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 یارائه و کشاورزی محصوالت بیمه پذیرش بر مؤثرهای عامل

 بیمه ناپایداری و پایداری الگوی
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 چكيده
 وانت افزایش مطلوب هایسیاست اتخاذ رود.می شماربه بشر اساسی هایدغدغه زا یکی همواره ،غذایی هاینیاز تأمین
 زمینه، نای در باشد.می غذاییامنیت به دستیابی منظوربه هادولت هایبرنامه از كشاورزی، بخش در خطر كاهش و تولید
 رحمط جامعه غذاییامنیت ارتقاء و اقتصادی خطر اهشك برای مناسب سازوكاری عنوانبه كشاورزی محصوالت بیمه

 تولید دارپای یتوسعه برای سویا محصول بیمه پذیرش بر مؤثرهای عامل تحلیل و شناسایی هدف با پژوهشاین  است.
 سویاكار برداربهره 381 از پرسشنامه تکمیل و طراحی با پژوهش هایداده و آمار پذیرفت. صورت گرگان شهرستان در
 كارگروه و كشاورزی محصوالت بیمه صندوق اسنادی هایداده و شده انتخاب بندیطبقه تصادفی روش به كه هاهستاند

 ویالگ از آنها اثربخشی میزان و بیمه پذیرش بر مؤثر هایمتغیر شناسایی منظوربه .شد آوریجمع روغنی هایدانه
 تسهیالت، دریافت تحصیالت، هایمتغیر داد نشان جیتول الگوی برازش نتایج شد. گرفته بهره لوجیت اقتصادسنجی

 درآمدی تنوّع رآمد،د هایمتغیر و داشته بیمه پذیرش بر مثبتی اثر ،كشاورز ی خطرپیشینه و سن تجربه، كشت، یپیشینه
 یر نهاییتأث رمقادی دارند. بیمه پذیرش بر منفی اثر تولید تنوّع و اراضی شخصی مالکیت كشاورزی، شغل بودناصلی و

 لذا یابد.می افزایش درصد 173/1 بیمه پذیرش احتمال سویا، زیركشت سطح در كاهش درصد یک با داد نشان متغیرها
 كشاورزان زا حمایت كه بیمه اصلی رویکرد با كه دارند خود سویای محصول كردنبیمه به بیشتری گرایش مالکانخرده
 انکب ایجاد مانند اجرایی هایراهکار ،بیمه ناپایداری و پایداری الگوی یارائه ضمن ،پایان در دارد. هماهنگی است پاخرده

 به مه،بی صندوق عملکرد افزایش برای بیمه صندوق در ترویج مستقل نظام ایجاد كارشناسان، و كشاورزان اطالعات
 گردید. ارائه سیاستگذاران و ریزانبرنامه

 JEL: G22, C01, D03, N5 بندیطبقه

 پایداریالگوی  سویا، جیت،ول پذیرش، بیمه، کليدی: واژگان

                                           
 ، تهران، ایران13931-9933استادیار گروه مهندسی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی  1
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 مقدمه

 هایسیاست اتخاذ رود.می شامار به بشا   اسااسای   هایدغدغه زا یکی همواره ،غذایی هاینیاز تأمین

 منظوربه هادولت هایب نامه از كشااااورزی، بخش در خط  كاهش و تولید توان افزایش مطلوب

 بخش و باشندمی روسیا ساكن كشور جمعیت درصد 3/31حدود .باشدمی غذاییامنیت به دساییابی 

 ،طبیعی رویدادهای و اههمخاط  وجود .دارد ع ده به كشااور اقیصاااد در ایعمده ساا   كشاااورزی

 در زیاد هاینوسااان به كه هازیان این ب وز زد.سااامی وارد كنندگانتولید به را ییهازیان سااالههمه

 بخش این در گذاریس مایه ج یان و درآمد ب ای ت دیدی شاود، یم منج  محصاوت   قیمت و تولید

 اقیصااادی امنیت تأمین و حمایت ب ای مؤث  و دقیق ابزاری كارگی یهب همواره لذا .آیدمی شااماربه

 احسااا  آنان زندگی سااط  باتب دن و تولید توان افزایش ،نییجه در و بخش این در الفعّ جمعیت

 اقیصادی خط  كاهش ب ای مناسب سازوكاری كشاورزی، محصوت  یمهبی زمینه، این رد .شاود می

 باشد.می كشور ب ای غذاییامنیت حفظ و

 ،گذاربیمه آن موجب هب كه عملی یا و اساات خط  انیقال ب ای روشاای ،تع یف ت ینساااده در بیمه

 ینمواز ب اب  ،خط هایی مجموعه پذی ش با گ بیمه و شااودمی بیمهحق نام به مبلغی پ داخت میع د

 یاندیشااه (.1331 بیمه، )صااندو  گی دمی ع ده  ب خط  تحقق صااور  در را زیان پ داخت آماری

 ایبیمه قوانین گ فت. ق ار توجه مورد كشور در 1331 یدهه اوایل از كشااورزی  محصاوت   یبیمه

 از 1333 سال كشاورزی محصوت  یبیمه و 1333 سال روسیائیان امداد صندو  تشکیل به م بوط

 انجام انقالب پی وزی تا توج یشااایان اقدام اما ،گذشااتآن زمان  گذاریقانون مجلسدو  تصااویب

 تصویب به1333 خ داد در كشاورزی محصوت  یبیمه صندو  یاسااسنامه  ،انقالب از پس نگ فت.

 یلتشک ای ان كشاورزی بانک در كشاورزی محصوت  یبیمه صندو  و رسیدشورای اسالمی  مجلس

 طیور، دام، كشاورزی، محصاوت   انواع یبیمه ن اد، این یكلّ هدف (.1333 ك چگانی،)رحمانی شاد 

 ستا بوده ق  ی یا و طبیعیرویدادهای  از ناشی هایزیان ب اب  در آبزیان، اب یش ، ك م عسال،  زنبور

 شااود اساایفاده بازرگانی یبیمه و اجیماعی هایبیمه یكلّ یزمینه دو در بیمه (.1331 زاده،)آقاساای

 باشد.می گوناگونی انواع دارای و آیدمی شمارهب دوم گ وه از یكشاورز محصوت  یبیمه كه



 9عامل های موثر بر پذیرش...

 تعاونی خصوصی، دولیی، سازماندهی: شکل لحاظ از كشاورزی محصوت  بیمه الف(

 محصول چند محصول، تک :پوشش تحت محصوت  شمار نظ  از كشاورزی محصوت  بیمه ب(

 اجباری اخییاری، :كشاورزان مشاركت اسا   ب كشاورزی محصوت  هبیم ج(

 (.1331همکاران، و )ف هادیان خط  چند خط ، تمام :پوشش تحت هایریسک شمار نظ  از بیمه د(

 خط  كشاااورزان كاهش ب ای ابزاری و فناوری از اینمونه عنوانبه كشاااورزی محصااوت  یبیمه

 و )دریجانی اسااات شااده  مط ح كشاااورزی  بخش در گذارییهساا ما  یانگیزه تقویت و پاخ ده

 محصوت  بیمه .(1113؛ شاوتا و ت یااتی،  1331پور و همکارن، ؛ خواجه1331؛ ك ی ، 1311ق بانی،

 بیمه از خط  انیقال ب ای ابزاری ،عمل در اما است، خط  پذی ش در مشاركیی سازوكاری كشااورزی، 

 ب ای تزم لفعلباهای عامل و هاسیانده و هاداده ها،انزی از بخشای  جب ان تضامین  كشااورزی  بخش

 وجود با (.1311 آدم، )خادم است محصوت  مص ف تا تولید از پیش یفاصاله  در اقیصاادی  عملیا 

 د.باشمی رو به رو زیادی اج ایی هاینارسایی و هاچالش با دركشور، صندو  این یارزنده هایفعالیت

 صمیخص انسانی نی وی كمبود غ امت،هنگام به پ داخت ب ای تج یزا  و الیم منابع كمبود جمله از

 اورزیكش مناطق گسی دگی و زیاد حج  دلیل)به كشیزارها از هنگامبه بازدید و صاحی   ارزیابی ب ای

 انواع یارائه در محدودیت بیمه،حق پ داخت در زارعین ناتوانی و مالی فق  (،زیان ب وز هنگام در

 سااط  بودنپایین و بیمه هایهدف از كشاااورزان شااناخت بودنناكافی دلیلهب بیمه ایق ارداده

 ث ا صندو  این كار كیفیت ب  مجموع در دیگ كه پُ شمارهای عامل ،همچنین .بیمه ت ویج و آموزش

 آمدنپایین و كافی اساایقبالنبود  ،نییجه در گذاران،بیمه نارضاااییی به منج  و گذاردمی نامطلوب

بیگی و یاوری، ؛ فاضاال1333اندیش،دور و )سااالمی شااودمی كشاااورزان میان بیمه تقاضااای ط ساا

 در مقاوم و گ اتسنّ كه ای انی كشاورزان ویژگی به توجه با (.1331؛ شااهنوشای و همکاران،   1333

 یكارای اساات. باتیی یتاهمدارای  آنان میان بیمه ف هنگ تقویت و اشاااعه باشااند،می نوآوری ب اب 

 ودخ تولیدی محصوت  بیمه به كشاورزان گ ایش به یتوج شایان طوربه محصوت  بیمه سایاسات  

 بیمه به ایشگ  در كشاورزان گی یتصمی  ف آیند ب  تحلیلی هایب رسی انجام بناب این دارد. بسیگی

 هسیفادا مورد كشاورزی بخش سایاسیگذاری  و ریزیب نامه در و اسات  پذی ناپ هیز ام ی محصاوت  

 راهکارهای اتخاذ و ط ح عملی نیایج ارزیابی ب ای الگویی و مبنا ،آن موجب به تا گی دمی ق ار

  ب گذا نگاهی .شااود ف اه  كشاااورزی بخش در بیمه كارایی افزایش و هاكاساایی رفع ب ای مناسااب
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 هایب رسینیایج  در جداگانه طوربه (1331) ساام   و (1331) هافمن دهدمی نشاان  تحقیق ادبیا 

  ب كشاورزی كار بودن وقتتمام یا وقتپاره نقش ،كشیزار از بی ون كار نی وی یع ضاه  مورد در خود

 رد باتت  م ار  داشااین دلیل به وقتتمام كشاااورزان ،پایه ب این شااوند.می یادآور را بیمه پذی ش

 تقاضااای ب  مؤث های عامل (1333) گودوین دارند. زراعی بیمه ب ای كمی ی تقاضاای  ،تولید عملیا 

 اب معکو  یرابطه ،پیش ساال  عملک د كه دریافت و ك د ب رسای  را محصاول  یچندمنظوره یبیمه

 افزایش موجب ایاجاره هایزمین افزایش و داشاات خواهد بعد سااال در بیمه خ ید ب ای تقاضااا

 هایزمین درصااد و رعهمز یاندازه میانگین زمین، ارزش تحقیق، این در شااود.می بیمه تقاضااای

 در (1333) بوكوئیت و اسمیت داشایند.  بیمه تقاضاای  ب  مثبیی اث  هاشا كت  توسا   شاده كشات 

 نای به آم یکا یمونیانا ایالت گندمکاران سااوی از كشاااورزی محصااوت  یبیمه هایتقاضااا ب رساای

 بدهی، انمیز خط ، با رویارویی پیشاااینه تحصااایال ، میزان چون هاییمیغی  ،ندرساااید نییجه

 میزان در بیمه،حق ن خ و تولیدی محصااول میزان هاینوسااان ها،بانک و اعیباری هایسااسااه مؤ

 ویینام در كه پژوهشی (1111) وندوی  اسات.  بوده مؤث  گندم یبیمه ط ح در كشااورزان  مشااركت 

  داختپ پیمایشی صور به منطقه این كشاورزان سوی از بیمه تقاضای ب رسی به داد، انجام شامالی 

 لیلتح دارند. كمی  هایهزینه پ داخت و محصول یبیمه به گ ایش بیشی  كشااورزان،  كه دریافت و

 انداشیهد مشاركت به بیشی ی گ ایش باتت  درآمد با كشاورزان كه ساخت آشکار نیز اقیصاادسانجی  

 و ف دیای هویژگی كشاااورزی، بیمههای ویژگی و اندازچشاا  گ فت نییجه خود تحقیق پایان در او

 كشاورزی بیمه ب ای تقاضا اصلیهای عامل از كشاورزان تحصیال  سط  و كشاورزی، و مزرعه درآمد

 هتوسع در بیمه نقش دلیل به ای ان در كشااورزی  محصاوت   بیمه صانعت  بودن نوپا وجود اسات.با 

 و جنگل ان،آبزی طیور، دام، گندم، محصول بیمه زمینه در چندیهای ب رسی اقیصادی، هایسااخیار 

توساا  ف هادیان و همکاران  همسااانی هایب رساایضاامن آنکه  اساات. آمده عمل كشااور در م تع

(، یوان سااااوا  و جینت راو  1313(، نیکویی و ت كمانی )1331(، ك بااسااای و كامبوزیا ) 1333)

 ب  مؤث های عامل پی امون خود ب رساای در (1331) یاری تی ایی( صااور  پذی فیه اساات.  1111)

 اندازه ساان، چون عواملی كه رسااید نییجه این به خوزساایان اساایان در محصااوت  بیمه به شگ ای

 در است، هداشی گندم بیمه به نسبت كشاورزان گ ایش ب  منفیتأثی   كشاورزی، پیشاینه كار  مزرعه،

 ندمگ بیمه به نسبت گ ایش و كشاورزان سوی از شاده  دریافت اعیبارا  میزان میغی  میان كه حالی
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 ب  مؤث های عامل زمینه در (1313) ت كمانی و نیکویی است. آمده دست به داریامعن و مثبت بطهرا

 ایم حله چند ایخوشه گی ی نمونه روش از اسیفاده با فار  اسیان زراعی محصوت  بیمه تقاضای

 وادس ط س زمین، مالکیت ،پیش سال در گندم تولید میزان ،رسیدند نییجه این به شاده  بندیطبقه

  تأثی محصوت ، و مزرعه مورد خط در با رویارویی یپیشینه و كشاورز سا مایه  گ ایی،خط  سان،  و

در نیایج  (1331) كامبوزیا و ك باساای دارد. بیمه تقاضااای ب  منفی، تأثی  زمین، ارزش و مثبت،

 خصی،ش زمین دارای اف اد سوی از محصوت  بیمه پذی ش احیمال ،ساخیند آشکارهای خود ب رسی

 مهبی ب ای كمی ی تقاضااای باتت  یخط پذی  دلیل به جوان كشاااورزان و بوده دیگ ان از بیشاای 

 سااط  افزایش با توانمی را كشااورزان  گ یزیخط  مشااکل دیگ  ساوی  از اند.داشایه خود  محصاول 

 خسارا  و هاغ امت پ داخت در بیمه صندو  درست عملک د نیز و مخیلف محصوت  بیمه پوشاش 

 باید ،دریافیند همچنین ساخت، ف اه  را كشاورزی بخش در گذاریسا مایه  هایزمینه و داد كاهش

 بیمه توسعه و ب بود ب ای كشاورزان رفیار در سااخیاری  یاهتغیی  ت ویجی هایفعالیت از اسایفاده  با

 آنان اصلی شغل كه كشااورزانی  ،دادند نشاان  (1331نجفی) و ك می آورد. پدید كشااورزی  بخش در

 بیمه ،كنندمی فعالیت كشاورزی از غی  دیگ  مشاغل در كه كشاورزانی به نسبت باشاد می كشااورزی 

 بیشی ی توجه گ وه این به هانوآوری ت ویج در گ فیند نییجه لذا كنند.می اسیقبال و پذی ش ب ی  را

 باشند. داشیه

 تحقیق روش
 و مارآ است. شده انجام پیمایشی روش هب كه باشدمی توصیفی نوع از ماهیت به توجه با پژوهش این

 محصااوت  بیمه صااندو  اساانادی هایداده و پ سااشاانامه تکمیل و ط احیبا  پژوهش هایداده

 دهسیان پنج دارای گ گان، شا  سیان  اسات.  شاده  آوریگ د روغنی هایدانه كارگ وه و كشااورزی 

 پس ،نمونه حج  نیتعی ج ت باشد.می آبادروشن و انجی اب، ق  ، جنوبی، اسی اباد شمالی، اسی آباد

 تکمیل آزمونپیش یم حله در پ سشنامه 33 ،ساده تصاادفی  گی ینمونه با پ ساشانامه،   ط احی از

 نف  133 نمونه حج  ،شاادهتعدیل كوك ان ف مول از اساایفاده و نظ  مورد واریانس به توجه با .شااد

 سط  درصد نسبت به گ گان ش  سیان هایدهسیان در ساویا  ب دارانب  ه میان از كه آمد دسات هب

 ورمنظبه تحقیق این در گ فت. صااور  گی ینمونه نشاادهبیمه و شاادهبیمه گ وه دو در كشاات، زی 
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  ایب شااد. گ فیه ب  ه لوجیت اقیصااادساانجی الگوی از بیمه پذی ش ب  مؤث  هایمیغی  شااناسااایی

 بیمه، یپیشااینه تج به، ، تحصاایال ساان، مانند میغی هایی ،بیمه پذی ش چگونگی به دسااییابی

 یارزیاب مورد درآمد تنوّع درآمد، مزرعه، یاندازه كشت، تنوّع اعیبارا ، به دسی سی خط ، یپیشاینه 

 شد. واقع

 بحث و نتایج

  میانگین یمقایسه و كشاورزان اجیماعی - اقیصادیهای ویژگی مع فی به در آغاز تحقیق این در

 نشدهبیمه و شدهبیمه کارانسویا اقتصادی و ماعیاجت هایویژگی مقایسه( 1) جدول
 داریسط  معنا tی آماره میانگین ایی بیمههاگ وه میغی 

 سن )سال(
 31/13 شدهبیمه

13/1- 11/1 
 11/13 نشدهبیمه

 تحصیال  )سال(
 11/3 شدهبیمه

 11/1 31/1٭٭
 11/1 نشدهبیمه

 كشاورزی )سال( یپیشینه
 3/11 شدهبیمه

33/1- 11/1 
 31/11 نشدهبیمه

 كشت سویا )سال( یپیشینه
 13/13 شدهبیمه

13/1 11/1 
 13/13 نشدهبیمه

 )هکیار( كشیزارمساحت 
 11/11 شدهبیمه

111/1 31/1 
 31/3 نشدهبیمه

 سط  زی كشت سویا )هکیار(
 31/3 شدهبیمه

 11/1 31/1 ٭
 11/1 نشدهبیمه

 ریال(درآمد زراعی )هزار 
 311111 شدهبیمه

311/1 31/1 
 313111 نشدهبیمه

 دفعا ( شماررویارویی با خط  ) یپیشینه
 3/3 شدهبیمه

 11/1 1/3 ٭٭٭
 3/1 نشدهبیمه

 بیمه سویا )سال( یپیشینه
 31/3 شدهبیمه

 11/1 33/11 ٭٭٭
 31/1 نشدهبیمه

 تنوّع تولید در مزرعه
 11/1 شدهبیمه

11/1 13/1 
 31/1 نشدهبیمه

 شغل اصلی )مجازی(
 11/1 شدهبیمه

111/1- 11/1 
 13/1 نشدهبیمه

 مالکیت )مجازی(
 31/1 شدهبیمه

133/1- 33/1 
 31/1 نشدهبیمه

 دریافت وام ب ای سویا )مجازی(
 11/1 شدهبیمه

 11/1 31/3 ٭٭٭
 13/1 نشدهبیمه

  %11 از كمی  سط  در دارمعنی ٭ %3 از كمی  سط  در دارمعنی ٭٭ %1 از كمی  سط  در دارمعنی ٭٭٭
 یافته های تحقیق :منبع
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 الگوی در هامیغی  گاهآن. شودمی پ داخیهها دهسیان سط  در نشاده بیمه و شاده بیمه گ وه دوبین 

 گی د.می ق ار ارزیابی مورد جیتول

 را انگ گ ش  سیان نشده و شدهبیمه انسویاكار اقیصادی و اجیماعی هایویژگی مقایساه  بات جدول

 زا بیشی  شاده بیمه گ وه در و ساال  هفت نشاده بیمه گ وه در ساواد  ساط   میانگین .دهدمی نشاان 

 زی  ط س نشدهبیمه گ وه است. شدهبیمه كشاورزان باتت  سواد سط  بیانگ  كه باشدمی سال هشات 

 جزء شاادهبیمه سااویاكاران با مقایسااه رد و داده اخیصااا  سااویا به را (هکیار 1/1) كمی ی كشاات

 ارا اعیب از نشدگانبیمه از بیشی  شدهبیمه كشاورزان ،همچنین روند.می شامار به پاخ ده كشااورزان 

 شتك مخیلف هایدوره در را بیشی ی هایپذی یخط  نیز و ك ده اسایفاده  ساویا  كشات  ب ای بانکی

 در و سال 13/13 شدهبیمه گ وه در سویا كشات  یپیشاینه  میانگین طوربه اند.شاده  میحمل ساویا 

 به را زیادی هایسال گ وه، دو كشاورزان دهدمی نشاان  كه باشاد می ساال  13/13 نشاده بیمه گ وه

 داریانمع اخیالف سویا كشت زی  سط  میزان در گ وه دو كشاورزان اینکه با اند.پ داخیه سویا كشت

 میغی  این میانگین شود.نمی مشااهده  مزرعه یاندازه میغی  ب ای اخیالف این اما دهند،می نشاان  را

 رد تولید تنوّع میغی  میانگین باشد.می هکیار 3/3 نشدهبیمه گ وه در و هکیار 11 شاده بیمه گ وه در

 كشت خود زمین در نیز را دیگ  محصول دو ساویا  از غی  گ وه، دو كشااورزان  دهدمی نشاان  مزرعه

 كشاورزان از درصد 11 و نشده بیمه كشاورزان از درصاد  13 اصالی  شاغل  ،ینمیانگ طوربه كنند.می

 كسااب درآمد منابع دیگ  ازان آن از كمی شاامار ،رواین از .دهدمی تشااکیل كشاااورزی را شاادهبیمه

 دران آن از اندكی شمار و بوده زمین مالک گ وه دو كشااورزان  درصاد  31 از بیش همچنین كنند.می

 ،t آزمون یآماره پایه ب  پ دازند.می سااویا كشاات به وقفی( و مشاااع ای،)اجاره غی ملکی هایزمین

 سااویا، كشاات زی  سااط  تحصاایال ، میزان میغی های زمینه در نشاادهبیمه و شاادهبیمه كشاااورزان

 درصد 11 سط  در را داریمعنی اخیالف وام دریافت محصول، بیمه از اطالع ساویا،  بیمهی پیشاینه 

 ددرآم و اندازه سویا، كشت و كشاورزیی كار پیشینه سن، میغی هایی در زمینه ماا دهند،می نشان

 ندارد. وجود اخیالف این تولید تنوّع و اراضی مالکیت اصلی، شغل محصول، اُفت میزان مزرعه،
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 ٭بیمه( )پذیرش وابسته متغیر معیار انحراف و میانگین (2) جدول

 هوابست متغیر
 ونهنم کل نمونه یهادهستان

 شمالی استرآباد انجیراب آبادروشن قرق جنوبی استرآباد

 bc 31/0 بیمه پذیرش

(51/0) 

c 35/0 

(55/0) 

ab 10/0 

(11/0) 

a 59/0 

(11/0) 

c 11/0 

(50/0) 

99/0 

(51/0) 

 009/0 داری:معنی سطح F: 391/9 آزمون آماره
 باشد.می دانکن آزمون اساس بر %1 سطح در دارامعن اختالف معد نمایانگر مشابه عالئم و معیار انحراف پرانتز داخل اعداد ٭

 تحقیقهای : یافتهمنبع

 اننش آخ  سیون به م بوط رق  است. شاده  ارائه وابسایه  میغی  معیارانح اف و میانگین ،1 جدول در

 درصد 31 و ك ده بیمه را خود سویای محصاول  نمونه، ساویاكاران  از نف ( 111) درصاد  33 دهدمی

 آماره و واریانس تجزیه نیایج اند.نیاورده عملبه اقدامی محصول این بیمهدر زمینه  نیز نف ( 31) انآن

F  دارد. داریامعن اخیالف یکدیگ  با ب رسی مورد یهادهسیان در شدگانبیمه درصد دهدمی نشاان 

 تفاو  ابانجی  دهساایان شاادگانبیمه درصااد ،دهدمی نشااان دانکن آزمون نیایج ،یهاپ همین ب 

 اند.ك ده بیمه را خود سویای محصول آنان درصد 31 حدود و نداشیه آبادروشن دهسیان با داریامعن

  اخیصا با ت تیببه جنوبی اسی آباد و ق   شامالی،  اسای آباد  یهادهسایان  كه اسات  حالی در این

 انکند آزمون یهاپ ب  بناب این .نددار را سویا بیمه پذی ش ض یب بیشی ین درصد 11و 11 ،31 سا   

 ق ار پذی ش سط  نظ  از خوب میوس ، ضعیف، گ وه سه در را دهسیان آن ازآمده دسات به نیایج و

 است. شده داده نشان 3 جدول در بندیگ وه این گی ند.می
 بیمه پذیرش در هادهستان بندیگروه (3) جدول

 (درصد 13-111) خوب (درصد 31-13) میوس  درصد 31 از كمی  ضعیف

 درصد دهسیان درصد دهسیان درصد دهسیان

 31 شمالی اسی آباد 11 جنوبی اسی آباد 13 انجی اب

   11 ق   31 آبادروشن

 تحقیقهای : یافتهمنبع
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 لوجیت الگویبرآورد  از دست آمدهبه نتایج
 یک ی قادم كه است دوتایی كیفی میغی  یک صور  به بیمه، وضعیت وابسایه  میغی  ،پژوهش دراین 

 ار محصااول ك دن بیمه به تصاامی  ب  تأثی گذارهای عامل ،دیگ  سااوی از گی د.می خود به صااف  و

 ب ای موارد، گونهاین در دهد.می تشااکیل كشاااورزان اجیماعی و اقیصااادی هایویژگی از ایمجموعه

 وابساایه یمیغی ها با رگ ساایونی الگوهای از توانمی كشاااورزان تصاامی  ب  مؤث های عامل شااناخت

 آمدهدسااتبه نیایج زی ، جدول گ فت. ب  ه پ وبیت و لوجیت خطی، احیمال الگوهای جمله از كیفی

 دهد.می نشان را لوجیت الگوی ب آورد از
 لوجیت الگوی برآورد از به دست آمده نتایج( 4) جدول

 میغی 
ض یب 
 ب آوردشده

 tآماره 
میانگین 
 میغی 

كشش در 
 میانگین

كشش كل 
 موزون

 ثی  ن اییتأ

 - -11/1 -131/1 - -11/3 ٭٭٭ -13/1 ض یب ثابت

 1131/1 13/1 113/1 1/3 11/1 ٭٭٭ 33/1 میزان تحصیال 

 1113/1 131/1 113/1 33/11 11/1 ٭٭ 11/1 كشت سویای پیشینه

 -1111/1 -111/1 -111/1 3/1 -11/3 ٭٭٭ -13/1 سط  زی كشت سویا

 1133/1 131/1 111/1 3/1 11/1 ٭ 13/1 رویارویی با خط ی پیشینه

 111/1 31/1 133/1 33/3 13/3 ٭٭٭ 33/1 بیمه سویای پیشینه

 -11/1 -13/1 -111/1 13/1 -11/1 ٭٭ -11/1 كشیزارتنوّع تولید در 

میزان اُفت محصول سویا هنگام 
 ف وش

 1113/1 133/1 111/1 1/3 13/1 ٭٭ 11/1

 13/1 113/1 113/1 31/1 33/1 ٭٭٭ 11/1 رضاییمندی از عملک د صندو  بیمه

 33/1      1بلی=

 13/1      1خی =

 -ns 13/1- 13/1 111/1- 113/1- 13/1-11/1 شغل اصلی

 13/1      1شغل اصلی=

 33/1      1شغل اصلی=

 -13/1 -11/1 -111/1 33/1 -13/1 ٭٭٭ -13/3 مالکیت اراضی

 13/1      1ملکی= 

 33/1      1غی ملکی= 
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 لوجیت الگوی برآورد ازبه دست آمده  نتایج( 4) دولجادامه 

 درصد( 1درصد و  3درصد،  11ب معناداری در سط  های تحقیق )* و **، *** به ت تی: یافیهنبعم

 روش از مسیقل میغی های بین1چندگانه همخطی رابطه وجود تشخیص ب ای نخسات  بخش، این در

 سن، میغی های ك د مشخص روش این نیایج .شد اسیفاده SHAZAM افزارن م در1(PCاصالی)  مؤلفه

 ه  رودو كهایگونهبه باشند؛می همخطی یرابطه دارای سویا كشت یپیشینه و كشاورزی یپیشینه

 ود.ش منج  ایكنندهگم اه نیایج به تواندمی و شده میغی ها داریامعن بدون موجب الگو در میغی  سه

 تن ا آمد، دستبه ت یمنطقی و ب ی  نیایج سویا كشت یپیشاینه  میغی  نك د وارد با تن ا كه آنجا از

 تزی كش سط  میغی  با مزرعه درآمد و اندازه میغی های ،همچنین .دش اسیفاده الگو در میغی  این از

 ب ای .شااود وارد الگو در سااویا زی كشاات سااط  میغی  تن ا كه داد نشااان را همخطی یرابطه سااویا

 ملهج از مخیلفی هایشااکل به میغی ها از یک ه  لوجیت، الگوی ب ای تابعی شااکل ب ی ین انیخاب

 از لهحاصاا نیایج به توجه با ن ایت، در و گ فیند ق ار اساایفاده مورد الگو ب آورد در لگارییمی و ساااده

                                           
1 Multicollinearity  
2 Principal Component 

 33/1 131/1 111/1 33/1 11/1 ٭٭ 13/1 اطالع كافی از بیمه محصول

 13/1      1بلی=

 13/1      1خی =

 13/1 133/1 113/1 31/1 13/1 ٭٭٭ 11/1 دریافت وام ب ای سویا

 33/1      1بلی=

 13/1      1خی =

11/133          p-value = 111/1  Liklihood Ratio Test(L.R.T) 

113/3     p-value =  33/1  Test statistic for heteroskedasticity LM2 

31/1 2R Uhler-Cragg 

33/1 2Maddala R 

31/1 2Fadden R Mc 

33/1 2Chow R 

33/1 Percentage of Right Predictions 
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 اریدامعن الگو، كلّی داریامعن ب ازش، خوبی نظ  از تابعی شااکل ب ی ین مخیلف، الگوهای ب ازش

 گویال ب آورد در ساده شکلبه میغی ها آن، در كه شد انیخاب تئوری با هایبض  سازگاری و میغی ها

 شدند. ردوا لوجیت

 ارائه( 1) جدول در آن نیایج كه شد ب آورد نماییدرست یبیشینه روش از اسایفاده  با لوجیت الگوی

 مشاااهده الگو ب ازش تدقّ و توان به م بوط هایآماره مقادی  جدول، پایین بخش در اساات. شااده

 در كه است 11/133 معادل 1(L.R.Tدرسینمایی) نسابت  آزمون از به دسات آمده  یآماره شاود. می

 تغیی  الگو، در موجود میغی های دهدمی نشان آماره این مقدار باشاد. می دارامعن %1 از كمی  ساط  

 از میفاو  كه جدول در 1R به م بوط ارقام دهند.می توضاای  باتیی سااط  در را وابساایه میغی  در

 بینیپیش توان همچنین، باشااند.می الگو مناسااب ب آورد گویای نیز هساایند، 2R معمول مقادی 

 با را وابسیه میغی  مقادی  از درصد 33 ،یادشاده  الگوی كه دهدمی نشاان  ب آوردشاده  الگوی صاحی  

 آماره قدارم باشد.می مطلوبی بسیار رق  كه ك ده بینیپیش درسایی به توضایحی  میغی های به توجه

1LM الگو اخالل جمال  دهدمی نشان كه باشدمی 113/3 با ب اب  ناهمساانی  واریانس آزمون ب ای 

 دارند. همسانی واریانس

باشد و بیانگ  آن می 1131/1 كشااورز  تحصایال   ن ایی تأثی  داد نشاان  لوجیت الگوی ب آورد نیایج

 سااویا بیمه پذی ش احیمال نمونه، كشاااورزان تحصاایل هایسااال در افزایش واحد یک با كهاساات 

 وام كه كشاااورزی توساا  سااویا بیمه پذی ش احیمال یافت. خواهد افزایش درصااد 31/1 میزانبه

 كندنمی وام دریافت به اقدام سااویا كشاات ب ای كه كشاااورزی درمورد و 33/1 معادل ك ده دریافت

 خود محصوت  كشت ب ای و داشیه بانک با بیشی ی ارتباط كه كشاورزانی ،رواین از باشاد. می 13/1

 میغی   ایین تأثی  دارند. سویا بیمه به نسبت شی یبی گ ایش ،كنندمی اسیفاده هابانک تسا یال   از

 سویا، كشت یپیشینه در افزایش ساال  یک با دهدمی نشاان  باشاد. می 1113/1 كشات  یپیشاینه 

 در ت كارآزموده كشااااورزان ،همچنین یافت. خواهد افزایش درصاااد 13/1 بیمه پذی ش احیمال

 دارند. سویا محصول یبیمه خ ید به بیشی ی گ ایش نمونه، هایدهسیان

 پذی ش احیمال ،ك ده بیمه را خود محصااول كشاااورز كه هاییسااال شاامار در واحد یک افزایش با

                                           
1 Likelihood Ratio Test (LRT) 
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 ك د بیان توانمی میغی  اینی در زمینه یافت. خواهد افزایش درصااد 1/1 میزانبه سااویا یبیمه

 یبیمه كه اندافیهدری اند،ك ده بیمه را خود سااویای محصااول گذشاایه هایسااالدر  كه كشاااورزانی

 كود به دسییابی ب ای مناسب ابزاری تواندمی اینکه یا و داده كاهش را رویداد خط  تواندمی محصول

 بانک خاصااه اعیباری یاههمؤسااسااها و بانک از تساا یال  دریافت همچنین و اینهرایا سااموم و

 واحد یک با كه دهدمی نشان و باشدمی 1133/1 خط  یپیشینه میغی  تأثی  ن ایی باشد. كشاورزی

 توساا  سااویا بیمه پذی ش احیمال سااویا، محصااول ب ای خط  با رویارویی شاامار بارهای در افزایش

 رویارویی چه ه  كه ك د تفسی  چنین توانمی یافت. خواهد افزایش درصاد  33/1 میزانبه ساویاكار 

 آفت و خشکسالی س مازدگی، ،سویا نبساین غالف جمله از محیطی نامسااعد های عامل با كشااورزان 

 ییتأثی  ن ا آورد. خواهند روی سویا محصاول  یبیمه پذی ش به ،آن با رویارویی ب ای باشاد،  بیشای  

 هنگام محصااول این اُفت میزان در افزایش واحد یک كه اساات آن بیانگ  محصااول فتاُ یپیشااینه

 توانمی حقیقت در افت.ی خواهد افزایش درصاااد 13/1 میزان به بیمه پذی ش احیمال ،ف وش

 اهشك همچنین و انبار رطوبت باتبودن جمله از محیطی نامناسب ش ای كه  ك دگونه اسایدتل  این

 كه شااد خواهد موجب محصااول این بین در ه ز گیاهان بذر وجود و سااویا روغنی و پ وتئینی مواد

 درآمد ن ایت در و ساااندهر ف وش به ت پایین قیمت با یا كمی  میزان به را خود محصااول كشاااورز

های زیان از گ یز ب ای نمونه كشاااورز كه اساات این ب  احیمال رو،این از .كند خود عاید را كمی ی

 تولید نوّعت میغی  میانگین باشد. داشیه خود سویای محصول ك دنبیمه به بیشی ی یادشاده، گ ایش 

 ،شوندمی كشت مزرعه در كه ییهامحصول شمار به محصاول  یک افزایش با دهدمی نشاان  درمزرعه

 دوجو ،واقع در یافت. خواهد كاهش درصد یک میزانبه سویاكار توس  ساویا  یبیمه پذی ش احیمال

 .رودمی شماربه محصول این ب ای رقیبی ،كلزا همچنین و ب نج و گندم جمله از دیگ  یاهمحصول

 سویا كشات  به خود شاخصای   یمزرعه در كه اینمونه كشااورز  توسا   ساویا  بیمه پذی ش احیمال

 33/1 ،كندمی كشت سویا ،غی ملکی یمزرعه یک در كه كشااورزی  توسا   و 13/1 ،اسات  مشاغول 

 یلتما پ دازندمی سویا كشت به وقفی و مشاع ای،اجاره هایزمین در كه كشاورزانی نییجه، در است.

 كشاااورزان از درصااد 13 اصاالی شااغل ،میانگین طوربه .اندداشاایه سااویا بیمه پذی ش به بیشاای ی

 اصلی شغل مجازی میغی  .دهدمی تشکیل كشاورزی را شدهبیمه كشاورزان درصاد  11 و نشاده بیمه

 تزی كش سط  در درصدی یک افزایش با دهد.نمی نشاان  كشااورز  تصامی   ب  تأثی ی آماری نظ  از
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، سوی دیگ  از بد.یامی كاهش درصد 111/1 میزان به كشاورز توس  آن بیمه پذی ش احیمال ساویا 

 این یبیمه ب ای كمی ی رغبت و دارند باتت ی درآمدی منابع تنوّع معمولطور به ماالکان بزرگ

 اصلی مبنای و هدف پاخ ده كشاورزان از حمایت كه گونههمان است بدی ی اند.داده نشان محصاول 

 ویالگ از آمدهدستبه جنیای باشد،می حماییی ن اد عنوانبه بیمه صاندو   گی یشاکل  و اسااسانامه  

 اب مقایسه در پاخ ده كشااورزان  توسا   بیمه پذی ش احیمال دهدمی نشاان  نیز این پژوهش لوجیت

ان رخ آن ب ای تولید در كه یرویدادهای از ناشاایخط   بیوانند تا بوده بیشاای  مالکبزرگ سااویاكاران

 هایمیغی  از یک ه  كه  فتگ نییجه توانمی در مجموع، ب ساااانند. ممکن كمی ین به را دهد

 اث  شاورزك ی خط پیشینه سن، تج به، كشت، یپیشینه اعیبارا ، به دسی سی ،كشااورز  تحصایال  

 مالکیت ،)كشاااورزی( اصاالی شااغل و درآمد تنوّع درآمد، هایمیغی  و دارند بیمه پذی ش ب  مثبیی

 دارند. بیمه پذی ش سط  ب  ایكاهنده و منفی تأثی  مزرعه در تولید تنوّع اراضی، شخصی

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 اقیصاد و ندامشغول درصد( 11/11) كشاورزی به گلسایان  اسایان  روسایایی  جمعیت یعمده بخش

 ذال .كندمی ایفا خطه این در را اصاالی كنرُ ی(ملّ سااط  )در فعالیت فضااایی تقساای  در كشاااورزی

 و اورزیكش بخش كیفی و كمّی ارتقاء گ و درن گلسیا اسیان بلندمد  یتوسعه اهداف به دساییابی 

 زراعی محصااوت  افزایش به توجه ،میان این در اساات. ن فیه یانروساایای زیساایی شاا ای  ب بود

 پایدارسااازی ب بود ج ت در اقدامی ه  و اساات ب خوردار خاصاای جایگاه از سااویا جمله از راهب دی

 قلمداد ملّی و ایمنطقه محلی، یلفمخ سااطوح در توسااعه كالن هایهدف راساایای در آن تولید

 تنخس مقام همواره سویا ویژه به روغنی، هایدانه تولید م   قطب عنوانبه گلسیان اسیان شاود. می

 ولمحص این از حمایت ب  مؤث ی نقش تواندمی سویا ایبیمه هایسیاست لذا دارد. كشور سط  در را

 .ندك ایفا غذایی مواد واردا  به وابسیگی كاهش و كشور مصا فی  هاینیاز از بخشای  تأمین منظوربه

 دمور یمنطقه در آن مشکال  رفع و بیمه پذی ش افزایش راسایای  درمؤث   گامی زی  یاهپیشان اد 

 بود: خواهد ب رسی
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 و بیمه صااندو  میان ارتباطی لپُ عنوانبه دهساایان ه  در كشاااورزی خدما  م اكز از اساایفاده -

 اداری امور دیگ  و ق ارداد عقد ب ای م اكز این در بیمه ینماینده راساایق ا همچنین ،سااویاكاران

 آن. به م بوط

با  له،محوّ وظایف انجام به بخشیدن سا عت  و كشااورزان  مناساب  رساانی اطالع دیتمحدو كاهش -

 ینا كه آموزشی هایدورهدر  ،«سبز سااه» عنوان با م تب  و میخصص یوظیفه  وهاینی از یفادهاس

 و همکاری ینامهتفاه  امضاااای و بیمه صاااندو  و وظیفهنظام نمسااائوت ه بامذاك  اهر از م  

 یانسااه یلیهاوّ آموزش و گذارقانون ن ادهای در نیاز مورد لوای  و قوانین تصویب با آنك دن اج ایی

 .در روسیاهای مورد نظ  كاره ب آغاز و اعزام از ، پیشسبز

 الس یک در (منطقه مدوّ كشت عنوانبه )سویا خود كشات  لگویا به بخشایدن  تنوّع با كشااورزان  -

 در خط  نامطلوبگذاری اث  از روشاای چنین انیخاب با و داده نشااان خود از گ یزیخط  رفیار زراعی

 را كشاورزان ،آن  ب عالوه و نبوده كارساز موارد یهمه در راهکار این .كاهندمی خویش هایفعالیت

تواند در این زمینه كارساز می زی  اخیصااصای   راهکارهای لذا .ساازد می ممح و بیشای   درآمدهای از

 باشد:

 ب داری.ب  ه واحدهای ساخیار به توجه با چندمحصولی یبیمه ب ای بیمهحق در تخفیف -

 عقادان زمان در زی ا .كشاورزان از اقساطی صور به بیمهحق دریافت ب ای تم یداتی گ فین نظ  در -

 مالی شدید محدودیت و كاشت یهزینه و بذر خ ید زمین، سازیآماده یهزینه با ورزانكشاا  ق ارداد

 .باشندمی رو به رو

  خا تساا یال  ایجاد با ضاا ور  دارد شااده،بیمه سااویاكاران میان ،اعیبارا  مثبت تأثی  به نظ  -

 ذی شپ ب ای تزم و افیك هایانگیزه ،اعیبارا  این محل از بیمه هایتع فه دریافت و سویاكاران ب ای

 .شود ف اه  بیمه

 ی شپذ ب  مثبیی تأثی  خط كهتمام هایبیمه یارائه سااویبه سااویا یبیمه ساایاساات گی یج ت -

 دارد. سویا بیمه

 اب ن اد()م دم جومشاااركت نظام ساامت به دولیی حالت از كشاااورزی یبیمه نظام تدریجی انیقال -

 .الفعّ خصوصی بخش همکاری
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 اگ چه اد،د نشان بیمه پذی ش ب  زی كشت ساط   و كشایزار  یاندازه تأثی  یزمینه در تحقیق نیایج

 و داده اننش بیمه پذی ش به بیشی ی گ ایش ،پاخ ده كشاورزان عبارتیبه و ت كوچک هایسویاكاری

 موجب اما ،باشدمی بیمه صندو  اسااسای   اهداف راسایای  در ام  این و اندنموده بیمه را خود مزارع

 تواند:می بیمه صندو  بناب این بود. خواهد بیشی  زی كشت سط  با خط ك  كشاورزان رفتب ون

 شاورزانك از حمایت تداوم ضمن سویا، یبیمه به گ ایش در زی كشت سط  منفی تأثی  به توجه با -

 ت بزرگهای ریسویاكا ب ای سویا محصاول  یبیمهی تع فه ،درآمدی منابع افزایش منظوربه پا،خ ده

 توجه اب را بیمه مبلغ کانیپلّ و درصدی صور به وك ده  هم اه بیشای ی  هایبخشاودگی  و تخفیف با

 ی دهد.یتغ زی كشت سط  به

 ،پیشااین هاینامهبیمه عملک د و ق ارداد یپیشااینه و هاالساا پایه ب  درصاادی تخفیف تعیین -

 .هانامهبه خ یداران بیمه یژهو تخفیف عمالاِ و خ یداران بندیرتبه عبارتیبه

 نشااان را گذارانبیمه از منسااج  هایداده آوریگ د در بیمه صااندو  نارسااایی تحقیق، هاییافیه -

 از اهداده پایگاه ایجادلذا،  است. نیامده عمل به صاندو   مج یان ب ای تع یفی گونههیچ زی ا دهد.می

 بیمه صندو  روغنی، هایدانه ش كت بین  کمشی همکاری و همسوسازیب ای  سویاكار كشااورزان 

 تولید پایدارسااازی منظوربه كشاااورزی خدما  م اكز و طبیعیمنابع تحقیقا  م كز و محصااوت ،

 ور صبه اطالعاتی پایگاه یک ایجاد باض ور  دارد  .پذی د انجام بیمه ف هنگ گسای ش  و كشااورزی 

های ویژگی و...(، تحصیال  روسیا، )دهسایان،  نكشااورزا  ف دی هایویژگی روغنی، هایدانه كارگ وه

 ه  رد سموم و هاكود كارب د آبیاری، نوع خاک، ویژگی كشت، یپیشینه ،كشایزار  ی)اندازه كشایزار 

 یپیشینه) محصول یبیمه وضاعیت  تعیین و...(، گذشایه  ساال  چند در كشات  الگوی زراعی، ساال 

 و كشاورز اخییار در دفی چه صور به كه شود مشاخص  و..( غ امت، دریافت و زیان یپیشاینه  بیمه،

های كشاورزی و فعالیت به بخشیهویتشامل  ط ح این از ناشی هایهدف گی د. ق ار یادشاده  م اكز

 و هابیماری و آفا  كنی ل؛ موجودهای ی دادهسامانه پایه ب  ایهكشااورزان؛ ت یه الگوی كشت منطق 

؛ لیدتو بیشی  پایداری راسیای در سموم و كود هاین ادهفی كا و هنگامبه توزیع و خاک خیزیحاصل

 یتشویق هایسیاست عمالاِ و آمیزمخاط ه و خط ك  كشاورزان حیی و مناطق شناسایی و بندیرتبه

 ب ای رویدادها رخداد از پیش احیمالیهای زیان از كشااااورزان آگاهیپیش؛ و نیاز مورد تنبی ی و
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 صندو  درآمدی منابع ب بود و كشاورزان ساود  افزایش یا و زیان هشكا در پی آن، و اهخط  كاهش

 بیمه.

 مالی خ یداران دیگ  مانند كشاورزی بانک بیمه، صاندو   در عضاویت  حق نظام اندازیراه و ایجاد -

 به های مناساابهجایز صااور به صااندو  در عضااویت از ناشاای منابع سااود از گی یب  ه و بانک

 گذاران.بیمه

 هب توجه با غ امت پ داخت هایتع فه و بیمهی حقمحاسبهی نحوه بیمه: شدنایو منطقه اسایانی  -

 خط . ض یب و خط های عامل همچنین و اقلیمی تنوّع

 سالی،خشک شامل گلسیان اسیان در سویا محصولی ت دیدكننده یاهخط  ت ینم   اینکه به نظ  -

 ایبیمه پوشاش  تحت نوین شا ای   باها عامل این لذا باشاد، می نشاادنبندیغالف یعارضاه  و آفا 

 ق ارگی ند.

 ودشمی تأكید لذا .است شده ب آورد خشاکسالی  خط  اسایان،  كشااورزی  بخش آسایب  بیشای ین  -

 بسیار گ ایش و انگیزه ، به یقین،ام  این .ق ارگی د خاصای  ایبیمه پوشاش  تحت خشاکساالی   خط 

 نمود. خواهد جادای كشاورزان در محصول بیمه ب ای را زیادی

 ساعت 11 از پس و شده درو دسات  با گ گان شا  سایان   مناطق از بسایاری  در ساویا  محصاول  - 

 بیمه پوشااش تحت درو از پس ساااعت 11 تا محصااول اینبناب این تزم اساات  شااود.می كوبیده

 ق ارگی د.

 علمی ییابمکان عبارتی به و نبوده مناسب پ اكندگی نظ  از اسیان همدید هواشناسی هایایسیگاه -

 ب ای همدید ایسیگاه ایجاد چندین شودمی تأكید لذا است. نشده انجام هاایسایگاه  این ب ق اری ب ای

 شود. گ فیه نظ  در بح انی مناطق
 توان، مدل یک هایقابلیت جمله از و دارد زیادی اهمیت جغ افیا دانش درالگو وجود  اینکه به نظ  -

 داریناپای و پایداری روند پژوهش،این  از آمده دسااتهب نیایج به توجه با لذا، باشاادمی آن بینیپیش

  است: شده بینی پیش زی  نمودار در محصوت  بیمه در
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 محصوالت کشاورزیی های کلّی پایداری و ناپایداری در بیمه( روش1نمودار )

 پايداري مسير 

  یتينارضا و مهيب نظام يناکارآمد 

 کشاورزان

  کشاورزان رفتنبرو

 نظام بيمه از خطرمک

 بهبود کمّی و کيفی محصول

  ددرص قرارگرفتن پوشش زير 

 اورزانکشناچيزي از 

 رويه کود و سموم شيميايیکاربرد بی 

هاي زيانبار  اثرگذاري کاهش

 محيط زيست

 ايهبيم هايتاليفعّ تيکمّ و کيفيت کاهش 

  غرامت و دريافتی بيمهقح ميان تعادل نبود 

 ?پرداخت

  کيفيت افزايش

  هايتسياس کارگيريهب رسانیتخدما

 تشويقی و ترويجی

ب  ناسهاي تشويقی نامسياست

مانند اعطاي کود و سموم  

 ارزان

 کارکنان آموزش
  سنوانی بخشودگی

 گذاربيمه

برخورد مناسب 

کارشناسان با 

 کشاورزان

ن  کشاورزا بيمهقح تقسيط

 درآمدکم
هاي ويژه در  ايزهج اهداء

 دوره قرارداد بيمه

  قراردادهاي انواع به بخشیعتنوّ 

   بيمه

  عطايويژه در اکردن بيمه بهالزامی

ي  تسهيالت بدون نظارت بر نحوه

 کرد تسهيالتهزينه

  کشاورزان از گسترده طيف حفظ

 خطرکشاورزان کم ويژههب

  و بيمه مالی منابع افزايش

 بيمه دريافتی وحق ميان تعادل

 و عيدرتوز نظارت و کنترل 

 کاربرد کود و سموم

 روش به آفات کنترل

 مهارزيستی و مبارزه تلفيقی
 آبياري نوين هايشازرو تفادهاس

  يهايتالفعّ تيفيک کاهش 

و  مهيب دری اخالق هايهمخاطر شيافزا ايهميب

 هاي غرامتافزايش درصد مطالبه

  وی تينارضا سطح شيافزا

 شدگانکاهش شمار بيمه
ی  مال تيوضع شدن بدتر

 مهيب صندوق

  صندوق عملکرد از یابيارز

 ه و ميزان رضايتمنديميب
 ايهمنطق نيقوان بيتصو

  جيترو نظام جاديا

 یسازمانندرو

هاي زيانبار محيط افزايش اثرگذاري 

 زيست 

 هشدو بومی مقاوم ازارقام استفاده

 نژادي(هاي به)روش

ي هاشرواستفاده از 

 زراعیبه

 کشاورزاني تمنديرضا جلب

 هازيان یابيارز در عيتسر 
زيان و   یابيارز در عدالت

هنگام  ادالنه و بهپرداخت ع

 زيان

افزايش نرخ پذيرش 

 بيمه

 مسير ناپايداري 

  نظامي داريپا

  محصوالت مهيب

 يکشاورز

توسعه پایدار در 

 تولید کشاورزی

و   مهيب صندوقی مال تراز بهبود

 بيمه پرداختیايجاد تعادل در حق

 بيمه صندوق در کشاورزان از هاداده پايگاه ايجاد

ناپايداري نظام 

يمه محصوالت ب

 

ناپایداری 

تولیدات 

 کشاورزی

 

 دريافتی بيمهقحکاهش 
 

  کشاورزان درصد افزايش 

 کننده غرامتتدرياف

 کشاورزی محصوالت بیمه
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 منابع
 اقیصاد ریزیب نامه و پژوهش مؤسسه آمار، آئینه در ای ان و ج ان كشاورزی (1331) ف. زاده،آقاسی
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