنیداری بر پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی از سوی
کشاورزان گندمکار دیم شهرستان اهر ایفا میکنند .نتایج
مربوط به محاسبات آثار نهایی متغیرهای توضیحی الگوی
الجیت در ستون آخر جدول  1آورده شده است .با توجه به
جدول  1مالحظه میشود که اثر نهایی بهدستآمده در
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دیم شهرستان  1/139درصد افزایش مییابد؛ همچنین
متغیر آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی در سطح احتمال
یک درصد تأثیر مستقیم و معنیداری بر احتمال پذیرش
بیمة شاخص آبوهوایی دارد .مطابق اثر نهایی این متغیر اگر
یک واحد افزایش در سطح آشنایی با بیمة شاخص آبو
هوایی (با فرض ثابتبودن سایر عوامل) به وجود آید ،احتمال
پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی  131/3درصد افزایش می-
یابد .این متغیر بیشترین اثر نهایی را در بین متغیرها
داراست؛ یعنی متغیر آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی
بیشترین سهم را در پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی دارد.

خصوص رضایت از عملکرد بیمة محصوالت کشاورزی
 1/199است؛ یعنی یک واحد افزایش در میزان رضایت از
عملکرد بیمه محصوالت کشاورزی از سوی گندمکاران با
ثابتبودن سایر عوامل به افزایش  119/9درصد در احتمال
پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی منجر میشود؛ همچنین
کشش کل وزن دادهشده برای ویژگی رضایت از عملکرد
بیمة محصوالت کشاورزی  1/139است؛ یعنی اینکه اگر
میزان رضایت گندمکاران از عملکرد بیمة محصوالت
کشاورزی یک درصد افزایش یابد ،با ثابتبودن سایر عوامل،
احتمال پذیرش بیمة شاخص آبوهوایی در بین گندمکاران

جدول  .4نتایج برآورد الگوی الجیت
نام متغیر

عرض از مبدأ
رضایت از عملکرد بیمة محصوالت کشاورزی
آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی
حق بیمة پیشنهادی
تعداد سابقة بروز خسارت در سه سال گذشته
سطح تحصیالت ( 3دبیرستان به باال)
نوع فعالیت کشاورزی
= 0/269

مقدار ضریب

آمارة t

***

-2/13
3/11
2/20
-2/85
-2/32
2/02
1/03

-3/388
8/031
**
8/888
**
-8/88881
**
-8/381
***
8/010
*
8/552
***

کشش وزنی

8/100
8/151
-8/88881
-8/880
-

اثر نهایی

1/100
1/350
-8/810
-8/452
8/183
8/151

LOG-LIKELIHOOD(0)= -178.493 LOG –LIKEHOOD FUNCTION= -150.736
LR = 55.52 , MC Fadden's = 0/156 , ML(Cox-Snell
= 0/186 , Mc Kelvey & Zavoina's
Cragg-Uhler = 0/253

مأخذ :یافتههای تحقیق * و ** و *** :بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  9و  4و  93درصد است.

پس از برآورد مدل الجیت ،میزان حق بیمة تمایل به
پرداخت گندمکاران محاسبه شد .متوسط حق بیمة تمایل به
پرداخت گندمکاران به ازای هر هکتار  91071ریال به دست
آمده است .این در حالی است که مقدار حق بیمة واقعی در
بیمه عملکرد سنتی گندم دیم در شهرستان اهر برای هر
هکتار در سال زراعی  101111 1391 -1339ریال است.
با مقایسة این دو مقدار حق بیمه به نظر میرسد مقدار حق
بیمة (یا همان حق ریسک) برآوردشده برای بیمة شاخص
آبوهوایی مقداری معقول و مورد قبول باشد.
در مرحلة دوم مطالعه ،الگوی توبیت برای بررسی عوامل
تأثیرگذار بر میزان حق بیمة تمایل به پرداخت از سوی
گندمکاران دیم شهرستان اهر برازش شد .نتایج حاصل از
برآورد مدل توبیت در جدول  6نشان داده شده است.
آزمونهای مربوط به خوبی برازش مدل در انتهای جدول
آمده است .مطابق جدول  6آمارة آزمون نسبت درستنمایی
( )LRدر مدل توبیت  60/17بوده که در مقایسه با مقدار

بحرانی جدول ( )12/19در سطح احتمال  1درصد معنیدار
است؛ در نتیجه کل رگرسیون از لحاظ آماری معنیدار است.
همچنین مقادیر  R2کاس -اسنل R2 ،مک کلوی -زاویونا و
 R2کراچ  -اوهلر نیز بهترتیب  1/231 ، 1/213و 1/213
است که مقادیری قابل قبول و نشاندهندة خوبی برازش
مدل هستند؛ همچنین آزمون واریانس ناهمسانی  LMبرای
مدل توبیت با استفاده از روش  )2002( Drukkerدر
نرمافزار  Stataانجام شد که مقدار آمارة آزمون  1/92بوده
که در مقایسه با مقدار بحرانی در سطح  1درصد ( ،)0/21از
لحاظ آماری معنیدار نیست؛ بنابراین مدل مشکل واریانس
ناهمسانی ندارد.
بر اساس اطالعات جدول  6متغیرهای توضیحی میزان سن
کشاورز ،بیسوادی گندمکاران ،میزان آشنایی با بیمة محصوالت
کشاورزی و آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی اثر مثبت و
معنیداری بر میزان حق ریسک (حق بیمه) تمایل به پرداخت و
متغیرهای مالکیت زمین و متوسط سطح زیر کشت گندم دیم
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در  1سال گذشته رابطة بیمعنایی از لحاظ آماری با میزان حق
بیمة تمایل به پرداخت دارند .شایان ذکر است که در بین
متغیرهای موجود در مدل توبیت متغیر سابقة کشاورزی به
دلیل داشتن همخطی شدید با متغیر سن کشاورز حذف و
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متغیر سطح زیر کشت گندم دیم در سال گذشته به دلیل
داشتن همخطی شدید با متغیر متوسط پنجسالة میزان سطح
زیر کشت گندم دیم حذف شد.

جدول  .3نتایج برآورد الگوی توبیت برای حق بیمة تمایل به پرداخت بیمة شاخص آبوهوایی از سوی گندمکاران
آمارة t

کشش

اثر نهایی

عرض از مبدأ

-210/80

-5/14

-

-

مالکیت زمین

25/58

8/02

-

13/15

سن کشاورز

2/02

3/05

1/51

1/51

باسوادبودن کشاورز

-45/88

-2/80

-

-23/55

-8/54

-8/84

-8/18

آشنایی با بیمة محصوالت کشاورزی

34/38

3/53

8/08

10/43

آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی

41/38

4/04

1/81

25/43

مقدار ضریب

نام متغیر

متوسط سطح زیر کشت گندم دیم در  5سال گذشته

= 0/213

= 0/235 Cragg-Uhler

-8/31

= 0/213 , Mc Kelvey & Zavoina's

)LR= 64/57 , ML(Cox-snell

* و ** و *** بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  9و  4و  93درصد است .مأخذ :یافتههای تحقیق

متغیر میزان آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی دارای
بیشترین اثر نهایی در میزان حق بیمه تمایل به پرداخت
برای بیمة پیشنهادی بیمة شاخص آبوهوایی است ،به
طوری که  1واحد افزایش در سطح آشنایی گندمکاران از
بیمة شاخص آبوهوایی میزان تمایل به پرداخت آنها را
 21/0هزار ریال افزایش میدهد؛ همچنین کشش متغیر
میزان آشنایی با بیمة شاخص آبوهوایی  1/67درصد است
که بیانگر این مطلب است که یک درصد افزایش در سطح
آشنایی کشاورزان گندمکار دیم شهرستان میتواند میزان
حق بیمه تمایل به پرداخت آنها را  1/67درصد افزایش
دهد .متغیر متوسط سطح زیر کشت گندم دیم در  1سال
گذشته دارای کمترین اثر نهایی و معکوس در بین
متغیرهاست .نتایج بیانگر این مطلب است که افزایش یک
هکتاری در متوسط سطح زیر کشت گندم دیم میزان حق
بیمة تمایل به پرداخت آنها را  1/16هزار ریال کاهش
میدهد .در واقع ،میتوان بیان کرد افزایش سطح زیر کشت
در طول چند سال حکایت از افزایش درآمد کشاورز دارد و
با افزایش درآمد میتوان انتظار داشت که میزان
ریسکگریزی کشاورز کمتر میشود؛ به همین سبب
کشاورزان غنیتر تمایل کمتری برای شرکت در بیمه و لذا
پرداخت حق بیمه دارند .در عوض ،تمایل به پرداخت حق

بیمه از سوی کشاورزان خردهپا با سطح زیر کشت کمتر به
سبب ریسکگریزی باال بیشتر است و این یافته قابل انتظار
است .کشش این متغیر نیز  1/10درصد است و نشاندهندة
این است که یک درصد افزایش در میزان متوسط  1ساله
سطح زیر کشت گندم دیم میزان حق بیمة تمایل به
پرداخت کشاورزان را  1/10درصد کاهش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اثر معکوس حق بیمه بر احتمال مشارکت
کشاورزان گندمکار دیم در طرح بیمة شاخص آبوهوایی
پیشنهاد میشود حق بیمة منصفانه از کشاورزان دریافت
شود .نظر به تأثیر مثبت و معنادار میزان آشنایی با بیمة
شاخص آبوهوایی در میزان تمایل به مشارکت در طرح
بیمه شاخص آبوهوایی و اثر نهایی باالی این متغیر در
میزان تمایل به پرداخت حق بیمه پیشنهاد میشود زمینة
برگزاری کالسهای آموزشی و معرفی این طرح بیمهای
فراهم شود تا میزان آشنایی کشاورزان افزایش یابد؛ به
عبارت دیگر ،قبل از اجرای این بیمه یک فرهنگسازی
درخصوص کارکرد بیمة شاخص آبوهوایی صورت گیرد.
با توجه به رابطة تنگانگ بین اطالعات آبوهوایی و بیمة
شاخص آبوهوایی پیشنهاد میشود جمعآوری اطالعات
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باالی کشاورزان از محصوالت جدید بیمهای دارد؛ افزون بر
این میزان حق بیمة تمایل به پرداخت گندمکاران به ازای
 ریال به دست آمده است که در مقایسه91071 هر هکتار
)با حق بیمة پرداختی کشاورزان برای بیمة عملکرد (سنتی
 مقدار معقول و مورد، ریال است101111  که،گندم دیم
قبولی است؛ از این رو انتظار میرود بازار بیمه برای این نوع
 با توجه به میزان، در نهایت.محصول بیمه شکل گیرد
مشارکت باالی کشاورزان و حق بیمة تمایل به پرداخت
معقول آنها توصیه میشود که صندوق بیمة محصوالت
کشاورزی ایران تدوین و اجرای برنامة بیمة شاخص آبو
هوایی را یک ضرورت تلقی کند و در برنامهریزیها و
.سیاستهای آتی خود آن را مد نظر قرار دهد
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برای تدوین این محصول بیمهای با دقت و از منابع مورد
 با توجه به.اعتماد (مراکز هواشناسی معتبر) جمعآوری شود
نتایج به دستآمده و اینکه گروه هدف بیمة شاخص آبو
 توصیه میشود در،هوایی بیشتر کشاورزان خردهپا هستند
اجرا و طراحی این بیمه ویژگیها و نیازهای این گروه از
کشاورزان بیشتر مد نظر قرار گیرد تا دوام و پایداری این
برنامه بیمهای زیاد شود و بازار بیمه از تداوم و پایداری
.بیشتری برخوردار شود
 درصد از63 نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که
گندمکاران شهرستان اهر به شرکت در برنامة بیمة
 درصد32 پیشنهادی شاخص آبوهوایی تمایل دارند و تنها
 این درصد باالی تمایل به.متمایل به مشارکت نیستند
مشارکت در بیمة شاخص آبوهوایی حکایت از استقبال
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