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 مبسوط چکیده
 به کشاورزی صوالتمح قیمت یناپایدارو مالی است.  تجاری، طرات تولیدیاخمکشاورزی فعالیتی توأم با مخاطرات گوناگون از جمله : و هدف مقدمه
 رفمص اطمینان معد ،ز سوی دیگرا در ایجاد، پایداری و توسعه کسب و کارهای کشاورزی و دکنندگانتولی نگرانی موجب همواره اساسی، معضل یک عنوان

 است، فروش و تولید تصمیمات رد عامل ترینمهم و بازار عالمت ترینمهم که قیمت ریسک پوشش با قیمت یبیمه. است بوده بازار به نسبت کنندگان
 کشاورزان قیمتی ریسک وششپ برای قیمتی یبیمه سنجیامکان مطالعه، این هدف .است بازار در محصول قیمت نوسانات کاهش برای مناسب راهکاری

 گردد.باعث کاهش ریسک قیمت محصوالت کشاورزی و پایداری کسب و کارها میکه  است ساری شهرستان
ی پذیری بیمهطافاز قبیل انع ش بیمه قیمتیهای موثر بر پذیرویژگی مصاحبه با کشاورزان، های میدانی وهبا بکارگیری داددر این مطالعه ها: مواد و روش

 ساس شاخص مورد اجماع ا فانه براساس قیمت روز بازار و محاسبه حق بیمه منص ، قابلیت به روز حق بیمه برمحصوالت مختلف و ارقام آنقیمتی برای 
 د.ی استفاده شرستان ساراسپیرمن و معادالت ساختاری برای کشاورزان شهار بررسی گردید. بدین منظور از ضریب همبستگی زگگر و بیمهبیمه

به روز حق  ختلف، قابلیتمی بیمه قیمتی برای محصوالت و محصوالت پذیری قیمتی و متغیرهای انعطافنشان داد میان بیمه ،آمدهدست بهنتایج  :هاافتهی
نین، همبستگی ود دارد. همچوجمثبت ی همبستگ گزاربیمهگر و بر اساس شاخص مورد اجماع بیمهبیمه بر اساس قیمت روز بازار و محاسبه حق بیمه منصفانه 

 ثر بیشتر است.ؤز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار از سایر عوامل می قیمتی و قابلیت به رومیان بیمه
شاورزان، کاز سوی  ام آنمحصوالت مختلف و ارقی قیمتی برای مهی قیمتی بر پذیرش بیپذیری بیمهبا توجه به نتایج بدست آمده، انعطاف :یریگجهینت

گر و ساس شاخص مورد اجماع بیمهای منصفانه بر ی قیمتی بر حق بیمهی قیمتی از سوی کشاورزان و بیمهی قیمتی بر پذیرش بیمهقابلیت به روز بیمه
 شود.های پژوهش تأیید میثیر دارد. بنابراین فرضیهی قیمتی از سوی کشاورزان تأی قیمتی بر پذیرش بیمهار بیمهگزبیمه

 
 زیکشاورمحصوالت شهرستان ساری، ی منصفانه، حق بیمه ی قیمتی،بیمه: کلیدی هایواژه

 مقدمه
ی با وکار در زمینه تولید محصوالت کشاورزانجام کسب   

مل خطرات زیادی همراه است. خسارات ناشی از تأثیر عوا
 جهیات مالی آن را به میزان قابل تونامطلوب طبیعی، ثب

ر أثیکاهش داده و به طور کلی بر توسعه مناطق روستایی ت
گذارد. تولید و فروش محصوالت کشاورزی با منفی می

تی حشرایطی همراه است که منجر به از دست دادن سود یا 
 .(5) شودورشکستگی بنگاه اقتصادی میو  منابع تولیدکننده

های اهش مخاطرات کشاورزی راهپرداختن به موضوع ک
از جمله  جانبهتوسعه متعددی دارد و نیازمند مشارکت چند 

های بیمه تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، دولت و شرکت
بیمه در کشاورزی ابزار ضروری است که برای تضمین  است.

توسعه تجارت کشاورزی، حفاظت مؤثر از منافع مالکیت 
رزی از انواع مختلف خطرات تولیدکنندگان محصوالت کشاو

 تواندبیمه کشاورزی با حمایت دولتی می طراحی شده است.

 تجزیه و تحلیل  .قش بزرگی در این زمینه ایفا نمایدن
های بیمه کشاورزی خارجی، مطالعه بیمه کشاورزی، سیستم

گیری برای شناسایی مشکالت در این زمینه و توسعه جهت
دارای اهمیت  و ایف مهمبهبود بیمه کشاورزی یکی از وظ

بسیاری از  (.3،6)باشد استراتژیک برای صنعت کشاورزی می
کشاورزان، مانند اکثر مردم، نگران رویدادهایی هستند که 

 هایکشوردر . اثرات نامطلوب قابل توجهی بر زندگی آنها دارد
درآمد، این دار کمتوسعه، برای خانوارهای مزرعه حال در

ت محصول و دام است که ممکن است رویدادها شامل تلفا
افرادی که ثروتمند  منجر به سوء تغذیه و حتی گرسنگی شود.

بها های ارزشمند از زمین گرفته تا فلزات گران)و دارای دارایی
های های مالی مانند سهام، اوراق قرضه و سپردهو دارایی

 کنند زیرا بانکی( هستند، به احتمال زیاد خود را بیمه می
وانند خطرات ناشی از بازده محصوالت ضعیف و سطوح تمی

پایین تولید دام را به راحتی تحمل کنند. افرادی که فقیر 
ی اهارند، اغلب مایلند هزینههستند یا فقط درآمد متوسطی د

متحمل شوند تا احتمال  را شانانتظار مورد از غرامت بیشتری
رخی در ب وقوع چنین پیامدهای نامطلوبی را کاهش دهند.

هایی را موارد، خانوارهای با درآمد کم و متوسط مایلند هزینه
هایشان یا داراییشوند که نسبت به میانگین درآمد و متحمل 

بار فاجعه پیامدهای وقایع به این طریق از زیاد است تا
شرایط آب و اطمینانی نااز سوی دیگر،  (.26)جلوگیری نمایند 

شود منجر می اورزی،قیمت محصوالت کش ینطورهوایی و هم
بینی مناسبی از درآمد خود در پیشتوان  اغلب کشاورزان که

 باعثتنها  . این مسئله نهداشته باشندن را سال زراعی آتی
 ی تولید بهینهدر زمینه کشاورزان گیری نادرستتصمیم

آنان را در  بلکه توانایی ،شودمحصوالت در سال جاری می
  مواجهبا خطر  نیز ای آتیهاجرای تعهدهای مالی در سال

های غیرقابل عاملو درنظرگرفتن توجه بنابراین،  ؛سازدمی
  بینی مانند قیمت محصوالت کشاورزی درپیش

 این وجود(. 12) استهای کشاورزی، ضروری ریزیبرنامه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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 با مقابله مختلف هایروش شناسایی که شده موجب مشکالت
 زیادی اهمیت، آن از حاصل قیمتی ریسک و قیمت نوسانات

تا به این شیوه امکان پایداری و توسعه کسب و کارها  .بیابد
با توجه به فقدان ابزارهای مناسب پوشش ریسک میسر شود. 

برای  2و اختیار معامله 1قیمت مانند قراردادهای آتی
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در ایران از یک سو و عدم 

وجود در بخش کشاورزی های رایج مامکان استفاده از بیمه
ایران در پوشش ریسک قیمت از سوی دیگر، مسأله طراحی 

بیش از پیش محصوالت کشاورزی  یقیمت یقراردادهای بیمه
طراحی برای پایداری کسب و کار کشاورزی،  یابد.اهمیت می

اندازی نوعی از بیمه که بتواند ریسک قیمت و راه
انگیزه کشاورزان  و سبب افزایش تولیدکنندگان را پوشش دهد
 . ضروری است ،برای ادامه کسب و کار گردد

ی بیمه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور در زمینه
د محصوالت کشاورزی انجام شده است که در ادامه به چن

 شود: مورد اشاره می
مه ، تمایل به پرداخت برای بی(10) گشتاسبی و همکاران

 ویری گانتگرالاز روش محصول پسته رفسنجان را با استفاده 
ل نسبت تناسب بدست آوردند و حق بیمه پرداختی و عوام
 از مؤثر بر بیمه درآمدی را بررسی نمودند. نتایج حاصل

 نها نشان داد که تمایل به پرداخت افراد باآپژوهش 
 قابل  پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد،

با  ومد نسبت معکوس آبینی بودن عملکرد و افزایش درپیش
 تحصیالت کشاورزان رابطه مستقیم دارد. 

ن ، به بررسی نیازهای آموزشی باغدارا(16) مردانشاهی
مرکبات در جهت توسعه کسب و کار )مطالعه موردی: 

ه کشهرستان ساری( پرداخت. نتایج بدست آمده نشان داد 
 و فوری آموزش بهنیاز  ساری مرکبات شهرستان باغداران
 نتأمی هایروش آشنایی باموضوعاتی از جمله در  ضروری

 ناییی، آشهای کسب و کارهای اینترنتآشنایی با قابلیت مالی،
مقررات  کار، آشنایی باوکسب مقررات تجارت ووبا قوانین

 موزشیآ هایاولویت و موضوعات مهمترین عنوان ای، بهبیمه
 . دارند

ان نقش فروشندگی خود به بررسی ، در مطالعه(24) سماعی
 نرماآبیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری در شرکت بیمه 
ییدی أبا بکارگیری پرسشنامه و آزمون تحلیل عاملی ت

یان مگی رابطه تنگاتنپرداخت. نتایج بدست آمده نشان داد که 
 بین ی قویخصوصیات فروشنده بر وفاداری و رابطه رفتار و

به  یست توجه بیشتریباهای بیمه میشرکت. استاین دو، 
  نحوه عملکرد فروشندگان خود داشته باشند و

 .ندهای مناسبی را در این مورد انجام دهگذاریسرمایه
بر  ، به بررسی عوامل مؤثر(21) ساعی و مرادی شهر بابک

های رفسنجان و پذیرش بیمه محصول پسته در شهرستان
 الت،حصیزرند پرداختند. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، ت

یمه بهای ترویجی با پذیرش میزان تجربه و شرکت در کالس
 مه وبی بودن کارگزاررابطه مستقیم دارد و در حالی که بومی

 نفیمطالعه نشریات ترویجی بر احتمال پذیرش بیمه اثر م
 دارند. 

رش به بررسی عوامل مؤثر بر پذیدر پژوهشی ، (22) ساعی
 95-96 در سال زراعیرما در استان کرمان بیمه محصول خ

 اسانرشنپرداخت. نتایج نشان داد که ارتباط با مروجان و کا
 و عدم پذیرش پذیرشها بین بیمه و مشارکت در تعاونی

های و بین شرکت در کالس وجود دارددار تفاوت معنی
مشارکت در های محلی، رویجی، شرکت در تشکلت-آموزشی

ات بسیج در تصمیممشارکت  تصمیمات شورای روستا و
 تفاوت پذیرش و عدم پذیرشدارای سازندگی در دو گروه 

 با یخشکسالو  سابقه کشت ،داری وجود ندارد. همچنینمعنی
با  وام افتاما دری ،داراحتمال پذیرش بیمه رابطه مثبت و معنی

 د.ندار داررابطه منفی و معنی ،احتمال پذیرش بیمه
لیل موانع سایی و تحشنا، به (17) زاده رائینی و همکارانمهدی

 زادر شهرستان مشهد با استفاده  گسترش بیمه چغندرقند
نتایج  پرداختند. الگوی معادالت ساختاری تکمیل پرسشنامه و

ضعف محیطی  های اجرایی،ضعفبدست آمده نشان داد 
، ناهماهنگی نهادی انشی،د-موانع فردی وابسته به اراضی،

 های ضعف، رسانیاطالع-کمبود نیروی انسانی
شکالت ، مدارکاتیت -ای ارزیابیهضعف، کارشناسی-اداری

مه و پرداخت بی نارضایتی از عدم، پیگیری خسارت مرتبط با
ی اصولد غیرهای بیمه و برآورهزینه، رفتار نامناسب کارشناسان

 شهرستان مشهد گسترش بیمه چغندرقند در عدم بر خسارت
 .داری داردتأثیر مثبت و معنی

های پانل استانی در با استفاده از داده، (15)  انلیو و همکار
 ، تأثیر پنجGMM های پانل پویااستان چین و مدل داده 31

درک  شامل رزیکشاوگیری بیمه متغیر گروهی را بر تصمیم
کشاورزی، اعتماد،  ریسک و مدیریت، تشخیص بیمه

را بررسی  کشاورزی اتتولیدعالقه به بودن و صرفهبهمقرون
صرفه بودن بیمه بهدهد که مقروننتایج نشان می .نمودند

ار درک ریسک و مدیریت، عوامل اصلی تأثیرگذو  کشاورزی
 د خالصهستند. بیمه کشاورزی بیشترین کشش را بر درآم

فزایش اقداماتی مانند ااست.  درصد 9.813خانوار دارد که 
 ایی،وستدرآمد خالص خانوارها، ایجاد سیستم بهداشتی سالم ر

آالت کشاورزی، ارتقای های دولتی برای ماشینویت یارانهتق
ثری تقاضای تواند به طور مؤیالت کشاورزان میسطح تحص

 .بیمه کشاورزی را افزایش دهد
های زینه(، به بررسی تمایل به پرداخت ه1) افروز و همکاران

 زانمحصوالت برای انطباق با خطر سیل توسط کشاور یبیمه
ای رسشنامهپ ،خانوار 350به این منظور، از . ندمالزیایی پرداخت

جیت تجزیه و رگرسیون الروش  تکمیل گردید و الگو با
نه ماها یتحلیل شد. متوسط تمایل به پرداخت برای حق بیمه

 است.  دالر 48.15دهندگان محصول توسط پاسخ
 کشاورزان  لیتما(، به بررسی 19) موتاکین و یوسین

در  یمحصوالت کشاورز یهمیب نهیمالک به پرداخت هزخرده
گذاری از روش ارزشبه این منظور، ی پرداختند. اندونز

مالک کشاورز خرده 240مشروط بر اساس بررسی میدانی 
دست آمده نشان داد که میانگین . نتایج بهگردیداستفاده 

 نهیپرداخت هز رایمالک بکشاورزان خرده تمایل به پرداخت
روپیه در هکتار/محصول  30358 یمحصوالت کشاورز یمهیب

  است.
1- Futures contact                                                                                                                                                                  2- Options 

 
 و محمد مهدی مردانشاهی سید مجتبی مجاوریان ،فؤاد عشقی
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د مور، بیمه شاخص بارندگی را (7) دیوید سان و گودریج
دام  دگاندکننمراتع و علوفه را برای تولی که مطالعه قرار دادند

. ادندقرار د هدفمورد ایاالت متحده در نبراسکا و کانزاس 
های خرید واقعی بیمه ای بر روی دادهها از تحلیل خوشهآن
های مشابه شده در گروهبندی کشاورزان بیمهی دستهبرا

 نسبت هکه در طول زمان، ب نشان دادنتایج . کردنداستفاده 
یمه بمه وارد برنا ،گریزی پایینافراد بیشتری با سطوح ریسک

ی در مقایسه با بیمه محصوالت معمول .شاخص بارش شدند
که بر اساس چرخه یک محصول اغلب در طول چند ماه 

ن آن تواماه است و می 2د بیمه شاخص بارش دوره واح است،
 تایجناساس  همچنین، بر .را در تمام طول سال خریداری کرد

ها در فصل غیررشد ها و غرامتهای بزرگی از یارانهبخش
رشد  شود و بازده بیمه در این فصل بیشتر از فصلپرداخت می

 .است دهد ریسک در این دوره نیز بیشتراست، که نشان می
هش فقر (، به تأثیر بیمه کشاورزی بر کا14) و همکاران الو

تمایل  چین با اقتصاد در حال توسعه سریع خود و .پرداختند
مه دولت به یارانه دادن به کشاورزان فقیر از طریق بی

این بیمه  محصوالت، موقعیت منحصر به فردی دارد.
محصوالت کشاورزی است که خطرات کشاورزی را کاهش 

دل میک  کند. آنهادهد و درآمد را به کشاورزان منتقل میمی
قر ه فنظری چند بهینه را برای شناسایی وضعیت احتمالی تل

ر اساس بسازی عددی با استفاده از یک بهینه کنند.ایجاد می
د وجو ایهمدل کالیبره شده، آنها دریافتند که یک آستانه سرم

توانند د میونره فراتر میدارد و تنها کشاورزانی که از این آستان
یده ااین مدل همچنین از این  از بیمه محصول سود ببرند.

 ،کندهای حق بیمه کمک میکند که یارانهحمایت می
 .کشاورزان بیشتری از آستانه عبور کنند

 دهد که اغلبمروری بر مطالعات انجام شده نشان می
ی، ددرآم ههای متنوع بیم، در زمینه بررسی روشتحقیقات

سی و برای برر استبیمه محصول و  هواییوبیمه شاخص آب
ی آمار هایهای آزموننظر به طور معمول از روش روابط مورد

و  های الجیتمانند ضریب همبستگی، اثرات متقابل و روش
 سازی بهره گرفته شده است. توبیت و روش شبیه

ه تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسع
به دلیل نقش آن در تأمین غذا و اشتغال روستایی مهم تلقی 

در بخش پرخطری مانند کشاورزی، بیمه مؤثرترین  شود.می
ابزار کاهش ریسک است که به طور گسترده در سراسر جهان 
در دسترس است و ارزش بازار جهانی بیمه کشاورزی حدود 

د جمعیت رود افزایش رشانتظار می (.2) میلیارد دالر است 30
کشورهای در  همراه با افزایش تولیدات کشاورزی باشد.

کشاورزان کمی در تأمین نیازهای جهانی غذا  ،یافتهتوسعه
برعکس، در کشورهای در حال توسعه، تسلط  ؛مشارکت دارند

پا در تأمین نیازهای غذایی است. در کشاورزان خرده
 های اقتصادی کمی دراقتصادهای در حال توسعه، فرصت

خارج از مناطق شهری وجود دارد که اکثر ساکنان روستایی را 
رسد با این حال، به نظر می(. 4کند )مجبور به کشاورزی می

پا در برابر خطرات مختلف در تولیدات که کشاورز خرده
  شدتبههوایی وشاورزی از جمله تولید و خطرات آبک

 وهوای به دلیل آب ،این خطرات .پذیر استآسیب

نشده، بیماری، هجوم آفات و شرایط بازار است که بینیشپی
(. 20)شود گسترده در عملکرد و قیمت کاال میباعث تغییرات 

، نوع و شدت خطرات بر حسب محصول، سیستم کشاورزی
ها و تنظیمات سازمانی اکولوژیکی و سیاست-شرایط زراعی
ال، خطر تولید به دلیل عدم با این ح. (11) متفاوت است

هوایی، به ویژه آنهایی که با کمبود و ها و تغییرات آبعیتقط
های آب و شوک .مانددگی مرتبط هستند، فراگیر باقی میبارن

وری در میان ی یک چالش بزرگ برای افزایش بهرههوای
به ویژه در  (8)کشاورزان خرده پا در کشورهای در حال توسعه 

  .است (18)مواجهه با تغییرات آب و هوایی 
ه ببه عنوان ابزار بسیار مهمی در کمک  ،یمه کشاورزیب

 ثراتاها برای کاهش برخی از کشاورزان، دامداران و دولت
(. 13منفی مالی حوادث نامطلوب طبیعی شناخته شده است )
 ریتظاهراً بسیاری از کشورها از بیمه برای کمک به مدی

 (. 11،8،25)اند های کشاورزی استفاده کردهریسک
ه رین بخش طراحی یک قرارداد بیمه از جمله بیمتمهم 

 ترین فاکتور آن قیمتی، تعیین حق بیمه است که مهم
زمند باشد که سنجش میزان ریسک نیاگیری ریسک میاندازه

ر درزش ا ،ترین آنهایکی از دقیق ابزار کارآمد و قوی است.
ین در این مطالعه از ا ،معرض ریسک است به همین منظور

مه د بیقراردا شود.گیری ریسک استفاده میاندازه روش برای
 تقیم سطح آن در است که ایبیمه قرارداد نوعی قیمتی،

 که صورتی در شود ومی تضمین معین مدت برای محصولی
 لتفاوتامابه برسد شده تضمین قیمت از کمتر به بازار قیمت

 (.23)شود می پرداخت ارزگبیمه به گربیمه شرکت توسط آن
ه بیم یرشف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذهد

اس اس باشد؛ بر اینقیمتی توسط کارآفرینان )کشاورزان( می
محصوالت ی قیمتی برای پذیری بیمههای انعطافویژگی

 اساس بودن حق بیمه برروز، قابلیت بهمختلف و ارقام آن
ساس ی منصفانه بر اقیمت روز بازار و محاسبه حق بیمه

 تی باار بر بیمه قیمزگگر و بیمهشاخص مورد اجماع بیمه
ری و معادالت ساختا اسپیرمن استفاده از ضریب همبستگی

 گیرد.مورد بررسی قرار می
 

 هامواد و روش
جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه قیمتی توسط    

و  اسپیرمن از ضریب همبستگیکارآفرینان )کشاورزان( 
مورد بررسی مدل  1شکل  اری استفاده گردید.معادالت ساخت

شامل متغیرهای آشکار و در معادالت ساختاری است که 
شود، متغیرهای همانطور که مشاهده می .باشدمی مکنون

پذیری بیمه قیمتی مستقل شامل اثرگذاری متغیرهای انعطاف
و  )برنج، کلزا، سیاه ریشه محصوالت مختلف و ارقام آنبرای 

ابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار و مرکبات(، ق
محاسبه حق بیمه منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع 

بیمه قیمتی  پذیرش ار بوده و متغیر وابسته،زگگر و بیمهبیمه
به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان باشد؛ می

و ی قیمتی و متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده متغیر بیمه
تعیین میزان تأثیر هر کدام بر بیمه قیمتی از معادالت 

استفاده گردید. همچنین،  Smart PLSافزار ساختاری و نرم

 
 و محمد مهدی مردانشاهی سید مجتبی مجاوریان ،فؤاد عشقی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

16
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
53

83
42

6.
14

01
.9

.1
7.

11
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.116
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.11.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-308-fa.html


 117....... ........................................................................................................... 1401بهار و تابستان  /17راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

فروض در نظر گرفته شده برای تحلیل مسیر به صورت 
 باشد:فرضیات زیر می

محصوالت متی برای پذیری بیمه قیانعطاف -1فرضیه 
 د.بر بیمه قیمتی اثر دار مختلف و ارقام آن

قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار بر  -2فرضیه 
 بیمه قیمتی اثر دارد.

یمه منصفانه بر اساس شاخص مورد محاسبه حق ب -3فرضیه 
 د.ار بر بیمه قیمتی اثر دارزگگر و بیمهاجماع بیمه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختاری مورد بررسیمدل  -1 شکل
                                                                 Figure 1. Structural model under study  
 

 هایدهدا با استفاده از اطالعات این پژوهش آوریجمع     
 طریق زا میدانی اطالعات. گرفت انجام ایکتابخانه و میدانی
 سال هما شهریور در و مصاحبه با کشاورزان پرسشنامه تکمیل
یان م تصادفی طور به هاپرسشنامه. گردید آوریجمع 1400

 یشه(رکلزا( و باغداران )مرکبات و سیاهو  زارعان )برنج
 ونه،نم حجم تعیین جهت ابتدا. گردید توزیع شهرستان ساری

 ولیها نمونه و گرفت انجام مقدماتی پرسشگری محدودی تعداد
 دمع با توجه به سپس ید.گرد تهیه آزمون پیش انجام برای

ه بوط و بروز نبودن اطالعات مرب دسترسی به اطالعات کامل
 ، تعدددر زمینه تعداد جامعه آماری سرشماری کشاورزی

به  آنها تفکیک توانایی و عدم بردارانمحصوالت و تعداد بهره
 روش  های مختلف، امکان استفاده ازطبقات و یا خوشه

 به ت؛اس ی و ... وجود نداشتهاای، خوشهگیری طبقهنمونه
ده ی ساگیری تصادفدر این مطالعه از روش نمونه ،دلیل همین

ری در حجم جامعه آما. بهره گرفته شد 1کوکران و از فرمول
ظور منرو، بهتحقیق به طور دقیق مشخص نبود از این این

 .استفاده شد( 1) نمونه از رابطه تعیین حجم

 N=
𝑡2𝑠2

𝑑2
=

1.96×0.99

0.01
= 194.04      (1)  

برابر  t درصد مقدار آماره 5که در این رابطه، در سطح خطای 
بوده  99/0ا برابر ب 2Sو مقدار  01/0برابر با  d، مقدار 96/1با 

 انشهرست کشاورزان از پرسشنامه 200 تعداد و در نهایت،
 گردید. تکمیل ساری

 

 نتایج و بحث
های سن، شود، ویژگیه میمشاهد 1همانطور که در جدول     

تحصیالت، تجربه کشاورزان و اندازه مزرعه کشاورزان مورد 
مصاحبه ارائه شده است. بر این اساس، میانگین سنی 

سال بوده است. همینطور، حداقل سن  50کشاورزان 
. باشدمیسال  75ها نسال و حداکثر سن آ 25کشاورزان 

سال )معادل  12ن های تحصیالت کشاورزامیانگین تعداد سال
سواد و دیپلم(، حداقل سطح تحصیالت مربوط به افراد بی

لیسانس بوط به افراد با سطح تحصیالت فوقحداکثر آن مر
ی سال سابقه 23بوده است. به طور میانگین، کشاورزان 
ترین کشاورز تجربهفعالیت در زمینه کشاورزی داشتند. کم

قه فعالیت داشتند. به سال، ساب 60ترین چهار سال و باتجربه
مترمربع،  12126طور میانگین، اندازه مزارع کشاورزان 

 50000مترمربع و بزرگترین مزرعه  1000کوچکترین مزرعه 
 متر مربع بوده است. 

 
 های مرتبط با کشاورزانتوصیف آماری ویژگی -1 جدول

Table 1. Statistical description of characteristics related to farmers 
 حداکثر حداقل میانگین متغیر

 75 25 50 سن )سال(
 18 0 12 تحصیالت )سال(

 60 4 23 تجربه کشاورزان )سال(
 50000 1000 12126 اندازه مزرعه )مترمربع(

 

منظور تعیین عوامل موثر در ارائه خدمات بیمه محصوالت به
ه، ارزیابی خسارت، سرعت در کشاورزی، عواملی مانند حق بیم

پرداخت غرامت، برخورد کارمندان و کارشناسان بیمه، اختیاری 

ندادن مخاطرات اصلی در نظر گرفته شد شدن بیمه و پوشش
 ارائه شده است. 2که نتایج آن در جدول 

 
1- Cochran 
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 حق بیمه
ی نتایج بررسی عامل حق بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه    

دهد، هفت درصد از کشاورزان میمحصوالت کشاورزی نشان 
درصد امتیاز متوسط،  35درصد امتیاز کم،  26امتیاز بسیارکم، 

درصد امتیاز بسیار زیاد را برای  19درصد امتیاز زیاد و  13
 عامل حق بیمه اعالم کردند.

 ارزیابی خسارت
ت ه خدمانتایج بررسی عامل ارزیابی خسارت در بهبود ارائ   

درصد از  3ه رزی نشان داد کی محصوالت کشاوبیمه
ثر ادرصد  35کشاورزان معتقدند ارزیابی خسارت اثر کم، 

دی بر درصد اثر بسیار زیا 37درصد اثر زیاد و  25متوسط، 
 .ی محصوالت کشاورزی داردمات بیمهروی ارائه خد

 سرعت در پرداخت غرامت
نتایج بررسی سرعت در پرداخت غرامت از دیدگاه     

داد که سرعت در پرداخت غرامت در بهبود  کشاورزان نشان
 13ی محصوالت کشاورزی با یک درصد، ارائه خدمات بیمه

درصد به ترتیب تأثیرات  42درصد و  23درصد،  22درصد، 
 بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد دارد.

 
 

 برخورد کارمندان و کارشناسان بیمه
ناسان بیمه بر بهبود نتایج بررسی برخورد کارمندان و کارش    

ی محصوالت کشاورزی نشان داد که از ارائه خدمات بیمه
درصد کشاورزان، نحوه برخورد کارمندان و  10دیدگاه 

درصد اثر  25درصد اثر کم،  39کارشناسان بیمه اثر بسیار کم، 
درصد اثر بسیار زیادی بر  15درصد اثر زیاد و  11متوسط، 

 والت کشاورزی دارد. ی محصبهبود ارائه خدمات بیمه
 اختیاری شدن بیمه

نفر از کشاورزان معادل  40اختیاری شدن بیمه از دیدگاه     
درصد تأثیر کم،  21نفر معادل  42درصد تأثیر بسیار کم،  20
 13نفر معادل  25درصد تأثیر متوسط،  33نفر معادل  65

درصد، تأثیر بسیار زیادی  14نفر معادل  28درصد تأثیر زیاد و 
 ی محصوالت کشاورزی دارد.بر بهبود ارائه خدمات بیمه

 پوشش ندادن مخاطرات اصلی
ی یکی دیگر از عوامل مؤثر در بهبود ارائه خدمات بیمه   

محصوالت کشاورزی، پوشش ندادن مخاطرات اصلی است که 
درصد از کشاورزان، این عامل تأثیری بسیار کم،  33از نظر 

درصد  10تأثیری متوسط،  درصد 16درصد تأثیری کم،  22
 درصد تأثیری بسیار زیاد دارد.  19تأثیری زیاد و 

 ررسی عوامل موثر در بهبود خدمات بیمه محصوالت کشاورزیب -2جدول 
Table 2. Investigating the effective factors in improving agricultural insurance services 

 جمع پنج چهار سه دو یک نام متغیر
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 200 19 38 13 26 35 70 26 52 7 14 یمحصوالت کشاورز مهیحق ب
 100 200 37 74 25 50 35 70 3 6 - - ارزیابی خسارت

 100 200 42 84 5/22 45 5/21 43 13 26 10 2 سرعت در پرداخت غرامت
برخورد کارمندان و کارشناسان 

 100 200 15 30 11 22 25 50 39 78 10 20 بیمه

 100 200 14 28 5/12 25 5/32 65 21 42 20 40 اختیاری شدن بیمه
 100 200 19 38 10 20 16 32 22 44 33 66 پوشش ندادن مخاطرات اصلی

 

ی قیمتی مههمینطور، از کشاورزان خواسته شد تا مزایای بی    
و  های موجود با بکارگیری طیف لیکرترا نسبت به بیمه

رد ، مواساس آن )یک کمترین تا پنج بیشترین( امتیازدهی بر
یری پذارزیابی قرار دهند. به این منظور، سه مزیت انعطاف

 ، قابلیت رقام آنامحصوالت مختلف و ی قیمتی برای بیمه
ق اسبه حمحبودن حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار و  روزبه

 گر و ی منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع بیمهبیمه
 ف شدهرگویه تعریسه زیکه در پرسشنامه بر اساس ار زگبیمه

ارائه  3مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول است، 
 شده است:

محصوالت مختلف و ی قیمتی برای پذیری بیمهانعطاف
 ارقام آن

نفر( از کشاورزان  18درصد ) 9، 3 بر اساس نتایج جدول     
محصوالت ی قیمتی برای پذیری بیمهمعتقدند که انعطاف

نفر( معتقدند که  74درصد ) 37بسیارکم،  مختلف و ارقام آن
محصوالت مختلف و ارقام ی قیمتی برای پذیری بیمهانعطاف

ی پذیری بیمهنفر( معتقدند که انعطاف 76درصد ) 38کم،  آن
درصد  5متوسط،  حصوالت مختلف و ارقام آنمقیمتی برای 

ی قیمتی برای پذیری بیمهنفر( معتقدند که انعطاف 10)
نفر(  22درصد ) 11زیاد و  محصوالت مختلف و ارقام آن

محصوالت ی قیمتی برای پذیری بیمهمعتقدند که انعطاف
 بسیار زیاد است.  مختلف و ارقام آن

 روز بازار قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت
بررسی قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار نشان 

نفر( از کشاورزان معتقدند که قابلیت به  15درصد ) 5/7داد که 
درصد  32روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار بسیارکم، 

نفر( معتقدند که قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت  64)
نفر( معتقدند که قابلیت به روز  85)درصد  5/42روز بازار کم، 

نفر(  12درصد ) 6حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار متوسط، 
معتقدند که قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار 

نفر( معتقدند که قابلیت به روز حق بیمه  24درصد ) 12زیاد و 
تی ی قیمبر اساس قیمت روز بازار بسیار زیاد، از مزایای بیمه

 است. 
ی منصفانه بر اساس شاخص مورد محاسبه حق بیمه

 ارزگگر و بیمهاجماع بیمه
نتایج بررسی محاسبه حق بیمه منصفانه بر اساس شاخص    

 18درصد ) 9دهد که، ار نشان میزگگر و بیمهمورد اجماع بیمه
نفر( از کشاورزان بر این باور هستند که محاسبه حق بیمه 

ار، زگگر و بیمهشاخص مورد اجماع بیمهمنصفانه بر اساس 
ی نفر( معتقدند که محاسبه حق بیمه 58درصد ) 29بسیارکم، 

 
 و محمد مهدی مردانشاهی سید مجتبی مجاوریان ،فؤاد عشقی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

16
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
53

83
42

6.
14

01
.9

.1
7.

11
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.116
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.11.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-308-fa.html


 121....... ........................................................................................................... 1401بهار و تابستان  /17راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

کم، گزار بیمهگر و منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع بیمه
ی منصفانه بر نفر( معتقدند محاسبه حق بیمه 84درصد ) 42

 9متوسط، گزار بیمهگر و اساس شاخص مورد اجماع بیمه
ی منصفانه بر نفر( معتقدند که محاسبه حق بیمه 18درصد )

 11زیاد و گزار بیمهگر و اساس شاخص مورد اجماع بیمه
ی منصفانه بر نفر( معتقدند که محاسبه حق بیمه 22درصد )

بسیار زیاد از گزار بیمهگر و اساس شاخص مورد اجماع بیمه
 ی قیمتی است.مزایای بیمه

 

 های موجودقیمتی نسبت به بیمه مزیت بیمه بررسی -3جدول 
Table 3. Review of the advantage of price insurance over existing insurance 

 نام متغیر
 جمع پنج چهار سه دو یک

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
پذیری بیمه انعطاف

 قیمتی برای 
ای مختلف هواریته

محصوالت و 
 محصوالت مختلف

18 9 74 37 76 38 10 5 22 11 200 100 

قابلیت به روز حق 
بیمه بر اساس قیمت 

 اکنون بازار
15 5/7 64 32 85 5/42 12 6 24 12 200 100 

محاسبه حق بیمه 
منصفانه بر اساس 

شاخص مورد اجماع 
 گر و بیمه گزاربیمه

18 9 58 29 84 42 18 9 22 11 200 100 

 

تغیر منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان مبه   
 محصوالتی قیمتی برای پذیری بیمهی قیمتی و انعطافبیمه

 روز یمتق، قابلیت به روز حق بیمه براساس مختلف و ارقام آن
  بازار و حق بیمه منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع

د. شفاده اسپیرمن است ، از ضریب همبستگیگزاربیمهگر و بیمه
ی عدم وجود دهندهفرضیه صفر در این آزمون نشان

 یدهندههمبستگی میان دو متغیر و فرضیه مخالف نشان
 4 دولوجود همبستگی میان دو متغیر است که نتایج آن در ج

 ارائه شده است.
ی قیمتی برای پذیری بیمهی قیمتی و انعطافمتغیر بیمه

 آن محصوالت مختلف و ارقام
ی یر بیمهجهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان متغبه   

محصوالت ی قیمتی برای پذیری بیمهقیمتی و انعطاف
ایج نت ، از ضریب اسپیرمن استفاده شد کهمختلف و ارقام آن

ضریب  اساس نتایج جدول، ارائه شده است. بر 4آن در جدول 
از  وبوده  76/0همبستگی بدست آمده میان دو متغیر برابر 

ن، دار است؛ بنابرایلحاظ آماری در سطح یک درصد معنی
 ر برشود. به عبارت دیگر، این دو متغیفرضیه صفر رد می

 رد.دا یکدیگر تأثیر دارند و میان دو متغیر همبستگی وجود
 
 

ی قیمتی و قابلیت به روز حق بیمه بر اساس متغیر بیمه
 قیمت روز بازار

ی قیمتی هیا عدم وجود رابطه میان بیم برای بررسی وجود     

ریب ز ضاو قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار 
 4ول همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همانطور که نتایج جد

ست ا 86/0دهد، ضریب همبستگی بدست آمده برابر نشان می
ین، برادار است. بناو از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی

 ر ردصفر مبنی بر عدم وجود همبستگی میان دو متغیفرضیه 
ی مهشود و وجود ارتباط و همبستگی میان دو متغیر بیمی

 ازاربحق بیمه بر اساس قیمت روز قیمتی و قابلیت به روز 
 گردد.تأیید می

ی منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع حق بیمه
 گزاربیمهگر و بیمه

ی قیمتی و حق اط میان بیمهنتایج بررسی وجود ارتب 4جدول 
 گر و ی منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع بیمهبیمه
دهد. به این منظور از ضریب همبستگی را نشان میگزار بیمه

اسپیرمن استفاده شد که بر طبق آن، ضریب بدست آمده برابر 
دار است. و از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی 82/0

ی قیمتی عدم وجود رابطه میان بیمهی صفر، مبنی بر فرضیه
ی منصفانه براساس شاخص مورد اجماع و محاسبه حق بیمه

به عبارت دیگر، نتایج بدست  ؛شود، رد میگزاربیمهگر و بیمه
 دهد که این دو متغیر همبستگی دارند. آمده نشان می

 

 های تأثیرگذار بر پذیرش بیمه قیمتی ویژگی -4جدول 
Table 4. Characteristics affecting the acceptance of price insurance 

 نام متغیر
 بیمه قیمتی

 سطح احتمال ضریب اسپیرمن
 00/0 76/0 فانعطاف پذیری بیمه قیمتی برای واریته های مختلف محصوالت و محصوالت مختل

 000/0 866/0 قابلیت به روز حق بیمه بر اساس قیمت اکنون بازار
 00/0 823/0 گر و بیمه گزاره منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع بیمهمحاسبه حق بیم

 

ه جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر بیمه قیمتی، از روش تحلیل ب
استفاده گردید. به  Smart PLSعاملی تأییدی و نرم افزار 

از معیارهای میانگین  ،هاهیاز گو کیاعتبار هر یبررسمنظور 
آلفای کرونباخ و بار عاملی استفاده واریانس، پایایی ترکیبی، 

ارائه گردیده است؛ براساس  5گردید که نتایج آن در جدول 
نتایج جدول، برای هریک از معیارهای فوق، عدد یک بدست 

باشد.ی روایی عاملی میدهندهآمده است که نشان

 
 و محمد مهدی مردانشاهی سید مجتبی مجاوریان ،فؤاد عشقی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

16
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
53

83
42

6.
14

01
.9

.1
7.

11
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.116
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.11.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-308-fa.html


 122... ..................................................... وکار )مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان ساری(ی قیمتی محصوالت کشاورزی در پایداری کسبسنجی بیمهامکان

 یدییتا یعامل لیتحل -5جدول 
Table 5. Confirmatory factor analysis 

ی متغیرها
میانگین  متغیرهای آشکار مکنون

 واریانس
پایایی 
 ترکیبی

آلفای 
 بار عاملی کرونباخ

 بیمه قیمتی
 1 1 1 1 لفمختلف محصوالت و محصوالت مخت هایتهیوار یبرا یمتیق یمهیب یرپذی انعطاف

 1 1 1 1 اکنون بازار متیبر اساس ق مهیحق ب یبروزرسان تیقابل
 1 1 1 1 گزار مهیو ب گر مهیاساس شاخص مورد اجماع ب منصفانه بر مهیحق ب محاسبه

 

ضرایب مسیر  ارزیابی مدل ساختاری پژوهش با توجه به شدت
متغیرهای وابسته آزمون  هط بمربو )2R( یین شدهبو واریانس ت

ن یکنند که واریانس تبیبیان می ،(9) فالک و میلر. شودمی
باشد و  1/0با  بودن، باید بزرگتر یا مساویشده برای کافی

بینی کمتر متغیر وابسته پنهان، بر سطح پیش ،مقادیر کمتر
داللت دارند و اگر متغیری به حداقل مقدار موردنظر دست 

حاکی از آن است که این متغیر به سایر عواملی که این  ،نیافت
شود، ملزم شده است. بررسی مطالعه آنها را شامل نمی

بیمه  2Rه نشان داد مقدار واریانس تبیین شده متغیر وابست
باشد که به این معنی است که مقدار می 99/0قیمتی برابر با 

ارائه  6حداقل مورد نظر را کسب کرده است. نتایج در جدول 
 شده است. 

 
 اریانس تبیین شده مربوط به متغیر وابستهو - 6جدول 

Table 6. Explained variance related to dependent variable 
 2R زهسا

 999/0 بیمه قیمتی
 

پژوهش، با  هایهیبه فرض طمسیرهای مربو، 7 در جدول
برای تحلیل  t-statistic بررسی مقادیر ضرایب مسیر و مقادیر

شده مشخص شده است. این  بینیداری مسیرهای پیشیمعن
با ضرایب مسیر، پژوهش  تا سوم اول هایمقدار برای فرضیه

داری ضریب مسیر یدهنده معناست و نشان معین گردیده

به سواالت است. بر همین اساس و سوم  دوم، فرضیه اول
پذیری بیمه قیمتی، قابلیت مبنی بر اینکه انعطاف تحقیق

بروزرسانی و حق بیمه منصفانه بر پذیرش بیمه قیمتی توسط 
 ها کشاورزان موثر است و موجب پایداری کسب و کار

 .شودپاسخ داده می، گرددمی
 

 هاضریب مسیر فرضیه -7جدول 
Table 7. Coefficient of path of hypotheses

 هافرضیه (t-statisticsسنجش آماره ها ) ضرایب مسیرها مسیرها
 : تأیید شد1فرضیه  30/30 3805/0 یمه قیمتیب -انعطاف پذیری

 : تأیید شد2فرضیه  31/29 3778/0 یمه قیمتیب -به روز 
 : تأیید شد3فرضیه  65/31 3818/0 یمتیقبیمه  -حق بیمه منصفانه

 

نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی 
 فرضیه یک مبنی بر اینکه ،دهد کهاسپیرمن نشان می

 نقام آمحصوالت مختلف و ارپذیری بیمه قیمتی برای انعطاف
ر ببنی مفرضیه دوم  دار است.بر بیمه قیمتی اثر دارد، معنی

مه بی به روز حق بیمه بر اساس قیمت روز بازار بر قابلیت
سبه محا فرضیه سوم مبنی بر قیمتی اثر دارد، معنی دار است.

 وگر حق بیمه منصفانه بر اساس شاخص مورد اجماع بیمه
 یهالذا متغیر بر بیمه قیمتی اثر دارد، معنی دار است.گزار بیمه

 ،نددار اردمعنی یاد شده از آنجا که بر پذیرش بیمه قیمتی اثر
 د. نگردهای کشاورزی میموجب پایداری کسب و کار

 گیری و پیشنهادهانتیجه

منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیر بیمه به
های مختلف پذیری بیمه قیمتی برای واریتهقیمتی و انعطاف

محصوالت و محصوالت مختلف، قابلیت بروزرسانی حق بیمه 
ت اکنون بازار و محاسبه حق بیمه منصفانه بر بر اساس قیم

ار، از ضریب زگگر و بیمهاساس شاخص مورد اجماع بیمه
همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد میان بیمه 

همبستگی وجود  ،قیمتی و هر کدام از سه عامل مورد بررسی
دارد. همبستگی میان بیمه قیمتی و قابلیت بروزرسانی حق 

 استبر اساس قیمت اکنون بازار از سایر عوامل بیشتر  بیمه
دهد این عامل تأثیرگذاری بیشتری بر بیمه که نشان می

در راستای نتایج بدست  قیمتی، نسبت به سایر عوامل دارد.
 های این مطالعه، راهکارهای زیر پیشنهاد آمده از بررسی

 گردد:می
 که انمازندر استان یکشاورز نمونه محصوالت انتخاب 

 محصوالت یمتیق مهیب یاجرا جهت را لیپتانس نیشتریب
 .دارند یکشاورز

 یمرض شاخص خسارت، زانیم ،یپرداخت مهیب حق نییتع 
 یرابطه یطراح قیطر از نهیبه زیفرانش و نیالطرف

 محصوالت مورد نظر. یبرا یمتیق مهی( بفرمول)
 جهت منتخب محصوالت یبرا نمونه مناطق نییتع 

 .یمتیق مهیب لوتیپا یاجرا
 تیرضا ثیح از یمتیق مهیب طرح یاجرا جینتا یبررس 

 یکشاورز محصوالت مهیب صندوق منافع و کشاورزان
 .نواقص و وبیع رفع جهت

 در مناطق ریسا و محصوالت ریسا یبرا طرح یاجرا 
 .مازندران استان
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Agriculture is an activity with various risks, including 
production, trade and financial risks. The instability of the prices of agricultural products as a 
major problem has always caused concern and distrust of producers and consumers towards the 
market. Price insurance with price risk coverage, which is the most important market sign and 
the most important factor in production and sales decisions, is a good way to reduce product 
price fluctuations in the market. The purpose of this study is to assess the feasibility of price 
insurance to cover the price risk of farmers in Sari, which reduces the risk of agricultural prices 
and business stability. 
Material and Methods: In this study, using field data and interviews with farmers, Features 
affecting the acceptance of price insurance such as price insurance flexibility for different 
products and its varieties, the ability to update premiums based on market day price and 
calculate fair premiums based on the index agreed by the insurer and insurance were 
investigated. For this purpose, Spearman correlation coefficient and structural equations were 
used for farmers in Sari. 
Results: The results showed that between price insurance and price insurance flexibility 
variables for different varieties and different products, the ability to update the premium based 
on the market day price and calculate a fair premium based on the index agreed by the insurer 
and the insurer there is a positive correlation. Also, the correlation between price insurance and 
the ability to update premiums based on the market price is greater than other effective factors. 
Conclusion: According to the results, the flexibility of price insurance on the acceptance of 
price insurance for different products and its varieties by farmers, the ability to update price 
insurance on the acceptance of price insurance by farmers and price insurance on a fair premium 
based The index agreed by the insurer and the insurer of price insurance has an effect on the 
acceptance of price insurance by farmers. Therefore, the research hypotheses are confirmed. 
 
Keywords: Agricultural Products, Fair premium, Price insurance, Sari City 
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