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منطقه  بیمه شاخص آب و هوایی است که بر اساس پارامترهاي آب و هوایی
و مشکالت بیمه سنتی از قبیل مخاطرات اخالقی و انتخاب ناسازگار را به 

 اقدام به بررسی عوامل موثر بردر این پژوهش ضمن معرفی بیمه شاخص آب و هوایی 
در شهرستان اهر  مشارکت گندمکاران در طرح پیشنهادي بیمه شاخص آب و هوایی با استفاده از الگوي الجیت

 گردیدههمچنین میزان حق بیمه تمایل به پرداخت گندمکاران جهت شرکت در این طرح پیشنهادي محاسبه 
 .است شدهآوري جمع 1391هرستان اهر در سال گندمکار دیم ش

 سطح از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزي، گندمکاران
تأثیر مستقیم و  و نوع فعالیت کشاورزي با بیمه شاخص آب و هوایی، سطح تحصیالت دبیرستان به باال

داري بر سال گذشته تأثیر معکوس و معنی 3یرهاي حق بیمه پیشنهادي و تعداد سابقه بروز خسارت در 
در این میان میزان آشنایی گندمکاران  .شاخص آب و هوایی دارند

احتمال در فعالیت زراعی داراي کمترین اثر بر  و مشغول بودن کشاورز تنها
متوسط حق بیمه  ،بر اساس پارامترهاي برآورد شده الگوي الجیت

که در مقایسه با حق بیمه  محاسبه گردیدریال  91470
  

  مشارکت
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بیمه شاخص آب و هوایی است که بر اساس پارامترهاي آب و هوایی کشاورزي، هاي مدرنیکی از انواع بیمه
و مشکالت بیمه سنتی از قبیل مخاطرات اخالقی و انتخاب ناسازگار را به  گرددمیمانند میزان بارندگی و دما طراحی 

در این پژوهش ضمن معرفی بیمه شاخص آب و هوایی . دهدمقدار زیادي کاهش می
مشارکت گندمکاران در طرح پیشنهادي بیمه شاخص آب و هوایی با استفاده از الگوي الجیت

همچنین میزان حق بیمه تمایل به پرداخت گندمکاران جهت شرکت در این طرح پیشنهادي محاسبه 
هرستان اهر در سال گندمکار دیم ش 289از  از طریق تکمیل پرسشنامهاطالعات الزم 

گندمکاران رضایت میزانحاکی از آن است که  برآورد مدل الجیت
با بیمه شاخص آب و هوایی، سطح تحصیالت دبیرستان به باال

یرهاي حق بیمه پیشنهادي و تعداد سابقه بروز خسارت در دار و متغ
شاخص آب و هوایی دارندپیشنهادي بیمه مشارکت گندمکاران در برنامه 

و مشغول بودن کشاورز تنهابا بیمه شاخص آب و هوایی بیشترین اثر 
بر اساس پارامترهاي برآورد شده الگوي الجیتهمچنین . داردبیمه مشارکت گندمکاران در این برنامه 

91470 برابر با تمایل به پرداخت گندمکاران اهر به ازاي هر هکتار گندم
  .باشدریال است مقدار معقولی می 145000فعلی بیمه عملکرد گندم که 

مشارکت شاخص آب و هوایی، گندم، مدل الجیت، بیمه اهر، : کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار
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Abstract 

    One of the modern types of insurance is the weather index insurance that has developed based on 

climatic parameters such as rainfall and temperature. The weather insurance significantly decline 

traditional insurance problems such as moral hazard and adverse selection. This study, whiles 

introducing the weather index-based insurance, has examined the factors that influence the 

willingness to participation of farmers on the weather index-based insurance plan using the logit 

model in Ahar County. The required data was collected form 289 farmers in this county in 1391 

year. Results of estimated logit model showed that the satisfactory from performance of agricultural 

products insurance, familiarity with the weather index-based insurance, high school education and 

the type of agricultural enterprise have direct and significant effects on probability of adoption of 

the weather index insurance. Whereas, the proposed amount of premium and the number of 

occurred damage in recent 3 years have reverse and significant effects on it. In this context, the 

familiarity of wheat cultivators by the weather index insurance has the most effect on the 

probability of adoption of weather index insurance. Based on the estimated parameters of logit 

model, the average premium that calculated for the willingness to pay of the Ahar wheat cultivators 

was 91470 Rials per hectare and in comparison with the current insurance premium of wheat yield 

insurance, which is about 145000 Rials, This amount is reasonable. 

 

Keywords: Ahar, Logit model, Participate, Weather index insurance, Wheat 

 

  مقدمه
هاي توأم با بخش کشاورزي از جمله فعالیت     

گریز از ریسک در بخش . ریسک و نبود اطمینان است
یکی از . ناپذیر است اما قابل مدیریتکشاورزي اجتناب

ابزارهاي مدیریت ریسک در بخش کشاورزي، بیمه 

بیمه محصوالت کشاورزي . محصوالت کشاورزي است
ساز و کاري براي مشارکت در ریسک است که در عمل 
- موجب انتقال ریسک از بیمه گذاران به موسسات بیمه

 دهوزیرزاترکمانی و ( شودکننده دولتی یا خصوصی می
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اي بیمه کشاورزي فرآیند اقتصادي دو سویه). 1386
است که طی آن قراردادي به منظور جبران خسارت 

-مابین بهرهاحتمالی و با هدف نیل به امنیت غذایی فی

و موسسات ) حقیقی و حقوقی(بردار بخش کشاورزي 
صندوق بیمه کشاورزي ( شودبیمه کشاورزي منعقد می

1391.(  
ز زمانی که کشاورزان در از نظر تاریخی، ا  

جوامعی که با هم ریسک مشترك داشتند متحد شدند تا 
هاي از درآمد محصوالت خود محافظت کرده و از زیان

ناشی از خسارات تگرگ در امان بمانند، بیمه کشاورزي 
محدوده و پوشش بیمه کشاورزي، مرحله به . رشد کرد

و هاي اخیر ساز در سالمرحله گسترش یافته است و 
کارهاي گوناگونی براي مقابله با مشکالت بیمه سنتی 

 از قبیل مخاطرات اخالقی و انتخاب ناسازگار کشاورزي
یکی از این ساز و کارها استفاده از . ایجاد شده است

هاي شاخص محور بیمه. است ١هاي شاخص محوربیمه
تري براي عرضه در واقع رویکردهاي کم هزینه

مشکالت مربوط به بیمه محصوالت زراعی هستند که 
چند خطره محصوالت زراعی از جمله مخاطرات اخالقی 

در محصوالت . دهندهاي اجرایی را کاهش میو هزینه
اي شاخص محور، پرداخت غرامت بر اساس بیمه

گیرد بلکه مبتنی معیارهاي عملکرد مزرعه صورت نمی
هاي آب و اي و یا برخی شاخصبر عملکردهاي منطقه

ل مشاهده همانند درجه حرارت یا بارندگی هوایی قاب
حمایت صورت اي، در این محصول بیمه. باشندمی

گرفته از کشاورزان بر این اصل استوار است که 
شده مثال میزان بارندگی، همبستگی شاخص انتخاب 

 رجدادارد  هاي وارده بر تولیدزیادي با خسارت
)2001.(  

کشاورز به  قرارداد بیمه شاخص آب و هوایی با هر
شود و غرامت به کشاورز در صورت جداگانه منعقد می

شود که شاخص مد نظر مثال میزان صورتی پرداخت می
. اي تعیین شده برسدبارندگی به یک حد آستانه

                                                           
١ Index based 

ب و ها بر اساس رابطه همبستگی پدیده هاي آشاخص
ها و با توجه به داده هوایی و میزان عملکرد محصول

افراسیابی و ( شودمزارع ساخته میسوابق تاریخی 
نشان داده است که بیمه  )2006(کیز اس ).1391همکاران 

شاخص آب و هوایی یک وسیله انتقال ریسک براي 
تولیدات کشاورزي در کشورهاي با درآمد پایین بوده و 
یک نیاز اصلی و عامل مؤثر و مکانیسم کارا براي انتقال 

زایش درآمد ریسک حوادث طبیعی بوده و باعث اف
افزایش عملکرد محصول و کاهش  .کشاورزان است

هاي طبیعی از جمله عواملی است ناشی از پدیده خسارت
که در بیمه شاخص آب و هوایی مورد تجزیه و تحلیل 

ناپذیر بخش در نتیجه علیرغم اهمیت انکار. گیردقرار می
کشاورزي و تنوع آب و هوایی موجود و مخاطرات 

ک سو و از سوي دیگر کثرت جدي طبیعی از ی
برداران خرده پا و متوسط کشاورزان گندمکار و بهره

شرایط فقر و آسیب پذیري باال، ضرورت وجود نظام با
. سازدبیمه شاخص آب و هوایی را اجتناب ناپذیر می

هاي هزینهو کاهش مشکل مخاطرات اخالقی ضمن اینکه
 اداري آن، از جمله نکات قابل توجه و جالب بیمه

  .شاخص آب و هوایی است
ترین سطح استفاده از بیمه شاخص آب و گسترده 

در ایاالت متحده امریکا و  1990هوایی در نیمه دهه 
حوادث  کانادا و از طریق برنامه تضمین غرامت ناشی از

دوراندیش و نیکوکار ( بار طبیعی بوده استفاجعه
در حال حاضر در جهان بیمه تولید محصوالت ). 1387
هاي بیمه - )الف: شوداورزي به دو صورت اجرا میکش

فرادي افراد طراحی و اجرا بر اساس عملکرد ان که سنتی
هاي مدرن که بر اساس شاخص در بیمه -)و ب شودمی

در حال حاضر در ایران بیمه  .گیردمنطقه صورت می
شاخص آب و هوایی وجود ندارد و بیمه سنتی عملکرد 

قهري و طبیعی تحت پوشش شود که خطرات اجرا می
زدگی و خشکسالی و غیره شامل سیل، تگرگ، سرما

هدف بیمه سنتی کاهش زیان و یا ریسک با  .است
-هاي اندك پرداختی از سوي بیمهاستفاده از حق بیمه
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وسیع است، به نحوي که زیان در بین  مقیاسگذاران در 
معموال  در این نوع از بیمه .شوداعضاي گروه تقسیم می

گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه در اختیار صندوق یمهب
دهد که این صندوق توسط جبران خسارت قرار می

گر مدیریت شده و از موجودي آن براي جبران بیمه
عالئی و رشیدي (شود گذار استفاده میخسارت بیمه

در رویکردهاي سنتی بیمه، ارزیابی ریسک ). 1387
آید، اما چنین اقدامی می افراد، از مسایل اصلی به حساب

خصوصا در بیمه کشاورزي ( به دلیل مشکالت اجرایی
دو مشکل . فرآیندي پر هزینه است) و پوشش کل مزرعه

اصلی استفاده از بیمه سنتی وجود ریسک انتخاب 
ریسک . نامتناسب و ریسک مخاطرات اخالقی است

شود که اطالعات میانتخاب نامتناسب، زمانی حادث 
هاي موجود در مورد بیمه، بیش از ان از ریسکگزاربیمه

-این امر منجر به شرکت بیمه. گر استاطالعات بیمه

گزاران کم ریسک گزاران پر ریسک و عدم شرکت بیمه
اما بیمه شاخص آب  ).1387عالیی و رشیدي ( شودمی

و هوایی تا حد زیادي این دو مشکل بیمه سنتی را مرتفع 
اطالعات انفرادي کشاورزان سازد، زیرا نیازي به می

نداشته و این امر از یک طرف منجر به کاهش مخاطرات 
 هايهزینه اخالقی شده و از طرف دیگر باعث کاهش

گردد، البته این مسئله باعث کاهش حق ی بیمه مییاجرا
  .   گرددبیمه پرداختی کشاورزان نیز می

ارندگی به عنوان طراحی و نحوه استفاده از بیمه ب
 ،)2003(رزي توسط استوپا و هس ر سیاست کشاابزا

صورت مطالعه موردي  به آنهامورد بحث قرار گرفته و
 .قرار دادندتحلیل مورد در مراکش را شاخص بارندگی 

بیمه شاخص بازار  وضعیت، )2005گینه و همکاران (
ه و نشان قرار داد مورد بررسی را هنددر  بارندگی

اساس باید پرداخت بیمه برکه در این نوع بازار دادند 
در  )جدول توزیع پایوت( هاي بارش محلیگیرياندازه

، )2006کارویه و همکاران ( .فصل کشاورزي انجام شود
بیمه شاخص آب و هوا را براي کشورهاي افریقایی بر 
اساس سه شاخص بارش، دما و درجه دماي روزانه 

هوا یکی ارائه دادند، آنها با توجه به اینکه ریسک آب و 
باشد، بیمه ها در کشاورزي میاز مهمترین ریسک

شاخص آب و هوا را به عنوان یکی از کارآمدترین 
 ،)2007سانیکوا و همکاران (. نمایندها معرفی میطرح

بیمه شاخص آب و کارایی و بازدهی بیمه عملکرد و 
هاي آب و هوایی مناطق هوایی را در مدیریت ریسک

 1979-2000اي کشاورزي روسیه در بین سالهايجلگه
 ،)2010(لیبلوس و کواریون . مورد ارزیابی قرار دادند

هاي هواشناسی و بیمه کشاورزي بر اساس شاخص
هاي هواشناسی را در درآمد و بازده تأثیر شاخص

  درآمد کشاورزي به خصوص در کشورهاي کم
ر و ویتنام مورد بررسی قرا همچون افریقاي جنوبی

-نتایج حاکی از این است که استفاده از شاخص .دادند

هاي مناسب و مکانیسم رشد محصول، روش مناسبی 
حیاتی و (. کشاورزي است بیمه هايدر طراحی سیاست

اقدام به بررسی عوامل موثر بر پذیرش  ،)1389 همکاران
با استفاده از بیمه دام روستایی در شهرستان سلماس 

، عوامل موثر بر )1390(نصیري  .نمودندالگوي الجیت 
مشارکت کشاورزان چغندرکار در طرح پیشنهادي بیمه 

از طریق الگوي  اي در شهرستان خوي راعملکرد منطقه
ترکمانی و موسوي . مورد بررسی قرار داد الجیت

، اثرات بیمه محصوالت زراعی بر کارایی تولید و )1390(
 مدیریت ریسک کشاورزان استان فارس را مورد

، در )1391عزیزنصیري و همکاران (. بررسی قرار دادند
هاي آب و اي اقدام به تعیین حق بیمه شاخصمطالعه

هوایی محصوالت کشاورزي براي محصول گندم مراغه 
  .نمودند

هاي که در سطح وسیعی از زمین استگندم گیاهی 
با توجه به اهمیت . شودکشاورزي دنیا و ایران کشت می

گندم و اینکه تولید آن بیش از همه به آب و استراتژیک 
هوا و شرایط اقلیمی بستگی دارد، این محصول در این 

نیز منطقه مورد مطالعه . ه استمطالعه مدنظر قرار گرفت
هاي اصلی تولید که یکی از قطب باشدمیشهرستان اهر 

این . استگندم دیم در استان آذربایجان شرقی 
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 39/5ح زیر کشت، هکتار سط 23700شهرستان با 
بوده و درصد از سطح اراضی گندم دیم استان را دارا 

هاي از لحاظ تولید گندم در استان بعد از شهرستان
به علت وابستگی  .میانه و مرند در رتبه سوم قرار دارد

شدید تولید گندم در مناطق دیم به میزان و پراکنش 
از فرم  هاي مختلف بارندگی، میزان عملکرد در سال

ارندگی بوده بخاصی تبعیت نکرده و بیشتر تابعی از 
است که این مسأله اهمیت ویژه بیمه شاخص بارندگی و 

مدیریت جهاد کشاورزي ( دهددما را در منطقه نشان می
  ).1390شهرستان اهر 
بیمه شاخص آب و  معرفیمطالعه  اینهدف از 

هوایی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت 
مکاران در طرح پیشنهادي بیمه شاخص آب و هوایی گند

میزان حق ، همچنین در ادامه .باشددر شهرستان اهر می
 جهتتمایل به پرداخت کشاورزان اي که گندمکاران بیمه

شرکت در طرح بیمه پیشنهادي شاخص آب و هوایی 
  .شودمحاسبه میدارند، 

 
  هاروش و مواد

مشارکت گندمکاران وضعیت در مطالعه حاضر     
به دو اهر در طرح بیمه پیشنهادي شاخص آب و هوایی 

صورت تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در نظر گرفته 
شود، لذا متغیر وابسته تحقیق به صورت کیفی می

توان از الگوي میدر چنین مواقعی . دوگانه خواهد بود
الگوي . نموداقتصادسنجی الجیت یا پروبیت استفاده 

الجیت از تابع توزیع تجمعی لوجستیک و الگوي پروبیت 
بینی پیشاز تابع توزیع تجمعی نرمال براي انتقال مقادیر 

خطی به درصد احتمال  شده توسط الگوي رگرسیون
کنند و نتایج بسیار مشابهی را در اختیار استفاده می

مقایسه با الگوي همچنین الگوي الجیت در. گذارندمی
ها و محاسبات از لحاظ برآورد مدل و کششپروبیت 

الگوي الجیت داراي متغیر . باشدتر مینهایی آسان
ر براي کشاورزان وابسته کیفی است که مقادیر صف

بیمه شاخص آب  درکه تمایل به مشارکت گندمکار دیم 

که تمایل به و یک براي گندمکاران دیم ندارند و هوایی 
تعریف دارند، ی بیمه شاخص آب و هوایمشارکت در 

  :و ساختار آن به صورت زیر است شودمی
 Z ∗=  +   +                                              [1] 

کشاورزان نسبت به بیمه  تمایلوضعیت ∗ Z در آن که 
، برداري از   xشاخص آب و هوایی پیشنهادي و 

خصوصیات اقتصادي، اجتماعی، فردي و جغرافیایی 
نیز جزء  uپارامترهاي الگو و  βو  αام، iکشاورز 

  .خطایی الگو است
تعریف شود که از مقادیر   Zاگر متغیري به نام 

 ∗ Z<0صفر و یک تشکیل شده باشد، به طوریکه اگر 
صورت داراي مقدار یک و در غیر این  Zباشد متغیر 

احتمال اینکه  ي مقدار صفر باشد، بدین صورترادا
iآب و هوایی  امین گندمکار در طرح بیمه شاخص

 آیدپیشنهادي مشارکت نکند از رابطه ذیل به دست می
  :)2007گرین، (

 
 

] 2[
                       ii xz ee

pi βα++
=

+
=−

1
1

1
11  

با تقسیم احتمال مشارکت در طرح بیمه شاخص آب 
گندمکار دیم به احتمال  کشاورز امینiو هوایی توسط 

عدم مشارکت در آن و گرفتن لگاریتم طبیعی از 
  :روابط زیر به دست می آید٬طرفین

] 3[        =             =     
]4[  L =Ln(       )=  = +      

ه کلگاریتم نسبت مشارکت به عدم مشارکت بوده  Lکه 
نیز پارامترهاي  βو αنام مدل الجیت معروف است و ب

که در متغیرهاي توضیحی برداري از    و  الگو هستند
، تعداد اعضاي گندمکار سنمطالعه حاضر شامل 

سابقه فعالیت خانواده، تعداد نیروي کار خانوادگی، 
سال  3خسارت گندم در تعداد سابقه بروز ، يکشاورز
در ( میزان آشنایی با بیمه محصوالت کشاورزي، گذشته

، میزان رضایت کشاورزان گندمکار )قالب طیف لیکرت
در قالب ( دیم از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزي

،  استفاده مداوم از بیمه محصوالت )طیف لیکرت
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تحصیالت وکشاورزي، مقدار حق بیمه پیشنهادي، 
  .باشندفعالیت کشاورزي میکشاورز و نوع 

با توجه به اینکه بیمه شاخص آب و هوایی جدید 
شود لذا از حق بیمه عملکرد بوده و در کشور اجرا نمی

شود به عنوان یک گندم دیم که در حال حاضر اجرا می
جهت محاسبه متغیر حق بیمه  جانشین و مقدار اولیه

استفاده شده و سپس این مبلغ تحلیل  پیشنهادي
میزان حق بیمه بدین منظور، . گردداسیت میحس

براي بیمه سنتی عملکرد گندم گندمکاران اهر پرداختی 
ریال به  145000به مبلغ  1389- 90در سال زراعی 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي (ازاي هر هکتار 

با سپس به عنوان مبلغ اولیه در نظر گرفته شد و  )1391
موالیی و (و ) 1984(رهیافت هانمن گیري از الهام

هاي پیشنهادي براي مبالغ حق بیمه) 1388همکاران 
سنجش میزان حق بیمه تمایل به پرداخت کشاورزان در 

این جدول . تعیین شد 1مطابق جدول  متفاوتسطح  20
 5هاي افزایش مبالغ به اندازهشامل ده مبلغ متفاوت 

 5درصدي و ده مبلغ متفاوت به میزان کاهش مبالغ 
 145000(از میزان حق بیمه سهم کشاورز درصدي 

  .باشدمی) ریال

در مرحله ، پس از بدست آوردن مبالغ پیشنهادي
گیري الهامبعدي میزان تمایل به پرداخت حق ریسک با 

. شودمحاسبه می) 1388(از مطالعه موالیی و همکاران 
نشان داد که ارزش ) 1984(هانمن  ، بر این اساس

تصادفی پیوسته غیرمنفی، مانند مبلغ انتظاري هر متغیر 
  :صورت زیر نوشته شود تواند به تمایل به پرداخت، می

]5[  ∫
+∞

=
0

)()( dxxFXE  
   .باشدمی xتابع توزیع تجمعی  F(x)که 

هاي  تفاضل مطلوبیت( dVچنانچه تابع توزیع تجمعی 
پیشنهادي حق بیمه ، که احتمال پذیرش مبلغ )غیرمستقیم

تعریف گردد،  F(dV)صورت  دهد، به را نیز نشان می
در ) WTP(پرداخت ه حق بیمه تمایل ببراي برآورد 

هاي استخراج انتخاب دوتایی بایستی میانگین یا  روش
 تمایل بهحق بیمه میانگین . محاسبه شود WTPي  میانه

ي انتگرال معین تابع  پرداخت با استفاده از محاسبه
موالیی و همکاران، (آید  دست می توزیع تجمعی به

1388(:  
P(   = 1) =    (  )                                 
E(WTP)=∫   (  )                                    [6] 

                
  ستان اهر براي گندمکاران شهر حق بیمهپیشنهادي مبالغ  -1جدول 

50 
 درصد

45 
 درصد

40 
 درصد

35 

 درصد
30 

 درصد
25 

 درصد
20 

 درصد
15 

 درصد
10 

 درصد
5  

 درصد
 تعیین مبالغ

)ریال( 145000کاهش از  137750 130500 123250 116000 108750 101500 94250 87000 79750 72500  

)ریال( 145000افزایش از  152250 159500 166750 174000 1181250 188500 195750 203000 210250 217500  
  

از طریق مورد استفاده در این مطالعه  هايداده
تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه به صورت میدانی 

ها یک البته در تکمیل پرسشنامه. شده است آوريجمع
آگاهی به گندمکاران منطقه در خصوص بیمه پیش

شاخص آب و هوایی با پارامترهاي دما و بارندگی داده 
شده تا کشاورزان یک آشنایی ضمنی با این محصول 

، این تحقیق جامعه آماري. اي داشته باشندبیمه
آنها تعداد کل بوده که گندمکاران دیم شهرستان اهر 

گیري به روش نمونه. باشندنفر می 12400برابر با 

و به منظور تعیین حجم بوده  صورت تصادفی ساده
نمونه، از فرمول کوکران به صورت زیر استفاده شده 

=   .است              =      × .   × .  × .       × .     .   × .  × .  =   .                                                                      [7] 

حجم جامعه آماري، = Nحجم نمونه، = nدر این آن، 
t = 95ضریب اطمینان قابل قبول در سطح اطمینان 

نسبت گندمکاران پذیرنده بیمه = P ،)96/1(درصد
که از اطالعات  )=26p(%شاخص آب و هوایی 
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=  q.هاي پیش آزمون به دست آمده استپرسشنامه
نسبت گندمکاران نپذیرنده بیمه شاخص آب و هوایی 

)p -1q=.( d= نصف فاصله حدود اطمینان یا اشتباه
در نظر گرفته شده  05/0مجاز که براي افزایش دقت

به پارامترها و مقادیر این پارامترها در با توجه  .است
نفر کشاورز  289، حجم نمونه برابر با )7(رابطه 

  .محاسبه شد
 

  نتایج و بحث
در مطالعه حاضر خطرات اصلی که تولید گندم دیم 

بخش  5کنند به تهدید می در منطقه اهر کشاورزان را
ها و آفات، بیماري، آب و هوا، عدم دسترسی به نهاده

ها تقسیم شدند که هر کدام از این خطرات انسایر زی
بررسی نتایج . اندبندي شدهتوسط کشاورزان اولویت

آب و درصد از کشاورزان خطرات  84نشان داد که 
این مسأله  اند کههوایی را در اولویت اول انتخاب کرده

جایگاه و اهمیت شرایط آب و هوایی را در تولید گندم 
ارائه بیمه شاخص آب و ضرورت  واهر شهرستان دیم 

آب و هوایی به خطرات همچنین  .دهدهوایی را نشان می
هاي خشکسالی، تگرگ، سرما، سیل، صورت گزینه

از زایی از نظر الویت خسارت طوفان و سایر موارد
کشاورزان مورد سنجش واقع شده که نتایج بررسی در 

درصد  86ها موید آن است که یافته. آمده است 2جدول 
از کشاورزان مهمترین عامل بروز خسارت گندم دیم را 

- تگرگ و سرما در اولویت. نمایندمیخشکسالی قلمداد 

ها اهمیت هاي دوم و سوم  قرار دارند که این یافته

پارامترهاي دما و بارندگی در تولید گندم و بروز 
توان گذر میکند که از این رهخسارت گندم را نمایان می

به جایگاه این دو پارامتر در طراحی بیمه شاخص آب و 
  .هوایی پی برد

 68ها بیانگر آن است که از تحلیل داده نتایج حاصل 
درصد از گندمکاران تمایل به شرکت در برنامه بیمه 

 32پیشنهادي شاخص آب و هوایی را داشته و تنها 
اکی از درصد تمایل به مشارکت ندارند و این یافته ح

مشارکت باالي کشاورزان در برنامه بیمه پیشنهادي 
با توجه به اینکه رضایت کشاورزان از بیمه  .باشدمی

شود در عملکرد که در حال حاضر در کشور اجرا می
میزان احتمال به مشارکت کشاورزان در بیمه شاخص 

دیدگاه کشاورزان گندمکار باشد، آب و هوایی موثر می
وص وضعیت بیمه عملکرد دیم منطقه در خص

لیکرت  محصوالت کشاورزي با سواالتی در قالب طیف
از کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج 

به  ،جدولاین مطابق . آمده است 3 جدولمربوطه در 
طور کلی کشاورزان دیدگاه و آشنایی خوبی از وضعیت 

 88آشنایی سطح بیمه عملکرد منطقه ندارند به طوریکه 
در حد متوسط و با اهداف بیمه، درصد از کشاورزان 

درصد از کشاورزان با شرایط و  89و بوده کمتر از 
همچنین در . ضوابط تأمین خسارت بیمه آشنایی ندارند

از خود میزان رضایت درصد از گندمکاران  88حدود 
را کارشناسان ارزیابی خسارت و  خسارت تعیین شده 

  .اندابراز نمودهمتر از آن در حد متوسط و ک

  
  

  نتایج فراوانی عوامل خسارت آب و هوایی در تولید گندم دیم -2 جدول
  فراوانی تجمعی  )درصد(فراوانی نسبی  نوع خطر  اولویت

  248  86  خشکسالی  1
  23  8  تگرگ  2
  10  5/3  سرما  3
  2  1  سیل  4
  1  1  طوفان  5
  3  5/0  مواردسایر   6

  هاي تحقیقیافته: مأخذ                           
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  در خصوص وضعیت بیمه عملکرد محصوالت کشاورزيمورد مطالعه توزیع فراوانی دیدگاه گندمکاران دیم  -3 جدول
  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  سوال            سطح
  26  آشنایی با اهداف بیمه

)26(  
27  

)53(  
35  

)88(  
8  

)96(  
4  

)100(  
  31  هاي بیمهآشنایی با سودمندي

)31(  
23  

)54(  
33  

)87(  
10  

)97(  
3  

)100(  
آشنایی با شرایط و ضوابط 

  تأمین خسارت بیمه
26  

)26(  
33  

)59(  
30  

)89(  
6  

)95(  
5  

)100(  
رضایت از کارشناسان ارزیابی 

  خسارت
26  

)26(  
31  

)57(  
30  

)87(  
10  

)97(  
3  

)100(  
خسارت تعیین رضایت از 

  شده
35  

)35(  
38  

)73(  
15  

)88(  
7  

)95(  
5  

)100(  
پوشش خسارت با غرامت 

  دریافتی از بانک
44  

)44(  
35  

)79(  
15  

)94(  
5  

)99(  
1  

)100(  
  16  رضایت از حق بیمه پرداختی

)16(  
20  

)36(  
38  

)74(  
20  

)94(  
6  

)100(  
رضایت از رفتار کارشناسان 

  بیمه
18  

)18(  
20  

)38(  
38  

)76(  
20  

)96(  
4  

)100(  
  .اعداد داخل پرانتز فراوانی تجمعی سطوح است*هاي تحقیق یافته: مأخذ

  
  

  در خصوص اثرات دما و بارندگی به عملکرد گندممورد مطالعه گندمکاران  توزیع فراوانی نظرات  -4جدول 
  خیلی زیاد    زیاد          متوسط         کم          خیلی کم      سوال                          سطح

تأثیر مساعد بودن آب و هوا براي 
  شروع به کشت گندم دیم

            1  
           )1(  

4  
)5(  

7  
)12(  

42  
)54(  

46  
)100(  

تأثیر افت بارندگی در عملکرد 
  گندم دیم

1  
)1(  

3  
       )4(  

10  
)14(  

32  
       )46(  

54  
)100(  

تأثیر افت دما در عملکرد گندم 
  دیم

1  
)1(  

7  
        )8                 (

18  
       )26                                        (

49  
       )75                   (

25  
       )100(  

  .اعداد داخل پرانتز فراوانی تجمعی سطوح است*هاي تحقیق، یافته: مأخذ
  

بسیار باالیی وابسته  میزاننظر به اینکه گندم دیم به 
باشد از اینرو از کشاورزان به شرایط آب و هوایی می

در خصوص تأثیرات  گندمکار دیم منطقه سواالتی
بارندگی و دما در مراحل رشدي گیاه مدنظر انجام شد 

بر . آمده است 4که سواالت و نتایج مربوطه در جدول 
درصد  88گردد که بیش از اساس این جدول مالحظه می

از کشاورزان تأثیر مساعد بودن آب و هوا را براي 
 پاسخ "زیاد و خیلی زیاد"شروع به کشت گندم دیم 

تأثیر افت درصد از گندمکاران  86همچنین . دادند
دما در درصد از گندمکاران تاثیر افت  74بارندگی و 

عنوان  "و خیلی زیاد زیاد"را در حد عملکرد گندم دیم  
این یافته بیانگر اهمیت باالي افت بارندگی و . نمایندمی

دما در عملکرد گندم دیم و به تبع آن در شاخص بیمه 
بر همین اساس در این مطالعه نیز  .اشدبآب و هوایی می

این دو پارامتر در بحث بیمه شاخص آب و هوایی 
  . مدنظر قرار گرفت

تمایل به مشارکت  جهت بررسی عوامل اثر گذار بر  
شاخص آب و هوایی در  پیشنهادي بیمه گندمکاران در

دیم شهرستان اهر، الگوي الجیت مورد برازش  گندم
آورده شده  5وطه در جدول قرار گرفت که نتایج مرب
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آماره آزمون نسبت درستنمایی  ،جدولاین مطابق  .است
)LR ( بدست آمده که در مقایسه با مقدار  52/55برابر با

دار درصد، معنی 5در سطح احتمال ) 59/12(بحرانی آن 
دار باشد درنتیجه کل رگرسیون از لحاظ آماري معنیمی
اسنل و -کاس  مک فادن،    همچنین مقادیر . است و  235/0،  213/0اوهلر به ترتیب برابر با - کراچ   
باشند که مقادیر قابل قبولی بوده و نشان می 213/0

 موردنظر دهنده اعتبار و خوبی برازش رگرسیون
آزمون واریانس ناهمسانی براي مدل الجیت با . هستند

انجام  Stataافزار در نرم) 2005(استفاده از روش گرین 
بوده که در  02/0مقدار آماره این آزمون برابر با . دش

از ) 84/3(درصد  5مقایسه با مقدار بحرانی آن در سطح 
لذا مدل داراي مشکل  باشد،رنمیدالحاظ آماري معنی

  .واریانس ناهمسانی نیست
در بین متغیرهاي  ،5بر اساس اطالعات جدول   

توضیحی مورد نظر، متغیرهاي سطح تحصیالت 
کشاورزي یعنی  فعالیت تان و باالتر از آن، نوعدبیرس
در برابر ترکیبی از سایر  زراعی هايفعالیتفقط 
آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی، میزان  ها،فعالیت

میزان رضایت از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزي اثر 
بر احتمال مشارکت گندمکاران در  داريمثبت و معنی

متغیرهاي تعداد . دارند برنامه بیمه شاخص آب و هوایی
حق بیمه  مبلغسال گذشته و  3سابقه بروز خسارت در 

احتمال این داري بر پیشنهادي اثر معکوس و معنی
از سوي کشاورزان گندمکار دیم شهرستان  مشارکت

ت اثرات نهایی نتایج مربوط به محاسبا. کننداهر ایفاء می
متغیرهاي توضیحی الگوي الجیت در ستون آخر جدول 

در  اثر نهایی به دست آمده. شده است آورده 5
خصوص رضایت از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزي 

یعنی یک واحد افزایش در میزان . باشدمی 199/1
رضایت از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزي از سوي 

یر عوامل منجر به افزایش گندمکاران با ثابت بودن سا
مشارکت گندمکاران در برنامه درصد در احتمال  9/119

همچنین کشش کل  .شودبیمه شاخص آب و هوایی می
براي ویژگی رضایت از عملکرد بیمه  وزن داده شده

یعنی اینکه اگر . باشدمی 189/0محصوالت کشاورزي 
میزان رضایت گندمکاران از عملکرد بیمه محصوالت 

زي یک درصد افزایش یابد با ثابت بودن سایر کشاور
شاخص آب و هوایی در بین عوامل احتمال پذیرش بیمه 

-درصد افزایش می 189/0گندمکاران دیم شهرستان را 

و ) 1379( ، یعقوبی فرانی)1387( جهانگرد .یابد
نیز مهمترین عامل جهت جذب ) 1377( قائدامینی

را  کشاورزان به سمت بیمه محصوالت کشاورزي
بخش صندوق بیمه محصوالت عملکرد مناسب و رضایت
  .اندکشاورزي عنوان کرده

  
  نتایج برآورد الگوي الجیت  -5جدول 

  اثر نهایی  کشش وزنی tآماره   مقدار ضریب  نام متغیر
  -  -  -73/2  -300/3  ∗∗∗  عرض از مبدأ

  199/1  189/0  71/3  831/0∗∗∗  کشاورزيرضایت از عملکرد بیمه محصوالت 
  358/1  151/0  28/2  666/0  ∗∗  آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی

  -678/0  - 00001/0  -05/2  - 00007/0  ∗∗  حق بیمه پیشنهادي
  -452/0  -068/0  -32/2  -301/0∗∗  سال گذشته 3تعداد سابقه بروز خسارت در 

  163/0  -  92/2  918/0  ∗∗∗  سطح تحصیالت دبیرستان به باال
  151/0  -  83/1  552/0∗  کشاورزي فعالیتنوع 

LOG-LIKELIHOOD(0)= -178.493        ,       LR = 55.52     
LOG –LIKEHOOD FUNCTION= -150.736  
ML(Cox-Snell)  = 0/186    ,       Mc Kelvey & Zavoina's                     = 0/269Cragg-Uhler   = 0/253  

  .درصد است 10و  5و  1داري در سطح احتمال به ترتیب معنی   ∗∗∗و       ∗∗و      ∗هاي تحقیقیافته: مأخذ
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سال  3اثر نهایی براي متغیر تعداد بروز خسارت در 

یعنی این که افزایش بدست آمده است  -452/0گذشته 
تمایل به یک واحدي در تعداد بروز خسارت احتمال 

درصد  2/45مشارکت در بیمه شاخص آب و هوایی 
 - 068/0این متغیر کشش کل براي . یابدکاهش می

بدست آمده است که نشان دهنده این است که یک 
تمایل به احتمال درصد افزایش در تعداد سابقه خسارات 

کاهش  068/0اخص آب و هوایی را بیمه شمشارکت در 
توان عنوان نمود در این خصوص می. دهدمی

اند، کشاورزانی که بیشترین تعداد خسارت را داشته
بیشترین مراجعه را به صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزي داشته تا غرامت حاصل از خسارت وارده را 

-ناراضی می دریافت کنند و عمال از غرامت تعیین شده

این امر تأثیر منفی بر نگرش آنها نسبت به لذا  باشند،
 مطالعهاین مسأله با توجه به نتایج توصیفی . بیمه دارد

 80که بیانگر آن است که میزان نارضایتی بیش از 
درصد از گندمکاران از خسارت تعیین شده، غرامت 
دریافتی و رفتار کارشناسان بیمه در حد متوسط و 

در نتیجه به سبب . باشدر میکمتر از آن است، قابل انتظا
تجربه حاصله از عملکرد بیمه در سالهاي گذشته و 

و عدم  نداشتن اطالعات کامل در خصوص کارکرد بیمه
توان انتظار داشت که با ، لذا میرضایت از عملکرد بیمه

افزایش تعداد خسارت احتمال مشارکت گندمکاران در 
  .برنامه بیمه شاخص آب و هوایی کمتر شود

کشاورزي یعنی فعالیت اثر نهایی براي متغیر نوع    
 151/0زراعی برابر با  محصولفعالیت فقط بر روي 
کشاورز از  فعالیتیعنی تغییر . بدست آمده است

با ( باغبانی-دامپروري یا زراعی-هاي زراعیفعالیت
هاي صرفا به فعالیت) فرض ثابت بودن سایر عوامل

یمه شاخص آب و ب مشارکت آنها دراحتمال  ،زراعی
البته این نتیجه . دهددرصد افزایش می 1/15هوایی را 

هاي زراعی، نیز قابل انتظار است زیرا زمانی که فعالیت
 نوع گیرد، یکدامپروري و باغبانی با هم صورت می

تنوع کشت صورت گرفته و خود این مسأله یک روش 
. باشدبومی و کارا جهت مدیریت ریسک کشاورزي می

این حالت کشاورزان کمتر به سراغ بیمه  لذا در
نتایج مطالعات  .محصوالت کشاورزي خواهند رفت

، )1385( زادهانجام گرفته توسط کهنسال و حسین
نیز موید ) 1377( و دریجانی و قربانی) 1385( کهنسال

خمچنین اثر نهایی سطح تحصیالت  .باشنداین نکته می
ه سطح شود چنانکدبیرستان به باال مالحظه می

تحصیالت گندمکاران در حد دبیرستان و باالتر ازآن 
باشد، احتمال مشارکت آنها در طرح بیمه پیشنهادي 

  .درصد افزایش خواهد یافت 3/16
 متغیر حق بیمه پیشنهادي در سطح احتمال یک

داري بر احتمال پذیرش درصد تأثیر معکوس و معنی
بیمه شاخص آب و هوایی دارد و چنانچه میزان حق 

بیمه مشارکت در بیمه یک درصد افزایش یابد احتمال 
نجفی ( .یابدکاهش میدرصد  8/67شاخص آب و هوایی 

، اسمیت و )1993همکاران  ویلیامز و(، )1388 و همکاران
را تأیید اثر این متغیر ) 2001(و ون دییر  )1996( باکوت
همچنین متغیر آشنایی با بیمه شاخص آب و  .کنندمی

هوایی در سطح احتمال یک درصد تأثیر مستقیم و 
بیمه شاخص آب و  مشارکت درداري بر احتمال معنی

را در ) 358/1(هوایی دارد این متغیر بیشترین اثر نهایی 
باشد یعنی متغیر آشنایی با بیمه بین متغیرها دارا می

 مشارکت درو هوایی بیشترین سهم را در شاخص آب 
بر این اساس اگر میزان  .بیمه شاخص آب و هوایی دارد

آشنایی گندمکاران با بیمه شاخص آب و هوایی یک 
 5/135واحد بیشترشود، احتمال مشارکت در این بیمه 

کشش کل وزن داده شده . درصد افزایش خواهد یافت
 151/0هوایی براي متغیر آشنایی با بیمه شاخص آب و 

است، به عبارت دیگر با افزایش یک درصد در سطح 
آشنایی گندمکاران از بیمه شاخص آب و هوایی احتمال 

درصد افزایش  1/15پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی 
یابد که بیشترین نقش را در بین متغیرها در احتمال می
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بیمه شاخص آب و هوایی  مشارکت گندمکاران در طرح
رضایت توان عنوان نمود که میزان یت میدر نها .دارد

، بیمه محصوالت کشاورزيبرنامه از عملکرد گندمکاران 
به عبارت دیگر عملکرد صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزي و سطح آشنایی گندمکاران با بیمه 
محصوالت کشاورزي به ویژه بیمه شاخص آب و 

داراي اثرات به مراتب هوایی در مقایسه با سایر عوامل 
در احتمال مشارکت گندمکاران دیم شهرستان زیادي 
  .اهر دارند

پس از برآورد مدل الجیت میزان حق بیمه تمایل    
به پرداخت گندمکاران مطابق روش بیان شده محاسبه 

متوسط حق بیمه تمایل به پرداخت گندمکاران به . گردید
این . ده استریال بدست آم 91470ازاي هر هکتار برابر

در حالی است که مقدار حق بیمه واقعی در بیمه عملکرد 
سنتی گندم دیم در شهرستان اهر براي هر هکتار در 

. باشدریال می 145000برابر با  1389-90سال زراعی 
رسد مقدار به نظر میبا مقایسه این دو مقدار حق بیمه 

برآورد شده براي بیمه ) یا همان حق ریسک(حق بیمه 
مقداري در این مطالعه پیشنهادي خص آب و هوایی شا

توان بازاري براي این معقول و قابل قبول باشد و می
البته در مطالعات  .خدمت بیمه در منطقه متصور شد

خارجی و کشورهاي صاحب این بیمه شاخص آب و 
هوایی نیز مقدار حق بیمه برنامه شاخص آب و هوایی 

  .باشدکمتر از بیمه عملکرد می
  

  پیشنهادها
با توجه به اثر معکوس حق بیمه بر احتمال    

مشارکت کشاورزان گندمکار دیم در طرح بیمه شاخص 
براي منصفانه شود حق بیمه آب و هوایی پیشنهاد می

با توجه به تأثیر مثبت همچنین . طراحی گرددکشاورزان 
با بیمه شاخص آب  گندمکاران و معنادار میزان آشنایی

میزان تمایل به مشارکت در طرح بیمه و هوایی در 
شود زمینه برگزاري شاخص آب و هوایی پیشنهاد می

اي فراهم هاي آموزشی و معرفی این طرح بیمهکالس
به عبارت . شود تا میزان آشنایی کشاورزان افزایش یابد
سازي در دیگر قبل از اجراي این بیمه، یک فرهنگ

رت خصوص کارکرد بیمه شاخص آب و هوایی صو
با توجه به رابطه تنگانگ بین اطالعات آب و هوایی . گیرد

صندوق شود و بیمه شاخص آب و هوایی پیشنهاد می
آوري اطالعات براي جمع بیمه محصوالت کشاورزي،
از منابع مورد اعتماد  رااي تدوین این محصول بیمه

در دستور کار خود قرار ) مراکز هواشناسی معتبر(
درصد از  68کایت از آن دارد که نتایج تحقیق ح .دنده

گندمکاران شهرستان اهر تمایل به شرکت در برنامه 
 32بیمه پیشنهادي شاخص آب و هوایی را دارند و تنها 

این درصد باالي تمایل . درصد تمایل به مشارکت ندارند
به مشارکت در بیمه شاخص آب و هوا حکایت از 

اي یمهاستقبال باالي کشاورزان از محصوالت جدید ب
از طرف دیگر میزان حق بیمه تمایل به پرداخت . دارد

ریال بدست آمده  91470گندمکاران به ازاي هر هکتار 
است که در مقایسه با حق بیمه پرداختی کشاورزان 

 145000گندم دیم که برابر با ) سنتی(براي بیمه عملکرد 
، مقدار معقول و قابل قبولی است؛ زیرا که در ریال است

-. باشدقول و قابل پرداخت توسط کشاورزان میحد مع

رود بازار بیمه براي این نوع محصول لذا انتظار می
در نتیجه با توجه به میزان مشارکت باالي . شکل گیرد
و حق بیمه تمایل به پرداخت آنها توصیه  گندمکاران

شود صندوق بیمه محصوالت کشاورزي ایران می
آب و هوایی را به  تدوین و اجراي برنامه بیمه شاخص

ها و ریزيعنوان یک ضرورت تلقی نموده و در برنامه
  .آتی خود آن را مدنظر قرار دهند هايسیاست
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 گردهمایی دومین مقاالت مجموعه. مازندران استان در گندم بیمه پذیرش موثر عوامل. 1377 .م قربانی و. ع دریجانی
 . تهران کشاورزي دانشکده ایران، کشاورزي اقتصاد

 حصوالتبیمه م صندوق. کشورها سایر در کشاورزي بیمه هايمنظا تطبیقی مطالعات. 1387 .ا نیکوکار و آ دوراندیش
  .تهران کشاورزي،

 )www.aiiri.gov.ir(گزارشات داخلی قابل دسترس در سایت  .9113 .يمحصوالت کشاورز مهیصندوق ب

: ایران در کشاورزي محصوالت وهوایی آب هايشاخص بیمه حق تعیین. 1391 .ر افقی و ع رادکیانی ،س عزیزنصیري
 صفحه .شیراز کشاورزي، اقتصاد ساالنه دو همایش هشتمین مقاالتچکیده  مجموعه. مراغه گندم موردي مطالعه

34. 

-  پیاده براي ايدستنامه( درآمدکم کشورهاي براي هوا و آب شاخص بیمه کارهاي و ساز. 1387 .د رشیدي و ب عالیی
 .تهران کشاورزي، محصوالت بیمه صندوق ،)سازي

- 31: 50بیمه،  صنعت فصلنامه . بیمه هايشرکت فروش افزایش و گذاربیمه رضایت بر موثر عوامل. 1377.  ح امینی قائد
15. 

 فصلنامه. مشهد شهرستان: موردي مطالعه کشاورزي، محصوالت بیمه اجتماعی- اقتصادي بررسی. 1385 .م کهنسال
  .19-36: 9. کشاورزي و بیمه

 .35-52: 12. کشاورزي و بیمه فصلنامه. گندم تولید در بیمه نقش بررسی. 1385 .ر زادهحسین و م کهنسال

http://www.aiiri.gov.ir
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 .اهر سیماي کشاورزي شهرستان اهر،. 1391.مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اهر

ر تمایل به برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر ب. 1388 .زاده م و مهدیزاده يقهرمان موالئی م،
 .173- 193: )8(2، 3 .فصلنامه مدلسازي اقتصادي. پرداخت بازدیدکنندگان
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 .تبریز، تبریز کشاورزي دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

 کرمانشاه، استان موردي مطالعه صنعتی دام بیمه تقاضاي بر موثر عوامل تعیین. 1388 .ق نوروزيو  خ قادري ،ب نجفی
  .67-81: 19 و 20. کشاورزي محصوالت بیمه صندوق فصلنامه

  .بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه دام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 1379 .ا یعقوبی فرانی
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