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ABSTRACT 
 
Insurance of agricultural products is a financial instrument, which aims to minimize the 

instability caused by the damage caused by various and uncertain factors in the agricultural 
sector. The high cost of transaction in agricultural insurance reduces the tendency and 
acceptance of insurance by farmers. Therefore, the aim of this study is to measure the 
transaction cost and the factors affecting on it and estimate the demand for agricultural 
insurance in Hamadan province. The data used in this research are cross-sectional data that 
were collected in 243 questionnaires and 94-93 years from the farmers. In order to estimate 
the effective factors on the transaction cost, the linear method and the estimation of the 
factors affecting agricultural insurance were estimated using Logit model and Eviews 
software. The results of the calculations showed that the high cost of insurance for 
agricultural insurance was 25% to 30% of the total cost of insurance, which leads to a 
reduction in the number of individual insured. Also, the level of education, cultivation and 
damages had a positive and significant effect on the transaction cost. The education elasticity 
of demand for insurance is 0.86. The cultivation area and transaction cost have a negative 
effects on farmers' willingness to insure the product and by increasing in the cultivation area, 
the demand for insurance is reduced by -0.34 units. 
 
Keywords: product market, transaction costs, insurance products, insurance claim, Hamadan 
province 
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 بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و تقاضاي بیمه محصول گندم، 
 جو و سیب زمینی در استان همدان

 
 3، حمید کهزادي2، حبیب شهبازي1*حمید باللی
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 ، همدان، ایراننایس یدانشگاه بوعل ، دانشکده کشاورزي،يکارشناس ارشد اقتصاد کشاورز، 3
 )23/12/96تاریخ تصویب:  -24/5/96(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

آن حداقل کردن بی  بیمه محصوالت کشاورزي ساز و کاري مالی بشمار می آید که هدف
ثباتی ناشی از خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش کشاورزي است. باال 
بودن هزینه مبادله بیمه محصوالت کشاورزي باعث کاهش گرایش و پذیرش بیمه توسط 

 و آن بر مؤثر عوامل و مبادله هزینه گیري اندازه پژوهش، این هدفکشاورزان می گردد. 
هاي استفاده شده در داده. است همدان استان در کشاورزي محصوالت بیمه اضايتق برآورد

 94-93پرسشنامه و در سال زراعی  245باشند که در هاي مقطعی میاین پژوهش از نوع داده
هزینه  ر برآوري گردید. به منظور برآورد عوامل مؤثبه طور تصادفی از بین کشاورزان جمع

ها توسط ورد عوامل مؤثر در بیمه محصوالت کشاورزي احتمال آنمبادله از روش خطی و برآ
شان داد هزینه باالي مبادله بیمه ن. نتایج گردیدبرآورد  Eviewsالگوي الجیت و در نرم افزار 

درصد از هزینه کل بیمه را شامل شده که منجر به کاهش  30الی  25محصوالت کشاورزي 
 مثبت اثر دریافتی، خسارت و کشت شیوه تحصیالت، سطح گردد. همچنینپذیري افراد میبیمه

 سطح. است 86/0 بیمه، تقاضاي تحصیالت کشش. است داشته مبادله هزینه بر داريمعنی و
 یک با و دارد محصول کردنبیمه به کشاورزان تمایل بر منفی اثر مبادله، هزینه و کشت زیر

 .یابدمی کاهش واحد -34/0 بیمه تقاضاي کشت، زیر سطح در افزایش واحد
 

کلیدي: الگوي الجیت، بازار محصول، بیمه محصوالت، تقاضاي بیمه، هزینه مبادله،  هايواژه

 همدان.

 
 

 مقدمه
هاي عمده اقتصاد بخش کشاورزي یکی از بخش

-ایران است که با محدودیت و موانع متعددي روبرو می
هاي آن ریسک ناشی از آفات، باشد و از مهمترین چالش

زدگی و خشکسالی در جریان تولید ها، سرمايبیمار
 .(Ray, 1967)محصوالت کشاورزي است

وابسته به وجود نهادده هاي  کشاورزيتولیدات 
آمیز بودن به دلیل ناپایداري و مخاطره مختلفی است و

لذا  ،گرددشرایط تولید، فعالیتی توأم با ریسک تلقی می
حمایت و  همواره لزوم وجود ابزاري دقیق و مؤثر براي

تأمین امنیت اقتصادي جمعیت فعال در این بخش و در 
نتیجه افزایش قدرت تولید و باال بردن سطح زندگی آنان 

  ). Bagheri et all, 2002 (دمی شواحساس 

هر باالي بخش کشاورزي در بسیار اهمیت نقش و 
هاي تولیدي و ضرورت توسعۀ ظرفیت بویژه ایران کشور

گزاران به حمایت از این بخش ضرورت توجه سیاست، آن
در همین راستا، بیمه را بیش از پیش نمایان می سازد. 

محصوالت کشاورزي، ابزاري براي تعدیل اثرات عدم 
حتمیت و ریسک هاي ناشی از شرایط نامطلوب آب و 
هوایی در فرآیند تولید محصوالت است. بعبارت دیگر، 
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می  بیمه محصوالت کشاورزي ساز و کاري مالی بشمار
آید که هدف آن حداقل کردن بی ثباتی ناشی از 
خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش 

 ,Lee, 1986 ;Ferdosi( کشاورزي و تقسیم ریسک است

1994; Mohammad Rezaei et all, 2011 .( 
لذا بسترسازي براي استفاده از بیمه در جهت 

ي براي مدیریت ریسک و ایجاد موسسات کارآمد بیمه ا
پشتیبانی در این بخش ضروري بنظر می رسد. سیاست 
 گذاران براي ایجاد بستر مناسب جهت ارائه ابزارهاي

دقیق و موثر براي کنترل و تعدیل منابع ریسکی، می 
تواند نقش شایانی در افزایش قدرت تولیدي و رفاه 

  ). Jaberi, 1999(کشاورزان داشته باشد
دي هاي زیاها و هزینهشفرآیند بیمه در کشور با چال

توان به هزینه ها میهمراه است. از این دست هزینه
کسب اطالعات درباره ویژگی هاي مهم خدمات، هزینه 
تهیه منابع مالی و سرمایه، هزینه تضمین و اجراي 

ینه هزینه انعقاد و اجراي قراردادها، هزحقوق مالکیت، 
  ). Momeni et al, 2013(اشاره نمودجستجو 

جذب بیشتر مشتریان و اي براي سسات بیمهمؤ
منابع توسعه بیمه در بین کشاورزان و بهره مندي از 

مبادله بیمه می هاي هزینهآنان سعی در کاهش مالی 
مان مطلوب که بطور همزلذا تعیین هزینه مبادله  باشند.
را در  کنندگان خدماتکنندگان و پرداختدریافتمنافع 

هزینه ادي برخوردار است. از اهمیت زی نظر بگیرد،
ر مبادله مجموع هزینه هاي آشکار و پنهانی است که د

هر  ). North, 1993جریان یک مبادله به وجود می آید(
مبادله افزون بر هزینه پرداخت شده در مبادله، 

ه است. اقتصاد هزین نیز هاي پنهاندربردارنده هزینه
صادي مبادله، رویکرد جدیدي به مسائل و مشکالت اقت

-ندازهاهایی است که بعضاً به مبادله مستلزم هزینهدارد. 
-اي باال هستند که از شکل گیري مبادله جلوگیري می

ري ازاکنند. زمانی عدم اطمینان آن اندازه باال است که ب
ادله ها معموالً به دو طرف مبگیرد. این هزینهشکل نمی

 رايها بشود و هر چند کم و کیف این هزینهتحمیل می
 ها رادو طرف یکسان نیست، اما هر دو طرف این هزینه

  .پردازندمی

هاي مبادله، به حدي است که هر روز اهمیت هزینه
از زوایاي  از آن را  جنبه خاصیاقتصاددانان مختلف 

 مورد بررسی قرار می دهند. اي ویژه

توجه به مطالب گفته شده، به طور  در این بخش با
ه نجام شده در زمینه هزینه مبادلخالصه به مطالعات ا
معتقد است، در  North (1992)پرداخته شده است: 

هاي مبادله بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، هزینه
ین اها و محصوالت باالست. در بازارهاي متعلق به نهاده

 اديهزینه مبادلۀ باال، سبب عملکرد نامناسب نظام اقتص
 به ۀ آن به عنوان مثال،گردد که نتیجدر این کشورها می
 کند.صورت فقر بروز می

(1982) Adams  به ساختار موسسات در مطالعه خود
در کشورهاي کند که بیان میبیمه اي اشاره نموده و 

وابسته به دولت موسسات اعتباري درحال توسعه، اغلب 
 است و همین امرپایین کارایی آنها بسیار و با  می باشند

اي را افزایش داده است. طبیعتا مبادله هاي هزینه
زایش هزینه هاي مبادله اي میزان گرایش و پذیرش فا

 .(Adams, 1995)افراد نسبت به بیمه را کاهش می دهد 
اي هایی است که گاه به اندازهمبادله مستلزم هزینه

کنند. گیري مبادله جلوگیري میکه از شکل است باال
د؛ شوادله تحمیل میمعموالً به دو طرف مب هااین هزینه

 ها براي دو طرف یکسان نیست.هر چند وزن این هزینه
(key et al., 2000).  

گذاري دارد و  هزینه مبادله رابطه معکوسی با سرمایه
هاي اعتباري باید آن را کاهش یا براي پایداري برنامه

. مطالعات و  (Khaledi, 2005)نرخ بهره را افزایش داد
خارجی زیادي در زمینه هزینه  هاي داخلی وپژوهش

رهیافت  Geoffrey (2009)مبادله انجام شده است. 
هزینه مبادله را به منظور تشریح ظهور نهادهاي مالی 

کننده مطلوبیت عاملین اقتصادي به براي رفتار بیشینه
کننده کار برد. وي خاطرنشان کرد که رفتار بیشینه

به ایجاد  مطلوبیت و اجزاي رقابت در بازار، منجر
نهادهاي رسمی و غیررسمی و فرآیندهاي حاکمیتی از 

 گردد. قبیل مقررات می
Rweyemamu et al (2003) در کشور اي در مطالعه

گیرندگان بر بازپرداخت وامهاي مبادله اثر هزینهتانزانیا، 
نشان داد که  نتایج  را مورد ارزابی قرار دادند.اعتبارات 
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گیرندگان تسهیالت مبادله  هايبخش مهمی از هزینه
هاي هزینه باشد.مربوط به از دست دادن زمان کار می

گیرنده در اصل، شامل مخارج گوناگونی مبادله وام
دهندگان در وراي پرداخت بهره وسیلۀ وامشود که بهمی

شود. (مانند مخارج تقاضاي وام و مسافرت) ایجاد می
Baker )1995(  بیمه بارندگی نیز در مطالعه اي تقاضاي

و بیمه خشک در کشور هند را مورد بررسی قرار داده 
اند. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش تدریجی 
میزان آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت بیمه و تاثیر آن 
بر درآمدشان باعث حمایت بیشتر آن ها از این نوع بیمه 

 می شود. 
(1988) Bhatt کاهش  هاي مالی دربر نقش نوآوري

بانک سندیکا در هند  هاي مالی درهاي واسطههزینه
 هاي پسینهزینه از Williamson (1985) تأکید نمود.

 بنديپاي عدم از ناشی هايهزینه به توان می مبادله
 Williams et al .برد نام قرارداد، مفاد رعایت به طرفین

ن حق بیمه می نیز نشان دادند که با تغییر میزا) 1993(
ان، گرایش کشاورزان به درجه ریسک پذیري مختلف تو

 را به پذیرش بیمه کشاورزي افزایش داد.
 (1988) Hojjat & Bockstael با ارائه مدلی براي

تقاضاي بیمه زراعی چندمنظوره به این نتیجه رسیدند 
هاي که میانگین و واریانس سود حاصل از فعالیت

بیمه  ر پذیرشکشاورزي، عوامل مهم و اثرگذاري ب
) Ahmadi Keliji & Darijan )2012کشاورزي هستند. 

به برآورد هزینه هاي مبادله دریافت تسهیالت از سوي 
تان گلستان کشاورزان در موسسه هاي مالی رسمی اس

پرداخته اند. یافته هاي این تحقیق نشان داد که هزینه 
پرداختی ضامن، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت 

ترین هزینه هایی است که کشاورزان تسهیالت بیش 
 براي دریافت تسهیالت از منابع مالی متحمل شده اند. 

Hosseini et al )2009( مطالعه اي دیگر هزینه  در
هاي مبادله تسهیالت اعطایی بانک کشاورزي در مناطق 
روستایی ایران را مورد ارزیابی قرار داده اند. یافته هاي 

ت هزینه مبادله در جریان این تحقیق نشان دهنده اهمی
پرداخت تسهیالت می باشد و متغیر هاي آگاهی دریافت 
کنندگان تسهیالت، اندازه اعتبارات، تجربه و سطح 
تحصیالت از متغیرهاي مهم تاثیر گذار بر میزان هزینه 

 مبادله می باشند. 

(2000) Karbassi  با بررسی نگرش کشاورزان و
الت کشاورزي و عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصو

استفاده از مدل الجیت، کل محصوالت را مورد مطالعه 
قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد افزایش میزان تحصیالت 

دهد. مروري بر مطالعات تقاضاي بیمه را افزایش می
-می تجربی انجام گرفته در خصوص هزینه مبادله نشان

 کسب هايهزینه در برگیرنده مبادله هزینهدهد که 

 یا کاال کیفیت و خریدار فروشنده، درباره طالعاتا

 و قرارداد عقد هاي هزینه شود، می مبادله که خدمتی
 هايهزینه تر،همه مهم از و دیگر، طرف عملکرد بر نظارت

 این اعمال تضمین و مالکیت حقوق تعریف به مربوط

 (1996)بار . نخستین(Renani, 1997) حقوق است

Renani ادله و اهمیت این هزینه را در مفهوم هزینه مب
مالی و بازارهاي در ارتباط با اقتصاد ایران بررسی کرد. 

اعتباري نیز تعدادي از مطالعات وجود دارند  تسهیالت
اند که از میان دله را مورد توجه قرار دادهکه هزینه مبا

، Sadr & Arabmazar (1994) آنها می توان به مطالعات
Ghorbani (2000) ،Rashidi (1996) ،Hosseini & 

Khaledi & Gray (2007) Mohaghrgh Nia & 
Akbari(2016), Ahmadi Keliji & Darijani(2012),  و

Hosseini & Khaledi (2009)   اشاره نمود. از مطالعات
 (Tak, 2006)توان به مطالعه خارجی در این زمینه می

اشاره کرد که به بررسی اثر هزینه زمانی بر تقاضاي 
دمات درمانی با استفاده از الگوي دوگانه پرداخته است خ

در مطالعه اي به  (Mocan, et al, 2004)همچنین 
بررسی تقاضاي خدمات درمانی در مناطق روستایی 

-چین پرداخته است. با بررسی مطالعات انجام شده می
توان دریافت مطالعه جامعی در خصوص هزینه مبادله 

ام نشده است و اغلب براي بخش بیمه محصوالت انج
 مطالب محدود به حوزه خدمات مالی است.

استان همدان از لحاظ جمعیت، چهاردهمین و از 
وسومین استان کشور محسوب لحاظ مساحت، بیست

بالغ  1390سرشماري سال  گردد. جمعیت آن بر پایهمی
 19493استان همدان با  نفر بوده است. 1,758,268بر 

هاي سمت شمال به استان کیلومتر مربع وسعت، از
، از استان لرستان، از سمت جنوب به قزوینو  زنجان

و از سمت غرب به  استان مرکزيسمت شرق به 
است. این محدود شده  کرمانشاهو  تانکردسهاي استان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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درجه  35دقیقه تا  59درجه و  33استان بین مدارهاي 
درجه و  47خط استوا و ي عرض شمالی از دقیقه 48و 

ي طول شرقی از دقیقه 36درجه و  49دقیقه تا  34
شهرستان،  9گرینویچ قرار گرفته و شامل  النهارنصف 

 روستا است. 1120دهستان و  73 شهر، 27بخش،  25

، همدان :ترین شهرهاي این استان عبارتند ازبزرگ
 .تویسرکانو  نهاوند، مالیر

زار تن سیب ه 1051استان همدان نیز با تولید 
زمینی، یکی از مناطق مهم در تولید این محصول به 

هزار تن  286رود و شهرستان بهار با تولید شمار می
سیب زمینی در بین محصوالت تولید شده در سطح 

هاي استان رتبه نخست را دارا است. همچنین شهرستان
در برآورد نهایی صورت گرفته، تولید گندم کشور در 

هزار تن بوده  700تا  680حدود  92-93سال زراعی 
است که در این زمینه نیز استان همدان رتبه سوم کشور 

با این حال، وجود متغیر هاي غیر قابل باشد. را دارا می
کنترل متعدد فنی و اقتصادي نظیر تغییرات آب و 
هوایی، خشکسالی هاي متعدد، نوسانات قیمت نهاده ها 

لید و فروش، همواره و محصوالت کشاورزي در فرآیند تو
سودآوري کشاورزان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این 
میان بیمه محصوالت کشاورزي از طریق کاهش ریسک 
تولید و فروش محصوالت نقش مهمی در تضمین 
سودآوري کشاورزان دارد. در همین راستا، سیاستگزاران 
باید بدنبال راهکارهایی نظیر کاهش هزینه هاي بیمه و 

ی نمودن آن بمنظور افزایش تمایل کشاورزان براي عموم
لذا  بیمه نمودن محصوالت تولیدي خود اتخاذ نمایند.

محور اصلی این مطالعه به بررسی هزینه مبادله بیمه، در 
محصوالت (گندم، جو و سیب زمینی) استان همدان 
پرداخته و تولید کنندگان بخش کشاورزي به عنوان 

ات مورد توجه قرار خواهند دریافت کنندگان عمده خدم
 گرفت.

شده، اهداف این پژوهش براساس مطالب مطرح
 شامل موارد زیر است:

اندازه گیري هزینه مبادله در بیمه محصوالت بخش 
 کشاورزي استان همدان؛ 

 بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مبادله بیمه محصوالت
 کشاورزي در استان همدان؛

بیمه محصوالت و بررسی عوامل مؤثر در تقاضاي 
 کشاورزي در استان همدان.

 
 هامواد و روش

توان به هاي مبادله در بخش بیمه را میهزینه
بندي نمود. یکی از معیارهاي هاي مختلفی طبقهروش

ها بندي هزینه مبادله این است که هزینهمهم طبقه
 & Adams)چگونه بین طرفین مبادله تقسیم شود 

Nehman, 1978)هاي مبادله را مه، هزینه. در مورد بی
گذار هاي مبادله بیمهتوان به دو طبقه هزینهمی

(درخواست کننده بیمه یا به عبارت دیگر نماینده بیمه 
گر (ارائه دهنده و هزینه مبادله بیمه (BTCs)شونده) 

 گر،تقسیم نمود. بیمه (MTCs)بیمه، شرکت بیمه) 
از  شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه

گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را بیمه
بیمه شونده،  .کنددر صورت بروز حادثه تعهد می

اي شده و در برابر شخصی است که مشمول خدمات بیمه
 شود.ریسک ناشی از خسارت احتمالی، بیمه می

گذار، شخصی است که خدمات بیمه را درخواست بیمه
بندد. این شخص اد مینموده و با شرکت بیمه قرارد

تواند کشاورز یا نماینده او باشد. در اینجا بیمه شونده می
شونده هر دو گذار یا به عبارت دیگر نماینده بیمهو بیمه

آیند چرا که غالبًا کشاورزان به علت یک نفر به شمار می
کم سوادي و باال بودن سن از فرزندان خود یا افراد 

ند که کارهایی از این نماینزدیک خود درخواست می
هاي جدا براي دست را انجام دهند پس در زمره هزینه

 آید. کردن محصوالت هر فرد به شمار نمیبیمه
براي یک (TBCs) هاي دریافت خدمات کل هزینه

کننده برابر با مجموع حق بیمه بر حسب نوع بیمه
هاي مبادله و هزینه (R)شده در هر هکتار محصول کشت

  باشد.می  (BTCs) گذاربیمه

)1( BTCs+R=TBCs  

، گذار شامل: هزینه سفرهاي مبادله بیمهکه هزینه 
هزینه خوراك، هزینه زمانی صرف شده براي بیمه، 

-یهزینه پولی، هزینه پیچ و خم اداري و هزینه تماس م
 باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
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باید در صورت به  (R)گذار، سود بیمه براي یک بیمه
، )CFs(هاي ناشی از خسارت ت هزینهوجود آمدن خسار

و سود فروش  (BTCs) گذار هاي مبادله بیمههزینه
گذار را پوشش یا بازده خالص براي بیمه (M)محصول 

 دهد. بنابراین:

)2(  

کردن سود بیمه براي کشاورزي که اقدام به بیمه
گذار) برابر با جبران محصول خود نموده است (بیمه

 باشد.صورت تقبل بیمه میخسارت احتمالی در 
توان به صورت مجموع را می )CFs(هاي وجوه هزینه

هاي جذب بیمه توسط نهادهاي و هزینه (D)سود بیمه 
  بیان کرد: (FTCs)مالی 

)3( D+FTCs=CFs 

توان به صورت را می  (D)در نهایت، سود بیمه 
و  (DTCs)شوندگان هاي مبادله براي بیمهمجموع هزینه

 بیان نمود: (DB)شوندگان منافع خالص بیمه

)4( DBDTCD += 

توان به جبران منافع خالص بیمه شوندگان را می
خسارت احتمالی، تضمین بیمه شونده، تضمین پرداخت 
خسارت، هزینه مبادله و غیره تقسیم نمود که این موارد 

هاي هزینهتواند منافع بیمه شونده را تأمین نماید. می
هاي مراجعه به مبادله بیمه شوندگان در برگیرنده هزینه

 باشد.بیمه، زمان انتظار، وجود فرانشیز و از این دست می
مبادله: دادوستد، دو مجموعه حقوقی متفاوت اما هم 
ارزش میان دو طرف مبادله است یا به سخن دیگر انتقال 

 حقوق مالکیت بین دو طرف است. 
هاي جستجو هزینه دادوستد، هزینههزینه مبادله: 

براي یافتن طرف قرارداد، انعقاد قرارداد و ضمانت اجرایی 
ي آشکار و هاقرار داد یا به سخن دیگر کلیه هزینه

پنهانی است که دو طرف مبادله در جریان مبادله یک 
 شوند. کاال یا خدمت متحمل می

هزینه مبادله بیمه شامل کلیه  هزینه مبادله بیمه:
یی است که یک بیمه شونده در جریان تقاضا و هاهزینه

شود. این دریافت خدمات و پس از آن متحمل می
هاي درخواست و مراجعه به دفتر شامل هزینه هاهزینه

هاي دریافت آوري اطالعات، هزینههاي جمعبیمه، هزینه
 باشد.و پرداخت خدمات می

ها و ن مبادله: ایجاد توازن، میا١اقتصاد هزینه مبادله 
دهی مختلف به نحوي که بتوان با ساختارهاي سازمان

کمترین هزینه، به مبادله مورد نظر دست یافت. به 
عبارت دیگر اقتصاد هزینه مبادله به دنبال یافتن بهترین 
ساختار سازماندهی براي انجام یک مبادله است. کوز از 

یش بنیان گذاران اقتصاد هزینه مبادله و جزء اولین پ
 گامانی است که این مفهوم را وارد عرصه اقتصاد کرد. 

ن بیمه عبارت است از قراردادي که به موجب آبیمه: 
کند در ازاي پرداخت وجه گر) تعهد مییک طرف (بیمه

 گذار) در صورت وقوع یایا وجوهی از طرف دیگر (بیمه
جه وبروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا 

 بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را معینی را
پردازد گر میگذار به بیمهگذار و وجهی را که بیمهبیمه

شود موضوع بیمه حق بیمه و آنچه را که بیمه می
ها و کاهش ریسک هدف آن جبران هزینه. نامندمی

ناشی از خطرات احتمالی است. در اینجا هدف، جبران 
گردند. حق متحمل میهایی است که کشاورزان هزینه

پردازد تا بیمه در واقع قیمتی است که یک کشاورز می
اطمینان و نامعلومی شرایط در آینده در مقابل عدم

 امنیت داشته باشد.
 اجزاي هزینه مبادله شامل موارد زیر است:

ي ، کلیه٣هاي مستقیم دریافت خدماتهزینه
ه هایی که به طور مستقیم در جریان مراجعه بهزینه

شود؛ مانند دفتر بیمه و دریافت خدمات تحمیل می
ي هاي رفت و آمد به دفاتر صندوق بیمه، هزینههزینه

 خوراك و اسکان، هزینه تماس تلفنی. 
شده براي دریافت هاي فرصت زمان صرفهزینه

 دستهایی که ناشی از فرصت زمانی از خدمات، هزینه
 توانستند اینباشد. کشاورزان میبراي بیمه می رفته

رج زمان را در جاي دیگر براي مثال بر روي زمین یا خا
که از آن براي کار دیگري صرف نمایند اما به موجب این

ده تفااند از اساین زمان را به امورات بیمه اختصاص داده
 این زمان در جاي دیگر معذور خواهند بود. 

هاي فرصت پولی براي استفاده از خدمات، این هزینه
ها ناشی از پول صرف شده براي به دست آوردن ینههز

                                                                                  
1.Transaction cost Economic 
3.Direct costs of services 

MBTCsCFsR ++=
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-باشد. کشاورزان میبیمه محصوالت کشاورزي می
گذاري نمایند توانستند این پول را در جایی دیگر سرمایه

کردن محصوالت را براي مثال پول صرف شده براي بیمه
صرف خرید بذر بیشتر و به زیر کشت بردن سطح 

مودند یا این پول را نزد نهاي خود میبیشتري از زمین
-بانک سپرده گذاشته و از سود حاصل از آن استفاده می

کردن محصوالت خود کردند ولی حاال که اقدام به بیمه
دست آورند توانستند بهاند از سایر سودهایی که مینموده
 اند. پوشی کردهچشم

تهیه مدارك الزم براي تشکیل پرونده، کلیه  هزینه
گر هزینه تشکیل پرونده در نزد بیمه وجوهی که براي

شود؛ مانند تصاویر شناسنامه و سایر مدارك می
-هاي مورد نیاز توجیه بیمهي عکس، فرمشناسایی، تهیه

، مانند ١هاي اداريگر براي جبران خسارت. هزینه
التحریر دفاتر ثبت اسناد. و سایر الثبت و حقحق

  شود.هاي فرآیند دریافت خدمات میهزینه
پس از شناسایی اجزاي تشکیل دهنده هزینه مبادله 

 محاسبه شود. برايامکان برآورد و محاسبه آن فراهم می

 خدمات، با دریافت براي شده صرف زمان هايهزینه

 ضرب با (مثالً خدمت یک براي الزم وقت کل برآورد

 را آن مراجعات)، کل در تعداد مراجعه هر در ساعت تعداد

میانگین  (مثالً کشاورز زمان ساعت یک فرصت هزینه در
 هزینه و ضرب، منطقه) هر در کار ساعت هر دستمزد

 هايهزینه آید.می دست خدمات به دریافت فرصت

 اسناد ثبت دفترهاي ثبت حق و مدارك تهیه به مربوط

-و محاسبه می پرسش بیمه شونده فرد از مستقیم نیز
 گردد.

و کل  jtcزا را با ي مبادله هر کدام از اجاگر هزینه
 باشد، رابطه زیر وجود دارد tcي هاي مبادلههزینه

)Hosseini, et al, 2009(:  

)5( n,,j∑ tctc
n

j
j 1

1
==

=
 

 jهریک از اجزاي هزینه مبادله و  jtcکه در آن، 
تغییر  nتعداد اجزاي هزینه مبادله است که از یک تا 

                                                                                  
1.Administrative Costs 

ع باشد. با جمکل هزینه مبادله می tcکند و می
هاي مبادله و قیمت پرداختی براي بیمه (حق بیمه هزینه

توان ي بیمه را می، کل هزینه)ic(برحسب نوع محصول) 
 :)Hosseini, et al, 2009( به صورت زیر بیان کرد

)6( tcicTC += 
پرداختنی یا  بیانگر کل هزینه TCکه در آن 

ط به عمدتاً مربو tcباشد. در این رابطه اي بیمه میمبادله
 هایی است که از زمان درخواست تا زمان دریافتهزینه

ي به تدریج تا انتها icگردد اما بیمه (خسارت) صرف می
اي از هاي مبادله مجموعهشود. هزینهپرداخت می دوره

توان باشد که سهم هر یک از آنها را میاقالم مختلف می
 :)Hosseini, et al, 2009( به صورت زیر نشان داد

)7( 
tc
tc

s j
j = 

هاي ام از کل هزینهjبیانگر سهم جزء  jsکه در آن، 
هاي ي بیمه است. چنانچه این سهم در نرخ هزینهمبادله
ي بیمه شونده ضرب شود، نرخ هزینه مورد نظر مبادله

)
jtcr( آیدبه دست می )2009Hosseini, et al, (: 

)8( tcjjtc rsr ×= 

-در این قسمت الگوي ارزیابی عوامل مؤثر بر هزینه
گردد. براي هاي مبادله دریافت خدمات تبیین می

هاي هاي آماري و روششناسایی عوامل مؤثر از تکنیک
شود. بر اساس این روابط در اقتصادسنجی استفاده می

هاي این قسمت ابتدا الگوي ارزیابی عوامل مؤثر بر هزینه
شود و سپس الگوي دریافت خدمات بیان می مبادله

هاي مبادله بر رفتار مشتریان در بررسی اثر هزینه
ي هاي مبادلهشود. هزینهاستفاده از بیمه تبیین می

باشند. براي دریافت بیمه متأثر از عوامل مختلفی می
ها به عنوان ارزیابی اثر عوامل احتمالی، میزان هزینه

شود. براي وامل یادشده در نظر گرفته میتابعی از ع
هاي مبادله دریافت خدمات برآورد عوامل مؤثر بر هزینه

 Hosseini, et( شوداز الگوي خطی زیر بهره گرفته می

al, 2011(: 
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متغیر وابسته و عبارت است از مقدار  kyکه در آن، 
نه مبادله به مبلغ بیمه یا نسبت هزی )tc(ي مبادله هزینه

)tc/L( ي بیمه، هاي مبادلهبه عنوان شاخصی از هزینهx 
عوامل مؤثر بر هزینه مبادله (متغیرهاي توضیحی: شامل 

1x  ،2سطح تحصیالتx  ،3میزان درآمدx  سابقه اشتغال
 7xشیوه کشت، 5xسطح زیر کشت،  4xبه کشاورزي، 

ضرایب ها  βخسارت دریافتی از صندوق بیمه است). 
نیز، جزء اخالل هستند. در برخی از  uبرآوردي و 

مطالعات به برآورد الگوي همزمان هزینه مبادله و 

تأکید شده است. این امر به دلیل ماهیت   تقاضاي بیمه
زاي متغیر هزینه مبادله و تقاضاي بیمه است. در درون

الگوي همزمان معادالت مربوط به تقاضاي بیمه و هزینه 
شود. عوامل مؤثر بر برآورد می 2SLSروش  مبادله با

صورت مشترك توانند بهتقاضاي بیمه و هزینه مبادله می
باشند که در این مطالعه برخی مشترك و برخی غیر 
مشترك هستند. تابع تقاضاي بیمه به صورت زیر ارائه 

 گردد:می

)10( 
187

6543210

Zinsurence
YearEconInsti IndivInterestassuranceassurance

α+α+
α+α+α+α+α+α+α= 

 
تغیرهاي مربوط دهنده منشان assuranceکه در آن، 

دهنده سهم استفاده نشان interestبه تقاضاي بیمه، 
دهنده متغیرهاي شخصی یا نشان indivخدمات بیمه، 

دهنده متغیرهاي نهادي و ساختاري، نشان instiفردي، 
econ دهنده متغیرهاي اقتصادي،نشانinsurance 
 Yearاي، دهنده متغیرهاي مربوط به خدمات بیمهنشان

دهنده سایر نشان 1Zنده سال دریافت و دهنشان
باشند. میزان متغیرهاي تأثیرگذار بر تقاضاي بیمه می

تقاضا براي دریافت خدمات توسط تولیدکنندگان بخش 
توان به عنوان شاخصی از مقدار تقاضاي کشاورزي را می

 بالقوة خدمات در این بخش در نظر گرفت.
شود:یف میصورت زیر تعرتابع هزینه مبادله نیز به

 )11( 
210987

6543210

ZttanDisRiskinsurance
YearEconInstiIndivInterestassuranceTC

β+β+β+β+
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پوشش ریسک  Riskهزینه مبادله،  TCکه در آن 
توسط بیمه (ریسک ناشی از عدم استفاده از خدمات 

باشد. فاصله مشتري تا دفتر بیمه می Distantاي) و بیمه
دهنده سایر متغیرهاي تأثیرگذار بر نشان 2Zهمچنین 

برآورد عوامل مؤثر در  براي هاي مبادله است.هزینه
گردد. این استفاده می OLSهزینه مبادله از روش خطی 
کردن شود که اقدام به بیمهتخمین شامل کشاورزانی می

 اند.محصوالت خود نموده
در این بخش الگوي اقتصاد سنجی مناسب براي 
برآورد اثر هزینۀ مبادله بر استفاده کشاورزان از خدمات 

دد. الگوهاي اقتصادسنجی داراي گراي معرفی میبیمه
اسمی صفر و یک شامل سه الگوي احتمال  متغیر وابسته

باشند. همان طور که خطی، الجیت و پروبیت می
Maddala )1992کند، الگوهاي اقتصاد سنجی ) بیان می

الجیت و پروبیت نسبت به الگوي احتمال خطی 
ي هاارجحیت دارند و براي برآورد چنین الگوهایی (روش

باشند. الگوهاي اقتصادسنجی انتخابی کیفی) مناسب می
احتمال خطی داراي سه مشکل هستند که استفاده از 

سازد: آن را نسبت به دو الگوي دیگر محدود می
ي خطا و ناهمسانی واریانس، نرمال نبودن توزیع جمله

ي بینی الگو از محدودهاحتمال خارج شدن مقدار پیش
جیت و پروبیت که به ترتیب از صفر و یک. الگوهاي ال

توابع توزیع تجمعی لوجستیک و نرمال براي انتقال 
شده توسط الگوي رگرسیون خطی به بینیمقادیر پیش

کنند، نتایج بسیار مشابهی را درصد احتمال استفاده می
گذارند. بر این اساس، در مطالعه حاضر در اختیار می

تفاده مشتریان از هاي مبادله اسبراي برآورد آثار هزینه
بیمه از الگوي اقتصادسنجی لوجیت استفاده شده است. 
در این الگو احتمال استفاده مشتریان به عنوان متقاضی 

تابعی است از عواملی که در اینجا، بیان  kدریافت بیمه 
 شده است.
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 kZاز بیمه،  kاحتمال استفاده کشاورز  kPکه در آن 

ها β)از بیمه، 0یا عدم استفاده = 1نشانگر (استفاده =
جزء استوکاستیک که مشتمل بر  kuپارامترهاي معادله و 

گیري و اثر سایر و اندازه  رفتار تصادفی، خطاي تصریح

عدم احتمال استفاده کشاورزان از  باشد.متغیرها می
باشد که در زیر نشان داده شده می kP-1اي بیمهخدمات 

 است. 
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فوق نسبت به هر  با گرفتن مشتق جزئی از رابطه

یک از متغیرهاي توضیحی اثر نهایی آن متغیر بر 
اي به دست احتمال استفاده کشاورزان از خدمات بیمه

 آید.می
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همان نسبت احتمال استفاده کشاورز از  

 باشد.اي میبیمه به عدم استفاده او از خدمات بیمه
 به با گرفتن لگاریتم طبیعی از رابطه فوق عبارت زیر

کند لگاریتم نسبت احتمال آید که بیان میدست می
 تابعی خطی از متغیرهاي توضیحی و پارامترها است

)Hosseini, et al, 2011(. 
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ط هاي مبادلۀ مربوفرض بر این است که میزان هزینه
ه به فرایند دریافت خدمات، بر استفاده و عدم استفاد

ن نهاپکشاورزان از بیمه تأثیرگذار است. اما با توجه به 
هاي هاي مبادله براي افراد، برخی از متغیربودن هزینه

له بادتأثیرگذار بر هزینۀ مبادله به عنوان شاخص هزینۀ م
فاده ر استهاي مبادله باند تا تأثیر هزینهالگو وارد شدهدر 

 کشاورزان از بیمه مورد بررسی قرار گیرد.

براي برآورد اثر هزینه مبادله در بیمه محصوالت 
کشاورزي و تقاضاي بیمه از الگوي الجیت و روش 

 شود.استفاده می MLنمایی یا راست بیشینه
ه، بررسی هاي صندوق بیمبا استفاده از گزارش

ها، اسناد موجود، مصاحبه با کشاورزان؛ و پرسشنامه
شناسی پژوهش و جمع آوري بنابراین بر اساس روش

عالوه بر  Excelاطالعات و تفکیک متغیرها در نرم افزار 
محاسبه هزینه مبادله دریافت خدمات بیمه، عوامل مؤثر 

و تقاضاي بیمه (با  OLSبر هزینه مبادله، از الگوي خطی 
و متغیر هزینه مبادله یا نسبت هزینه مبادله به مبلغ د

 Eviewsبیمه) از الگوي الجیت با استفاده از نرم افزار 
برآورد و تابع تقاضاي بیمه نیز مورد بررسی قرار 

کشاورزان و افراد مراجعه کننده به دفتر بیمه  گیرد.می
محصوالت کشاورزي جامعه آماري این مطالعه را تشکیل 

در بخشی از مطالعه از روش توصیفی استفاده  دهند.می
هاي حسابداري، مصاحبه گردد؛ با استفاده از گزارشمی

با کارشناسان مالی و دریافت کنندگان بالقوه و بالفعل 
 گردد.بیمه محصوالت، تخمینی از هزینه مبادله ارائه می

نحوه انتخاب نمونه به این شکل است که به طور 
زانی که در استان همدان و تصادفی از بین کشاور

بهار و تویسرکان اقدام به کشت سیب  هاي شهرستان
گردند و اند افرادي انتخاب میزمینی، گندم و جو نموده

هاي ها دادهاز طریق تکمیل پرسشنامه و محاسبه با آن
انتخاب  به توجه بامورد نیاز به دست خواهد آمد. 
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 هايطیف ملشا مطالعه این نمونه کشاورزان، تصادفی

هایی رآمد و ویژگیکشاورزان با سطح سواد، د از متعددي
 که به شودمثل ریسک پذیري و ریسک گریزي می

شدند. به منظور برآورد  ارزیابی و انتخاب تصادفی صورت
 گردد.استفاده می ١حجم نمونه از روش کوکران اورکات

)16( 
222

22

stNd
sNtn
+

= 

آماري مورد مطالعه  اندازه جامعه Nکه در آن، 
(تعداد کل کشاورزانی که محصوالت مورد نظر را کشت 

ل ضریب اطمینان قابل قبول با فرض نرما tاند)، کرده
دقت  dواریانس برآورد در جامعه،  2sبودن توزیع ، 

حجم نمونه  nاحتمالی مطلوب (دقت نمونه گیري) و 
یابی به سطح قابل قبول دقت باشند. به منظور دستمی

ن درصد با سطح اطمینا 5نتایج قابلیت اعتماد در سطح 
گردد. در صورتی که لحاظ می t=96/1درصد  95

پوشی خواهد باشد، این کسر قابل چشم 
بود در نتیجه رابطه زیر جهت برآورد حجم نمونه به 

  آید:دست می

)17( 
2

22

d
stn =  

مونه از رابطه و در غیر اینصورت مقدار حجم ن
محاسبه خواهد شد. دقت نمونه گیري نیز به  

  آید:روش زیر به دست می

)18( 
2

ms.t d =  

 mکه در آن سایر متغیرها مانند حالت قبل و 
میانگین جامعه خواهد بود. براي تعیین حجم نمونه، 

عدد پیش پرسشنامه، تکمیل شده و براساس  30تعداد 
گیري از روش کوکران و طالعات، حجم جامعه و با بهرهم

هاي مورد نیاز تعداد کل پرسشنامه 2جدول مورگان
عدد تعیین گردید. از  245براساس حجم جامعه هدف 

پرسشنامه میان کشاورزان شهرستان  132این تعداد 
تویسرکان براي محصول گندم و جو به علت حضور 

آوري اطالعات و پژوهشگر در این شهر و سهولت جمع
پرسشنامه در شهرستان بهار براي محصول سیب  113

                                                                                  
1.Cochran orkut 
2.Morgan 

زمینی به علت بیشترین میزان سطح زیر کشت و بیمه 
شده این محصول، به صورت تصادفی انتخاب و 

ها پرسشنامه طراحی شده براي پژوهش، توسط آن
 تکمیل شده است.

-این پژوهش از نوع کاربردي و توصیفی بوده و داده
ه صورت میدانی گردآوري شده است. در این هاي آن ب

پژوهش، طراحی پرسشنامه از اهمیت باالیی برخوردار 
-بوده است. در مرحله نخست طراحی پرسشنامه ویژگی

اجتماعی افراد، مورد بررسی قرار گرفته  –هاي اقتصادي 
و در گام دوم شیوه کشت غالب محصوالت، محصوالت 

لید مورد پرسش کشت شده، سطح زیر کشت و میزان تو
قرار گرفته در گام سوم منابع درآمدي شامل سایر 
محصوالت، الگوي درآمد و هزینه غیر مستقیم خانوار 
پرسش شده است در گام چهارم این امر که اقدام به 

هاي کردن محصوالت خود نموده اند یا خیر، هزینهبیمه
کردن محصوالت حق بیمه و غیره مورد بررسی قرار بیمه

 ها و الگوياست و در مرحله آخر وضعیت دارایی گرفته
انداز خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن پس

اقالم هزینه مبادله بیمه محصوالت کشاورزي تفکیک و 
موارد به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. 

اي، از کنندگان خدمات بیمهاطالعات مربوط به دریافت
مه و مصاحبه با کشاورزان استان طریق طراحی پرسشنا

همدان و مراجعه حضوري به صندوق بیمه بانک 
 آید.کشاورزي به دست می

 

 نتایج و بحث
به میزان و سطح  )1( در این بخش ابتدا در جدول

خسارت وارده به محصوالت مورد مطالعه در استان 
همدان اشاره خواهد شد و بعد از آن به نتایج حاصل از 

وامل مؤثر در هزینه مبادله و برآورد برآورد خطی ع
الجیت عوامل مؤثر در تقاضاي بیمه که توسط نرم افزار 

Eviews  به دست آمده پرداخته خواهد شد. در جدول
) میزان خسارت وارده به محصوالت زراعی در اثر 1(

در  94-93سالی براي سال زراعی سرمازدگی و خشک
 استان همدان نمایش داده شده است.
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 93-94میزان خسارت وارده به محصوالت زراعی استان همدان در سال   - 1ول جد

نام 
 محصول

 خسارت سطح خسارت دیده (هکتار) قبل از خسارت (تن)
 (درصد)

برآورد میزان 
کاهش تولید 

 (تن)

برآورد ریالی 
خسارت (میلیارد 

 ریال)
سطح 

زیرکشت 
 (هکتار)

برآورد تولید 
 کل  بیمه نشده بیمه شده (تن)

 254 21980 10-30 39941 32050 7891 331125 83300 گندم آبی
 1340 115990 10-100 229684 178293 51391 397050 328120 گندم دیم
 157 15700 15-40 17420 13441 3979 156916 41840 جو آبی
 225 22500 10-100 34600 21653 12947 51988 54700 جو دیم
سیب 
 

14353 645885 140 2150 2290 30-10 23000 185 
 161/2 170/199 10-70 935/323 587/247 348/76 964/482/1 313/522 جمع

 

 )94-93مآخذ: آمار نامه صندوق بیمه و جهاد کشاورزي استان همدان (سال 
 

مجموع سطح زیر کشت گندم،  )1براساس جدول (
هکتار با  522313جو و سیب زمینی استان همدان 

باشد که در اثر تن می 1482964تولید برآورد 
هکتار از اراضی  323935سالی و سرمازدگی به خشک

کشاورزي استان خسارت وارد شده است و منجر به 
تن از محصوالت شده است. رقم  199170کاهش تولید 

میلیارد  2161ریالی خسارت وارده به محصوالت برابر 
فقط باشد. از کل سطح زیر کشت محصوالت ریال می

درصد بیمه شده است. در برآورد خطی عوامل  62/14
مؤثر در هزینه مبادله بیمه محصوالت کشاورزي 

شود که اقدام به ها فقط شامل کشاورزانی میتخمین
) با 2اند. در جدول (کردن محصوالت خود کردهبیمه

استفاده از روش خطی عوامل مؤثر در هزینه مبادله بیمه 
م، جو و سیب زمینی آمده کل محصوالت شامل: گند

 است:

 

 عوامل مؤثر در هزینه مبادله کل محصوالت کشاورزي - 2جدول

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب شرح هامتغیر
 (سطح معنی داري)

C 0613/0 906909/1 8098/153 3014/293 عرض از مبدأ 
1X 0486/0* 013364/2 8952/302 8385/609 سطح تحصیالت 
4X 0450/0* -047275/2 2275/117 -9969/239 ر کشتسطح زی 
5X 0023/0** 182208/3 381/2211 073/7073 کشت وهیش 
7X 0017/0** 291319/0 000395/0 001299/0 خسارت دریافتی از بیمه 

 

DW= 731066/1  LLM= 9205/521-  R2= 0/675104 
HQC= 27893/16  F- statistic= 16862/31  Adj R2= 0/653444 

 AIC= 21294/16  S.E. = 2702/773  

 SIC 38020/16  SSE= 35876811 
 درصد معنی دار 1درصد معنی دار.  ** در سطح  5هاي پژوهش * در سطح مأخذ: یافته

 
 
 
 
 
 

دهد عوامل مؤثر در هزینه ) نشان می2نتایج جدول (
شامل: تحصیالت، سطح  6xمبادله بیمه کل محصوالت 

رت دریافتی است. زیر کشت، شیوه کشت و خسا
 1درصد)، شیوه کشت (در سطح  5تحصیالت (در سطح 

درصد) معنی دار  1درصد) و خسارت دریافتی (در سطح 
ها اثر مثبت در هزینه بوده و با توجه به احتمال آن

مبادله داشته است یا به عبارت دیگر با افزایش سطح 
تحصیالت، خسارت دریافتی و باتوجه به این که شیوه 
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الباً سنتی و نیمه مکانیزه بوده و ریسک تولید کشت غ
زیاد است کشاورزان براي کاهش ریسک تولید از کشت 

اند ولی چون این روش از کارایی مکانیزه استفاده کرده
کافی برخوردار نبوده است در نتیجه تمایل کشاورزان به 

کردن محصوالت خود افزایش یافته است و براي بیمه
اند. خسارت خود هزینه کردهکردن محصوالت بیمه

دریافتی اثر زیادي در افزایش هزینه مبادله نداشته و کم 
توان ناشی از پایین بودن غرامت بودن اثر آن را می

هاي پرداختی یا دیر پرداخت شدن آن توسط شرکت
بینیم که احتمال آن بیمه دانست اما از طرف دیگر می

است که با کامًال معنی دار است و این به آن معنی 
افزایش سطح غرامت پرداختی و پرداخت سریع و 

موقع، حتماً اثر آن در افزایش هزینه مبادله بیشتر به
خواهد شد. برعکس سطح زیر کشت با توجه به احتمال 
آن اثر منفی بر هزینه مبادله دارد (یعنی با یک واحد 

واحد هزینه مبادله  239افزایش در سطح زیر کشت 
ها ابد.)، یا به عبارت دیگر چون زمینیبیمه کاهش می

خرد و سطح زیر کشت براي هر کشاورز پایین است در 
کردن هاي موجود تمایل به بیمهنتیجه با توجه به هزینه

کردن کاهش یافته است و حاضر نیستند براي بیمه
محصوالت خود هزینه کنند. از طرفی احتمال پایین آن 

تحصیالت باالتر سطح به این علت است که کشاورزان با 
زیر کشت بیشتري داشته و در نتیجه براي جبران 

اند. شیوه کردن تمایل بیشتري نشان دادهریسک به بیمه

دار درصد معنی 5کشت و خسارت دریافتی در سطح 
-نیز نیکویی برازش را نشان می 2R=67/0هستند، آماره 
که فرضیه عدم وجود خود  DW=73/1دهد. آماره 
نماید. سطح زیر ن متغیرها را تأیید میهمبستگی بی

کشت و پایین بودن مقدار خسارت دریافتی با مشهود 
بودن و اثر باالي خود کاهش تمایل کشاورزان به  

دهد به نحوي که در کل کردن را نشان میبیمه
کردن نفر اقدام به بیمه 65نفر فقط  245محصوالت از 

فر فقط ن 113محصوالت و در محصول سیب زمینی از 
نفر اقدام به  55نفر  132نفر و در گندم و جو از  10

 اند.کردن محصوالت خود نمودهبیمه
در نتایج حاصل از عوامل مؤثر در تقاضاي بیمه 

همان هزینه مبادله،  6Xمحصوالت کشاورزي متغیر 
خطی متغیر پیشنهاد است که به علت داشتن هم

 7Xتی و خسارت دریاف Yبا متغیر وابسته  6X شدید
براساس برآورد خطی ساخته شده تا به این وسیله 

متغیر پیشنهاد هزینه مبادله  6Xخطی رفع گردد. هم
کردن محصول خود براي کشاورزانی که اقدام به بیمه

اند به صورت بالفعل و براي کشاورزانی که اقدام به نموده
اند به صورت بالقوه وجود کردن محصول خود نکردهبیمه

) با استفاده از الگوي الجیت عوامل 3جدول ( دارد. در
مؤثر در تقاضاي بیمه کل محصوالت کشاورزي شامل: 

 گندم، جو و سیب زمینی آمده است:

 
 عوامل مؤثر در تقاضاي بیمه کل محصوالت کشاورزي - 3جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب شرح هامتغیر
 داري)(معنی

 درکشش 
 اثر نهایی میانگین

1X 027881/0 08656/0 0003/0** 606866/3 038888/0 140263/0 التیسطح تحص 
2X 09 میزان درآمد ساالنه-E32/2 09-E21/2 051186/1 2932/0 09-E6/1 10-E62/4 
3X 005767/0 01631/0 0128/0* 488085/0 011660/0 029010/0 سابقه کشاورزي 
4X 340039/0 -22826/1 0213/0* -302333/2 743001/0 -710636/1 سطح زیر کشت- 
5X 986156/9 1750/36 0225/0* 281363/2 02080/22 23744/50 کشت وهیش 
6X 001220/0 -00441/0 0202/0* -322825/2 002642/0 -006138/0 متغیر پیشنهاد هزینه مبادله- 

 HQC= 120933/1  LLM= 0844/127-  

 
AIC= 084603/1  S.E.= 423523/0  
SIC= 172148/1  SSE= 86994/42  

 دار یدرصد معن 1** در سطح   .دار یدرصد معن 5* در سطح هاي پژوهش مأخذ: یافته
 

) سطح تحصیالت، سابقه 3براساس نتایج جدول (
کردن کشاورزي و شیوه کشت تأثیر مثبتی در بیمه

 1محصوالت دارد به نحوي که تحصیالت در سطح 

درصد تغییر درصد معنی دار بوده و براساس کشش یک 
درصد  086/0شود تقاضاي بیمه در تحصیالت باعث می

افزایش پیدا کند یا به عبارت دیگر براساس اثر نهایی 
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یک واحد افزایش در تحصیالت (یک سال تحصیالت 
واحد تقاضاي بیمه خواهد 027/0بیشتر) منجربه افزایش 

درصد معنی دار بوده و  5شد. تجربه کشاورزان در سطح 
است که با یک درصد تغییر در سابقه  بدین معنی

کردن محصول خود کشاورزي تمایل کشاورزان براي بیمه
کند. شیوه کشت در سطح درصد افزایش پیدا می 016/0

درصد معنی دار بوده و بدین معنی است که باتوجه به  5
تر شدن شیوه کشت (یک واحد اثر نهایی با مکانیزه

کردن زان به بیمهافزایش در شیوه کشت) تمایل کشاور
کند؛ این امر واحد افزایش پیدا می98/9محصوالت خود 

توان دانست که غالب کشاورزانی که را بدین دلیل می
اند به محصوالت خود را به صورت مکانیزه کشت کرده

علت سطح زیر کشت باالتر و وجود ریسک تولید بیشتر 
وش اند و بدین خاطر که این راین روش را انتخاب نموده

در جهت کاهش ریسک از کارایی کافی برخوردار نبوده 
-در نتیجه در کنار آن محصوالت خود را نیز بیمه نموده

دار است، به نحوي که با اند. تحصیالت بسیار معنی
ها براي افزایش سطح تحصیالت کشاورزان تمایل آن

شود ولی اثر آن کم است و این امر به کردن زیاد میبیمه
ت که فراوانی کشاورزان با تحصیالت باال این معنی اس

سواد است. احتمال کمتر از کشاورزان کم سواد و بی
درآمد بی معنی است، ولی اثر آن مثبت است و این امر 

دهد به معنی ناچیز بودن اثر درآمد بوده و نشان می
کشاورزان با درآمد بیشتر داراي ریسک پذیري بیشتري 

آیند. سطح سمت بیمه میهستند و در نتیجه دیرتر به 
درصد معنی دار  5زیر کشت و هزینه مبادله در سطح 

کردن بوده تأثیر منفی در تمایل کشاورزان به بیمه
محصول داشته با یک واحد افزایش در سطح زیر کشت 

 -34/0کردن کشاورزان و تقاضاي بیمه تمایل به بیمه
ا یابد. در کشش نسبت به میانگین، نیز بواحد کاهش می

درصد افزایش در هزینه مبادله تقاضاي بیمه  1
دهد که با یک درصد و اثر نهایی نشان می -0044/0

 -0012/0واحد افزایش در هزینه مبادله تقاضاي بیمه 
کند. به علت پایین بودن سطح زیر واحد کاهش پیدا می

کردن هایی که باید براي بیمهکشت با توجه به هزینه
ورز بیمه توجیه اقتصادي ندارد محصول شود از نظر کشا

و با افزایش سطح زیر کشت با افزایش حق بیمه 

پرداختی براي محصول در هر هکتار مواجه هستیم، در 
کردن کاهش یافته است و با نتیجه تمایل به بیمه

کردن افزایش هزینه مبادله تمایل کشاورزان به بیمه
 25,61محصوالت خود کاهش یافته است. هزینه مبادله 

درصد از هزینه کل بیمه گندم، جو و سیب زمینی را 
 شود.شامل می
 توسط خدمات دریافت براي تقاضا میزان

 عنوان توان بهمی را کشاورزي بخش تولیدکنندگان
 در بخش این در خدمات بالقوة تقاضاي مقدار از شاخصی

 هايهزینه میزان که است این بر فرض .گرفت نظر
 وبر استفاده  خدمات، دریافت به فرایند مربوط مبادلۀ

با  اما. است از بیمه تأثیرگذار کشاورزان عدم استفاده 
 رخیب ،افراد براي مبادله هايهزینه بودن پنهان به توجه

 اخصش عنوان به مبادله هزینۀ بر تأثیرگذار متغیرهاي از
 ايههزینه تأثیر اند تاشده وارد الگو در مبادله هزینۀ
 ارقر بررسی مورد از بیمه کشاورزان استفاده بر مبادله
 .گیرد

 تا گیرنده خدمات فاصلۀ آمده، دست به نتایج براساس

 تا فرد فاصلۀ از عنوان شاخصی به شهرستان مرکز

 بر که است دیگري عوامل از دهنده،خدمات مؤسسات

 هچ هر است. گذاشته منفی اثر از بیمه استفاده کشاورزان
 ،باشد خدمات بیشتر نندهمراکز تأمین ک از افراد فاصله
 دریافت براي آنها فرصت هزینه نیز و مسافرت هاي هزینه

 ینا براي مبادله هزینه نتیجه، در یابد؛می افزایش خدمات

 مراکز از کشاورزان بنابراین، دوري بود. خواهد بیشتر افراد

 افزایش را آنان مبادله هايهزینه خدمات کننده تأمین

 تفاده آنان از بیمه محصوالتاس کاهش منجر به و داده
 گسترش نتیجه، این به توجه با .است شده کشاورزي 

 دةاستفا و برداريبهره امکان روستایی نقاط در شعب بیمه

 بخش توسعۀ به دهد و می افزایش را خدمات از کشاورزان

 ضروري راهکارهاي از یکی شاید کند.می کمک کشاورزي

 شعب تأسیس ايبر اعتبار تأمین حمایت دولت، براي

 باشد. کشور هاي روستا و شهرهاي کوچک در بیمه

و  دارایی شاخص و سن مانند فردي متغیرهاي آثار بررسی
اده استف بر خانوار تعداد و افراد اصلی شغل متغیرهاي نیز

 است. معنی دار افراد از بیمه محصوالت کشاورزي
 گیري و پیشنهاداتنتیجه
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مؤثر در هزینه در این مطالعه به بررسی عوامل 
مبادله و بیمه در محصوالت گندم، جو و سیب زمینی 
پرداخته شد. در کل محصوالت این نتیجه دست یافت 

ر ي بکه هزینه مبادله باال بوده و اثر منفی و معنی دار
تقاضاي بیمه محصوالت کشاورزي دارد. هزینه مبادله 

ا ها بباشد که بعضی از آنخود تابع عوامل مختلفی می
 اضاي بیمه مشترك است.تق

هاي رگرسیونی نشان می دهد نتایج برآورد الگو
 هزینه باالي مبادله بیمه محصوالت کشاورزي منجر به

گردد. تحصیالت، درآمد و کاهش بیمه پذیري افراد می
 سابقه اشتغال به کشاورزي اثر مثبت بر تقاضاي بیمه

یش ادهد که با افزداشته است و این نتیجه را به ما می
ه تحصیالت، درآمد و سابقه کشاورزي تمایل کشاورزان ب

یابد. برعکس کردن محصوالت خود افزایش میبیمه
ی هزینه مبادله و سطح زیر کشت داراي اثر منفی و معن

کردن محصوالت است داري بر تمایل کشاورزان به بیمه
دهد که غالب کشاورزان براي و این امر نشان می

حاضر به پرداخت هزینه هاي  کردن محصول خودبیمه
 رینجانبی نیستند و تمایل دارند صندوق بیمه در نزدیکت

 مکان به محل زندگی آنها باشد. سطح زیر کشت نیز از
این جهت که کشاورزان غالباً داراي زمین هاي خرد 

ه اند و سطح زیر کشت آنها پایین است. با توجه ببوده
یی اقتصادي عقال هاي بیمه براي کشاورزان از نظرهزینه

 نمی باشد و براي کشاورزان با سطح زیر کشت باال به
صرفه است. هر چند با افزایش سطح زیر کشت حق بیمه 

اراي  دنیز افزایش می یابد اما باتوجه به ریسک تولید باال
ر توجیه اقتصادي است. شیوه کشت نیز هر چه مکانیزه ت

یل به بوده چون با کاهش ریسک تولید همراه است تما
بیمه نمودن محصوالت کشاورزي کاهش یافته است. 
خسارت دریافتی نیز در صورت پرداخت به موقع و 

ثر د اتوانجبران درصد باالیی از ضرر و زیان کشاورزان می
مثبتی در تقاضاي بیمه محصوالت کشاورزي داشته 
باشد. اطالعات به دست آمده از طریق پرسشنامه این 

د که با افزایش سود و سطح دهنتیجه را به ما می
تحصیالت کشاورزان و میزان ریسک پذیري و ریسک 

 کند.ها میزان استفاده از بیمه تغییر میگریزي آن

هزینه باالي مبادله بیمه محصوالت کشاورزي و اثر 
منفی آن بر تمایل کشاورزان به تقاضاي بیمه منجر به 

 گردد سن، تحصیالت، حقپذیري افراد میکاهش بیمه
ها بر میزان هزینه مبادله مؤثر بیمه و شاخص دارایی

شود که الگوي است. با توجه به این مسأله توصیه می
ارائه خدمات گروهی در دستور کار مدیران صندوق بیمه 

هاي بانک کشاورزي قرار گیرد. جهت کاهش هزینه
کردن محصوالت، کشاورزان و افزایش تمایل به بیمه

دن مراکز و ادارات مرتبط با بیمه متمرکز و یکپارچه نمو
هاي رفت و آمد محصوالت کشاورزي جهت کاهش هزینه

هایی تواند با اجراي سیاستو بروکراسی اداري. دولت می
نظیر اختصاص یارانه منجر به افزایش درآمد کشاورزان 
گردد که موجب افزایش یافتن تمایل کشاورزان به 

یرش بیشتر بیمه کردن محصوالتشان گردد. براي پذبیمه
گذاران خسارت ندیده در طول توسط کشاورزان، به بیمه

سوي صندوق  مدت اعتبار بیمه نامه قبلی تخفیفی از
ش بیشتر پذیر براينامه جدید داده شود. بیمه براي بیمه

اي نظیر تنوع هاي بیمهبیمه توسط کشاورزان به سیاست
یا ها، متناسب و عادالنه بودن حق بیمه پوشش بیمه

بیمه نامه (با توجه به درآمد کشاورزان) پرداخت غرامت 
گذار خسارت دیده در منطقه به موقع به کشاورزان بیمه

 به کشاورزي بیمه تعمیم و گسترشبیشتر توجه شود. 
بخش کشاورزي که واجد  در تولیدي محصوالت کلیه

ارزش کاالیی باشند و با هدف بازرگانی در یک منطقه 
ترویجی شامل برگزاري -عوامل آموزشیشوند. تولید می

هاي آموزشی، توزیع مجالت و نشریات ها و دورهکالس
هاي آموزشی، ارتباط ترویجی، استفاده از کارگاه-آموزشی

با متخصصان و مروجان کشاورزي، انتشار خبرنامه جهت 
آگاهی کشاورزان از عملکرد صندوق بیمه، استفاده از 

هاي آموزشی رادیو برنامه آموزش ویدئویی، بهره گیري از
 و تلویزیون درخصوص بیمه محصوالت کشاورزي. عوامل

 به غرامت به موقع پرداخت متغیرهاي شامل انگیزشی
 گذارانبیمه به بیمه حق گذار، تخفیفبیمه کشاورزان

 و نشریه مانند( مختلف هدایاي ندیده، اعطاي خسارت
 کردنمهبی جهت کشاورزان در الزم انگیزه ایجاد ،)غیره

تواند راهکارهاي می .کارشناسان توسط محصوالت
 مناسبی باشد.
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