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با درودی دوباره به خوانندگان ارجمند و فرهیخته، خرسند و خشنودیم که در واپسین روزهای تابستان 1394، دیگرباره توانسته ایم 
با مهر یزدان پاک و کوشش فراوان همکاران همیشگی و دیگر یاران و دست اندرکاران فصلنامه و صندوق محترم بیمه کشاورزی و 
همچنین، همراهی و همیاری شما بزرگواران، شماره دیگری از دوازدهمین سال انتشار »فصلنامه بیمه و کشاورزی« را همراه با 

رهاوردهایی تازه و بهینه سازی دوباره، به زیور طبع و نشر بیاراییم و فروتنانه به پیشگاه ارزشمندتان، پیشکش کنیم.

در این شماره نیز، برپایه همان روند فرگشت و بهسازی ساختاری پیشین و رویکرد تازه گردانی فصلنامه، کوشیده ایم تا از سویی، 
در راستای بهبود ساختار محتوایی، با گزینش و چاپ مقاله هایی با رویکرد نوآورانه و پیشگام و یا برپایه جستارها و گفتمانهای 
راهبردی و کلیدی مورد نظر صندوق بیمه کشاورزی، و از دیگر سو، در راستای بهبود ساختار شکلی، بویژه نمای دیداری و گرافیکی 
نشریه، با انجام دادن ویرایشهایی در کاستیهای نمای دیداری شماره پیشین و بهینه کردن آن، فصلنامه را همچنان از هر نظر، در 

راستای پیشرفت و بهسازی پیشگفته، رهنمون سازیم.

در این زمینه، چنانکه بسا از نام و نمایه مقاله های این شماره نیز نمایان است؛ از دیدگاه بهره گیری از پژوهشهای نوآورانه و پیشگام، 
از یکسو، مقاله ای را پیرامون شیوه نوین محاسبه حق بیمه برپایه فرایند نوفۀ شلیک )برای نخستین بار در کشور( برگزیده ایم و 
از دیگر سو، مقاله ای را با رویکردی آمیخته از هردو )نوآورانه، همراه با جستار راهبردی( درباره به کارگیری مدل اقتصادسنجی 
)به عنوان رویکرد نوآورانه در این زمینه( برای بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر گرایش به مخاطره یا ریسک کشاورزان 
)به عنوان رویکرد راهبردی صندوق(، به چاپ رسانده ایم. همچنین در زمینه جستارها و گفتمانهای کلیدی و راهبردی مورد تأکید 
صندوق هم، دو مقاله دیگر، با نگرشهایی دیگرگونه درباره ریسک و مدیریت آن و نیز، گفتمان حیاتی و کلیدی تغییر اقلیم، در 

نظر گرفته ایم.

در دیگر مقاله ها نیز، به جستاِر همچنان مطرح و دامنه داِر پذیرش و گرایش به بیمه کشاورزی، از رویکردهای گوناگونی همچون: 
تأثیر آموزشهای ترویجی، مقایسه ویژگیهای افراد پذیرنده و نپذیرنده بیمه و بررسی وضعیت بیمه در میان بهره برداران، پرداخته ایم.

تأکید  مقاله ها،  تحلیلی  و  پژوهشی  گفتمانهای  و  به جستارها  بخشیدن  تنوع  برای  تالش  بر  افزون  شماره،  این  در  مجموع  در 
ویژه ای بر جستار کلیدی و راهبردی ریسک و مدیریت آن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی داشته ایم که بی گمان، هم در 
راستای اهمیت و حساسیت جهانی موضوع و هم برپایه رویکرد تأکیدی گردانندگان محترم صندوق بیمه کشاورزی و هم به دلیل 

برگزیده شدن این جستار، به عنوان محور و موضوع برگزیده فصلنامه برای سال جاری، بوده است.

امید آنکه با ارائه این مقاله ها، هم توانسته باشیم به بهبود و افزایش دانش و آگاهی کشاورزان و دیگر بهره برداران بخش کشاورزی 
کمک کرده و هم در پربارترکردن ادبیات علمی – تخصصی این رشته کلیدی، نقشی هرچند اندک داشته؛ و هم در راستای اهمیت 
موضوع برای صندوق بیمه نیز، افزون بر نمایان ساختن شماری از کاستیها، توانمندیها، ناگفته ها و نکته ها در این باره، در ارائه دادن 

راهکارها و راهبردهایی برای رویارویی با چالشها و دشواریهای آن نیز، کامیاب شده باشیم.

فرصت را غنیمت می شمریم و از این راه، دیگربار، با فراخوان دوباره برای فرستادن مقاله  درباره ریسک  و مدیریت ریسک در 
بخش کشاورزی و زمینه های وابسته، بویژه پیرامون چالشهای کنونی همچون پیامدهای تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، 
ازجمله موضوع کم آبی و خشکسالی و دیگر پدیده های ناگوار حّدی اقلیمی، یادآور می شویم که مدیریت و سردبیری فصلنامه، 
اینگونه مقاله ها را بیرون از نوبت و در اولویت بررسی و چاپ قرار می دهد و برای آنها حق تحریر مناسبی نیز پرداخت خواهد کرد.

در پایان، از آنجا که خوانندگان بسیاری، بویژه پژوهشگرانی که پیش از این برایمان مقاله فرستاده و یا در پی ارسال مقاله اند، از 
راههای گوناگون جویای وضعیت فرایند دریافت درجه علمی – پژوهشی فصلنامه شده اند، از این راه و چنانکه پیشتر نیز گفته 
شده است، دیگرباره به آگاهی همگان می رساند، برپایه توافقنامه منعقدشده میان فصلنامه و انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در سال 
جاری، بزودی فصلنامه را با ساختار سازمانی و چارچوب علمی نوینی به طورمشترک با آن انجمن محترم، منتشر خواهیم کرد که 
پیایند آن و پس از انتشار یکی دو شماره از فصلنامه با ساختار و چارچوب پیشگفته و تکمیل کاستیهای اداری و سازمانی موردنظر 

کمیسیون نشریات علمی کشور، به امید یزدان، به درجه یادشده نیز، دست خواهیم یافت.

نکته شایان توجه اینکه بسیاری از مقاله های علمی – پژوهشی چاپ شده در شماره های پیشین و شماره های منتهی به دریافت 
درجه رسمی علمی فصلنامه، خواهند توانست، از امتیازهای فراگیر و مرسوم نشریه های علمی همسان، بهره مند شوند که جزئیات 

آن در هنگام انتشار نخستین شماره فصلنامه با درجه علمی رسمی، به استحضار خواهد رسید.

با آرزوی کامیابی و بهروزی روزافزون     

حسین رسول اف- مدیر اجرایی     

سخن آغازین
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تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی  بر   گرایش به   مخاطره 
)ریسک( کشاورزان

کاربرد مدل اقتصادسنجی
دکتر جواد ترکمانی*1

چكیده
هدف از انجام این پژوهش،  بررسی شیوه گرایش به مخاطره زارعان و همچنین،  تعیین چگونگی 
تأثیر  خصوصیتهای عمده اقتصادي- اجتماعي زارعان،  بویژه بیمه محصوالت کشاورزی،  بر این 
گرایش )تمایل( است.   اطالعات مورد نیاز،  به روش نمونه گیري طبقه بندی تصادفي و تکمیل 
زراعي 93-1392 گرد آوري  فارس،  در سال  استان  بیضا در  زارعان شهرستان  از  پرسشنامه 
روش  به  مطلوبیت  تابع  تخمین  راه  از  ریسک،   به  زارعان  گرایش  شیوه  آنگاه،   است.    شده 
بر گرایش  اقتصادسنجی تعیین شد و سپس،  به روش تحلیل واریانس،  بررسی عوامل مؤثر 

)تمایل( به مخاطره،  انجام گرفت.   
واریانس  در  تغییر  بررسي،   مورد  محصوالت  بیشتر  زمینه  در  داد،   نشان  بهدستآمده  نتایج 
ریسک گریزي  نشاندهنده  که  داشته  پی  در  را  زارعان  واکنش  تولید،   میانگین  همچنین،   و 
در  کردن  شرکت  دفعات  تعداد  کشاورزی،   محصوالت  بیمه  متغیرهای  آنهاست.  همچنین،  
ریسک گریزي  کاهش  به  غیرکشاورزي،   شغل  داشتن  و  تحصیالت  تجربه،   ترویجي،   کالس 
زارعان انجامیده؛ در حالی که،  متغیر تعداد قطعات زمین،  تأثیر معنیداري بر ریسک گریزي 

کشاورزان،  نداشته است.   
کلیدواژه ها:

 بیمه محصوالت کشاورزی،  گرایش به مخاطره،  تحلیل واریانس-کواریانس.  

E-mail: javad-torkamani@hotmail.  com  استاد گروه اقتصاد کشاورزی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت *
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مقدمه

تصمیمگیري،  به عنوان جوهره مدیریت،  جزء جدایی ناپذیر وظایف مدیران و برنامه ریزان واحدهاي 

کمترتوسعه یافته،   کشورهاي  در  بویژه  کشاورزي،   است.  کشاورزي  جمله  از  اقتصادي،   گوناگون 

بهره برداران،   فعالیتهاي  و  تصمیمگیریها  همین رو،   از  است.  )ریسک(  مخاطره  با  همراه  فعالیتي 

در  موجود  ریسک  سویی،   از  دارد.    قرار  آن  گوناگون  جنبه  هاي  و  پدیده  این  تأثیر  زیر  بیشتر 

همچنین،   باشد.    اعتبارات  یا  و  تولید  قیمت،   ناحیه  از  است  ممکن  نیز،   کشاورزي  فعالیتهاي 

از  بهره گیری  تولید محصوالت کشاورزي،  مقدار  نوسان در عملکرد  بر  مؤثر  از مهمترین عوامل 

نهاده  هاي گوناگون،  بویژه نهاده  هاي نوین است )23(.   بنابراین،  نیاز و بایستگی توجه به ریسک 

در برنامه  ریزي ها و تحلیلهاي مربوط به اقتصاد کشاورزي،  همواره مورد تأکید قرار گرفته است.   

نبودحتمیت،  نمایانگر حالتي ذهني است که در آن تصمیمگیرنده،  پنداشتها یا تصورهایی نسبت 

درجه  با  رابطه  در  ریسک،   که  حالی  در  دارد؛  فعالیت خاص  یک  نتایج  نامطمئن  پیامدهاي  به 

نبودحتمیت،  تعریف مي   شود.   به دیگر سخن،  ریسک چیزي است که فرد ریسک  گریز،  تمایل دارد 

تا برای پرهیز از خطر،  بپردازد )19(.   

مطالعات بسیاری،  نشانگر روحیه پرهیز از مخاطره کشاورزان است.   برپایه نتایج این پژوهشها،  

نمایان شد که اعضای نمونه های مورد بررسی،  حاضرند برنامه هایی را برگزینند که با داشتن درامد 

کمتر،  از مخاطر کمتری نیز برخوردار باشد )2،  5 و 23(.   به دیگر سخن،  این کشاورزان،  گرایش 

یا تمایل به کاهش مخاطره یا ریسک دارند؛ حتی اگر پیشنیاز آن،  چشمپوشی کردن از بخشی 

از درامد باشد.  

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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از روش  بهره گیری  به مخاطره،   بررسی چگونگی گرایش کشاورزان  و  تعیین  روشهای  از  یکی   

اقتصادسنجي است.   به باور پژوهشگران گوناگون،  از جمله آنتل1  )1987 و 1989( و بارشیرا و 

همکاران 2 )1997( این روش به دلیل توجه به شرایط و تصمیمهای واقعی،  چگونگی بهره گیری 

کشاورزان از نهاده های مختلف و همچنین،  امکان به کارگرفتن آزمونهای آماری مناسب،  نسبت به 

دیگر روشهای بررسي چگونگی گرایش یافتن کشاورزان به مخاطره،  برتری دارد.   از همین رو،  در 

این پژوهش نیز،  روش اقتصادسنجی برای تخمین گرایش به مخاطره )تمایل به ریسک( زارعان و 

بررسی عوامل مؤثر بر آن،  به کار رفته است)13،  14 و 15(.  

اقتصادي،   پایدار  توسعه  و  نیازهاي عمده رشد  از  از سویی،  سرمایه گذاري در بخش کشاورزي،  

فراهمسازی  درنتیجه،   و  کشاورزي  محصوالت  تولید  در  فزاینده  و  مطمئن  روندي  آمدن  پدید 

امنیت غذایي مورد نیاز جامعه است.   با این همه،  نبود   ا   طمینان نسبت به بازده سرمایه  گذاري،  

از جمله مهمترین مسائلي است که کشاورزان با آن روبه رو هستند )1،  5 و 9(.   در این راستا،  

براي رویارویی با ریسک و نبود اطمینان موجود در بخش کشاورزي،  و در نتیجه،  فراهم کردن 

زمینه سرمایه  گذاري جدید در این بخش،  بیمه محصوالت کشاورزي به عنوان یکي از مناسبترین 

راهکارها،  مورد توجه و تأکید صاحبنظران قرار گرفته است )6،  7،  10،  16 و 20(.   بیمه محصوالت 

کشاورزي مي تواند با افزایش دادن ریسک پذیري بهره برداران و کاهش نوسانهای درامدی آنها،  بر 

افزایش احساس امنیت در سرمایه گذاری بیفزاید )1،  3،  4،  6 و 7(.   در این زمینه،  بیمه کشاورزی  

به طور معمول،   برای حل دو مشکل پایین بودن و بی ثباتی درامد کشاورزان در کشورهای در راه 

توسعه،  مورد توجه قرار گرفته است.   

1.   Antle

2.   Bar–shira et al

ترکمانی
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یا  پرهیز  براي  راههاي گوناگونی  نیز،   ثبات درامدی کشاورزان  نبود  و  پیرامون مدیریت ریسک 

حداقل کاستن از پیامدهاي منفي خطرهای موجود در فعالیتهاي کشاورزي،  پیشنهاد شده است 

)4،  10 و 27(.   راههاي کنترل خطر را مي توان به دو دسته: راهبردهای پیشگیري از خطر و 

راهبردهای درمان خطر،  تقسیم کرد.   راهبردهای پیشگیري از خطر،  دربردارنده: تنوع محصوالت 

زراعي،  زراعت همزمان چند محصول،  قطعه بندي مزرعه و تنوع منابع درامد غیرکشاورزي است.   

برنامه  هاي شراکت محصول در قراردادهاي اجاره زمین و استخدام کارگر نیز،  مي تواند راه مؤثري 

براي تقسیم خطر در میان افراد و بدینسان،  کاهش خطر مربوط به یک کشاورز باشد.   ولی این 

راهبردها با آنکه به تثبیت درامد خانواده کمک مي  کنند،  براي کشاورزان داراي درامد متوسط،  

پرهزینه به شمار می آیند؛ زیرا نیازمند آن است که کشاورزان از سرمایه  گذاري هاي بسیار سودآور،  

چشمپوشی کنند.  

توسعۀ  بانکهاي  و  کشاورزان  براي  مي  تواند  پیشگفته،   راهبردهای  به  نسبت  کشاورزي،   بیمۀ 

کشاورزي،  سودمندیهای بیشتري داشته باشد و درنتیجه،  نظر )و بودجه( سیاستگذاران کشورهاي 

توسعه یافته و در راه توسعه را به سوی خود کشانده است.   در دهه      هاي اخیر،  بیمه محصوالت 

و  توسعه   راه  در  کشورهاي  از  بسیاري  سیاستمداران  و  صاحبنظران  حمایت  مورد  کشاورزي،  

توسعه یافته قرار گرفته است )10،  17،  19 و 26(.   این افراد،  پیدایش انواع گوناگون بیمه،  بویژه 

بیمه محصوالت کشاورزي را نتیجه وجود مخاطره های پرشماری در گستره زندگي،  دانسته اند.   

و  اجتماعي  اقتصادي-  انواع گوناگون مخاطره های طبیعي،   با  افراد  رویارویي  احتمال  از سویی،  

شخصي موجب شده است که آنها،  به عنوان بیمه گذار،  حاضر به پرداخت مبالغي به عنوان حق بیمه،  

به شرکتها و مؤسسه هایی به عنوان بیمه گر شوند،  تا در صورت رخدادن شرایط نامناسب،  تمام 

با  رویارویي  در  افراد  گرایش  زمینه،   این  در  آنها جبران شود.    از خسارتهای  بخشی  یا حداقل 

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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به  بهره برداران کشاورزي،   بویژه  آنها،   تمایل  یا  بر گرایش  از عوامل مهمي است که  مخاطره ها،  

بیمه شدن و همچنین،  بر میزان حق بیمه پرداختي آنها،  تأثیر ویژه اي دارد )1،  8،  11 و 28(.  

 مؤسسه های بیمه  گر با بهره گیری از حق بیمه هاي پرداختي از سوی بیمه  گذاران )که بیشترشان 

فراهمسازی  مي توانند،  ضمن  مؤسسه  و  آنها  میان  مخاطره ها  توزیع  و  پخش  و  ریسک گریزند(،  

خسارتهای مربوط،  به فعالیت اقتصادي خود نیز ادامه دهند و هزینه هاي عملیاتي فعالیتهایشان 

و همچنین سود خود را تأمین کنند.   به دیگر سخن،  بیمه،  با تجمیع ریسک بیمه  گذارانی که 

بیشترشان ریسک  گریزند و پرداخت خسارت به آنها،  در پی پدید آوردن موقعیت بهینه پارتو است.   

این رویکرد،  از گرایش نداشتن به مخاطره افراد ریسک گریز می کاهد و آنها را که تا پیش از بیمه 

شدن،  گرایش و کشش چنداني به شرکت کردن در فعالیتهاي همراه با مخاطره نداشتند،  به سوی 

این موضوع مي کشاند )1،  4،  9،  17،  18 و 27(.   

از آنجا که مؤسسه های بیمه کشاورزي،  مي توانند بر مشکل تغییر همگام چیره شوند،  براي مهار،  

ابزاري مؤثرتر از نهادهاي سنتي به کارگرفته شده از سوی کشاورزان به شمار می آیند.   هنگامی که 

جبران  مالي  نظر  از  وی،   کنترل  از  بیرون  دلیلهایی  به  درامدش  ناگوار  کاهش  بداند،   کشاورز 

فراهم  را  راههایي که حداکثر سود  منابع خود در  براي تخصیص  انگیزه اش  و  مي شود،  گرایش 

مي کند،  افزایش می یابد.   براي نمونه،  شمار بیشتري از سودآورترین محصوالت را با وجود خطر 

ولی  پیشرفته  فناوریهای  پذیرش  در  بیشتري  کشش  و  گرایش  از  و  مي  کند  تولید  بیشترشان،  

نا  مطمئن،  برخوردار می شود.   بدینگونه،  افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزي و افزایش درامد 

این  آید.    به شمار  بیمه  نهایي  تأثیر  عنوان  به  مي تواند  نیز،   روستا  در  فقر  کاهش  و  کشاورزي 

کاهش  اعتبار،   معین  مقادیر  مورد  در  را  وام  نشدن  بازپرداخت  خطر  بیمه،   که  است  درحالی 

یا نرخ  افزایش دهند و  نیز  را  تا وام کشاورزي  باال می برد  را  بانکهای وام دهنده  توان  می دهد و 

ترکمانی
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بازپرداخت وامهای خود را تعدیل کنند که در نهایت،  همگی به افزایش سرمایه  گذاري در بخش 

کشاورزي مي انجامد.   از سویی،  بیمه محصوالت کشاورزي،  با افزایش دادن درجه ریسک پذیري 

تولیدکنندگان بخش کشاورزي،  زمینه تخصیص مناسبتر منابع این بخش و همچنین،  گسترش 

رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه را فراهم خواهد ساخت.   از این رو می توان گفت،  هدفهای بنیادی 

بهره گیری از بیمه کشاورزي،  همانا،  افزایش بهر ه وري تولید محصوالت کشاورزي،  باالبردن سطح 

درامد کشاورزان و در نتیجه،  کاهش بی تعادلی موجود میان بهره برداران کشاورزي و افراد شاغل 

در دیگر بخشهاي اقتصادي است )5،  21 و 27(.  

مطلوبیت  فرضیه  برپایه  کردند،   ثابت   )1964( پرت2   و   )1965( ارو1   که  است  حالی  در  این 

در  دارد.    وجود  ریسک  گریزي  میزان  و  درامدي  ترجیحات  میان  یک به یک  رابطه  اي  انتظاري،  

این راستا،  بیشتر پژوهشهای نظري،  رابطه اي مثبت میان ضریب ریسک  گریزي و ثروت را نشان 

داده اند.   به دیگر سخن،  این پژوهشها،  با فرضیه ارو درباره تأثیر ثروت بر ریسک گریزي که بر 

اساس آن،  درامد بیشتر،  موجب کاهش ریسک گریزي مطلق و افزایش ریسک گریزي نسبي است،  

همخوانی یا مطابقت دارند )12 و 22(.  

 با توجه به آنچه گفته شد،  هدفهای اصلی این پژوهش،  دربرگیرنده بررسی گرایش به مخاطره 

زارعان و همچنین،  بررسي چگونگی تأثیر  خصوصیتهای عمده اقتصادي- اجتماعي زارعان،  بویژه 

بیمه محصوالت کشاورزی بر این گرایش )تمایل( است.  

روشها و ابزارهای پژوهش

اطالعات مورد نیاز این پژوهش،  به روش نمونه گیري طبقه بندی شده تصادفي و تکمیل پرسشنامه 

از سوی 125 نفر از زارعان بخش شهرستان بیضا در استان فارس و در سال زراعي 1392-93 

1.   Arrow   

2.   Pratt   

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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گردآوري شده است.   اطالعات به دست آمده نیز،  در زمینه بهره گیری از بیمه محصوالت کشاورزی 

و همچنین،  میزان به کارگیری نهاده هاي گوناگون از جمله زمین،  نیروي کار،  کود و سم است که 

برنج،  ذرت،   دربردارنده گندم،  جو،   بررسی که  مورد  منطقه  به تفکیک محصوالت عمده  همگی 

از اطالعات  لوبیا بوده،  گردآوري شده است.   همچنین،  بخش دیگر  چغندرقند،  گوجه فرنگي و 

گردآوری شده نیز،  مربوط به خصوصیتهای عمده اجتماعي و اقتصادي زارعان است.  

برپایه  اینکه،   نخست  یادآور شد:  را  نکته  باید چند  آغاز  در  نیز،   رفته  به کار  روشهای  زمینه  در 

تا شواهد تجربي را در زمینه  بوده  اند  ادبیات پژوهش،  همواره پژوهشگران در تالش  بررسیها و 

چگونگی گرایش یا تمایل به مخاطره زارعان ارائه دهند.   این تالشها را مي  توان در دو شاخه اصلي: 

تجربي و اقتصاد سنجي،  دسته بندي کرد.   روش تجربی،  بر اساس شبیه  سازي است.   در این روش،  

افراد با پرسشهای فرضي در مورد گزینه  هاي ریسکي روبه رو هستند.   این در حالي است که،  روش 

اقتصاد سنجي،  بر تصمیمهای واقعي افراد،  بنا نهاده شده است.  

در این راستا،  ارو )12( و پرت )22( براي نخستین بار،  معیار ریسک  گریزي مطلق )A(W را به 

صورت رابطه شماره 1،  ارائه دادند.   

)(
)()(

`

`̀
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wUwA =                                                                                          )1

تابع  دوم  و  یکم  نمایانگر مشتق  به ترتیب،   نیز   U``و  U` و  ثروت کل  نشاندهنده   w آن،   در  که 

آن  در  که  است  مناسب  وضعیتهایي  تفسیر  براي  مطلق،   ریسک  گریزي  معیار  است.    مطلوبیت 

ثروت کل،  یک بخش ثابت تصادفي )درامد( و یک بخش غیر تصادفي متغیر دارد.   به باور ارو،  با 

افزایش ثروت افراد،  گرایش آنها به پذیرش پروژه  هاي همراه با مخاطره بیشتر مي  شود.   به دیگر 

سخن،  افراد ثروتمندتر،  مقدار فراوانی داراییهاي ریسکي در ثروت خود دارند؛ از همین رو اندازه 

ترکمانی
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ریسک  گریزي مطلق،  همراه با افزایش ثروت،  کاهش مي  یابد.   اگر هر دو بخش تصادفي و غیر 

تصادفي ثروت،  به طور متناسب تغییر کند،  معیار مناسب براي ریسک  گریزي،  معیار ریسک  گریزي 

نسبي  )W(R با فرمول زیر )رابطه شماره 2( خواهد بود: 

       w
wU
wUwR ]
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`̀
=                                                                                      )2

براي  فرد  گرایش  افزایش   یابند،   نسبت  یک  به  ریسک،   و  اولیه  ثروت  که  هنگامي  همچنین،  

پذیرفتن پروژه ریسکي کمتر می شود.   در این باره،  ارو،  با فرض تابع مطلوبیت مقید،  نشان داد 

که معیار ریسک  گریزي نسبي،  همراه با افزایش ثروت،  به طور پیوسته،  کاهش مي  یابد و در بعضي 

از مقادیر ثروت،  مي  تواند مقدار صفر را اختیار کند.  

),( است که از راه رابطه شماره  0 πwP معیار سوم ریسک  گریزي نیز،  معیار ریسک  گریزي جزئي

3،  محاسبه پذیر است: 
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π درامد غیرتصادفي) درامدي که شخص بر اثر یک 
π
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wP که در آن، W0 ثروت اولیه غیرتصادفي و 

فعالیت به دست مي  آورد( را نشان مي  دهد.   این معیار ریسک  گریزي هم،  مانند معیار ریسک گریزي 

نسبي،  کوچکتر از یک است.   معیار ریسک  گریزي جزئي،  براي تشریح شرایطي مناسب است که 

با  جزئي  ریسک  گریزي  معیار  که  داد  نشان  مي  توان  متغیر   باشد.    درامد،   و  ثابت  اولیه،   ثروت 

معیارهاي ریسک  گریزي مطلق و نسبي،  ارتباط دارد.   با این حال،  ارتباط با ریسک گریزي نسبي،  

معیار  باشد.    افزایشي  ثروت،   به  نسبت  ریسک  گریزي،   معیار  نوع  این  که  دارد  هنگامی وجود 

ریسک  گریزي جزئي،  از آمیختن روابط شماره 1 و 3 به دست آمده است و بر اساس رابطه شماره 

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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4،  با ریسک  گریزي مطلق،  و بر پایه رابطه شماره 6،  با ریسک گریزي نسبي،  ارتباط دارد.  

  πππ )(),( += 00 wAwP                                                                                        )4

با گرفتن مشتق نسبت به W0 از دو طرف رابطه پیشگفته،  رابطه شماره 5 به دست می آید:

π`A
w
P

=
∂
∂

0
                                                                                                )5

بنابراین،  همراه با کاهش ریسک  گریزي مطلق،  ریسک  گریزي جزئي نیز،  کاهش مي  یابد.   

    
)(
)(

),(
π
ππ

π
+
+

=
0

0
0 w

wR
wP                                                                                                   )6

با مشتق  گیري نسبت به π نیز،  رابطه شماره 7 به دست می آید:

]
)(

[)(`
2

0

0

0 ππ
π

π +
+

+
=

∂
∂

w
w

R
w

RP                                                                                            )7

بنابراین همراه با افزایش ریسک  گریزي نسبي،  ریسک  گریزي جزئي نیز،  افزایش مي یابد.   البته،  

با توجه به مطالب پیشگفته در مورد ریسک  گریزي مطلق و  عکس این مطلب،  صادق نیست.   

نسبي،  مي  توان رفتار ریسک  گریزي جزئي را مورد بررسي قرار داد.  

با توجه به کشش معیار ریسک گریزي مطلق نسبت به ثروت،  مي  توان رفتار هر دو نوع  اکنون 

`)( به 
w
AAAw =εAW

ریسک  گریزي مطلق و نسبي را تعیین کرد.   آنگاه،  کشش معیار ریسک  گریزي  مطلق 

صورت رابطه شماره 8،  تعریف مي  شود: 

                       
)(`

w
AAAw =ε )(`
w
AAAw =εAW

  
 
                                                                                       )8

با فرض ریسک  گریز بودن فرد،  این کشش مي  تواند منفي،  صفر یا مثبت باشد؛ در حالي که اندازه 

ترکمانی
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نسبي  ریسک  گریزي  اندازه  است.     افزایشي  یا  ثابت  کاهشي،   به ترتیب،   مطلق،   ریسک  گریزي 

بزرگتر )کوچکتر(  بود،  هرگاه که کشش ریسک  گریزي مطلق،   ( خواهد  )کاهشي  افزایشي  نیز،  

از 1- باشد.   همچنین،  اگر این کشش بین صفر و 1- باشد،  ریسک  گریزي مطلق،  کاهشي،  و 

ریسک  گریزي نسبي،  افزایشي می شود و اگر کشش،  برابر صفر باشد،  ریسک  گریزي نسبي،  ثابت 

است.   بنابراین،  کشش ریسک  گریزي مطلق نسبت به ثروت،  رفتار هر سه نوع معیار ریسک  گریزي 

را مشخص مي   کند.  

را  زارعان  باید،  چگونگی )نحوه( تصمیمگیري  نیز،  نخست  براورد ضریبهای ریسک  گریزي  براي 

بررسي کرد.   در این راستا،  زارعان،  مقدار ثابت نهاده زمین )L( را بین فعالیتهاي گوناگونی که هر 

کدام بازدهي برابر با πj  دارند،  اختصاص مي  دهند.   آنها همچنین وقت یا زمان خود )T( را بین 

استراحت )T1( و کار کشاورزي تخصیص مي  دهند.  

افراد،  مطلوبیت را از درامد پولي و استراحت به دست مي  آورند.   بنابراین،  تابع هدف آنها یک تابع 

مطلوبیت با دو جزء ثروت و استراحت است.  

هر بهره  بردار نیز،  مطلوبیت خود را با توجه به رابطه شماره 9،  حداکثر مي  کند.   

                    MaxE[U(w0+π`L),T
1)]                                                                      )9

                        ∑ =− l
jj TLTTSt :                                                                                 )1-9

∑ ≤ LL j                                                                                            )2-9

بازده خالص  از  برداري   π` ام،    j به محصول  تخصیص داده شده  زمین  مقدار  بردار   L آن،   در  که 

زمین  واحد  هر  روي  بر  کار  براي  را  الزم  زمان   مدت  که  است  برداري   T و  محصوالت،  

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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اختصاص داده شده به محصول j،  دربرمی گیرد.   تابع هدف نیز،  مطلوبیت انتظاري فرد را با توجه 

به ثروت و استراحت،  حداکثر مي  کند.   رابطه شماره 1-9 نیز،  نمایانگر محدودیت زمان است که 

کل زمان در دسترس را پس از کسر کردن زمان مورد نیاز براي تمامي فعالیتها،  برابر یا مساوي 

با زمان اختصاص داده شده به استراحت،  قرار مي  دهد.   رابطه 2-9 هم،  نشاندهنده محدودیت کل 

زمینهاي زیر کشت است که به طبع نمي  تواند بزرگتر از کل زمینهاي در دسترس زارع باشد.   

آنگاه،  با حداکثرسازی تابع مطلوبیت پیشگفته و بهره گیری از روابط مربوط به ریسک گریزی،  تابع 

زیر )شماره 10( به دست می آید:

∑+= iiCLwL Ψ
Φ ππ

α
β))(( `

0
1                                                                              )10

نیز پارامترهایی هستند که  β αو ، Φ ، i eLnCLwLnLnLLn ii +++−= ∑ ππβ
α

)()()( ` ΨΦ 0
1 که در آن،   Ci نشاندهنده  i امین ویژگي زارع است  

باید براورد شوند.   

با گرفتن لگاریتم طبیعي از دو طرف،  رابطه پیشگفته نیز به رابطه زیر )شماره 11( تبدیل مي  شود: 

                                  eLnCLwLnLnLLn ii +++−= ∑ ππβ
α

)()()( ` ΨΦ 0
1                                                   )11

ضریب  آوردن  به دست  برای  بنابراین  است.    تابع  در  خطا  جمله  دهنده  بازتاب   e آن،   در  که   

ریسک گریزی زارع و بررسی عوامل مؤثر بر آن،  از تابع پیشگفته،  بهره گیری شد.   براي بررسي اثر 

میانگین و واریانس محصوالت گوناگون بر واکنش زارعان به سهم زمین اختصاص داده شده به هر 

محصول نیز،  تابع زیر )شماره 12( براورد شد.   بنابراین و بدینسان،  گرایشها به مخاطره )تمایالت 

با بهره گیری از چگونگی یا نحوه واکنش آنها به واریانس محصوالت گوناگون،   ریسکي( زارعان 

مورد ارزیابي قرار گرفت.   بدینگونه که اگر با افزایش واریانس تولید یک محصول،  سطح زیرکشت 

ترکمانی
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آن کاهش یابد؛ زارع ریسک گریز است که برای این منظور نیز،  تابع زیر )شماره 12( به کار رفت 

   :)25(

      ∑ ∑∑+=
+
+

ijijjj
k m

S
S

Ln νγβ
δ
δ

][
1  

k = 2,.  .  .  4                                                )12

4S به ترتیب،  سهم زمین اختصاص داده شده به محصوالت برنج،  گوجه فرنگی،   1S تا  که در آن،  

ذرت و لوبیا بوده که از تقسیم سطح زیرکشت این محصوالت به کل سطح زیرکشت زارع،  به دست 

4m نیز،  به ترتیب،  میانگین تولید این محصوالت در سه سال گذشته است.      1m تا  آمده است.   

L کل    است که در آن 
L2
1

=δ نیز،  واریانس و کواریانس تولید محصوالت گوناگون بوده و 

سطح زیرکشت زارع به شمار می آید.   

  با بر اورد این تابع،  مي  توان تأثیرهای واریانس تولید محصوالت گوناگون و همچنین،  تغییرات 

میانگین تولید محصوالت گوناگون را بر روي سطح زیرکشت نسبي محصوالت،  به دست آورد.  

براي تجزیه وتحلیل نتایج نیز،  نخست باید دو نکته را مورد توجه قرار داد: الف( انتظار مي رود که 

S ( همراه با 
K
 / S1 ( ام نسبت به محصول یکم  k نسبت سهم زمین اختصاص داده شده به محصول

m(،  افزایش پیدا کند و از دیگر سو،  همراه با افزایش 
k
افزایش یافتن میانگین تولید محصول k  ام )

میانگین تولید محصول یکم )m1 ( این نسبت نیز،  کاهش یابد؛ زیرا باالتر بودن میانگین تولید یک 

محصول،  باعث مي  شود که مقدار بیشتري زمین به آن محصول،  اختصاص داده شود.   همچنین،  

V ( کاهش یابد و 
kk
انتظار مي رود که نسبت Sk / S1 همراه با افزایش واریانس تولید محصول  kام ) 

از دیگر سو،  با افزایش واریانس تولید محصول یکم )V11 ( افزایش پیدا کند؛ زیرا افراد ریسک گریز 

با بیشتر شدن واریانس تولید یک محصول،  مقدار کمتري زمین به آن اختصاص مي  دهند.   بر این 

اساس می توان در مورد گرایشها یا تمایالت ریسکي زارع،  نظر داد.   

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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یافته های پژوهش و بحث

داده های جدول شماره 1،  نتایج به دست آمده از تأثیر واریانس و میانگین سه محصول گوجه فرنگي،  

ذرت و لوبیا را بر سطح زیرکشت محصول برنج،  نشان مي  دهد.   نتایج پیشگفته نمایان می کند،  

در تابع محصول گوجه  فرنگي نسبت به محصول برنج)S1 / S2 ( با افزایش یافتن میانگین تولید 

محصول برنج،  سطح زیرکشت گوجه فرنگي نسبت به برنج،  کاهش مي یابد که نتیجه ای همسان 

با انتظار است؛ زیرا محصول برنج،  در مخرج کسر قرار دارد.  

همچنین،  با افزایش واریانس تولید برنج،  سطح زیرکشت گوجه فرنگي نسبت به برنج نیز،  افزایش 

مي یابد که این مورد هم،  سازگار و برابر با انتظارات است؛ ولی ضریب مربوط به این متغیر،  معنیدار 

نیست.   افزایش میانگین تولید گوجه فرنگي،  سطح زیرکشت آن را نسبت به محصول برنج،  کاهش 

مي  دهد که این ضریب،  همسان و هماهنگ با انتظار نیست.  

با  مقایسه  در  را  محصول  آن  زیرکشت  سطح  گوجه فرنگي،   محصول  واریانس  میزان  سویی،   از 

تأیید مي کند.   در مورد  برنج،  کاهش مي  دهد و در نتیجه،  فرضیه ریسک گریز بودن زارعان را 

تابع مربوط به نسبت سطح زیرکشت محصول ذرت به محصول برنج )S1 / S3 ( نیز،  نتایج نشان 

مي  دهد که افزایش واریانس تولید برنج،  به افزایش سطح زیرکشت ذرت نسبت به برنج مي انجامد 

که این نتیجه،  همسان با انتظار است و بدینسان،  فرضیه ریسک گریز بودن زارعان،  تأیید مي  شود.   

افزون بر آن،  تغییر واریانس محصول ذرت هم،  این فرضیه را تأیید مي  کند؛ ولی متغیر میانگین 

تولید محصول ذرت،  از نظر آماري معنیدار نیست.   افزایش میانگین تولید برنج،  بر افزایش سطح 

زیرکشت ذرت،  تأثیر منفي دارد و این نشان مي  دهد که زارعان به دنبال سود بیشتر هستند.  

در زمینه تابع مربوط به سطح زیرکشت محصول لوبیا به محصول برنج)S1 / S4 ( نیز یافته ها نشان 

داد،  میانگین تولید محصول برنج،  تأثیری مثبت بر سطح زیرکشت لوبیا دارد؛ ولی از نظر آماري،  

ترکمانی
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معنیدار نیست.   از سویی،  میانگین تولید لوبیا،  دارای اثری مثبت بر سطح زیرکشت این محصول 

نسبت به محصول برنج بوده و همسان با انتظار و معنیدار است که نشان مي  دهد،  زارعان،  سود 

بیشتر را به سود کمتر،  ترجیح مي  دهند.   واریانس محصول برنج نیز،  از تأثیری مثبت بر سطح 

زیرکشت لوبیا برخوردار است و این یافته،  با فرضیه ریسک گریز بودن زارعان،  همخوانی دارد.   این 

در حالی است که متغیر واریانس تولید محصول لوبیا،  از نظر آماري معنیدار نیست.  

جدول شماره1: نتایج براورد تابع تأثیر میانگین و واریانس محصوالت گوناگون بر سطح زیرکشت آنها

سطح معنیداريضریبمتغیر مستقلمتغیر وابسته

S2 / S1

m1 -0/00140/0025
m2-0/00001350/071
v110/000150/314
v22-0/010400/024

   S3 / S1

m10/450/017
m3-0/0380/93
v11-0/00007230/0034
v330/000250/01012

S4 / S1

m10/1530/84
m40/07250/000493
v11-0/40530/021
v44-0/0020320/93

برگرفته از: یافته هاي پژوهش

براورد ضریب ریسک گریزی زارعان نیز،  نمایانگر تأثیر عوامل گوناگون بر آن بوده که یافته های 

با  برابر  مطلق،   ریسک گریزي  ضریب  رابطه،   این  در  است.    آمده   2 شماره  جدول  در  مربوط،  

0/054- است که تأییدشدن فرضیه ارو را نمایان می کند.   همچنین،  تخمین تأثیر عوامل گوناگون 

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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اقتصادي - اجتماعي بر ریسک گریزي زارعان نشان داد،  متغیرهاي بیمه محصوالت کشاورزی،  

شرکت کردن در کالس ترویجي،  تجربه،  تحصیالت و داشتن شغل غیرکشاورزي،  تأثیری منفي 

یا به دیگرسخن،  تقویت این عوامل،  به کاهش ریسک گریزي کشاورزان  بر ریسک گریزي دارند 

به  است.    داده  افزایش  را  زارعان  ریسگ گریزي  نیز،   اصالح شده  بذر  متغیر مصرف  مي  انجامد.   

سخنی دیگر،  بهره گیری از فناوریهای نوین در منطقه،  باعث ریسک گریزی بیشتر زارعان می شود.   

همچنین،  متغیر تعداد قطعات زمین،  تأثیر معنیداري بر ریسک گریزي زارعان نداشته است.   

جدول شماره 2: نتایج برگرفته از براورد ضریب ریسک  گریزي و عوامل مؤثر بر آن

سطح معنیداريضریبمتغیر

0/05140/0027-ضریب ریسک  گریزي مطلق
0/720/094-سابقه کشاورزي

0/970/095-بیمه
0/0380/098شرکت در کالس ترویجي

1/860/038-سطح سواد
0/0370/92قطعات زمین

1/850/0098بذر اصالح شده
0/390/0024-شغل غیرکشاورزي

7/540/012--ثابت تابع
*R2 = 0/87                                   Sign F=0/01

* منظور،  سطح معنیداري است
برگرفته از: یافته هاي پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به یافته های پژوهش،  مي توان نتیجه گیري کرد که مدل ارائه شده در این مقاله،  ریسک گریز 

بودن زارعان مورد بررسی را تأیید می کند.   همچنین،  در این پژوهش نمایان شد که متغیرهاي 

ترکمانی
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بیمه،  شرکت کردن در کالس ترویجي،  تجربه،  تحصیالت و داشتن شغل غیرکشاورزي،  به کاهش 

ریسک گریزي زارعان،  انجامیده است که در نتیجه می توان در برنامه ریزی براي انتقال یک فناوری 

خاص یا برای افزایش یا کاهش دادن تولید محصول یا محصوالتي خاص،  از نتایج این پژوهش،  

سود جست.    

از سویی،  دیگر یافته های پژوهش،  نمایانگر تأثیر چشمگیر بیمه محصوالت کشاورزی براي رویارویی 

زمینه  ساختن  فراهم  نتیجه،   در  است؛  کشاورزي  بخش  در  موجود  اطمینان  نبود  و  ریسک  با 

راهکارهای مدیریت ریسک  مناسبترین  از  یکي  را می توان،   این بخش  در  سرمایه  گذاري جدید 

برشمرد.   همچنین،  بیمه کشاورزي مي تواند با افزایش دادن ریسک پذیري بهره برداران و درنتیجه،  

افزایش یافتن احساس امنیت کشاورزان،  زمینه بایسته را براي بهره گیری مناسب و کارا از عوامل 

تولید و همچنین،  سرمایه گذاري در به کارگیری فناوري نوین،  فراهم سازد و سرانجام  نیز،  افزایش 

بهره وري در بخش کشاورزي و کاهش نوسانها در تولید محصوالت کشاورزي و همچنین،  کاهش 

نوسانهای درامدي کشاورزان را به ارمغان آورد.   

با آنکه اهمیت نقش بیمه کشاورزی به عنوان یکي از ابزارها و روشهاي مدیریت ریسک،  دیگر بر 

کسی پوشیده نیست؛ ولی ارزیابي پیوسته چگونگي کارکرد آن و بررسي شیوه تأثیر آن بر عواملي 

از جمله بهره وری،  به کارگیری نهاده ها و چگونگي توزیع درامدها در زمانهاي مختلف و در مناطق 

گوناگون،  مي تواند نقش مهمي در پدید آمدن یک نظام مناسب مدیریت ریسک داشته باشد.   در 

این زمینه،  نرخگذاري،  تعیین تعرفه ها و شیوه محاسبه میزان خسارتها،  از حساسترین بخشهای 

فعالیت صندوق بیمه کشاورزی )به عنوان نهاد اصلی بیمه گری بخش کشاورزی(،  به شمار می آید؛ 

زیرا پشتوانه آن بر پایه اصول علمي،  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.   همچنین،  براي آگاهي 

ارتباط میان کارشناسان صندوق  باید،   نیز  بیمه شدن  بیمه و آسان کردن  از مزیتهای  کشاورزان 

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی...
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بیمه با کشاورزان به صورت پیاپی و پیوسته افزایش یابد.   بازدید سریع از مناطق خسارتدیده و 

ارزیابي و تعیین دقیق میزان خسارت و پرداخت بموقع مبلغ خسارت )غرامت( نیز،  از مهمترین 

بیمه در  ترویج فرهنگ  و  بیمه شدن دیگر کشاورزان  براي  تبلیغ  عواملي است که مي تواند در 

جوامع روستایي،  تأثیر داشته باشد.   نظارت دقیق و همیشگی صندوق بیمه بر انجام مناسب این 

موارد،  بویژه چگونگي پوشش بیمه محصوالت و رسیدگي به شکایتها و پیشنهادهای بیمه گذاران 

نیز،  بایسته و مورد نیاز است.   
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Socio-economic Factors Affecting Farmers` Risk Attitudes
 An Econometric Approach
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Abstract
   The main objective of this study was to investigate the farmers’ 
attitude toward risk by using an econometric model.   Farmers' data for 
the current study were drawn out from 125 farmers of Beiza, in Fars 
province, who were selected by a stratified random sampling method.   
The variance-covariance analysis which was used in this study indicated 
that farmers react to changes in the variance and an average of nearly all 
crops.   So, it was revealed risk aversion inthe farmers.   The results also 
indicated that, socio-economics factors, agricultural crop insurance, 
extension services, level of education, and non-farming jobs have 
negative influence on risk aversion.   
   The results shows that agricultural crop insurance has positive effect 
on decreasing farmers' degree of risk aversion, and thereby, enhancing 
their investment as well as farmers' income levels.   
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Analysis.  
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به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک برای محاسبه حق بیمه 
خالص محصوالت کشاورزی 
پژوهش موردی: بیمه گندم دیم
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بازنگری،  اصالح و تکمیل: حسین رسول اف )فراوند(

چكیده 
رابطه  تولید در بخش کشاورزی،   به شرایط دشوار  با توجه  ایران،   اقتصاد کشاورزی در  امروزه   
تنگاتنگی با بیمه کشاورزی پیدا کرده  است.   این در حالی است که بهره گیری نکردن از مدلهای 
برای  را  بسیاری  مالی  تنگناهای  و  چالشها  تعیین حق بیمه محصوالت کشاورزی،   برای  مناسب 
بیمه  در  بار  نخستین  برای  مقاله  این  در  از همین رو،   دارد.    همراه  به  بیمه کشاورزی  صندوق 
بهره گیری  نوفۀ شلیک،   فرایند  از  تعیین حق بیمه محصوالت کشاورزی،   برای  ایران،   کشاورزی 
شده و در آن،  خسارتهای گزارش شده در زمینه بیمه گندم دیم،  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 
است.   در این راستا،  نخست رابطه میان مدل فرایند خسارتهای انباشته شده )به عنوان یک روش 
تعیین حق بیمه خالص( و فرایند نوفه شلیک،  معرفی،  و ویژگیهای مثبت این فرایند،  برشمرده 
شده و محاسبه های مربوط برای تعیین حق بیمه خالص انجام پذیرفته؛ و پس از آن،  اثر عوامل 
سربار،  لحاظ شده است.   سرانجام نیز،  مقایسه ای میان نتایج این بررسی،  با روشهای کنونی به کار 
اقتصاد کشاورزی،   از دیدگاه  آن  و دستاوردهای  انجام گرفته  بیمه کشاورزی،   رفته در صندوق 

بررسی شده است.   
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مقدمه

همه فعالیتهای اقتصادی،  همواره با درصدی از ریسک همراه است.   از نگاه اقتصاد کشاورزی،  هر 

آنچه در چرخه تولید محصول،  کاستی یا ناکارایی پدید آورد )از کمبود ماده اولیه تا آفت زدن به 

مزرعه و یا خشکسالی(،  ریسک به شمار می آید.   همگی این ریسکها و پیامدهاي آن در اقتصاد 

کشاورزي میتواند به طور مستقیم،  به شرکتهاي بیمه مربوط شود.   

در ادبیات بیمه کشاورزي،  ریسک را بیشتر به پدیده هاي نامساعد آب وهوایي ارتباط می دهند؛ 

پدیدههایي همچون تگرگ،  سرمازدگي،  خشکسالي و یا بارانهاي سیآلسا که میتوانند خسارتهای 

گستره  در  ریسک  مدیریت  براي  گوناگونی  ابزارهاي  راستا،   این  در  آورند.    پدید  چشمگیری 

اقتصاد کشاورزي،  نوآفرینی شده است که یکي از آنها،  بیمه محصوالت کشاورزي است.   در بیمه 

محصوالت کشاورزي،  بیمه-گذار )کشاورز( پیامدهای رخدادي نامشخص در آینده )خسارت( را با 

پرداخت مبلغي مشخص،  قطعي و کمتر از خسارت )حق بیمه(،  به بیمهگر )شرکت بیمه( انتقال 

مي دهد)1(.  

  شرکتهاي بیمه خصوصي در بازارهاي بیمه محصوالت کشاورزي با پدیدههایي همچون انتخاب 

نامساعد یا ریسک سیستماتیک درگیر هستند )8 و 14(.   نبود بانک دادهاي خسارتها،  از یکسو 

بیمه محصوالت  بازار  دیگر سو،   از  نرخهاي حق بیمه  تعیین  در  مناسب  روشي  نگرفتن  به کار  و 

کشاورزي را با چالش روبهرو کرده است.   از اینرو،  در بسیاري از کشورها همچون ایاالت متحد 

امریکا،  ژاپن،  هندوستان و برزیل،  مجموع حق بیمه دریافتي در صنعت بیمه کشاورزي،  همواره 

بسیار کمتر از مجموع خسارتهای پرداخت شده است.   این پیامد نیز در جای خود،  خسارتهای 

فراوانی را به شرکتهاي بیمه وارد می کند و این در حالي است که بار اصلي این خسارتها،  بر دوش 

دولتها خواهد بود )9(.    

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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ایران نیز از این روند،  جدا نبوده و با وجود حمایتهاي دولتي در بیشتر زمینه های فعالیت صندوق 

ایران  در  می شود،   یادآوری  است.    زیانآور  بسیار  بیمهاي،   رشته  این  همچنان  کشاورزي،   بیمه 

نبودن  روشن  و  بودن  زیانده  به دلیل  بیمه،   خصوصي  شرکتهاي  کشورها،   از  بسیاری  به عکس 

نرخهاي این بخش،  تا به امروز هیچگونه فعالیتي در بازارهاي بیمه محصوالت کشاورزي نداشتهاند 

و دولت در این بازار انحصاري و زیانده،  نقش اصلي را بازی میکند.   بی گمان،  یکي از اصلیترین 

دلیلهای این ناهمگنی،  نبود روشي مناسب براي تعیین حق بیمه محصوالت کشاورزي است.   

محصوالت  از  یکي  حق بیمه  بار،   نخستین  برای  پژوهش  این  کمبود،   و  نیاز  همین  راستای  در 

 )Shot Noise( راهبردی کشاورزي در ایران،  یعني گندم دیم را با بهره گیری از فرایند نوفۀ شلیک

تعیین می کند.   

از آنجا که توزیع شدت خسارتها در میان محصوالت گوناگون کشاورزي،  متفاوت است،  تالش شده 

است تا با تمرکز بر یک محصول،  دقت مدل به باالترین اندازه ممکن،  افزایش یابد.   همچنین،  به 

دلیل کمبود داده هاي ثبت شده درخور اطمینان و نیز،  بر اساس پیشنهاد کارشناسان صندوق بیمه 

کشاورزي،  به سبب باال بودن ریسکهاي منطقه اي و با انگیزه مدلسازي در شرایط ریسکي بیشینه،  

منطقه دیواندره استان کردستان،  به عنوان یکي از فعالترین و پرریسکترین شعبه های کشور در 

زمینه کشت گندم دیم،  انتخاب شده است.   

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک
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پایه های نظری پژوهش

در میان روشهاي تعیین حق بیمه محصوالت کشاورزي،  دو دیدگاه کلي وجود دارد:  

1.   تعیین حق بیمه بر پایه مقدار محصول تولیدشده 

به این گونه بیمه نامه ها،  »بیمه کشاورزي مقدار محصول شخصي تولیدشده1 « گویند.   نام این 

چنین  است.    چندخطره«  کشاورزي  بیمه  »پوشش  امریکا،   متحد  ایاالت  در  بیمه اي  محصول 

بیمه نامه هایی در مکزیک،  اسپانیا،  هندوستان و برزیل نیز به فروش میرسد )14(.   فرایند این 

ازاي هر  )به  برداشت شده  میزان محصول  اگر  برداشت،   زمان  است که در  بدینسان  بیمه نامه ها 

را  باقیمانده  هزینه  ریسک  باشد،   بیمه نامه  در  توافق شده  مقدار  از  کمتر  مزرعه(  یا سطح  واحد 

شرکت بیمه،  پوشش میدهد.   به دیگر سخن،  اگر میزان غرامت I باشد و ϕ مقدار فرانشیز مربوط،  

و ϕ<1<0 و yc مقدار تضمین شده محصول و yr مقدار محصول برداشت شده باشد،  آنگاه مقدار 

غرامت پرداخت شدنی برابر است با رابطه شماره 1 )18( :

Ι = (1-ϕ)×max [(yc - yr ),0[                                                                     )1

2.   بهره گیری از روشهاي آماري 

رویکرد دیگر در تعیین حق بیمه،  بهره گیری از روشهاي کالسیک آماري است.   در این رویکرد،  

توزیع شدت خسارتها،  از اهمیت فراواني برخوردار است )11 و 15(،  زیرا شکل توزیع،  نمایانگر 

نوع ریسکهاي مرتبط با آن فعالیت کشاورزي است.   همچنین،  بهره گیری از عملگرهاي رتبهاي 

بِِیزي )20(،  روشهاي پارامتري )24(،  نیمه پارامتري )14(،  ناپارامتري )25(،  روشهاي کاربردي 

ناپارامتري بِِیزي )13( و مدلهاي زماني- فضایي )19( نیز،  در این دستهبندي قرار میگیرند.   

  در گفتمانهای نظریه ریسک بیمهاي،  مدل فرایند کالسیک پوآسون،  از جایگاه ویژهاي برخوردار 

1.    Individual Yield Crop Insurance

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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y   شدت خسارتهای اعالم شده برای i=0,1,2,…,Nt باشد که به مفهوم آماري،  
i
است.   فرض کنید: 

c به صورت رابطه شماره2،  
t
مستقل و هم توزیعاند.   با در نظر گرفتن نرخ بهره صفر،  فرایند خسارت 

تعریف مي شود: 

 ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑖𝑖=1 𝑐𝑐𝑡𝑡                                                                                           )2

که در آن،  Nt  تعداد خسارتها تا زمان t است.   حال اگر نرخ بهره صفر نباشد )10 و 12(،  مجموع 

خسارتهای انباشته شده تا زمان t به صورت رابطه شماره 3،  تعریف میشود:

 = ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑖𝑖=1  𝑒𝑒𝛿𝛿(𝑡𝑡−𝑠𝑠𝑖𝑖)            𝐿𝐿t                                                                    )3

که در آن،    نرخ بهره لحظهای بدون ریسک است.   بنابراین،  مقدار خسارتهای انباشته تنزیل شده 

تا زمان t برابر است با )رابطه شماره 4(:

 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑠𝑠𝑖𝑖          ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑖𝑖=1  =   𝐿𝐿t 

d   ⟶    𝐿𝐿𝑡𝑡 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡  =   𝐿𝐿t 
d                                    )4

   .)11(    𝔼𝔼(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑)     :از همین رو،  حق بیمه خالص برابر خواهد بود با

 در این مقاله،  به کمک فرایند مارکوفي تکهاي قطعي )3 و 22(،  ارتباطي میان فرایند خسارتهای 

تابع  ریاضي  امید  پایه  بر  که  آمد  خواهد  به دست    ،)10 و   4( نوفه شلیک  فرایند  و  انباشته شده 

نوفه شلیک )2(،  حق بیمه خالص،  محاسبه میشود.   

محاسبه  در  نوفه شلیک  فرایندهاي  از  ایران،   در  نخستین بار  براي  مقاله  این  در  است،   گفتنی 

حق بیمه خالص محصوالت کشاورزي بهره گیری شده و ازهمین رو،  مطلبی برای پیشینه پژوهش 

داخلی،  در دست نبوده است.   

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک
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روشها و ابزارهای پژوهش 

1.   فرایند نوفۀ شلیک 

تابع نوفۀ شلیک ) یا صدای شلیک یا نویز ضربه ای - Shot Noise Function(،  یک تابع چندمتغیره 

است که در بازه های زمانی مشخص،  شدت و تعداد رخدادهای تصادفی را مدلسازی می کند.   

 )2003( یانگ  و  داسیوس  ازسوی  بیمه،   مسائل  در  روش  این  کاربردهای  نخستین  از  یکی 

انجام گرفت که با بهره گیری از تابع نوفه شلیک ارائه شده ازسوی کاکس و ایسام )1980( و با 

به کارگیری فرایند کاکس )Cox Process(،  به مدلسازی حق بیمه های اتکایی رویدادهای فاجعه آمیز 

)Catastrophic Events( پرداختند.  

قطعی  تکه ای  مارکوفی  فرایندهای  از  بهره گیری  با   )2004( یانگ  آنگاه،     

)PiecewiseDeterministic Markov Process( گشتاورهای )Moments Function( تابع نوفه شلیک را 

معرفی کرد.   پس از آن ،  یانگ و کرواویچ )2004( با بهره گیری از ارتباط میان تابع خسارتهای 

انباشته تنزیل شده و فرایند نوفه شلیک،  روشی را برای محاسبه حق بیمه خالص بر اساس شدت 

و تواتر خسارتهای بیمه ای،  پدید آوردند.  

از فرایند نوفه شلیک میتوان در بسیاري از گفتمانهای نظریه ریسک،  همچون زمینه هاي مالي و 

بیمه برای محاسبه نرخهای حق بیمه بهره جست.   ویژگی اصلي فرایند نوفه شلیک،  توانایي آن در 

اندازهگیري فراواني،  شدت و فاصله زماني میان رخدادهاي پیاپی،  بر پایه رخدادهاي پیشین است.  

چنانکه نمودار شماره 1 نشان می دهد،  در گستره زمان،  تابع نوفه شلیک در اثر پدید آمدن یک 

رخداد )بر پایه شدت آن رخداد( روند افزایشی )صعودی( دارد و پس از آن تا پیش از پدید آمدن 

رخداد دیگري روند کاهشی )نزولی( می یابد.   بنابراین با توجه به ماهیت خسارتهای واردشده به 

محصوالت کشاورزی )فراوانی و فزونی زمانی خسارتها(،  تعیین حق بیمه با بهره گیری از فرایند 

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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نوفه شلیک،  مورد نیاز و بایسته است.  

 

نمودار شماره 1 : فرایند نوفه شلیک

محاسبه  برای   )1980( ایسام1   و  کاکس  ازسوی  ارائه شده  نوفه شلیک  تابع  از  پژوهش،   این  در 

حق بیمه خالص،  به شرح رابطه شماره 5،  بهره گیری شده است: 

                                                                                                           
     λ𝑡𝑡 =  λ0e−κt +  ∑ yisi≤t  e−κ(t−si )                                 )5

اندازه جهش    y
i
و     در زمان صفر 

     λ𝑡𝑡 =  λ0e−κt +  ∑ yisi≤t  e−κ(t−si اولیه     (    مقدار 
     λ𝑡𝑡 =  λ0e−κt +  ∑ yisi≤t  e−κ(t−si )    0 ؛   t   شدت جهش در زمان 

     λ𝑡𝑡 =  λ0e−κt +  ∑ yisi≤t  e−κ(t−si )    t
که در آن 

𝔼𝔼(𝑦𝑦𝑖𝑖)   و si زمان رخداد پیشین i ام به شمار می رود و  < )صعود( رخداد پیشین i ام است و  ∞

𝑠𝑠𝑖𝑖)   و κ نیز،  نرخ نزول نمایي است.    < 𝑡𝑡 < ∞)   

1.   Cox & Isham   

t0

 
     λ𝑡𝑡 =  λ0e−κt +  ∑ yisi≤t  e−κ(t−si )    t

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک
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2.   رابطه میان فرایند خسارتهای انباشته شده و فرایند نوفه شلیک 

میانگین  می توان  شد،   گفته  آن سخن  از  پیشین  بخش  در  که     𝔼𝔼(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑)   آوردن به دست  برای 

تابع نوفه شلیک را به کار برد؛ بنابراین،  نخست با بهره گیری از فرایند مارکوفي تکهاي قطعي،  امید 

آوردن حق بیمه خالص،  محاسبه مي شود.   گفتنی است،   به دست  برای  نوفه شلیک  تابع  ریاضي 

فرایند مارکوفي تکهاي قطعي،  نخستین بار در سال 1984 از سوی دیویس1  معرفي شد.   فرایند 

نوفه شلیک نیز،  حالت خاصي از فرایند مارکوفي تکهاي قطعي است؛ در نتیجه مي توان گشتاور تابع 

  𝔼𝔼(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑)   نوفه شلیک را از این راه،  محاسبه کرد.   آنگاه ارتباط بین میانگین فرایند نوفه شلیک و

بیان می شود.   

𝜂𝜂𝑡𝑡 )   است  , 𝜉𝜉𝑡𝑡)  با دو پارامتر X
t
تعریف شماره 1: فرایند مارکوفي تکهاي قطعي،  یک فرایند مارکوفي 

𝑘𝑘)  است که  مقادیري از مجموعه  ∈ ℕ) و ξt    مقادیري گسسته را از مجموعه   𝜂𝜂t   ،که در آن

X برابر است با: 
t
𝑀𝑀)  اختیار میکند؛ در نتیجه فضاي وضعیت  ⊂  ℝ)  

   𝔼𝔼 = { (𝑛𝑛, 𝑧𝑧):𝑛𝑛 ∈

𝑘𝑘, 𝑧𝑧 ∈ 𝑀𝑀 }. 
برپایه ویژگیهای فرایند مارکوفی تکهای قطعی و پس از در نظر گرفتن پارامترهای فرایند نوفه شلیک 

,𝑓𝑓(𝜆𝜆,𝑛𝑛  برابر خواهد بود با  𝑡𝑡)   روی تابع  (𝜆𝜆𝑡𝑡 ,𝑁𝑁𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)   به عنوان تابعی از زمان،  تابع مولد فرایند

)رابطه شماره 6(: 

               Α 𝑓𝑓(𝜆𝜆, 𝑛𝑛, 𝑡𝑡) = 𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡
− 𝜅𝜅(𝑡𝑡)𝜆𝜆 𝜕𝜕𝑓𝑓

𝜕𝜕𝜆𝜆
+ 𝜌𝜌(𝑡𝑡)[∫𝑓𝑓(𝜆𝜆 + 𝑦𝑦,𝑛𝑛 + 1, 𝑡𝑡)𝐺𝐺(𝑦𝑦; 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝑓𝑓(𝜆𝜆,𝑛𝑛, 𝑡𝑡)]                   )6

N تعداد خسارتها تا زمان t است؛ آنگاه از 
t
;𝐺𝐺(𝑦𝑦  تابع توزیع yها )اندازه جهش( و  𝑡𝑡)   که در آن  

راه تابع مولد پیشگفته،  می توان به معادله شماره 7،  رسید )11(: 
1.   Davis

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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      𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡|𝜆𝜆0) = 𝜆𝜆0 − 𝜅𝜅 ∫ 𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑠𝑠|𝜆𝜆0)𝑑𝑑𝑠𝑠 + ∫ 𝑚𝑚1(𝑠𝑠)𝜌𝜌(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
0

𝑡𝑡
0                 )7

 K جهش ها،   تعداد  نرخ   ρ(s) نوفه شلیک،   تابع  شرطی  میانگین  𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡آن   |𝜆𝜆0)    آن در  که 

                                                                                       .)8 شماره  )رابطه  است   y تصادفی  متغیر  توزیع  یکم  گشتاور   m1)s( و  نمایی  نزول  نرخ 

   𝑑𝑑𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡 |λ0)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  −𝜅𝜅𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡|𝜆𝜆0) + 𝑚𝑚1(𝑡𝑡)𝜌𝜌(𝑡𝑡)                                                                )8

می شود:                                                                                                 استخراج   )9 )شماره  زیر  تفاضلی  معادله    ،7 شماره  معادله  از  سویی،   از 

           𝑑𝑑𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡 |λ0)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  −𝜅𝜅𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡|𝜆𝜆0) + 𝑚𝑚1(𝑡𝑡)𝜌𝜌(𝑡𝑡)                                                              )9

آنگاه پس از حل معادله تفاضلی پیشگفته،  خواهیم داشت )11(:

  𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡|𝜆𝜆0) =  𝜆𝜆0𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡 +  𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡 ∫ 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑠𝑠  𝑚𝑚1(𝑠𝑠) 𝜌𝜌(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
0                                  )10

;𝐺𝐺(𝑦𝑦   نسبت به زمان )t( ،  امید ریاضی تابع نوفه شلیک  𝑡𝑡) و 𝜌𝜌(𝑡𝑡)   بنابراین،  با ثابت در نظر گرفتن

به صورت زیر )معادله شماره 11( تعریف خواهد شد:                                                                                                   

 
   𝔼𝔼(𝜆𝜆𝑡𝑡|𝜆𝜆0) =  𝜆𝜆0𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡 +  𝑚𝑚1 𝜌𝜌 1− 𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡

𝜅𝜅
                                                       )11

)رابطه 12(:                                                                                                      داشت  آنگاه خواهیم    ،  δ– قرار دهیم  به جای    نیز،    5 رابطه شماره  در  چنانچه 

      𝜉𝜉𝑡𝑡 =  𝜉𝜉0𝑒𝑒𝛿𝛿𝑡𝑡 + ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑒𝑒𝛿𝛿(𝑡𝑡−𝑠𝑠𝑖𝑖)𝑠𝑠𝑖𝑖≤𝑡𝑡                                                                 )12

حال اگر ξ0=0 باشد و  L را به جای   قرار دهیم ،  سپس خواهیم داشت )رابطه شماره 13(:                                                                                                                

 𝐿𝐿𝑡𝑡 = ∑𝑦𝑦𝑖𝑖𝑒𝑒𝛿𝛿(𝑡𝑡−𝑠𝑠𝑖𝑖)                                                                                                )13

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک
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 f(l,n,t) روی تابع (λt,n,t) همچنین،  برپایه رابطه شماره 6،  با بهره گیری از تابع مولد فرایند

نیز،  رابطه شماره 14،  استخراج می شود:         

           Α 𝑓𝑓(𝑙𝑙,𝑛𝑛, 𝑡𝑡) = 𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡

+  𝜕𝜕𝑙𝑙 𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑙𝑙

+  𝜌𝜌(𝑡𝑡)[∫ 𝑓𝑓(𝑙𝑙 + 𝑦𝑦,𝑛𝑛 + 1, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝐺𝐺(𝑦𝑦; 𝑡𝑡) − 𝑓𝑓(𝑙𝑙,𝑛𝑛, 𝑡𝑡)]      ∞
0  )14

که از رابطه پیشگفته نیز،  می توان معادله شماره 15 را استخراج کرد )11(: 

  𝔼𝔼[𝐿𝐿𝑡𝑡] = 𝑒𝑒𝛿𝛿𝑡𝑡 ∫ 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑠𝑠𝑚𝑚1(𝑠𝑠)𝜌𝜌(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
0                                                          )15

اینک،  چنانچه دو طرف رابطه پیشگفته را در e^(-δt) ضرب کنیم،  خواهیم داشت )رابطه 16(:                                                                                       

         𝔼𝔼�𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑� = ∫ 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑠𝑠𝑚𝑚1(𝑠𝑠)𝜌𝜌(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
0                                                                  )16

آنگاه،  اگر ρ(t) و G(y;t) نسبت به زمان ثابت باشند،  حق بیمه خالص به صورت رابطه شماره 

17،  محاسبه خواهد شد:                                                                                                              

 
     𝔼𝔼�𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑� =  𝑚𝑚1 𝜌𝜌 1− 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡

𝛿𝛿
                                                                           )17

که در آن،  δ نرخ بهره لحظه ای،  ρ نرخ توزیع پواسون و m1 گشتاور یکم )امید ریاضی( شدت 

جهش ها خواهد بود.  

3 .   داده های به کار رفته در پژوهش 

بیمه  صندوق  به  اعالم شده  خسارتهای  گزارشهای  پایه  بر  مقاله،   این  در  رفته  کار  به  داده های 

کشاورزی در زمینه اطالعات بیمه نامه  های گندم دیم ارائه شده در سال زراعی 1388- 89 شعبه 

دیواندره در استان کردستان است.  داده ها،  ارزش ریالی خسارتهای اعالم شده به تفکیک بیمه نامه ها 

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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بوده که برای استاندارد کردن ارقام خسارتها بر اساس سطح بیمه شده،  هریک از مبالغ به سطح 

بیمه شده )به واحد هکتار( تقسیم شده است.    

اطالعات نگاشته شده در جدول شماره 1،  وضعیت بیمه نامه ها و نرخهای مصوب به کار رفته را در 

منطقه و دوره زمانی پیشگفته،  نشان می دهد.   

جدول شماره 1 : اطالعات بیمه نامه  های گندم دیم در سال زراعی 1388– 89 شعبه دیواندره استان کردستان

تعداد 
بیمه نامه 

تعداد 
خسارتها

سطح 
بیمه شده 
)هکتار(

سطح 
خسارتدیده 

)هکتار(

حق بیمه 
مصوب به 
ازای هر 

هکتار )ریال(

مجموع حق بیمه 
دریافتی )ریال(

مجموع خسارت 
پرداختی )ریال(

2952266434752200888500029539200005931820000
برگرفته از: صندوق بیمه کشاورزی

یافته های پژوهش و بحث

یافتن  برای  مربوط  پارامترهای  براورد  و  توزیع خسارت    ،  2 در بخش  معرفی شده  پایه مدل  بر 

برای  لحظهای،   بهره  نرخ  محاسبه  و  پواسون  فرایند  پارامتر  براورد  ریاضی(،   )امید  یکم  گشتاور 

به دست آوردن حق بیمه خالص الزامی است.   از سویی،  برای لحاظ کردن عوامل سربار،  از ویژگی 

توزیع نرمال،  بهره جسته شده و ضریب عامل سربار نیز،  برای مقادیر گوناگون α )درصد خطا( 

براورد شده است تا حق بیمه ناخالص به دست آید.   یادآوری می شود،  محاسبه ها،  با بهره گیری از 

نرم افزار R انجام گرفته است.   

1.   توزیع خسارتها 

پس از بررسی ویژگیهای عمومی داده ها و رسم نمودار بافتنگار یا هیستوگرام آنها که در نمودار 

شماره 2 دیده می شود،  حدس نخستین در مورد توزیع خسارتها،  توزیع تعمیم یافته بیشینه مقدار1   

1.   Generalized Extreme Value Distribution
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سال دوازدهم شماره 44

36

است که پس از بررسیهای دقیقتر توزیع گامبل )نوع نخست( از راه آزمون کلموگروف - اسمیرنوف 

تأیید شد.   براورد پارامترهای توزیع گامبل نیز،  با روش حداکثر درستنمایی انجام گرفته است.   

 

نمودار شماره 2 : نمودار هیستوگرام داده های به کار رفته
* یادآوری: محور افقی نمودار،  نمایانگر شدت )مقدار( خسارتها،  و محور عمودی نیز،  نشانگر فراوانی خسارتهاست.  

   𝑓𝑓𝑋𝑋(𝑥𝑥) = 1
𝛽𝛽
𝑒𝑒−(𝑧𝑧+𝑒𝑒−𝑧𝑧)   به صورت  ،(μ,β)با توجه به اینکه تابع چگالی توزیع گامبل با پارامترهای

براورد  نتیجه،   در    ،(γ≈0.  5772) است    E(X)=μ+βγ و    z=(x-μ)/β آن  در  که  است 

پارامترهای این توزیع به روش حداکثر درستنمایی از روابط زیر )شماره های 18 و 19( استخراج 

می شوند )16(:                                                                                               
 

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

=  �̂�𝛽 +  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑒𝑒
− 
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽�𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

∑ 𝑒𝑒
− 
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽�𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                                                                       )18

 
  �̂�𝜇 = �̂�𝛽{ln𝑛𝑛 − ln∑ 𝑒𝑒−

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽�𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  }                                                                  )19

که در آن   �̂�𝜇 و �̂�𝛽  براورد پارامترها به روش حداکثر درستنمایی است. آنگاه پس از انجام محاسبه های 
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پیشگفته و بهره گیری از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف،  نتایج،  به صورت داده های جدول شماره 

2،  به دست آمد.   

 
جدول شماره 2: نتایج براورد پارامترها به روش حداکثر درستنمایی و آزمون نیكویی برازش داده ها

μ براورد پارامترβ مقدار آماره کلموگروف - اسمیرنوفبراورد پارامترP – value

150990471380/022590/12984
برگرفته از: یافته های پژوهش

اینکه داده ها  p– مقدار محاسبه  شده،  فرض  نتایج آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و  به  با توجه 

دارای توزیع گامبل است،  رد نمی شود.   

در نتیجه،  بر پایه داده های جدول شماره2،  محاسبه میانگین توزیع گامبل انجام می گیرد.  

E(X)=μmle+γβmle=(150990)+(0.  5772)(47138)=178198.  7607

2 .   فرایند پواسون 

به صورت  پواسون  توزیع  تابع  میشود.  براورد  پواسون  توزیع  پارامتر  بخش،   این  در 

𝑝𝑝(𝑋𝑋   است،  براورد حداکثر درستنمایی پارامتر توزیع پواسون نیز،  به صورت  = 𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝜌𝜌𝜌𝜌𝑥𝑥

𝑥𝑥 !
  

  خواهد بود؛ در نتیجه،  بر پایه داده های جدول شماره1 خواهیم داشت:
𝜌𝜌� = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

  

2952ρ ̂= 2664 =0.  9024                          

3.   ارزش فعلی 

در این بخش،  برای نرخ بهرههای چندگانه ارزش کنونی )فعلی( خسارتها،  محاسبه می شود.   برپایه 
 

𝑎𝑎�𝑡𝑡ت   = 1− 𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡

𝛿𝛿
𝛿𝛿داریم   در نتیجه ارزش فعلی لحظه ای1  به صورت    = ln(1 + 𝑖𝑖)  تعریف داریم

است.   در این زمینه،  ارزش فعلی برای t =1 به صورت داده های جدول 3،  به دست می آید: 

1.   Present Value (Force of  Interest)

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک
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جدول شماره3 : ارزش فعلی برپایه نرخهای بهره متفاوت

)i( 0/120/130/140/15نرخ بهره
)δ( 0/11332870/12221760/13102830/1397619نرخ بهره لحظه ای

αt0/94541690/94130650/93725590t/933264
برگرفته از: یافته های پژوهش

به عنوان نمونه،  برای نرخ بهره 0/13،  ارزش فعلی لحظه ای در زمان (t-1) برابر 0/9413065 که 

این مقدار برابر 1 در زمان t است.    

4.   حق بیمه خالص 

در اینجا با توجه به رابطه شماره 17،  حق بیمه خالص،  برای مقادیر گوناگون نرخ بهره،  محاسبه 

شده که نتایج آن در جدول شماره4،  آمده است: 

جدول شماره4: حق بیمه خالص گندم دیم برپایه نرخهای بهره متفاوت

)i( 0/120/130/140/15نرخ بهره
152029/2151368/3150716/9150075حق بیمه خالص،  )LD(E،  )ریال(

برگرفته از: یافته های پژوهش

5.   عامل سربار 

اثر عامل  1)ا   + 𝜃𝜃)ℙ  با برابر است  ناخالص  نمایش دهیم،  حق بیمه  با   را  اگر حق بیمه خالص 

سربار )Loading Factor( گویند.  در ادبیات بیمه ای،  عامل سربار،  پوشش دهنده هزینه هایی همچون 

هزینه های اداری،  بیمه گری و مانند آن است که از سوی بیمه گذار پرداخت می شود.   

نهایی  ناخالص  آن،  حق بیمه  نتیجه  در  که  است  براوردی  مناسب،    θ براورد  از  اینجا،  هدف  در 

بتواند پوشش دهنده خسارتهای وارد شده با حداکثر خطای α باشد؛ از این رو،  ویژگی توزیع نرمال 

به کار می بریم.   با این تعریف که  ℙ− 𝔼𝔼(𝑦𝑦)(𝜃𝜃+1)فرمول  
�𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 (𝑦𝑦)

= 𝑍𝑍1−𝛼𝛼 قضیه حد مرکزی( را بر پایه فرمول   به(

t
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y،  متغیر تصادفی خسارتها و Z توزیع نرمال استاندارد است.   با توجه به اینکه E)y(=P است؛ در 

𝜃𝜃ℙشکل   ساده می شود.  از سویی،  چون خسارتها،  دارای توزیع 
�𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉(𝑦𝑦)

= 𝑍𝑍1−𝛼𝛼  نتیجه،  فرمول به شکل

فرمول    پایه  بر  نتیجه عامل سربار  ،  در   
 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉(𝑦𝑦) = 𝜋𝜋2𝛽𝛽2

6
)μ,β( است و  پارامترهای  با  گامبل 

�𝜃𝜃  براورد می شود.  جدول شماره 5،  براورد مقادیر θ را برای αهای متفاوت نشان  =  𝜋𝜋  𝛽𝛽  𝑍𝑍1−𝛼𝛼

√6 ℙ
  

می دهد.   
جدول شماره 5: براورد عامل سربار

α0/010/050/10
θ0/78913340/55809310/4349394 ی براورد شده

برگرفته از: یافته های پژوهش

6 .   حق بیمه ناخالص 

1)ا   محاسبه می شود. جدول  + 𝜃𝜃)ℙ   سرانجام در این بخش،  حق بیمه ناخالص برپایه فرمول

شماره 6،  مبالغ حق بیمه ناخالص محاسبه شده را بر اساس نرخهای بهره )iها( و αهای متفاوت،  

نمایش می دهد.   

جدول شماره 6: حق بیمه ناخالص گندم دیم )ریال(

α =0/01α =0/05α =0/10نرخ بهره

i=0/12272000/5236875/6218152/7
i=0/13270818/1235845/9217204/3
i=0/14269652/6234831216269/6
i=0/15268504/2233830/8215348/5

برگرفته از: یافته های پژوهش

در جدول شماره 7،  مقایسهای میان حق بیمه محاسبه شده در این پژوهش و حق بیمه به کار رفته 

در صندوق بیمه کشاورزی و نتایج برآمده از آن،  نمایش داده می شود: 
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جدول شماره 7: مقایسه میان حق بیمه مصوب کنونی و حق بیمه محاسبه شده در این پژوهش و اثرهای آن

مجموع حق بیمه یافته ها
دریافتی)ریال(

مجموع خسارت 
پرداخت شده )ریال(

نسبت خسارت

برپایه حق بیمه مصوب 
295392000059318200002/008صندوق بیمه کشاورزی

برپایه حق بیمه واقعی 
)محاسبه شده در این 

)i=0/14  ،α =0/05( )پژوهش
816084691259318200000/727

برگرفته از: یافته های پژوهش

همانگونه که در جدول شماره 7 مشاهده می شود،  چنانچه حق بیمه بر پایه روش به کار رفته در 

این پژوهش محاسبه شود،  نسبت خسارت،  به تقریب برابر با 72 درصد  است،  در صورتی که نسبت 

خسارت گزارش شده،  بیشتر از 200 درصد است.   

از همین رو،  در راستای حرکت صنعت بیمه کشاورزی از وضعیتی زیانده،  به وضعیتی به صرفه 

بیمه  و تصمیمگیرندگان صنعت  به مدیران  تعیین حق بیمه،   این روش  از  بهره گیری  رقابتی،   و 

کشاورزی،  پیشنهاد می شود.   

نتیجه گیری 

چنانکه پیشتر نیز گفته شد،  بیمه محصوالت کشاورزی در بیشتر کشورهای جهان،  زیانده است 

اگر  اکنون  می کنند.    بازی  زمینه،   این  در  را  حمایتی  نقشی  که  هستند  دولتها  این  اغلب،   و 

با حضور  رقابتی  بازاری  به سوی  انحصاری دولتی،   بازار  از  بیمه کشاورزی،   بخواهیم در صنعت 

شرکتهای بیمه ای خصوصی،  پیش برویم،  می باید از روشهای مناسب نرخگذاری بهره جست تا 

حق بیمه های واقعی و تجاری،  به کار برده شود. در این پژوهش،  حق بیمه گندم دیم در منطقه 

دیواندره کردستان،  با بهره گیری از فرایند نوفه شلیک و بر پایه داده های صندوق بیمه کشاورزی،  

محاسبه،  و نمایان شد که حق بیمه واقعی،  از حق بیمه مصوب صندوق،  بیشتر بوده است.

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....
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   از آنجا که در ایران،  هزینه زیان واردشده به صندوق بیمه کشاورزی را دولت باید پوشش دهد،  

بهره گیری از این روش برای نرخگذاری می تواند،  کسری بودجه این رشته بیمه ای را تا حد زیادی،  

تعدیل کند و یا دست کم،  پیشبینی درخور پذیرشی را از زیاندهی سالهای آینده این رشته بیمه ای 

ارائه دهد.

 البته گفتنی است،  دولت می تواند،  با هدف حمایت از بخش کشاورزی،  که رویه ای معمول در 

دیگر کشورها نیز به شمار می آید،  پرداخت بخشی از تفاوت حق بیمه پیشگفته را به کشاورزان،  

پذیرا شود.   

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک



سال دوازدهم شماره 44

42

منابع: 
1.     Booth P, Chadburn R, Cooper D, Haberman S  & James D ,(1999), Modern 
Actuarial Theory and Practice.   Chapman & Hall/CRC, London
2.     Cox, D.  R.  , Isham, V.  , (1980).   Point Processes.   Chapman & Hall, London.  
3.     Dassios, A.  , Embrechts, P.  , (1989), “Martingales and Insurance Risk”.   
Communication Statistics: Stochastic Models 5 (2), 181–217.  
4.     Dassios, A.  , Jang, J.  , (2003), “Pricing of Catastrophe Reinsurance and 
Derivatives Using the Cox Process with Shot Noise Intensity”.   Finance and 
Stochastics 7 (1), 73–95.  
5.     Davis, M.  H.  A.  , (1984), “Piecewise Deterministic Markov Processes: A 
General Class of Non-diffusion Stochastic Models”.   Journal of Royal Statistical 
Society B 46, 353–388.  
6.     Embrechts, P.  , Klüppelberg, C.  , Mikosch, T.  , (1997), Modelling Extremal 
Events for Insurance and Finance.   Springer-Verlag, New York.  
7.     Gerber, H.  U.  , Shiu, E.  S.  W.  , (1996), “Actuarial Bridges to Dynamic 
Hedging and Option Pricing”.   Insurance: Mathematics and Economics 18, 183–218.  
8.     Goodwin B (1994) “Premium Rate Determination in the Federal Crop Insurance 
Program: What Do Averages Have to Say about Risk?” Journal of Agricultural 
Resource Economics 19:382–396 
9.     Hazell P, Pomareda C, Valdés A (1986), Crop Insurance for Agricultural 
Development.   The Johns Hopkins University Press, Baltimore
10.     Jang, J.  , (2004), “Martingale Approach for Moments of Discounted Aggregate 
Claims” Journal of Risk and Insurance 71 (2), 201–211.   
11.     Jang, .  J, &  Krvavych, Yuriy.   (2004).   “Arbitrage-free Premium Calculation 
for Extreme Losses Using the Shot Noise Process and the Esscher Transform”.   
Insurance: Mathematics and Economics 35 (2004) 97–111.  
12.     Just R, Weninger Q (1999)  “Are Crop Yields Normally Distributed?” 
American Journal of Agricultural Economics  81:287–304.  
13.     Ker .  A,& Goodwin .  B (2000) “Nonparametric Estimation of Crop Insurance 
Rates Revisited”.    American Journal of Agricultural Economics, 83:463–478.  
14.     Ker .  A, & Coble .  K (2003) “Modeling Conditional Yield Densities”.   
American Journal of Agricultural Economics 85:291–304.  
15.     Léveillé, G.  , Garrido, J.  , (2001), “Moments of Compound Renewal Sums 
with Discounted Claims”.   Insurance: Mathematics and Economics 28,217–231.  

به کارگیری رویکرد فرایند نوفۀ شلیک....



13
94 

ان
ست

تاب

43

16.     Mahdi, S.   & Cenac, M.   (2005) Revista de Matem´atica: Teor´ıa y 
Aplicaciones12(1 & 2) : 151–156 cimpa – ucr – ccssissn: 1409-2433
17.     Miranda M, Glauber J (1997) “Systemic Risk, Reinsurance, and the Failure of 
Crop Insurance Markets”.   American Journal of Agricultural Economics 79:206–215 
18.     Miranda M, Skees J, Hazell P (1999) “Innovations in Agricultural and Natural 
Disaster Insurance for Developing Countries”.   Working paper, Department of 
Agriculture, Environmental and Developmental Economics, The Ohio State 
University.  
19.     Ozaki, V.   A.   (2005) Me´todosatuariaisaplicados a` determinac¸a˜o da taxa 
de preˆmio de contratos de seguroagrı´cola: um estudo de caso, Thesis (Ph.  D), 
Piracicaba – Escola Superior de Agricultura ‘‘Luiz de Queiroz’’, Universidade de 
Sa˜o Paulo, p.   324.   
20.     Ozaki, Vitor Augusto, (2009) .   “Pricing Farm-level Agricultural Insurance: A 
Bayesian Approach”.   Empirical Economics , 36:231–242, DOI 10.  1007/s00181-
008-0193-2.  
21.     Ramirez O, Misra S, Field J (2003),“ Crop-yield Distributions Revisited”.   
American Journal of Agricultural Economics 85:108–120 
22.     Rolski, T.  , Schmidli, H.  , Schmidt, V.  , Teugels, J.  , (1999), Stochastic 
Processes for Insurance and Finance.   Wiley, Chichester.  
23.     Rosseti L (2001), “Zoneamento Agrícola em Aplicações de Crédito e 
Securidade Rural no Brasil: Aspectos Atuariais e de Política Agrícola”.   Rev Bras 
Agrometeorol 9:386–399.  
24.     Sherrick .  B, Zanini .  F, Schnitkey .  G, & Irwin .  S (2004) “Crop Insurance 
Valuation under Alternative Yield Distributions”.   American Journal of Agricultural 
Economics, 86:406–419.  
25.     Turvey, C.   & Zhao, C.   (1999) “Parametric and Nonparametric Crop Yield 
Distributions and Their Effects on All Risk Crop Insurance Premiums”, Working 
Paper, Dep.   Of Agricultural Economics and Business, University of Guelf, Ontario.   
26.     Vitor Augusto Ozaki , (2009), Pricing Farm-level Agricultural Insurance: a 
Bayesian Approach”.   Empirical Economics 36:231–242.  

ندیمی ، افقی ، هاشم بیک



سال دوازدهم شماره 44

44

A Shot Noise Process Approach for Calculating 
the Net Premium of Crops 

The Case of Rain Fed Wheat Insurance
H.   Nadimi*1 , Dr.   R.  Ofoghi**2 & Sh.   Hashem Beig Mahallati***

Abstract
In Regards to the difficult condition of production in the agriculture 
market of Iran, currently agricultural insurance has a straight relationship 
with agricultural economics.   Lack of using appropriate methods for 
crop premium pricing will lead to huge deficits for Iranian Agricultural 
Insurance Fund (IAIF), so for the first time in agricultural insurance 
pricing in Iran, in this paper the method of shot noise processes has 
been applied.   The study has been focused on the recorded claims of 
rain feed wheat, reported by IAIF.   Noting a duality result relating the 
aggregate accumulated claims, as a method for calculating net premium, 
and shot noise process and distinguishing its virtues, calculations for 
net premium and loading factors will be proceeded.   Lastly the results 
of this paper will be compared with used premium rates in IAIF and 
the effects of using shot noise process for crop insurance pricing on 
agricultural economy will be discussed.   
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بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک تولید محصوالت عمده 
کشاورزی،  با تأکید بر نقش بیمه کشاورزی

پژوهش موردی: محصوالت باغی استان البرز
جعفر داودی*1،  دکتر حسین باخدا**

بازنگری،  اصالح  و تکمیل: حسین رسول اف )فراوند(

چكیده
کشاورزي،  از مهمترین بخشهای اقتصادي کشور به شمار می آید؛ ولی ناپایداري طبیعت و ماهیت متغیر و 
 پیش بینی ناپذیر پدیده ها و حوادث طبیعي،  شرایطي ویژه را براي این بخش فراهم کرده که درنتیجه  آن،  
تولیدات کشاورزي و آینده  کشاورزان،  با نبودقطعیت،  همراه شده است.   براي مهار و یا حداقل کاهش 
اثرهای منفي مخاطره های موجود در انجام فعالیتهای کشاورزي،  گستره بزرگی از برنامه های گوناگون 
مدیریت ریسک پیشنهاد شده است.   در این میان،  بیمه،  یکی از روشهای رویارویی با ریسک است که 
برپایه آن یک بیمه گر،  تعهد می کند که زیان احتمالی یک بیمه گذار را در صورت رخدادن یک حادثه 
در یک دوره زمانی خاص،  جبران کند.   در این راستا،  پژوهش پیش رو،  با بهره گیری از معیار نوسان،  به 
اندازه گیری ریسک،  پرداخته است.   منظور از نوسان نیز،  همان نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا 
یک پارامتر تصادفی دیگر همچون واریانس و انحراف معیار است.   در این زمینه،  موضوعهایی همچون: 
تعدادبیمه گذار،  سطح بیمه شده، حق بیمه پرداختی،  تعداد خسارت،  مبلغ خسارت و سطح خسارت،  
مورد تجزیه وتحلیل و سنجش انحراف معیار قرار گرفته است.   از سویی،  گذشته از موارد پیشگفته،  در 
این پژوهش،  تنها شرایط آب و هوایی،  به بررسی گذاشته شد؛ زیرا منطقه مورد پژوهش )استان البرز(،  
از وسعت و مساحت چندانی برخوردار نیست و از سویی نیز،  با توجه به یکسان بودن اثرعوامل پدید 
آورنده ریسکهای غیراقلیمی مانند شرایط اجتماعی و اقتصادی که به یک شکل بر روی تمامی محصوالت  
باغی مورد بررسی،  اثر گذاشته است؛ همگی دارای انحراف معیار یکسان فرض شده اند.   همچنین،  در 
 SWOT فرایند این پژوهش،  نتایج به دست آمده پس از خوشه بندی مناطق برپایه ضریب خطر،  در مدل
قرار گرفت و راهبردهای به دست آمده،  اولویتبندی شد.   بهترین راهبردها نیز،  نمایانگر این نکته های 
پیشنهادی است: نخست اینکه باید،  دریافت امتیازها از نهادهای مرتبط با فعالیتهای بهره برداران،  وابسته 
و مشروط به شرط انجام بیمه محصوالت باغی شود.   دوم اینکه،  تخفیف سنوات در حق بیمه محصول،  

تجمیع شود.   و سرانجام اینکه،  تعرفه بیمه با توجه به مناطق و برپایه ریسک،  تغییر کند.  
کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک،  بیمه کشاورزی،  محصوالت باغی،  مدل SWOT ،  استان البرز.  

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
                             E-mail: jafardavoodi1@yahoo.  com

**  استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه

بخش کشاورزي،  از مهمترین بخشهای اقتصادي کشور است که نزدیک به 25 درصد از تولید 

از  برگرفته  درامدهای  از  توجهي  شایان  بخش  و  اشتغال  سطح  از  درصد   23 داخلي،   ناخالص 

صادرات غیرنفتی کشور را فراهم می کند.   همچنین،  نقش بخش کشاورزي در فراهمسازی بیش 

از 80 درصد نیازهاي غذایي جامعه،  تولید بخش چشمگیری از منابع مورد نیاز براي صنایع و پدید 

آوردن زمینه  بایسته براي پایداری سیاسي و اقتصادي کشور،  نمایانگر اهمیت فراگیر این بخش و 

بهبود عملکرد آن در سطوح محلي و ملي است )6(.   با این  حال،  عاملهای گوناگونی ازجمله رشد 

سریع جمعیت در دهه  گذشته،  افزایش درامد سرانه و تغییر در الگوي غذایي،  به افزایش تقاضاي 

محصوالت کشاورزي انجامیده است.  

ویژه  شرایطي  طبیعي،   و حوادث  پدیده ها  و  پیشبینی ناپذیر  متغیر  ماهیت  و  طبیعت  ناپایداري 

با  این بخش پدید آورده است که درنتیجه  آن،  تولیدات کشاورزي و آینده  کشاورزان،   براي  را 

نبودقطعیت،  همراه شده است.   )4 و 9(.   براي مهار و یا حداقل کاهش اثرهای منفي مخاطره های 

موجود در انجام فعالیتهای کشاورزي نیز،  گستره بزرگی از برنامه های گوناگون مدیریت ریسک 

پیشنهادشده است.   به باور هاردکر1  و همکاران )2004( منظور از مدیریت ریسک،  بهره گیری 

از روشها،  ابزارها و سیاستهای گوناگون براي کاهش اثرهای منفي انواع گوناگون مخاطره هاست.   

به کارگیری این ابزارها می تواند موجب تغییر در توزیع احتمالي نتایج نهایي فعالیتهای کشاورزان 

شود )22(.  

مفهوم ریسک

ریسک،  واژه ای فرانسوی است که در فارسی،  به واژه های: »خطر،  مخاطره یا خطرپذیری«،  ترجمه 

1.   Hardaker et al

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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 شده است.   همچنین،  فرهنگنامه وبستر،  ریسک را به عنوان احتمال ضرر و زیان جانی و مالی 

تعریف کرده است  )5(.  ریسک،  فرایندی وابسته به زمان است و از آنجا که ریسک،  مربوط به 

یک واقعه در آینده است،  گذشت زمان بر میزان شناخت ما از آن تأثیر می گذارد ؛ به گونه ای که 

در طول انجام یک کار یا فعالیت،  هرچه زمان بگذرد،  با شناخت بیشتری که از وضعیت موجود 

و ماهیت کار پیدا می کنیم،  بسیاری از مسائل که اکنون یک ریسک به نظر می رسند،  در آینده،  

ریسکی نخواهد بود )12(.   فهیما )1383( برای ریسک،  دو سویه )جنبه یا وجهه( در نظر گرفته 

و  است؛  احتماالت  اندازه گیری پذیر  قوانین  راه  از  که  ریسک  عینی  جنبه  یا  سویه  یکی،   است؛ 

دیگری،  سویه یا جنبه ذهنی که می توان برای ریسک در نظر گرفت.   به دیگر سخن،  نوع فرهنگ،  

نژاد،  سن،  تجربه و مانند آن می تواند در پذیرش یا پرهیز از خطر،  مؤثر باشد.  همچنین،  برپایه 

دیدگاه وی،  ریسک،  اندازه گیری احتمال و مقدار نرسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده است 

   .)10(

مفهوم مدیریت ریسک  

استناد فرهنگ  به  پاسخ می دهد.   اگرها  به  فعال و پویشگرانه است که  مدیریت ریسک،  روشی 

واژگان علم مدیریت،  پیشینه مدیریت ریسک یا خطر،  به صنعت بیمه باز می گردد.  در این زمینه،  

انجمن مدیریت آمریکا،  نخستین جلسه خود پیرامون بیمه را در سال 1930 تشکیل داد.   مدیریت 

خطر،  به معنی پیشگیری و حذف خطر نیست )3(؛ زیرا خطرها،  به رغم همه اقدامهای پیشگیرانه و 

احتیاط هایی که صورت می گیرد،  گاهی خسارتهای زیان باری پدید می آورند؛ بنابراین آنچه اهمیت 

دارد،  رفتاری است که بیمه گذاران،  بویژه کشاورزان باید در هنگام روبه رو شدن با خطر از خود 

نشان دهند.   این رفتارها،  باید به گونه ای مدیریت شود که نگرانیها و احساسهای نا امنی کشاورزان 

و  خردمندانه  مدیریت  همان  ریسک،   مدیریت  دیگر،   دیدگاهی  از  برود.   بین  از  یا  یابد  کاهش 

داودی ، باخدا
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نظام مند خطرها در محدوده های کنترل شده و محصور است؛ به دیگر سخن،  محدود کردن یا 

به کار بستن چارچوبی است که این خطرها را کاهش دهد و ضریب خسارت را پایین آورد )2(.  

چگونگی رویارویی کشاورزان با شرایط ریسک

کشاورزان،  همواره با درجات متفاوتی از ریسک روبه رو هستند.   پانل1  )2003(،  شناخت ادراک 

کشاورزان از ریسک و چگونگی تأثیر ادراک آنان بر رفتارشان را از عناصر اصلی در بهره برداری 

پایدار از زمینهایشان،  برشمرده است )23(.   کشاورزان با توجه به نوع ادراکشان از ریسک،  رفتار و 

واکنشهای متفاوتی از خود نشان می دهند،  که این رفتارها به طورکلی موارد زیر را در بر می گیرد 

:)21(

1.   پیشگیری از ریسک

بنیادیترین رفتار در رویارویی با شرایط همراه با ریسک و نبود اطمینان،  پیشگیری از ریسک است؛ 

ولی بیشتر ریسکهای کشاورزی در طبیعت به گونه ای است که نمی توان به طور کامل از رویارویی 

با آنها جلوگیری کرد.  برای نمونه،  درباره مزرعه ای که سیلگیر است،  می توان با ساختن سیلبند از 

رخدادن خسارتهای برخاسته از سیل به مزرعه جلوگیری کرد؛ ولی یک کشاورز،  هیچگاه نمی تواند 

به طور کامل جلوی وزش گردباد را بگیرد یا از بارش تگرگ جلوگیری کند.  

2.   تعدیل ریسک

در این روش،  بیشتر تکنیکهای به کار رفته،  میزان ریسک را کاهش می دهند.  کشاورزان،  به صورت 

سنتی در تعدیل ریسک از روشهای تنوع کشت،  کشت توأم و به کار بردن واریته های مقاوم حتی 

با بازدهی کمتر،  بهره گیری می کنند که در این میان،  روشهایی همچون تنوع کشت و کشت توأم،  

1.   Pann ell
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سبب تخصیص دادن منابع کمیاب با کارایی باال می شود.  نتایج پژوهش پاتریک1  )1979( نشان 

داد،  کشاورزانی که چندین نوع محصول را باهم کشت می کنند،  متوسط درامد ناخالص پایینتری 

نسبت به آنهایی به دست می آورند که محصول تخصصی تولید می کنند )24(.   

3.   پذیرش ریسک

می توان پذیرش ریسک را نشان دادن مقاومت کم در رویارویی با ناآشکاری آن ریسک دانست.   

همچنین،  پذیرش ریسک ممکن است به علت درخور توجه نبودن خسارت باشد و در نتیجه،  

پذیرش آن،  ارزانترین راه باشد؛ یا شاید هیچگونه راهکار اقتصادی برای روبه رو شدن با ریسک 

در دست نباشد و شخص،  ناگزیر به پذیرش آن باشد. برای نمونه،  اگر مزرعه ای را که در کناره 

)حاشیه( رودخانه واقع شده است،  در نظر بگیریم،  برای کشت در چنین مزرعه ای،  ممکن است 

تنوع محصوالت  راهبرد هایی همچون  باشد.   رودخانه  ریسک طغیان  پذیرش  به  ناچار  زارع،   که 

کشاورزي،  انعقاد قرارداد،  تولید محصوالت داراي قیمت تضمیني،  کاشت توأم محصوالت مکمل 

و همچنین،  رعایت اصل انعطافپذیری در فراهم کردن نهاده ها و نگهداري مقداري ذخیره مالي 

براي هنگام نیاز،  می تواند با پخش کردن یا تقسیم مخاطره ها میان افراد،  سازمانها،  محصوالت و 

گزینه های گوناگون،  موجب کاهش اثرهای منفي آنها شود )11،  14،  20 و 22(.  

بیمه و مدیریت ریسک

بیمه،  سازوکاری است که طی آن یک بیمه گر،  بر پایه مالحظاتی،  تعهد می کند که زیان احتمالی 

یک بیمه گذار را در صورت رویدادن یک حادثه در یک دوره زمانی خاص،  جبران کند و یا خدمات 

مشخصی را به وی ارائه دهد.  بنابراین،  بیمه یکی از روشهای مناسب برای رویارویی با ریسک است. 

  

1.   Patrick

داودی ، باخدا
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پیشینه و پایه های نظری پژوهش

تاریخچه پیدایش بیمه:

 در آغاز سده هفدهم میالدی،  بازرگانان و کشتی داران انگلیسی،  پیمانی را پایه گذاری کردند که 

می توان آن را نخستین شکل از بیمه امروزی دانست.   آنها در کافه ای در لندن به نام »لویدز« 

گرد هم آمدند و با یکدیگر پیمان و قرارداد بستند تا در سود و زیان سفرهای دریایی،  با یکدیگر 

از  یکی  نیز،   امروزه  که  پایه گذاری کردند  را  لویدز  بیمه  آنها،  شرکت  باشند. در حقیقت  سهیم 

بزرگترین شرکتهای فعال و معتبر در صنعت بیمه است.           

تاریخچه بیمه در ایران:

فعالیت بیمه ای در ایران از سال1289 آغاز شد.   در این سال،  دو مؤسسه روسي با نامهای »نادژدا« 

تا سال 1314  آن دو مؤسسه،   از  آغاز کردند.   پس  ایران،   در  را  کار خود  و »قفقاز مرکوری« 

خورشیدی،  دست کم 13 شرکت خارجی در بازار بیمه کشور،  به فعالیت پرداختند که از آن جمله 

می توان به شرکتهای »آلیانس انگلستان«،  »یورک شایر انگلستان« و »اینگستراخ روسیه« اشاره 

کرد.  

اندیشه تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی،  نخست در سال 1310 از سوی فردی ایرانی به نام »دکتر 

الکساندر آقایان« )که پیشینه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت( به »علي اکبر داور«،  

با  ایران«  بیمه  آبان سال1314،  »شرکت سهامي  و در 15  ارائه و مطرح شد  مالیه وقت،   وزیر 

سرمایه دو میلیون تومان به عنوان نخستین شرکت ایرانی بیمه،  تأسیس شد.   داور در همان روز،  

پس از سخنرانی کوتاهی که در برنامه گشایش این شرکت داشت،  منزل مسکونی خود را زیر 

پوشش بیمه آتشسوزی درآورد و بدینسان،  نخستین بیمه نامه صادرشده ایرانی،  در همین روز،  به 

نام وی ثبت شد.   پس از آن،  در سال 1350،  بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت 
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بیمه کشور،  تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس آن،  وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور،  

بر عهده این نهاد قرار گرفت.   تا پیش از انقالب اسالمی ایران در سال 1357،  یک شرکت دولتی،  

دوازده شرکت بیمه خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی،  در کشور فعالیت می کردند.   در تیرماه 

سال 1358،  برپایه مصوبه شورای انقالب،  دوازده شرکت خصوصی پیشگفته،  ملی اعالم شدند و 

اداره این شرکتها را به دولت واگذار کردند.   همچنین،  پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز،  لغو 

شد.   سرانجام،  به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی که در آبان 1358 به تصویب رسید،  

صنعت بیمه همراه با شماری از صنایع بزرگ دیگر،  به صورت مالکیت عمومی دراختیار دولت قرار 

گرفت.   

انواع بیمه در ایران: 

بیمه هاي اجتماعي:

 به بیمه هایي گفته می شود که برگرفته از قوانین اجتماعي و به طور عمده،  اجباري است؛ مانند 

بیمه شخص ثالث.   در این نوع بیمه،  روابط بیمه گر و بیمه گذار،  بر اساس مصوبه های قانوني تعریف 

شده است و حق بیمه برپایه میزان حقوق و دستمزد تعیین مي شود.   در بیمه هاي اجتماعي،  به 

طور معمول شخص سومی )کارفرما( برای پرداخت بخش کالنی از حق بیمه مشارکت می کند.   

از  درنظر گرفته شده،   و طبقات کم درامد  کارگران  برای  اجتماعي که  تأمین  بیمه  نمونه،   برای 

وظایف دولت است و هزینه های آن بیشتر از سوی دولت فراهم مي گردد.   

بیمه هاي بازرگاني: 

و  به خواست خود  بیمه گذار  مي نامند،   هم  اختیاري  بیمه های  را  آن  که  بازرگاني  بیمه های  در 

و  بیمه گذار  بازرگاني،   بیمه های  در  برمی گزیند.    را  بازرگانی  بیمه ای  پوششهای  انواع  آزادانه،  

بیمه گر،  در برابر هم متعهد هستند و در آن،  بیمه گر در برابر دریافت حق بیمه از بیمه گذار،  تأمین 
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مفاد بیمه نامه را تضمین می کند.   در بیمه هاي بازرگاني،  حق بیمه،  متناسب با ریسک محاسبه 

مي شود.  

بیمه محصوالت کشاورزي: 

در میان نظامهای گوناگون حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری و جبران زیانها 

حمایت  برای  مناسب  حمایتی  ابزارهای  از  یکی  کشاورزی،   محصوالت  بیمه  آنها،   و خسارتهای 

از منابع مالی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش در هنگام پدید آمدن حوادث قهری و 

طبیعی است و از سوی صاحبنظران علوم اقتصادی کشورها،  مورد تأکید جدی قرار گرفته است 

و در نظامهای مختلف کشاورزی و دامداری بیشتر کشورهای در راه توسعه و توسعه یافته جهان،  

به کار برده می شود )5(.   از سویی،  بیمه محصوالت کشاورزی،  سازوکاری مشارکتی در پذیرش 

ریسک است،  ولی درعمل،  ابزاری هزینه بر برای انتقال ریسک از کشاورزان و تولیدکنندگان،  به 

نهاد بیمه گر،  به شمار می آید )14(.  

بیمه کشاورزی در ایران

 پس از گذشت 30 سال از تأسیس و فعالیت صندوق بیمه کشاورزی ایران،  به عنوان نهاد بیمه گر 

در بخش کشاورزی کشور،  اکنون بیش از 120 محصول در زیربخش های گوناگون کشاورزی،  زیر 

پوشش بیمه قرار گرفته اند که در این میان،  37 محصول باغی از جمله محصوالتی است که در 

سطح کشور بیمه می شود.   

در سطح استان البرز،  تعداد 11 محصول باغی،  زیر پوشش بیمه قرار می گیرد که همگی در این 

پژوهش،  مورد بررسی قرار گرفته اند.   بیمه این محصوالت مبتنی بر غرامت پرداختی است که در 

آن ضریب خطر،  رابطه مستقیمی با حق بیمه پیدا می کند.  

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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روشها و ابزارهای پژوهش

چنانکه می دانید،  روش پژوهش،  نمایانگر روند پژوهش است که در راستای آن،  طرح پژوهش 

شکل می گیرد. روش به کار رفته در پژوهش پیش رو،  روش میدانی و کتابخانه ای بوده و ابزار آن،  

بررسی آمارها و مشاهده است.  

بیمه  البرز،  صندوق  استان  سازمان جهاد کشاورزی  از  پژوهش،   این  نیاز  مورد  اطالعات  و  آمار 

کشاورزی،  و مدیریت بانک کشاورزی استان البرز،  دریافت شده و در بردارنده: سطوح بیمه شده 

تفکیک  به  ایشان  دریافتی  خسارت  و  بیمه گذاران  پرداختی  حق بیمه  استان،   باغی  محصوالت 

باغهای  راستا،   این  در  است.    تا 92-1391  زراعی 84-1383  از سال  زراعی،   و سال  محصول 

شهرستانهای کرج،  ساوجبالغ،  نظرآباد،  اشتهارد و طالقان مورد بررسی قرار گرفته اند.   

در این پژوهش،  کارایي نظام بیمه در کاهش درجه ریسک گریزي کشاورزان نیز،  مورد بررسی 

قرار می گیرد که برای آزمون آن باید،  روحیه بهره برداران در برخورد با مخاطره های پیش رو در 

شرایط بهره مندي از بیمه و بهره مند نبودن از بیمه،  مقایسه شود.   روي هم رفته،  مي توان گرایش به 

ریسک بهره برداران را با بهره گیری از روشهاي: اقتصاد سنجي،  برنامه ریزي ریاضي همراه با ریسک 

و روشهای تخمین مستقیم،  براورد کرد )5(.      

در این راستا،  عناصر اندازه گیری ریسک عبارت است از:

                                           )*E( 1.   سطح بحرانی درامد

*
minE C COT LAS NAI= + − −   

C حداقل نیاز مصرفی است؛ 
min

که در آن 

     
min 2

CHIRC APF FAM = −  
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و در آن APF= ارزش حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد                                                

FAM= اندازه خانوار شامل فرزندان

CHLR= تعداد فرزندان

COT= بدهیهای واریز نشده

LAS= داراییهای جاری که تبدیل شدنی به پول هستند

NAI= درامد غیر کشاورزی

)E(2.   درامد مورد انتظار

                       E=VO(1+DMG)-Sc-Fc-Ic-BLc-Pc-Lc

که در آن،  VO ارزش کل محصول تولیدی و DMG متغیر خسارت محصول به صورت وزنی است.   

به علت حوادث  نظر گرفته شده است که چه مقدار کاهش  این پرسش در  براساس  متغیر  این 

می آید؟  به دست   )Ki( محصوالت  قیمت  به وسیله  وزندهی  همراه  به  کشاورز،   سوی  از  طبیعی 

بنابراین خواهیم داشت:
i i

i

k DMG
DMG

k
= ∑

∑  

3.   انحراف معیار

با توجه به تعریف ریسک،  می توان آن را به صورت انحراف معیار محاسبه کرد:

( )2
ir r

n
σ

−
=
∑

 

تعداد   n و  بازده ها  میانگین  واقعی،   بازده    r
i
بوده،   ریسک  همان  یا  معیار  انحراف   σ درآن  که 

دوره هاست.  
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معیارهای اندازه گیری ریسک

در بردارنده: حساسیت،  نوسان و معیارهای ریسک نامطلوب است که در این پژوهش،  معیار نوسان 

برای اندازه گیری ریسک به کار رفته است.  

منظور از نوسان نیز،  همان نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر 

تا چه  انحراف معیار نیز نشان می دهد  انحراف معیار است.   چنانکه می دانید،   مانند واریانس و 

فاصله ای از مقدار متوسط داده ها،  هنوز واریانس وجود دارد.   برای محاسبه انحراف معیار،  ریشه 

دوم )جذر( واریانس محاسبه می شود.  

می گیرد  به کار  را  گوناگونی  راهبردهای  تولید،   ریسک  با  رویارویی  برای  تولیدکننده،   از سویی،  

و  با کاستیها  نوعی  به  و  است  تولید  بر  تأثیرگذار  و دیگر عوامل  بازار  تابع شرایط محیطی،   که 

توانمندیهای )نقاط ضعف و قوت( تولیدکننده ارتباط دارد که برای بررسی و واکاوی آنها در این 

از سوی  به کار رفته  از دیگر سو،  راهبردهای  بهره گیری شده است.     SWOT به روش  پژوهش،  

تولیدکننده،  به یک اندازه در مدیریت ریسک تأثیر ندارد و شماری از آنها به دیگر موارد برتری 

دارند.   از همین رو،  برای اولویتبندی و تعیین بهترین راهبرد )استراتژی(،  روش TOPSIS  به کار 

رفته است.  

یافته های پژوهش و بحث

در این پژوهش،  برای بررسی ریسک اجزای بیمه،  موضوعها یا آیتمهای: تعدادبیمه گذار،  سطح 

بیمه شده،  حق بیمه پرداختی،  تعداد خسارت،  مبلغ خسارت و سطح خسارت،  مورد تجزیه وتحلیل 

و سنجش انحراف معیار قرار گرفته است.   به غیر از شرایط آب وهوایی،  دیگر عوامل تأثیرگذار 
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بر ریسک،  در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند؛ زیرا به دلیل وسعت و مساحت کم استان 

البرز،  از یکسو و یکسان بودن اثر عوامل پدید آورنده ریسکهای غیراقلیمی،  مانند شرایط اجتماعی 

است،  همگی  اثر گذاشته  بررسی،   مورد  تمامی محصوالت باغی  بر  به یک شکل،   اقتصادی که  و 

دارای انحراف معیار یکسان فرض شده اند.   بررسیهای مقدماتی نشان داد،  سرما،  ازجمله  عوامل 

آب وهوایی است که عامل خسارتزای اصلی و چیره بر منطقه به شمار می آید و تمامی آمارهای 

بر می گیرد.    در  را  عامل خطر  این  اطالعات  تنها  نیز،   بیمه کشاورزی  از صندوق  به دست آمده 

این در حالی است که به احتمال بسیار،  دیگر عوامل خطر خسارتزا نیز در دوره مورد بررسی،  

باعث خسارت شده اند؛ ولی چون در براورد میزان خسارت،  از روش اندازه گیری کاهش عملکرد 

بهره گیری می شود؛ از همین رو،  به علت شدیدتر بودن اثر عامل سرما،  این عامل،  برجسته تر بوده 

و در تمامی این پژوهش نیز،  تنها به بررسی همین عامل،  پرداخته شده است.  

بررسیهای  و  بوده   1391-92 تا  زراعی1383-84  سال  از  پژوهش،   زمانی  بازه  است؛  گفتنی 

سطح  میانگین  بیشترین  شلیل،   و  هلو  محصول  نظر،   مورد  دوره  در  که  داد  نشان  انجام شده 

است  قرار گرفته  بعدی  آلو و سیب در رده های  و محصول  داده  اختصاص  به خود  را  بیمه شده 

)جدول شماره 1(.   

جدول شماره 1: یافته های آماری و رتبه بندی سطوح بیمه شده برای محصوالت باغی منطقه در دوره مورد بررسی

هلو و زردآلوگردوبادامسیبانگور
آلوگوجهگالبیگیالسآلبالوشلیل

میانگین 
سطح بیمه 

شده
32/2840/098/7126/1714/8288/320/573/26613/162/6843/12

انحراف 
70/0149/9620/4737/1526/89209/451/266/2327/676/73118/35معیار

3485711110692رتبه

برگرفته از: یافته های پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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چنانکه داده های جدول شماره 1 نشان می دهد،  در دوره مورد بررسی،  محصول هلو و شلیل،  

شاید،   آن  علت  که  است  داشته  را  بیمه  ریسک  بیشترین  نتیجه،   در  و  معیار  انحراف  بیشترین 

باشد.   در مواردی حتی  بیمه شده در سالهای مورد بررسی  نوسانهای شدید سطوح  از  برگرفته 

وارد  شدید  خسارتهای  باغها،   جوانسازی  باغها،   کاربری  تغییر  همچون:  علتهایی  است،   ممکن  

شده به تنه درخت که کف بر شدن باغها را درپی دارد،  رضایت نداشتن بیمه گذاران از نوع بیمه و 

همچنین میزان غرامت دریافتی دوره پیشین،  این وضع را پدید بیاورد.   محصوالت آلو و انگور نیز،  

با درجات پایینتر وضعیت یکسانی را نشان می دهند.  

جدول شماره 2: یافته های آماری و رتبه بندی سطح خسارت هر محصول در استان

هلو و زردآلوگردوبادامسیبانگور
آلوگوجهگالبیگیالسآلبالوشلیل

میانگین 
سطح 

خسارت دیده
16/648/057/4620/359/430/540/52/277/71/0326/43

40/37106/6117/5126/6516/2871/561/174/5617/852/3473/72انحراف معیار

4175831196102رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

جدول شماره 3: یافته های آماری و رتبه بندی مبلغ خسارت هر محصول در استان

هلو و زردآلوگردوبادامسیبانگور
آلوگوجهگالبیگیالسآلبالوشلیل

غرامت 
172/00481/4149/72196/5470/92226/411/6314/16109/107/36357/09پرداختی

475/421513/48125/08286/99127/03649/763/5431/65252/1716/901127/78انحراف معیار
4185731196102رتبه

برگرفته از: یافته های پژوهش
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داده های جدولهای شماره 2 و 3 نشان می دهند که محصول سیب در دوره مورد بررسی،  بیشترین 

انحراف معیار و در نتیجه،  بیشترین ریسک را در سطوح خسارتدیده و مبلغ خسارت پرداختی 

)غرامت( داشته است.   در این زمینه،  می توان گفت که تغییرات آب وهوایی پدید آورنده خسارت 

در دوره مورد بررسی،  مهمترین عامل وجود انحراف معیار شدید در سطوح خسارتدیده به شمار 

می آید و مقدار مبالغ پرداختی برای خسارت محصول سیب و دو محصول دیگر،  )آلو و هلو و 

شلیل(،  نیز عامل دیگر،  ارزیابی می شود.  

جدول شماره 4: یافته های آماری و رتبه بندی سطوح  بیمه شده به تفكیک شعبه بیمه کننده در استان

نظرآبادطالقانهشتگرداشتهاردکرج

24/275/6692/982/134/68سطح)هكتار(

انحراف 
28/9614/14163/114/3613/21معیار)ریسک(

23154رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

چنانکه داده های جدول شماره 4 نشان می دهد،  مجموع سطوح بیمه شده شهر هشتگرد از منطقه 

مورد بررسی،  دارای انحراف معیار زیادی است؛ از همین رو می توان نتیجه گرفت که محصول اصلی 

)غالب( در شهر هشتگرد،  ریسک باالیی برای بیمه پذیری دارد و این وضعیت،  با شدت کمتر برای 

شهرهای کرج و اشتهارد نیز،  صدق می کند.  

جدول شماره 5: یافته های آماری و رتبه بندی سطوح خسارتدیده به تفكیک شعبه بیمه کننده در استان

نظرآبادطالقانهشتگرداشتهاردکرج

18/594/3752/082/112/67سطح)هكتار(

انحراف 
40/5012/1993/747/107/16معیار)ریسک(

23154رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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جدول شماره 6: یافته های آماری و رتبه بندی مبلغ غرامت پرداختی به تفكیک شعبه بیمه کننده در استان

نظرآبادطالقانهشتگرداشتهاردکرج

مبلغ خسارت 
184/9932/40829/2720/0220/41)غرامت(

انحراف 
560/5287/841258/5496/2387/61معیار)ریسک(

24135رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

خسارت  مبالغ  در  زیادی  معیار  انحراف  که  می دهند  نشان    ،6 و   5 شماره  جدولهای  داده های 

پرداختی،  همچنین سطوح خسارتدیده در شهر هشتگرد وجود دارد که ریسک بیمه را بشدت در 

این منطقه افزایش می دهد.  

جدول شماره 7: یافته های آماری و رتبه بندی سطوح بیمه شده طی سالهای مورد بررسی

138413851386138713881389139013911392

51/2440/8324/4130/3718/5330/6027/3821/0818/29سطح

انحراف 
معیار 

)ریسک(
89/46153/6972/2797/5644/3470/3565/7859/8061/55

314295687رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

چنانکه داده های جدول شماره 7 نشان می دهد،  از بررسی میانگین سطوح بیمه شده طی سالهای 

مورد بررسی،  نمایان است که بیشترین انحراف معیار در سال 1385 روی داده و کمترین ریسک 

نیز،  مربوط به سال 1388است.  

داودی ، باخدا
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جدول شماره 8: یافته های آماری و رتبه بندی سطوح خسارتدیده طی سالهای مورد بررسی

138413851386138713881389139013911392
سطح 

13/5111/8513/1618/6513/7830/6813/1210/8616/47خسارتدیده

انحراف 
معیار 

)ریسک(
54/9227/8930/2049/0028/3997/0329/2223/9159/78

385471692رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

جدول شماره 9: یافته های آماری و رتبه بندی مبالغ خسارت پرداختی )غرامت( طی سالهای مورد بررسی

8485868788899091

مبلغ 
118/2770/6188/10166/06116/17389/01114/1377/56)غرامت(

انحراف 
معیار 

498/45173/53211/73512/27232/101389/36322/98200/26)ریسک(

49736158رتبه
برگرفته از: یافته های پژوهش

چنانکه از داده های جدولهای شماره 8 و 9 نیز نمایان است،  میانگین سطوح خسارتدیده و مبالغ 

خسارت پرداختی )غرامت(،  رابطه مستقیمی با هم دارند و منطق یکسانی را نشان می دهند.  در 

این زمینه،  بیشترین انحراف معیار در سال 1389 روی داده که نمایانگر رخدادن خسارت شدید 

برای یکی از محصوالت بوده است.   این وضع،  با شدت کمتر در سال 1392 نیز پدید آمده است 

که بررسیهای عملکردی محصول می تواند توضیح تکمیلی را در این زمینه،  فراهم سازد.  

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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جدول شماره 10: نتایج به دست آمده از خوشه بندی شهرستانهای استان البرز برپایه میزان خسارت به محصول
آلوگوجهگالبیگیالسآلبالوهلوزردآلوگردوبادامسیبانگورمحصول

خوشه 
یكم

کرج
اشتهارد
طالقان
نظرآباد

اشتهارد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

اشتهارد
طالقان
نظرآباد
کرج

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
هشتگرد
طالقان
نظرآباد

کرج
اشتهارد
طالقان
نظرآباد

خوشه 
هشتگردهشتگرددوم

خوشه 
هشتگردهشتگردکرجهشتگردسوم

برگرفته از: یافته های پژوهش

جدول شماره 11: نتایج مراکز خوشه های نهایی

مراکز خوشه های نهایی

Cluster )خوشه(

321

65/8050/312/69میانگین تعداد خسارت

50/1538/951/83انحراف استاندارد

89/53126/845/10میانگین سطح خسارت

73/37158/483/90انحراف استاندارد
برگرفته از: یافته های پژوهش

 جدول شماره 12: نتایج فاصله های میان مراکز خوشه های نهایی

123خوشه
1205/814135/169
2205/81494/879
3135/16994/879

برگرفته از: یافته های پژوهش

داودی ، باخدا
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جدول شماره 13: نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس یكسویه
ANOVA

خطاخوشه
Fسطح معنیداری میانگین 

مرکبات
درجه 
آزادی

میانگین 
مرکبات

درجه 
آزادی

9134/244265/70152139/0280/000میانگین تعداد خسارتها

انحراف معیار تعداد 
5398/375250/77852106/3130/000خسارتها

26004/9502141/3865226004/9500/000میانگین سطح خسارتها

انحراف معیار سطح 
30410/8642177/9225230410/8640/000خسارتها

برگرفته از: یافته های پژوهش

از  به دست آمده  نتایج  می دهد،   نشان   13 و    ،12   ،11   ،10 شماره  جدولهای  داده های  چنانکه 

خوشه بندی ها نمایان می کند که 4 محصول،  در خوشه با ضریب خطر باال جای گرفته اند.   این 

محصوالت مربوط به 2 شهرستان زیر هستند و محصوالت متفاوتی را در بر می گیرند:

 الف( هشتگرد: انگور،  گردو،  هلو و شلیل

 ب( کرج: سیب

خوشه دوم نیز،  تنها دربردارنده دو محصول سیب و آلوی مربوط به شهر هشتگرد است و دیگر 

محصوالت در شهرهای مختلف استان،  در خوشه یکم،  جای گرفته اند.  

همین رو،   از  می آیند؛  به شمار  آنها  تعداد  و  خسارتدیده  سطوح  از  تابعی  خوشه ها،   که  آنجا  از 

احتمال  بودن  پایین  نشاندهنده  یکم،   خوشه  در  استان  شهرهای  محصوالت  اغلب  قرارگیری 

نیز  خوشه ها  مراکز  فاصله  است.    بررسی  مورد  شهرهای  در  محصوالت  این  خسارت  رویدادن 

نشان می دهد،  احتمال انتقال محصول از خوشه یکم به خوشه های باالتر،  بسیار اندک بوده و این 

در حالی است که احتمال انتقال سیب و آلوی شهر هشتگرد به خوشه سوم،  نامحتمل به نظر 

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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نمی رسد.   دلیل این حالت،  وجود پراکندگی بسیار زیاد در خوشه دوم است که به هیچ روی،  در 

خوشه یکم مشاهده نشد.  

براساس مدل تجزیه وتحلیل SWOT در راستای تبیین راهبردها،  نخست،  نقطه ضعف ها،  نقطه قوت ها 

)کاستیها و توانمندیها(،  تهدیدها و فرصتها،  دو به دو با هم مقایسه شدند که راهبردهای زیر از 

آن مقایسه ها،  به دست آمد:

راهبردهای SO )توانمندیها – فرصتها(

SO1: به حق بیمه محصوالت گوناگون،  یارانه متفاوت تعلق بگیرد.  

به  خسارتدیده،   پرخطر  محصول  باقیمانده  انتقال  برای  توسعه یافته  ارتباطی  راههای  از   :SO2

بازارهای تهران،  بهره گیری شود.  

راهبردهای ST )توانمندیها – تهدیدها(

ST1: تعرفه بیمه با توجه به مناطق و برپایه ریسک،  تغییر یابد.  

ST2: تخفیف سنوات در حق بیمه به شکل اختصاصی برای عامل خطر سرما،  تجمیع شود.  

راهبردهای WO )کاستیها – فرصتها(

WO1: میان محصول و منطقه،  پس از پایان عمر اقتصادی باغ،  سازگاری یا تطبیق پدید آید.  

WO2: به حق بیمه محصوالت پرخطر،  یارانه بیشتری داده شود.  

WO3: باغهای وافع شده در مناطق پرخطر،  به فناوریهای نوین مبارزه با عامل خطر سرما تجهیز 

شوند.  

راهبردهای WT )کاستیها –  تهدیدها(

 WT1: دریافت کردن امتیازها از نهادهای مربوط،  وابسته و مشروط به بیمه کردن محصوالت 

باغی شود.  

داودی ، باخدا



سال دوازدهم شماره 44

64

WT2: تخفیف سنوات در حق بیمه،  تجمیع شود.  

پس از این مرحله،  راهبردهای به دست آمده،  با بهره گیری از روش تاپسیس )TOPSIS( و با مراجعه 

به نظر کارشناسان،  باغداران و صاحبنظران و با بهره بردن از پرسشنامه،  مورد تجزیه وتحلیل قرار 

گرفت که سرانجام،  نتایج به دست آمده نشان داد،  بهترین راهبرد از میان همه موارد،  »مشروط 

کردن دریافت امتیازها از نهادهای مربوط،  به بیمه کردن محصوالت باغی« است.   

به ترتیب  پژوهش،   این  از  به دست آمده  نه گانه  استراتژیهای  یا  راهبردها    ،14 شماره  جدول  در 

اولویت،  آورده شده است.   

جدول شماره 14: راهبردهای نه گانه برگرفته از یافته های پژوهش

ترتیب اولویتنوع راهبردراهبردها )استراتژیها(

دریافت امتیازها از نهادهای ذیربط،  مشروط و منوط به بیمه کردن 
wt1محصوالت باغی شود

wt2تجمیع تخفیف سنوات در حق بیمه

st3تغییر تعرفه بیمه با توجه به مناطق بر پایه ریسک

st4تجمیع تخفیف سنوات در حق بیمه به شکل اختصاصی برای عامل خطر سرما

wo5به حق بیمه محصوالت پرخطر،  یارانه بیشتری داده شود

so6به حق بیمه محصوالت مختلف یارانه متفاوت تعلق بگیرد

بهره گیری از راههای ارتباطی توسعه یافته برای انتقال باقیمانده محصول 
so7پرخطر خسارتدیده به بازارهای تهران

تجهیز باغهای واقع شده در مناطق پرخطر به فناوریهای نوین مبارزه با عامل 
wo8خطر سرما

wo9سازگار کردن یا تطابق میان محصول و منطقه پس از پایان عمر اقتصادی باغ
برگرفته از: یافته های پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک... 
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نتیجه گیری و پیشنهادها    

بخش کشاورزی و بویژه زیربخش باغبانی،  از فعالیتهایی به شمار می آید که همچنان از دولت یارانه 

دریافت می کنند و برای بسیاری از نهاده های تولید در این بخش،  یارانه در نظر گرفته می شود.   

در بخش بیمه محصوالت زراعی پاییزه،  ارائه نهاده های یارانه دار،  وابسته و مشروط به بیمه کردن 

محصول است که این کار،  تجربه موفقی در زیر پوشش بیمه رفتن این محصوالت بوده است.   

در  ریسک  مدیریت  برای  پیشنهادی  راهبرد  بهترین  که  می دهد  نشان  نیز  پژوهش  این  نتایج 

زیربخش باغی،  وابسته و مشروط کردن دریافت امتیازهای گوناگون از نهادهای مربوط،  به بیمه 

کردن محصول است.  

خطر  ضریبهای  دارای  استان،   یک  چندگانه  مناطق  حتی  و  کشور  گوناگون  مناطق  سویی،   از 

متفاوت و در نتیجه،  ریسکهای گوناگونی هستند.   از آنجا که تعیین تعرفه بیمه برپایه ضریب خطر 

هر محصول انجام می گیرد؛ از همین رو،  تبیین کردن تعرفه بیمه به شکل منطقه ای و بر اساس 

خوشه های تعریف شده در این پژوهش،  می تواند به منطقی شدن حق بیمه های محصوالت باغی 

کمک کند و این راهبرد،  به عنوان راهبرد دوم پیشنهاد می شود.  

محصوالت  و  است  ریسک  نظر  از  چندگانه ای  دارای خوشه های  البرز،   استان  اینکه  به  توجه  با 

گوناگون،  ریسکهای متفاوتی در مناطق مختلف استان دارند و از سویی نیز،  با توجه به تغییرات 

اقلیمی پدیدآمده،  بهتر است،  سازگاری و تطابق بایسته میان محصول و منطقه فراهم شود که این 

موضوع می تواند پس از پایان عمر اقتصادی باغ،  صورت پذیرد.   به دیگر سخن،  چنانچه باغ،  هم 

اکنون نیز،  توجیه اقتصادی ندارد،  می توان نسبت به نوسازی آن هماهنگ با محصول سازگار با 

شرایط محیطی اقدام کرد.  

در پایان با توجه به اینکه راهبردهای گوناگونی در این پژوهش تعیین شده است،  پیشنهاد می شود 

که این راهبردها در آینده،  مورد تجزیه وتحلیل و پژوهشهای بیشتر قرار گیرند.  

داودی ، باخدا
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Study of Effective Factors Contributing to Risk 
Management’s Major Agricultural Productions by 
Emphasizing on the Role of Agricultural Insurance

Case Study:  Garden Products of Alborz Province
J. Davoodi*1 & Dr. H.Bakhoda**

Abstract
Agriculture is one of the most important parts of Iran’s economy .  Unstable climate 
and unpredictable variable nature of phenomena and natural disasters, have resulted 
in an uncertain future for agriculture and farmers source of income.   A wide range of 
strategies have been suggested by risk management in order to try to control or the 
least reduce negative effects of agricultural productive activities.   Insurance is one of 
the recent methods facing these risks, in which the insurer guarantees to compensate 
the probable detriments that may occur for the insured in a certain period of time.   
Therefore the present study has applied fluctuation criterion to measure standard 
deviations by analyzing and assessing the number of insured people, indemnities, the 
quantity of insured, premium, and the amount of indemnities.   Due to equal effect of 
social and economic conditions on all the arboretum yields and limited scope of the 
province these factors were assumed to have the same standard deviation.   The results 
of the survey clustered upon the peril coefficient and was analyzed by the SWOT 
model.   The best outcome strategies were prioritized as listed below.  
-Prehension state subsidies privileges must be subjected only by insuring the Garden 
Products .  
-Rebate bonus of perils based on the current premium of Garden Products .  
-The premium of Garden Products  must differ upon the local peril coefficient.  

Keywords:
 Risk Management, Agricultural Insurance, Garden Products, SWOT Model, Alborz 
Province.   
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مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه انار 
در شهرستان نطنز

فاطمه حفاري*1 ،  دکتر داریوش حیاتی**

چكیده
از آنجا که بخش کشاورزي،  همواره با مخاطره های گوناگون محیطي و اقتصادي روبه روست،  بیمه  
انواع مخاطره های  برابر  از کشاورزان در  براي حفاظت  به عنوان سازوکاری  محصوالت کشاورزي 
ویژگیهای  مقایسه  پژوهش،   این  هدف  است.    گرفته  قرار  توجه  مورد  اقتصادي،   و  طبیعي 
پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه انار بوده که به روش پیمایش و با بهره گیری از شیوه نمونه گیري 
تصادفي طبقه بندي شده در شهرستان نطنز در استان اصفهان انجام پذیرفته است.   حجم نمونه 
با بهره گیری از فرمول کوکران،  250 نفر براورد شد که به کمک ابزار پرسشنامه،  اطالعات مورد 
نیاز از 190 نفر انارکار غیربیمه گذار و60 نفر انارکار بیمه گذار،  گردآوری گردید.   روایی صوری 
ابزار سنجش از راه پانل متخصصان و پایایی آن،  با اجرای یک مطالعه راهنما و محاسبه آزمون 
داد که  نشان  پژوهش  از  برگرفته  یافته هاي  قرار گرفت.    تأیید  و  ارزیابی  مورد  آلفاي کرونباخ،  
میان دو گروه بیمه گذار و غیربیمه گذار )پذیرنده و نپذیرنده بیمه(،  از نظر سن،  تعداد نیروي کار 
پیرامون حق بیمه،   نگرش  نوع  بیمه،   باغداري،  میزان دانش در زمینه  فعالیت  خانوادگي،  سابقه 
انار،   باغ  عملکرد  میزان  دریافتي،   وام  از  رضایتمندي  میزان  اصلی،   شغل  ریسک گریزي،   درجه 
میزان کل درامد ساالنه،  میزان بهره گیری از منابع اطالعاتي پیرامون بیمه و سابقه بیمه کردن،  
اختالف معنیداری وجود داشته است.   با توجه به نتایج تحلیل تشخیصي و توان تفکیک دو گروه 
بیمه کردن« مهمترین  به وسیله شش متغیر مستقل،  متغیر »سابقه  و غیر-بیمه گذار   بیمه گذار 
متغیر جداکننده دو گروه بیمه گذار و غیر بیمه گذار بوده است.   در پایان،  با توجه به یافته هاي 

پژوهش،  پیشنهادهایی برای افزایش پذیرش بیمه از سوي کشاورزان،  ارائه شده است.  
کلیدواژه ها:

 بیمه،  انار،  پذیرش،  ریسک،  شهرستان نطنز.  

* دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.  
E-mail: hayati@shirazu.  ac.  ir                   دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز **
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مقدمه

از  زیرا  انجام است؛  و ریسکي درحال  نامعلوم  فعالیتها و طرحهاي کشاورزي،  در شرایط  بیشتر 

سویی،  با نامشخص بودن درامد روبه رو هستند و از دیگر سو،  کشاورزان براي پرداختن هزینه-هاي 

ثابت و هزینه هاي ضروري خانواده هایشان،  گرایش )تمایل( به دریافت وام ندارند؛ چرا که همواره 

روشهاي  به  موجود  ریسکهاي  دادن  کاهش  بنابراین،   هستند.    خود  وامهای  بازپرداخت  نگران 

گوناگون و همچنین،  فراهم کردن روشي مناسب به منظور تالش کشاورزان براي ادامه و افزایش 

دادن فرایند تولید با اطمینان بیشتر،  بایسته است )1(.  

در این راستا،  بیمه محصوالت کشاورزي،  راهکاری مناسب برای حداکثرسازي درامد کشاورزان 

افزایش توان ریسک پذیری آنان است.   در واقع،  بیمه محصوالت کشاورزي،  روشي براي  از راه 

و  از سوی کشاورزان ریسک گریز  ریسک  زیانبار  اثرهای  اشتراک گذاشتن  به  و  ریسک  پذیرش 

بنگاه هاي بیمه گر است.   بنابراین،  بیمه محصوالت کشاورزي،  رفتاری خردمندانه )عقالیي( از سوي 

تولیدکنندگان است که بنا به نیاز و بایستگی،  براي جلوگیري از کاهش تولید و انتخاب مناسب 

ترکیب نهاده ها،  صورت مي گیرد و با انعقاد قرارداد بیمه اي که بتواند درامد خالص تولیدکننده 

را در برابر ریسکهاي تولید و بازار حمایت کند،  انجام مي شود )2(.    بیمه،  بویژه در کشورهاي 

کمترتوسعه یافته،  سودمند است و اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا به طور فزاینده ای،  فراهمسازی غذا به 

هدفی سیاسي تبدیل شده است.   از همین رو،  سیاستگذاران این کشورها،  به این نتیجه رسیده اند 

که کمکهاي مالي دولت به بیمه،  سودمند است )3(.   

از دیدگاه مفهومی،  بیمه کشاورزي عبارت است از: تضمین جبران بخشي ازخسارت واردشده بر 

عوامل تولید،  محصول و عوامل بالفعل مورد نیاز براي عملیات اقتصادي در فاصله زماني پیش 

آنکه  به شرط  پیشگیري ناپذیر،   و  تهدیدکننده  برابر خطرهای  در  تا مصرف محصوالت  تولید  از 
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پیشبیني احتمال رخدادن خطرها،  امکانپذیر باشد )5(.   

برپایه آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )FAO(،  بیمه کشاورزي در شکلها و هدفهای 

توسعه،   راه  در  کشورهاي  ویژه،   به طور  می شود.    گرفته  به کار  کشور،   از70  بیش  در  گوناگون 

مدیریت  براي  ابزاری  به عنوان  کشاورزان  از  حمایت  براي  تنها  نه  را  کشاورزي  بیمه  برنامه هاي 

ریسک،  بلکه براي تحقق یافتن هدفهای دیگر؛ مانند افزایش دسترسي کشاورزان به اعتبار،  ترویج 

تولید محصوالتي با ارزش باال که ممکن است ریسک منطقه اي باالیی داشته باشد و فراهم کردن 

پایداري بیشتر براي کشاورزي و صنایع مربوط،  برپا کرده اند )6(.  

پیشینه و پایه های نظری پژوهش

پارامترهاي گوناگونی مي تواند بر پذیرش بیمه محصوالت کشاورزي مؤثر باشد.   نتایج پژوهش 

سعادتي و همکاران )2010( نشان داد که همبستگي مثبتي میان سن،  سابقه فعالیت کشاورزي،  

سواد،  شرکت کردن در برنامه هاي ترویجي،  مقدار زمینهاي دیم و رضایت از بیمه وجود دارد.   

افزون بر این،  نتایج رگرسیون آن پژوهش نشان داد که درامد برگرفته از فعالیتهاي کشاورزي،  

بر  عاملهای مؤثر  بیمه،   از  ترویجي و رضایت  برنامه هاي  مقدار زمینهاي دیم،  شرکت کردن در 

پذیرش بیمه هستند که در جمع،  53/9 درصد از کل واریانس را توضیح مي دهند )9(.  

محصوالت  بیمه  تقاضاي  بررسي  هدف  با  خود  پژوهش  در  نیز،   بوکوئت1)1996(  و  اسمیت   

تحصیالت  سطح  همچون:  متغیرهایي  امریکا،   در  مونتانا  ایالت  گندمکاران  سوي  از  کشاورزي 

کشاورزان،  سابقه رویارویی با خطر،  مقدار بدهي به مؤسسه های اعتباري و بانکها،  نوسانهای میزان 

محصول تولیدي و نیز نرخ حق بیمه را در مشارکت کردن کشاورزان در طرح بیمه گندم،  مؤثر 

تشخیص داده اند)10(.  

1.   Smith & Bouquet
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ویتنام  کشاورزان  سوي  از  بیمه  تقاضاي  پیمایشي  بررسي  به  پژوهشی،   در   )2001( واندویر1  

پایان پژوهش خود نتیجه گرفت که چشم انداز و خصوصیتهای بیمه  شمالي پرداخت.   وي در 

از عوامل  کشاورزي،  ویژگیهاي فردي،  درامد مزرعه و کشاورزي و سطح تحصیالت کشاورزان،  

اصلي تقاضاي بیمۀ کشاورزي به شمار می آید؛ به گونه اي که براي کشاورزاني با درامد باال،  احتمال 

بیشتري براي مشارکت کردن در برنامه هاي بیمه وجود دارد و خصوصیتهای دیگر کشاورزان،  از 

اهمیت کمتري در مشارکت آنها در برنامه هاي بیمه،  برخوردار است.   همچنین،  آگاهي کشاورزان 

از سطوح پوشش محصوالت کشاورزي،  اهمیت فراوانی بر تصمیمگیري آنها براي خرید بیمه دارد.   

از سویی،  کشاورزان،  ضمانت )تعهد( محصوالت بیشتر و هزینه غرامت پرداختي کمتر را ترجیح 

مي دهند )11(.   

نتایج پژوهش کرباسي و کامبوزیا )1382( نیز نشان داد که میان سطح تحصیالت کشاورزان،  

گرایش  با  محصوالت  کل  زیرکشت  سطح  کشاورز،   ساالنه  درامد  کشاورزی،   زمینهای  مالکیت 

ارتباط مثبت و  بیمه محصوالت کشاورزي،   به  بیمه کردن محصوالت و نگرش مثبتشان  به  آنها 

معنیداری وجود دارد.   همچنین،  ارتباط منفي و معنیداری میان سطح زیرکشت کل محصوالت 

و سن کشاورزان،  با پذیرش بیمه وجود دارد )4(.  

همچنین،  نتایج به دست آمده از پژوهش فرجي و میردامادي )1385( نیز نشان مي دهد که میان 

متغیرهاي سطح سواد،  سابقه فعالیت باغداري،  سطح زیرکشت،  آگاهي از هدفها و سودمندیهای 

با  تماس  تعداد دفعات  و  ترویجي  آموزشي-  باغي،  شرکت کردن در کالسهاي  بیمه محصوالت 

با میزان پذیرش بیمه محصوالت باغي،  رابطه ای مثبت و معنیدار  مروجان و کارشناسان بیمه،  

1.   Vandeveer
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وجود دارد؛ ولي میان متغیر مستقل سن و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغي،  رابطه ای معکوس 

و معنیدار دیده می شود )3(.   

از آنجاکه تولید محصوالت باغی در ایران،  از اهمیت باالیی برخوردار است و در این میان،  انار،  

محصولی بومی و ویژه به شمار می رود؛ بنابراین،  بررسی چالشهای پیش روی این محصول،  بویژه از 

دیدگاه مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی،  جستاری مهم و راهبردی است.   در همین  راستا و در 

میان مناطق تولید این محصول،  شهرستان نطنز نیز،  دارای اهمیت است.  

انار در میان محصوالت باغي شهرستان نطنز،  جایگاه ویژه اي از دیدگاه اشتغال و ارزش در صادرات 

مهاجرت  از  جلوگیري  در  بسزایي  نقش  از  انار  همچنین،   دارد.    باغداران  براي  درامد  کسب  و 

روستاییان در این شهرستان برخوردار بوده و از لحاظ ارزآوري،  دارای باالترین ارزش اقتصادي 

براي آب وهواي خشک شهرستان نطنز،  به شمار  نیز،  گیاهي مناسب  از نظر کارایي آب  است و 

نوسانهاي  با  تولیدات کشاورزي،  همراه  نیز،  همانند دیگر  ارزش  با  این محصول  تولید  مي رود.   

پیشبیني ناپذیر بسیاري،  مانند خشکسالي و سرمازدگي است که زیانها و خسارتهاي فراوانی را 

اثر  بر  نطنز،   مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  گزارش  پایه  بر  تحمیل مي کند.    انارکاران  به 

سرمازدگي سال 1386،  نزدیک به 80 تا 90 درصد از محصوالت باغي،  بویژه انار،  خسارت دیده 

و به انارکاران منطقه،  زیانهاي اقتصادي و اجتماعي بسیاری،  وارد شده است.   پس از سرمازدگي 

پیشگفته،  بسیاري از انارکاران بر این باورند که احتمال رخدادن بالهایي همچون سرمازدگي و 

خشکسالي در سالهاي آینده،  بیشتر نیز خواهد بود.   با این همه،  بررسیهای انجام گرفته از سوی 

انار در شهرستان نطنز،  نشان داد  نگارندگان این مقاله در زمینه آمارهاي بیمه کردن محصول 

که این موضوع،  رشد چنداني نداشته است.   از همین رو،  هدف این پژوهش،  مقایسه ویژگیهای 

پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه )بیمه گذاران و غیربیمه گذاران( محصول انار در شهرستان نطنز در 
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استان اصفهان و تأثیر آنها بر گرایش ایشان به بیمه محصول انار بوده است.  

 چارچوب نظري طراحی شده برای این پژوهش،  در نگاره شماره 1 ارائه شده است که نشان می دهد،  

از دیدگاه یا بعد فردي،  سن کشاورزان،  تعداد نیروي کار خانوادگي،  سابقه فعالیت باغداري،  سطح 

دانش آنها در زمینه بیمه،  نگرش کشاورزان پیرامون حق بیمه،  درجه ریسک گریزي کشاورزان،  

وضعیت تأهل،  سطح سواد و تعداد اعضاي خانوار،  مورد بررسي قرار مي گیرد.   در بعد اجتماعي 

توجه  اجتماعي  مشارکت  میزان  و  بیمه  مورد  در  اطالعاتي  منابع  از  بهره گیری  میزان  به  نیز،  

مي  شود.   در بعد اقتصادي هم،  به بررسی نوع شغل نخست )اول(،  دریافت وام در 3 سال گذشته،  

مقدار وام دریافتي،  میزان رضایتمندي از وام دریافتي،  میزان عملکرد باغ انار،  میزان کل درامد 

ساالنه،  سابقه بیمه و میزان رضایتمندي از غرامت دریافتي در صورت بیمه بودن در آن سال،  نوع 

فعالیت کشاورزي،  تنوع محصوالت باغي،  مساحت باغ انار و میزان بدهي،  پرداخته خواهد شد.  

  
سه -  

کار خاوًادگيتعذاد ويزيي  -  
عاليت باغذاريفسابقٍ  -  

در سميىٍ با بيمٍ کطايرسان داوص سطح -  
بيمٍحق پيزامًنوگزش کطايرسان  -  

گزيشي کطايرساندرجٍ ريسک -  

َلأيضعيت ت -  
سطح سًاد -  

تعذاد اعضاي خاوًار  -  

فردي هايسازه  

 

 اس مىابع گيزيبُزٌميشان  -
بيمٍ مًرداطالعاتي در   

جتماعييشان مطارکت ام -  

اجتماعيهاي سازه  

بيمه پذیزفتن یا نپذیزفتن 
 محصول انار

 
 

وخستوًع ضغل  -  
سال گذضتٍ 3دريافت يام در  -  

يام دريافتي مقذار -  
س يام دريافتيمىذي ايتميشان رضا -  

ميشان عملکزد باغ اوار -  
مذ ساالوٍاميشان کل در -  

وًع فعاليت کطايرسي -  
تىًع محصًالت باغي -  

مساحت باغ اوار -  
ميشان بذَي -  
بيمٍ سابقٍ  -  

هاي اقتصاديسازه  

نگاره شماره 1: چارچوب نظري پژوهش
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روش و ابزارهای پژوهش

از دیدگاه  و  کاربردي،   از دیدگاه هدف،   آن  بوده و روش شناسي  پیمایشي  نوع  از  پژوهش،   این 

گردآوری اطالعات،  توصیفي ـ همبستگي بوده که به شیوه پژوهش میدانی،  انجام گرفته است.   

در پژوهشهایي که از روش پیمایشي بهره  جسته شده است،  مي توان به بررسي توزیع ویژگیهاي 

یک جامعه آماري پرداخت )2(.  

جامعه آماري این پژوهش،  دربردارنده همه انارکاران بخش امامزاده از شهرستان نطنز بوده است 

طبقه بندي  روش  به  نمونه گیري  از  پژوهش،   این  در  مي رود.    به شمار  انار،   محصول  قطب  که 

انار  انارکاراني است که باغ  تصادفي بهره  گیری شده و جامعه آماري نیز،  دربرگیرنده 75 نفر از 

خود را در سال گذشته،  بیمه کرده بودند و همچنین 3078 نفر از انارکاراني که باغ انار خود را در 

سال گذشته بیمه نکرده اند.   براورد حجم نمونه برپایه فرمول کوکران،  به تعداد250 نفر به دست 

آمد که 60 نفر از این تعداد،  بیمه گذار و 190 نفر نیز،  غیربیمه گذار بوده اند،  در مجموع،  250 

نسخه پرسشنامه،  میان ایشان توزیع شد.   ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش،  پرسشنامه با 

پرسشهاي باز و بسته بوده است که روایي صوري1  آن،  بر مبناي نظرهای متخصصان،  مورد تأیید 

قرار گرفت.   برای بررسي پایایي پرسشنامه نیز،  یک مطالعه راهنما 2 انجام گرفت که برای اجرای 

آن،  30 نفر از انارکاران،  بیرون از نمونه انتخاب شدند.   داده های جدول شماره 1 نیز،  میزان آلفاي 

کرونباخ3 را براي متغیرهاي گوناگون مورد سنجش در این پژوهش،  نشان مي دهد.   در پایان،  

داده ها با بهره گیری از نرم افزار آماريSPSS17  تجزیه وتحلیل شده است.  

1.   Face Validity

2.   Pilot Study

3.   Cronbach Alpha
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جدول شماره 1: ضریبهای آلفا در آزمون آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش

ضریب آلفامتغیرها

0/78دانش کشاورزان در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي

0/77نگرش کشاورزان پیرامون حق بیمه محصوالت کشاورزي

0/55درجه ریسک گریزي کشاورزان

0/78احتمال رخدادن تنشهاي محیطي

0/87بهره گیری از منابع اطالعاتي در مورد بیمه

0/84مشارکت اجتماعي

0/89گرایش باغداران به بیمه کردن محصول انار
یافته های پژوهش و بحث

برپایه یافته های پژوهش،  میانگین سني پاسخگویان،  52/15 سال به دست آمد که نزدیک به 43 

درصد آنان،  از سطح سواد ابتدایی برخوردار بودند و بیشترشان نیز )49/6 درصد( دارای تعداد 

اعضای خانواده 4 تا 5 نفری بودند.   در زمینه تعداد نیروي کار خانوادگي که در بخش کشاورزي 

تنهایي،   به  است که خود  آزمودنیهایي  به  مربوط  بیشترین درصد)64/8(  نیز،   فعالیت مي کنند 

به فعالیت کشاورزي می پردازند و این نشاندهنده مشارکت اندک اعضاي خانواده در فعالیتهاي 

کشاورزي است.   میانگین سابقه فعالیت باغداراي،  نزدیک به 24 سال بود و 54 درصد از آزمودنیها 

نیز،  داراي شغل دوم بودند.  

 میانگین مساحت کل باغ برای پاسخگویان،  برابر با 0/91 هکتار بود که از این مقدار،  62/8 درصد 

از آزمودنیها،  زمینی با مساحت کمتر از 0/5 هکتار و 24/4 درصد از آزمودنیها،  مساحت بین 0/5 

تا 1 هکتار داشتند.   این در حالی است که تنها 12/8 درصد از آزمودنیها،  مساحت باغ انارشان،  

مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و...
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بیشتر از یک هکتار بوده است.   همچنین،  بیش از 70 درصد آزمودنیها،  کمتر از 0/6 تن انار در 

سال پیش از انجام این پژوهش،  برداشت کرده اند که این مقدار،  نسبت به سالهاي پیشتر،  بسیار 

پایینتر بوده است.   

آزمودنیها از نظر سطح دانش در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي،  به سه گروه،  دسته بندي شدند 

که نتایج آمار توصیفي در این باره نشان داد،  48/4 درصد از آزمودنیها در سطح متوسطي از دانش 

قرار داشتند.   همچنین،  28 درصد آزمودنیها،  از دانش اندکی در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي 

برخوردار بودند و تنها 23/6 درصد از آزمودنیها،  دانش بسیاری پیرامون بیمه محصوالت کشاورزي 

داشتند.   همچنین،  نتایج نشان داد که نزدیک به 45 درصد از آزمودنیها،  نگرش منفي به حق بیمه 

محصوالت کشاورزي داشته اند و تنها نگرش 26 درصد از آزمودنیها پیرامون حق بیمه محصوالت 

کشاورزي،  مثبت بوده است.   این نوع نگرش،  ممکن است به این دلیل باشد که کشاورزان درامد 

آن  پرداخت  شیوه  و  زمان  و  تعیین شده  مبلغ  به  توجه  با  را  نمی توانند حق بیمه  و  دارند  کمي 

بپردازند.   همچنین،  نتایج توصیفی نشان می دهد که نیمي از آزمودنیها از سطح ریسک گریزي 

متوسطی برخوردار بودند و 37/6 درصد از آزمودنیها نیز،  درجه ریسک گریزي باالیی داشتند.  

و  بیمه گذار  انارکار  گروه  دو  میان  تفاوت  زمینه  در  پژوهش  یافته هاي  بخش،   این  دنباله  در 

غیربیمه گذار از نظر سازه هاي فردي،  اجتماعي و اقتصادي،  ارائه مي شود:

1.   سازه هاي فردي

نیروي کار  تعداد  سن،   متغیرهاي  که  داد  نشان  کاي1  مربع  محاسبه  فردي،   سازه هاي  میان  از 

خانوادگي،  سابقه فعالیت باغداري،  سطح دانش در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي،  نوع نگرش 

بیمه محصول  پذیرش  متغیر  با  و درجه ریسک گریزي،   پیرامون حق بیمه محصوالت کشاورزي 

1.   Chi-squer
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انار،  رابطه معنیداری داشته است.   از سویی،  محاسبه مربع کاي نمایان کرد که میان متغیرهاي 

وضعیت تأهل،  سطح سواد و تعداد اعضاي خانواده با پذیرش بیمه محصول انار،  رابطه معنیداری 

وجود نداشته است.   در اینجا،  نتایج محاسبه مربع کاي براي متغیرهایي که رابطه معنیداری با 

پذیرش بیمه داشته اند،  به همراه تفسیر نتایج،  آمده است:

1-1.   سن آزمودنیها: محاسبه مربع کاي نشان داد که رابطه معنیداری میان سن با متغیر پذیرش 

)دربردارنده  توافقي1   جدول  نگارش  دارد.    وجود   0/05 احتمال  سطح  در  انار  محصول  بیمه 

جدولهای شماره 1 تا 3 و در این مورد جدول 2( درباره این دو متغیر نشان داد که نزدیک به 78 

درصد بیمه گذاران،  بزرگسال و کهنسال بوده؛ در حالي که نزدیک به 57 درصد از غیربیمه گذاران،  

بزرگسال و کهنسال بوده اند.   از سویی،  21/7 درصد بیمه گذاران زیر 45 سال داشته ؛ در حالي که 

42/7 درصد از غیر بیمه گذاران،  زیر 45 سال داشته اند.   بنابراین مي توان نتیجه گرفت که انارکاران 

جوانتر،  آینده هراسي کمتري داشته و از همین رو،  کمتر به بیمه روي آورده اند.   

1-2.   تعداد نیروي کار خانوادگي: محاسبه مربع کاي براي دو متغیر تعداد نیروي کار خانوادگي و 

پذیرش بیمه محصول انار در سطح احتمال 0/01 رابطه معنیداری را نمایان کرده است.   برپایه 

داده های جدول توافقي )جدول شماره 2( نشان داده شد که هم در گروه بیمه گذاران و هم در 

غیر بیمه گذاران بیشترین درصد،  مربوط به افرادي است که تنها یک نفر از آنها در خانواده به فعالیت 

کشاورزي می پردازند؛ ولی در مجموع در گروه آزمودنیهاي بیمه گذار،  مشارکت اعضاي خانواده 

نسبت به گروه غیر بیمه گذار،  بیشتر بوده است؛ زیرا در 23/3 درصد از آزمودنیهاي بیمه گذار،  3 

نفر از اعضاي خانواده به فعالیت کشاورزي می پرداخته؛ ولي در گروه غیر بیمه گذار،  7/4 درصد 

از آنها،  همین تعداد از اعضاي خانواده شان در فعالیت کشاورزي،  مشارکت داشته اند.   وضعیت 

1.   Cross Tabulation
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پیشگفته،  شاید بیشتر به این دلیل پدید آمده باشد که آزمودنیهاي بیمه گذار،  سالخورده ترند و 

تعداد اعضاي بیشتري از خانواده آنها در کشاورزي فعالیت می کنند.  

1-3.   پیشینه فعالیت باغداري: میان متغیر پیشینه )سابقه( فعالیت باغداري و پذیرش بیمه محصول 

توافقي  نتایج جدول  پایه  بر  احتمال 0/01 وجود داشته است.    رابطه معنیداری در سطح  انار،  

)جدول شماره 2(،  بیشترین فراواني در ردیف آزمودنیهاي بیمه گذار،  مربوط به ستون بیشتر از 

30 سال سابقه فعالیت باغداري بوده؛ ولی در ردیف آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  بیشترین فراواني،  

در ستون آزمودنیهاي با سابقه کمتر از 10 سال فعالیت باغداري،  نمایان شده است.   در نتیجه 

سوی  به  بیشتر  برخوردارند،   باغداري  فعالیت  در  بیشتري  تجربه  از  که  کسانی  گفت:  مي توان 

پذیرش بیمه محصول انار رفته اند.   دلیل این نتیجه می تواند چنین باشد که افراد یادشده،  با توجه 

به تجربۀ بسیار در زمینه کشاورزي،  پي برده اند که کشاورزي،  فعالیتي همراه با ریسک و خطرهای 

بي شمار است و از سویی،  آشنایی بیشتری نیز،  با خطرهایی دارند که ممکن است باغ انارشان را 

تهدید کند،  و به همین دلیل،  کوشیده اند تا از راه بیمۀ محصوالت کشاورزي،  توانایی ریسک پذیري 

خود را افزایش دهند.   

1-4.   سطح دانش آزمودنیها پیرامون بیمه محصوالت کشاورزي: نتایج به دست آمده از محاسبه مربع 

انار و سطح دانش آزمودنیها پیرامون بیمه محصوالت  کاي درباره رابطه پذیرش بیمه محصول 

کشاورزي نشان می دهد،  این دو متغیر،  دارای رابطه آماري معنیداری در سطح احتمال 0/01 

سطح  از  بیمه گذاران،   درصد   35 می دهد،   نشان   2 شماره  جدول  داده های  چنانکه  بوده اند.   

دانش باالیي در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي برخوردار بوده؛ در حالي که تنها 20 درصد از 

پاسخگویان غیربیمه گذار،  سطح دانش باالیي در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي داشته اند.   از 

سویی،  34/2 درصد از آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  از سطح دانش پاییني در این زمینه برخوردار 
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بوده؛ در حالي که تنها 8/3 درصد آزمودنیهاي بیمه گذار،  دارای سطح دانش پایینی پیرامون بیمه 

دو  از هر  اگر چه درصد کمي  نتیجه گرفت،   بنابراین مي توان  داشته اند.    محصوالت کشاورزي 

گروه،  دارای دانش باالیي در زمینه بیمه بوده اند؛ ولی در مجموع،  درصد آزمودنیهاي بیمه گذاري 

که سطح دانش باالیي پیرامون بیمه محصوالت کشاورزي داشته اند،  بیشتر از درصد آزمودنیهاي 

در  پاییني  دانش  سطح  که  بیمه گذاري  آزمودنیهاي  درصد  نیز،   سویی  از  و  بوده  غیربیمه گذار 

زمینه بیمه محصوالت کشاورزي داشته اند،  بسیار کمتر از درصد آزمودنیهاي غیربیمه گذار بوده 

است.   بنابراین در مجموع مي توان نتیجه گرفت که دانش آزمودنیهاي بیمه گذار،  نسبت به گروه 

انجامیده است و  آنها،   از سوي  بیمه  به پذیرش  نیز،   بوده که شاید همین  غیربیمه گذار،  بیشتر 

افرادي که دانش کمتري در این باره داشته اند،  کمتر به سوی بیمه،  روي آورده اند.  

1-5.   نوع نگرش پیرامون حق بیمه محصوالت کشاورزي: نتایج برگرفته از محاسبه مربع کاي نشان 

می دهد،  میان متغیر نوع نگرش درباره حق بیمه محصوالت کشاورزي و پذیرش بیمه محصول انار،  

رابطه معنیداری در سطح احتمال 0/01 وجود داشته است.   یافته های ارائه شده در جدول شماره 

2،  گویاي این است که افزون بر نیمي از آزمودنیهاي بیمه گذار )56/7 درصد(،  نگرشي مثبت به 

از آزمودنیهاي غیربیمه گذار  از نیمي  حق بیمه محصوالت کشاورزي داشته اند.   همچنین،  بیش 

)56/3 درصد(،  دارای نگرشي منفي به حق بیمه محصوالت کشاورزي بوده اند.   بنابراین مي توان 

چنین برداشت کرد که نوع نگرش کشاورزان به حق بیمه محصوالت کشاورزي،  مي تواند عامل 

مؤثري در پذیرش بیمه محصوالت کشاورزي برشمرده شود؛ به گونه ای که هرچه این نوع نگرش،  

مثبت تر باشد،  احتمال پذیرش بیمه از سوي کشاورزان نیز،  افزایش می یابد.   

1-6.   درجه ریسک گریزي: برپایه یافته ها،  میان متغیر درجه ریسک گریزي و پذیرش بیمه محصول 

انار،  رابطه معنیداری در سطح احتمال 0/01 وجود دارد.   داده های جدول شماره 2،  اگرچه نشان 

مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و...
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مي دهد که به تقریب،  نیمي از آزمودنیها در هر دو گروه،  درجه ریسک گریزي متوسطي داشته اند،  

به  نزدیک  زیرا  بوده-اند؛  ریسک گریز  کمتر  غیر بیمه گذار،   به  نسبت  بیمه گذار  آزمودنیهاي  ولي 

درصد   15 تنها  که  درحالي  داشته،   باالیی  ریسک گریزي  درجه  غیر بیمه گذاران،   از  درصد   32

دلیل  بدان  شاید  این  البته  بوده اند.    باالیی  ریسک گریزي   درجه  دارای  بیمه گذار،   آزمودنیهاي 

باشد که آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  طرح بیمه محصوالت کشاورزي را نوعی ریسک برشمرده و از 

پذیرش آن دوری کرده اند.   افزون بر این،  هرچه افراد ریسک گریزتر باشند،  کمتر دست به اقدامي 

مي زنند که در مورد آن،  اطالعات کمتر و ابهام بیشتري داشته باشند و ویژگیهای مثبت و منفي 

آن را ندانند.   از همین رو،  با توجه به اینکه بیشتر باغداران مورد بررسی،  از درجه ریسک گریزي 

متوسط به باالیی برخوردار بوده اند،  بنابراین افراد ریسک گریزتر،  محتاطتر عمل کرده و افرادي که 

کمتر ریسک گریز بوده اند،  براي اطمینان و جلوگیري از خطرهاي احتمالي،  براي بیمه محصول 

خود،  اقدام کرده اند.  
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جدول شماره2: نتایج به دست آمده )جدول توافقي( براي متغیرهاي مورد بررسي در زمینه 
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ادامه جدول شماره2: نتایج به دست آمده )جدول توافقي( براي متغیرهاي مورد بررسي در زمینه سازه های فردی
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2.   سازه هاي اجتماعي

از میان سازه هاي اجتماعي،  با توجه به نتایج برگرفته از محاسبه مربع کاي،  نمایان شد که رابطه 

معنیداری میان میزان بهره گیری از منابع اطالعاتي پیرامون بیمه با متغیر پذیرش بیمه محصول 

انار وجود دارد.   از سویی،  محاسبه مربع کاي نشان داد که میان متغیر میزان مشارکت اجتماعي 

باغداران با پذیرش بیمه محصول انار،  رابطه معنیداری نیست.  

2-1.   میزان بهره گیری از منابع اطالعاتي پیرامون بیمه: یافته های به دست آمده از محاسبه مربع کاي،  

بیمه محصوالت  پیرامون  اطالعاتي  منابع  از  بهره گیری  میزان  متغیر  میان  است که  این  گویاي 

کشاورزي و پذیرش بیمه محصول انار،  رابطه معنیداری در سطح احتمال 0/01 وجود دارد.   بر 

پایه نتایج جدول شماره 3،  از میان پاسخگویان،  65/8 درصد غیربیمه گذاران،  از منابع اطالعاتي 

درباره بیمه،  به مقدار کمی بهره گیری کرده اند؛ در حالي که 45 درصد بیمه گذاران،  به مقدار کم از 

منابع اطالعاتي درباره بیمه،  بهره برده اند.   همچنین،  این جدول نشان می دهد،  تنها 13/3درصد 

اطالعاتي  منابع  به  فراوانی  غیربیمه گذار،  دسترسي  آزمودنیهاي  از  درصد   5/3 و  بیمه گذاران  از 

بنابراین  می آید.    به شمار  اندکی  بسیار  مقدار  که  داشته اند  کشاورزي  محصوالت  بیمه  پیرامون 

میان  در  کشاورزي  محصوالت  بیمه  پیرامون  اطالعاتي  منابع  از  بهره گیری  میزان  مجموع،   در 

بیمه گذاران،  بیشتر از غیربیمه گذاران بوده که همین ویژگی نیز باعث شده است،  پذیرش بیمه 

از سوي آنها بیشتر باشد.   هرچند در کل باید گفت،  باغداران مورد بررسی،  از دسترسي باالیی به 

منابع اطالعاتي پیرامون بیمه محصوالت کشاورزي برخوردار نبوده اند.   

مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و...
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جدول شماره 3:  نتایج به دست آمده )جدول توافقي( براي متغیرهاي مورد بررسي در زمینه سازه های اجتماعی
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برگرفته از یافته های پژوهش

3.   سازه هاي اقتصادي

در زمینه سازه هاي اقتصادي،  محاسبه مربع کاي نشان داد که رابطه معنیداری میان متغیرهاي 

نوع شغل نخست،  میزان رضایتمندي از وام دریافتي،  سابقه بیمه،  میزان عملکرد باغ انار و میزان 

کل درامد ساالنه با متغیر پذیرش بیمه محصول انار وجود دارد.   از سویی،  برپایه نتایج محاسبه 

مربع کاي،  نمایان شد که میان متغیرهاي نوع فعالیت کشاورزي،  تنوع محصوالت باغي،  مساحت 

باغ انار،  مقدار بدهي،  میزان وام دریافتي و دریافت وام در 3 سال گذشته با پذیرش بیمه محصول 

انار،  رابطه معنیداری نیست.   

3-1.   نوع شغل نخست: محاسبه مربع کاي نشان مي دهد که میان متغیر نوع شغل نخست )اول( 

داده های  دارد.    وجود   0/01 احتمال  سطح  در  معنیداری  رابطه  انار،   محصول  بیمه  پذیرش  و 

جدول توافقي ترسیمي )جدول شماره 4( براي دو متغیر پیشگفته،  نمایانگر این موضوع است که 

درصد زیادي از آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  به کشاورزي و دامداري به عنوان شغل نخست،  اشتغال 

بنابراین  است.  بوده  آزاد  یا  کارمند  بیمه گذار،   آزمودنیهاي  بیشتر  نخست  شغل  ولي  داشته اند؛ 

حفاری ، حیاتی
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مي توان نتیجه گرفت،  آزمودنیهایي که شغل کشاورزي و دامداري،  شغل دوم آنها به شمار می رود،  

بیشتر به پذیرش بیمه روي آورده اند؛ در حالي که شغل نخست بیشتر آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  

باشد که کارمندان و کساني که  این  این موضوع شاید  بوده است.   علت  کشاورزي و دامداري 

شغل آزاد دارند،  به دلیل آگاهي بیشتر از مزیتهای بیمه و امکان تماس بیشتر با بیرون از محیط 

کشاورزي و دریافت اطالعات بیشتر،  نیاز به بیمه را بیشتر درک کرده اند.   

3-2.   میزان عملكرد باغ انار: نتایج برگرفته از محاسبه مربع کاي نشان می دهد،  میان متغیر میزان 

عملکرد باغ انار و پذیرش بیمه محصول انار در سطح احتمال 0/05 رابطه معنیداری وجود دارد.   

داده های جدول توافقي )جدول شماره 4( نیز،  گویاي این است که عملکرد باغ انار در 60 درصد 

بیمه گذاران،  کمتر از 0/6تن بوده؛ در حالي که باغهای 78/4 درصد از غیربیمه گذاران،  عملکردي 

بیمه گذار،   آزمودنیهاي  از  انار 25 درصد  باغ  از 0/6 تن داشته است.   همچنین،  عملکرد  کمتر 

بیشتر از 2 تن بوده؛ در حالي که تنها،  باغهای 11/6 درصد از آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  عملکردي 

با  مقایسه  بیمه گذار در  آزمودنیهاي  انار  باغ  است.   در مجموع،  عملکرد  از 2 تن داشته  بیشتر 

غیربیمه گذاران،  بیشتر بوده است.   این نکته نشان می دهد،  هرچه عملکرد باغ بیشتر باشد،  از نظر 

اقتصادي به صرفه تر است که آن را بیمه کنند و هرچه عملکرد باغ کمتر باشد،  ارزش اقتصادي آن 

کمتر از اندازه ای است که بشود آن را بیمه کرد.   

مربع  محاسبه  از  برگرفته  یافته های  گذشته:  سال   3 در  دریافتي  وام  از  رضایتمندي  میزان     .3-3

کاي نشان مي دهد،  میان متغیر میزان رضایتمندي از وام دریافتي در 3 سال گذشته و پذیرش 

بیمه محصول انار،  رابطه معنیداری در سطح احتمال 0/01 وجود دارد.   بر اساس نتایج جدول 

توافقي )جدول شماره 4(،  68 درصد بیمه گذاران،  از وام دریافتي طي 3 سال گذشته،  احساس 

رضایت )خیلي راضي و راضي( داشته؛ در حالي که نزدیک به 40 درصد غیر بیمه گذاران،  دارای 

مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و...
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احساس رضایت )خیلي راضي و راضي( از وام دریافتي بوده اند.   از سویی،  24 درصد بیمه گذاران،  

از وام دریافتي احساس نارضایتي )خیلي ناراضي و ناراضي( داشته؛ در حالي که 33 درصد غیر 

بیمه گذاران،  دارای احساس نارضایتي )خیلي ناراضي و ناراضي( از وام دریافتي بوده اند.   بنابراین 

در مجموع،  بیمه گذاران در مقایسه با غیر بیمه گذاران،  از رضایت بیشتري نسبت به وام دریافتي 

بانکي )وام(،  عامل  برخوردار بوده اند؛ از همین رو مي توان نتیجه گرفت که رضایت از تسهیالت 

مؤثري در پذیرش بیمه محصوالت کشاورزي به شمار می آید؛ زیرا نهاد اجرایی بیمه محصوالت 

کشاورزي )صندوق بیمه کشاورزی(،  زیر مجموعه بانک کشاورزي است؛ بنابراین هرچه کشاورزان 

نگرشي مثبت و بهتر و رضایت بیشتری از بانک داشته باشند،  احتمال اینکه از همان نگرش درباره 

بیمه محصوالت کشاورزي نیز برخوردار باشند،  بیشتر خواهد بود.   

3-4.   میزان کل درامد ساالنه: برپایه یافته های برگرفته از محاسبه مربع کاي،  میان متغیر میزان 

دیده  احتمال 0/01  در سطح  معنیداری  رابطه  انار،   بیمه محصول  پذیرش  و  درامد ساالنه  کل 

می شود.   داده های جدول شماره 4 براي دو متغیر پیشگفته نیز نشان مي دهد،  نزدیک به 48 

درصد بیمه گذاران،  درامدی کمتر از 6 میلیون تومان داشته ؛ در حالي که نزدیک به 70 درصد 

غیربیمه گذاران،  از درامد کمتر از 6 میلیون تومان،  برخوردار بوده اند.   همچنین،  نزدیک به 52 

درصد بیمه گذاران،  درامدی باالتر از 6 میلیون تومان داشته و این در حالي است که نزدیک به 

نتایج  این  بوده اند.    برخوردار  تومان  میلیون   6 از  باالتر  درامدی  از  غیربیمه گذاران،   درصد   30

بوده  غیربیمه گذار  آزمودنیهاي  از  بیشتر  بیمه گذار،   آزمودنیهاي  درامد ساالنه  نشان می دهد که 

است.   از همین رو،  درامد ساالنه مي تواند،  عاملی مؤثر بر پذیرش بیمه از سوي کشاورزان باشد؛ 

زیرا انارکاراني که درامد بیشتری داشته اند،  دارای دسترسي بیشتري به منابع مالي و تسهیالت 

بانکي بوده و بر اثر رفت وآمد بیشتر به بانک و تماس با مسئوالن بیمه در بانک،  آگاهي بیشتري از 
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بیمه و مزیتهای آن به دست آورده و به دلیل نداشتن مشکل مالي و برخورداری از نقدینگي براي 

حق بیمه،  باغ خود را بیمه کرده اند.  

3-5.   سابقه بیمه: نتایج برگرفته از محاسبه مربع کاي نشان می دهد،  رابطه معنیداری میان دو 

متغیر سابقه بیمه با متغیر پذیرش بیمه،  در سطح احتمال 0/01 وجود دارد.   برپایه نتایج جدول 

شماره 4،  از میان آزمودنیهاي بیمه گذار در سال انجام پژوهش،  40 درصد آنها باغ انار خود را در 

سالهای پیشین،  بیمه کرده و 60 درصد آنها نیز،  در شمار افرادي بودند که در سالهای پیش،  باغ 

خود را بیمه نکرده بودند.   این در حالي است که در میان آزمودنیهاي غیربیمه گذار،  21/2 درصد 

آنها باغ خود را در سالهای پیش،  بیمه کرده،  ولي در سال انجام پژوهش،  باغ خود را بیمه نکرده 

بودند که این شاید ریشه در نارضایتي آنها از عملکرد بیمه در سالهاي پیش،  داشته باشد.   
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جدول شماره 4: نتایج به دست آمده )جدول توافقی( برای متغیرهای مورد بررسی در زمینه سازه های اقتصادی 

(C
hi

 –
 S

qu
ar

e=
64

/1
8,

 d
f=

 3
,  

Si
g.

  =
01

/0
) نوع شغل نخست )اول(

دي
صا

اقت
ي 

ه ها
ساز

جمع کارگري آزاد کارمند کشاورزي و 
دامداري

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

60
%100

0
%0

16
%26/7

22
%36/7

22
%36/7 بیمه گذار

189
%100

11
%5/8

24
%12/7

39
%20/6

115
%60/8 غیر بیمه گذار

249
%100

11
%4/4

40
%16/1

61
%24/5

137
%55 جمع

(C
hi

 –
 S

qu
ar

e=
65

/8
, d

f=
 2

,  
Si

g.
  =

05
/0

) عملکرد باغ 

جمع بیشتر از 
2 تن 0/6تا 2 تن کمتر از 0/6 

تن

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

60
%100

15
%25

9
%15

36
%60 بیمه گذار

190
%100

22
%11/6

19
%10

149
%78/4 غیر بیمه گذار

250
%100

37
%14/8

28
%11/2

185
%74 جمع

(C
hi

 –
 S

qu
ar

e=
70

/1
3,

 d
f=

 4
,  

Si
g.

  =
01

/0
) رضایتمندي از وام دریافتي

جمع خیلي 
ناراضي ناراضي بي تفاوت راضي خیلي راضي

فراواني
درصد 
ردیف

فراواني
درصد 
ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

25
%100

4
%16

2
%8

2
%8

6
%24

11
%44 بیمه گذار

103
%100

16
%15/5

18
%17/5

27
%26/2

28
%27/2

14
%13/6 غیر بیمه گذار

128
%100

20
%15/6

20
%15/6

29
%22/7

34
%26/6

25
%19/5 جمع

برگرفته از یافته های پژوهش 
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ادامه جدول شماره 4: نتایج به دست آمده )جدول توافقی( برای متغیرهای مورد بررسی در زمینه سازه های اقتصادی

(C
hi

 –
 S

qu
ar

e=
74

/2
4,

 d
f=

 3
,  S

ig
.  =

01
/0

) میزان درامد ساالنه )میلیون تومان(

دي
صا

اقت
ي 

ه ها
ساز

جمع بیشتر از 10 6تا10 3تا6 کمتر از 3

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

60
%100

26
%43/3

5
%8/3

14
%23/3

15
%25 بیمه گذار

190
%100

26
%13/7

32
%16/8

68
%35/8

64
%33/7 غیر بیمه گذار

250
%100

52
%20/8

37
%14/8

82
%32/8

79
%31/6

جمع

(C
hi

 –
 S

qu
ar

e=
46

/8
, d

f=
 1

,  
Si

g.
  =

01
/0

) سابقه بیمه              

جمع غیر بیمه گذار بیمه گذار

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

فراواني
درصد ردیف

60
%100

36
%60

24
%40 بیمه گذار

190
%100

149
%78/4

40
%21/2 غیر بیمه گذار

250
%100

185
%74/3

64
%25/7

جمع

برگرفته از یافته های پژوهش

تحلیل تشخیصي متغیرها در میان بیمه گذاران و غیربیمه گذاران بیمه محصول انار

یا  بودن جداسازی  راستای درست  در  متغیرهاي مستقل  توانایي  تعیین  برای  پژوهش،   این  در 

تشخیصي1   تحلیل  آماري  آزمون  از  غیر بیمه گذار،   و  بیمه گذار،   گروه  دو  به  آزمودنیها  تفکیک 

بهره گیری شده است.   تحلیل تشخیصي،  یکی از روشهاي تفکیکي به شمار می آید که بر آن است 

تا با بهره گیري از برخي متغیرهاي مستقل،  افراد گروهها را که داده هاي آنها به صورت اسمي 

یا ترتیبي است،  به بهترین شیوه از هم جدا )تفکیک( کند و سرانجام،  متغیرهایي را که به طور 

مناسب گروه ها را از هم جداسازی یا تفکیک مي کنند،  نمایان سازد )5(.   

 نتایج نگاشته شده در جدولهای شماره 5 و 6،  متغیرهایي را نشان مي دهد که با تحلیل آماري 

1.   Discriminate Analysis

مقایسه ویژگیهای پذیرندگان و...
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معنیداری  و سطح  ویلکس  الندا  مقادیر  همچنین،   شده اند.    وارد  مرحله،   به  مرحله  گام به گام،  

متغیرها نیز،  ارائه شده است.   چنانکه دیده مي شود،  تنها 6 متغیر،  وارد شده و دیگر متغیرها،  

وارد نشده اند.  

جدول شماره 5: متغیرهاي واردشده برپایه کمترین مقدار الندا ویلكس

متغیر واردشده
الندا ویلکس

مقدار 
df1df2df3آماري

له(
رح

 )م
گام

1
نوع نگرش به حق بیمه محصوالت 

0/8011193کشاورزي

0/7412193میزان کل درامد ساالنه2
0/6903193سن آزمودنیها3
0/6614193تعداد نیروي کار خانوادگي4
0/6285193میزان عملکرد باغ5
0/6006193سابقه بیمه6

برگرفته از: یافته های پژوهش

جدول شماره 6: متغیرهاي واردشده بر پایه کمترین مقدار الندا ویلكس براي نشان دادن سطح معنیداري

الندا ویلکس
F انجام آزمون

له(
رح

 )م
گام

سطح معنیداريdf1df2مقدار آماري

123/041930/0001
216/052920/0001
313/603910/0001

له(
رح

 )م
411/554900/0001گام

510/545890/0001
69/756880/0001

برگرفته از: یافته های پژوهش
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تابع  هر  به وسیله  که  مي دهد  نشان  را  واریانسي  درصد    ،7 شماره  جدول  داده های  همچنین،  

تشخیص،  براورد مي  شود و گویاي معنیداری آن است.   با مشاهده ستون معنیداری در این جدول،  

نمایان مي شود که تابع تشخیص ارائه شده،  معنیدار است.  

جدول شماره 7: مقادیر ویژه و الندا ویلكس تابع تشخیص
مقادیر ویژه

همبستگي 
متعارفي

مقدار ویژه درصد واریانسدرصد تجمعي

تابع0/6321001000/6651
الندا ویلکس

الندا ویلکسمربع کاي )df)x2سطح معنیداري

آزمون تابع0/0001645/900/6001
برگرفته از: یافته های پژوهش

جدولهای شماره 8 و 9 نیز،  ضریبهای استانداردشده و استانداردنشده معادله متمایزکننده کانوني 

یا متعارف را نشان می دهد.   ضریبهای استانداردشده،  نمایانگر اهمیت نسبي هریک از متغیرها در 

تمایز میان گروههاي موردنظر در متغیر گروه بندي است و ضریبهای استانداردنشده نیز،  مقادیر 

ضریبهای معادله تشخیص یا متمایزکننده را دو گروه بیمه گذار و غیربیمه گذار،  نمایان می سازد.   

جدول شماره 8: ضریبهای تابع تشخیص استانداردشده متعارفي )کانوني(

تابع

1

0/660سن آزمودنیها

0/445-تعداد نیروي کار خانوادگي

0/628نوع نگرش به حق بیمه محصوالت کشاورزي

0/498-میزان عملکرد باغ 

0/814میزان کل درامد ساالنه

0/346-سابقه بیمه 
برگرفته از: یافته های پژوهش
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جدول شماره 9: ضریبهای تابع تشخیص استانداردنشده متعارفي )کانوني(

تابع
1

x3(0/049(سن آزمودنیها
)x4(0/512-تعداد نیروي کار خانوادگي

)x1(0/231نوع نگرش به حق بیمه محصوالت کشاورزي
)x5(0/452-میزان عملکرد باغ 

)x2(0/01میزان کل درامد ساالنه
)x6(0/721-سابقه بیمه 
)Constant(-2/835

برگرفته از: یافته های پژوهش

و  بیمه گذار  گروه  دو  تشخیصي  تابع  معادله  استانداردنشده،   ضریبهای  مقدار  برپایه  آنگاه،  

غیربیمه گذار )پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی( را مي توان به شرح زیر نوشت:     

y = 835/2- + 231/0)x1( + 01/0)x2( + 049/0)x3( 512/0-)x4( 452/0-)x5( 721/0-)x6)

برپایه معادله پیشگفته،  متغیر سابقه بیمه کردن،  مهمترین متغیر متمایزکننده دو گروه بیمه گذار 

و غیر بیمه گذار بوده است.   پس از آن،  متغیرهای تعداد نیروي کار خانوادگي،  میزان عملکرد باغ،  

نوع نگرش به حق بیمه محصوالت کشاورزي،  سن آزمودنیها و میزان کل درامد ساالنه،  به ترتیب،  

در رده هاي دیگر قرار مي گیرند.   داده های جدول شماره 10،  نتایج طبقه بندي و تحلیل تشخیصي 

انجام شده را نشان می دهد.   برپایه این نتایج،  درستی یا صحت کلي در این تحلیل،  76/3 درصد 

است؛ به دیگر سخن،  متغیرهاي واردشده در تابع،  76/3 درصد،  به طور درست )صحیح( دو گروه 

بیمه گذار و غیربیمه گذار را در مورد بیمه محصول انار،  گروه بندي مي کند.   با توجه به داده های 

جدول شماره 10،  متغیرهاي پیشینه )سابقه( بیمه،  تعداد نیروي کار خانوادگي،  میزان عملکرد 

باغ،  نوع نگرش به حق بیمه محصوالت کشاورزي،  سن آزمودنیها و میزان کل درامد ساالنه،  77/8 
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درصد از بیمه گذاران و 75/8 درصد از غیربیمه گذاران محصول انار را به طور درست در گروههاي 

خود قرار مي دهد.  

جدول شماره 10: نتایج طبقه بندي و تحلیل تشخیصي

پیشگویي عضویت
نهایي

غیربیمه گذاربیمه گذار

اصلي
بیمه شدنمحاسبات

421254بیمه گذار
38119157غیربیمه گذار

بیمه شدندرصد
77/822/2100بیمه گذار

24/275/8100غیر بیمه گذار
برگرفته از: یافته های پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادها
بایسته و شایسته خود،   اندازه  به آن  بیمه،  هنوز  این پژوهش،  نشان داد که پذیرش  یافته هاي 

نرسیده و فرهنگ بیمه محصوالت کشاورزي در میان کشاورزان،  نهادینه و دروني نشده است؛ تا 

آنجاکه بر پایه آمار اداره جهاد کشاورزي شهرستان نطنز،  از میان نزدیک به 3200 نفر جمعیت 

باغدار،  تنها 70 نفر از آنها،  محصول انار خود را بیمه کرده بودند.   

با  مقایسه  در  بیمه(  )پذیرندگان  بیمه گذار  انارکاران  که  شد  نمایان  پژوهش،   یافته هاي  برپایه 

و  )مسن تر(  سالخورده تر  نسبت،   به  فردي،   سازه هاي  نظر  از  بیمه(،   )نپذیرندگان  غیربیمه گذار 

ریسک پذیرتر بودند و آگاهي بیشتري درباره بیمه،  نگرش مثبت تري پیرامون حق بیمه و پیشینه 

)سابقه( بیشتري در فعالیت باغداري داشتند.   به دیگر سخن،  انارکاران به دلیل داشتن متوسط 

سني به نسبت باال و در نتیجه،  تجربۀ فراوان در کار کشاورزي،  پي برده اند که کشاورزي،  فعالیتي 

اطمینان  بردن ضریب  باال  به  اقدام  رو،   از همین  و  است  و خطرهای بي شمار  ریسک  با  همراه 

تولیدات کشاورزي خود از راه بیمۀ محصوالت کشاورزي کرده اند تا از این  راه،  توان ریسک-پذیري 

خود را افزایش دهند.   

در زمینه سازه هاي اجتماعي،  میان دو گروه بیمه گذار و غیر بیمه گذار )پذیرندگان و نپذیرندگان 
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بیمه( از نظر مشارکت اجتماعي،  تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ ولي از نظر میزان بهره گیری از 

منابع اطالعاتي میان دو گروه  بیمه گذار و غیر بیمه گذار،  تفاوت معنیداری،  مشاهده شد.   هرچند 

که  بوده  پایین  بسیار  بیمه،   درباره  اطالعاتي  منابع  از  بهره گیری  که  داد  نشان  توصیفي  نتایج 

نمایانگر،  کاستی و سستی نظام بیمه در زمینه اطالع رساني است؛ ولی با این همه،  آزمودنیهاي 

بیمه گذار،  در مقایسه با غیر بیمه گذار،  به مقدار بیشتري از منابع اطالعاتي در زمینه بیمه،  بهره 

جسته بودند.  

در زمینه سازه هاي اقتصادي،  عملکرد باغهای انار گروه بیمه گذار )پذیرندگان بیمه( در مقایسه با 

گروه غیربیمه گذار )نپذیرندگان بیمه(،  بهتر و بیشتر بوده و از درامد ساالنه بیشتر و رضایتمندی 

همچنین،   بوده اند.    برخوردار  کشاورزي،   بانک  سوي  از  ارائه شده  تسهیالت  زمینه  در  بیشتري 

با غیر بیمه گذار،  شغل کشاورزي و دامداري،   بیمه گذار،  در مقایسه  در مورد بیشتر آزمودنیهاي 

به عنوان شغل دوم آنها به شمار می رفته است.   دلیل این یافته را مي توان چنین دانست که آن 

از  بیرون  فعالیتهاي  به دلیل  است،   دامداري  و  کشاورزي  آنها  دوم  شغل  که  انارکاراني  از  دسته 

محیط کشاورزي و تماس بیشتر با دیگر افراد و نهادها و سازمانها،  درک بیشتري از مزیتهای بیمه 

داشته اند و از همین رو محصول خود را بیمه کرده اند.   از سویی،  انارکاران بیمه گذار در مقایسه با 

گروه غیربیمه گذار،  سابقه بیشتري در بیمه کردن داشته اند.    

در پایان،  برپایه نتایج این پژوهش و در راستای افزایش پذیرش بیمه در میان انارکاران و پدید 

آوردن امنیت سرمایه گذاري در بخش کشاورزي کشور،  پیشنهادهاي زیر،  ارائه مي شود:

از آنجاکه کمتر از یک چهارم از انارکاران مورد بررسی،  از سطح دانش مطلوبي در زمینه بیمه 

محصوالت کشاورزي برخوردارند و از دیگر سو،  یافته ها نشان داد که هرچه آزمودنیها،  دانش و 

آگاهي بیشتري پیرامون بیمه داشته باشند،  گرایش بیشتري نیز به بیمه کردن داشته  و اقدام به 

بهبود دانش  برنامه ریزي شایسته در راستای  بایسته است که  بنابراین  بیمه کرده اند،   خریداري 

بیمه  پذیرش  به  آنان  )تمایل(  گرایش  افزایش  و  بیمه محصوالت کشاورزي  پیرامون  کشاورزان 

محصوالت کشاورزي،  صورت گیرد.   از سویی،  برپایه نتایج یافته هاي این پژوهش،  بهره گیری از 
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منابع اطالعاتي در زمینه بیمه در میان انارکاران،  بسیار پایین بوده که همین نیز،  باعث شده است،  

آنها دانش کم و نگرشي منفي به بیمه داشته باشند.   بنابراین،  براي افزایش گرایش و کشش به 

بیمه و پذیرش آن،  باید آگاهي عمومي آنها را نسبت به بیمه،  باال برد که این هدف مهم نیز،  از 

راه فراهمسازی و تدوین منابع اطالعاتي گوناگون در زمینه بیمه،  دستیافتنی خواهد بود.   در این 

راستا،  منابع اطالعاتي موردنظر،  مي تواند دربردارنده موارد زیر باشد: 

ـ برگزاري کالسهاي آموزشي- ترویجي در زمینه آگاه سازي انارکاران از سودمندیها و اهمیت بیمه؛

ـ برقراري ارتباط بهتر و بیشتر مروجان کشاورزي و نمایندگان بیمه با انارکاران؛ 

بیمه  بیشتر طرحهاي  رادیویي در زمینه معرفي هرچه  و  تلویزیوني  آموزشي  برنامه هاي  تهیه  ـ 

فرهنگ  افزایش  راستای  در  کشاورزي  بیمه  صندوق  فعالیتهاي  نیز،   و  کشاورزي  محصوالت 

بهره گیری از بیمه کشاورزي در کشور.   

نداشتن  به دلیل  پر درامد،   گروه  به  نسبت  کم درامد  انارکاران  پژوهش،   نتایج  پایه  بر  همچنین 

نقدینگي بسنده در زمان پرداخت حق بیمه،  کمتر به خریداري بیمه اقدام کرده اند.   از همین رو 

به  بهره  بدون  وام  به صورت  حق بیمه  مبلغ  چالش،   این  بردن  میان  از  براي  مي شود،   پیشنهاد 

نمایندگي از سوی کشاورزان،  به وسیله بانک کشاورزي،  به صندوق بیمه کشاورزي پرداخت شود.   

در این راستا،  در صورت خسارت دیدن کشاورزان،  مقدار وام پیشگفته از خسارت پرداختي کسر 

مي شود و چنانچه کشاورزان در آن سال خسارت نبینند،  پس از برداشت محصول،  بدهي خود را 

به بانک،  پرداخت خواهند کرد.   با اجراي این رویکرد،  نوع نگرش انارکاران درباره حق بیمه نیز،  

بهبود می یابد و در نتیجه،  پذیرش بیمه از سوي آنها نیز،  بیشتر خواهد شد.  

نظر به اینکه میزان پذیرش بیمه از سوي انارکاراِن دارای درجه ریسک گریزي کمتر،  در مقایسه 

با انارکاراِن با درجه ریسک گریزي بیشتر،  در حد باالتري بوده است؛ از همین رو این کاستی را 

بیمه  که  تهدیدي  موارد  افزایش  و  گوناگون  محصوالت  بیمه  پوشش  سطح  افزایش  با  مي توان 

مي تواند آن را پوشش دهد و همچنین،  از راه عملکرد درست صندوق بیمه در پرداخت غرامتها 

و خسارتها،  کاهش داد.   در زمینه افزایش موارد تهدیدي که بیمه مي تواند آنها را زیر پوشش 
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قرار دهد،  با توجه به اینکه از میان حوادث زیانبار براي باغ انار از دید انارکاران،  آفت کرم گلوگاه،  

از سویی،  بیشترین خسارت را به محصولشان وارد  آنها به شمار می آید و  براي  بیشترین تهدید 

مي کند،  بنابراین مي توان آفت کرم گلوگاه را در شمار خطرهای زیر پوشش بیمه محصول انار،  

توصیه کرد.   

 برپایه دیگر یافته های این پژوهش،  انارکاراني که شغل اصلي آنها کشاورزي بوده و در کنار آن،  

شغل جانبي دیگري نداشته اند؛ در مقایسه با گروهي که کشاورزي،  شغل دوم آنها به شمار می آید،  

مشارکت کمتری در طرح بیمه محصول انار داشته اند.   بنابراین پیشنهاد مي شود،  با فراهمسازی 

زمینه هاي مناسب کسب درامد )صنایع تبدیلي،  صنایع دستي،  گردشگري روستایي و گردشگري  

کشاورزي و مانند آنها( و در نتیجه،  کاهش نوسانهاي درامدي،  نوسانهاي عملکرد تولیدي را ـ که 

پیشبیني پذیر نیستند ـ جبران کرد.   بی گمان،  با افزایش درامد آنها،  گرایش بیشتری نیز به بیمه 

کردن باغ انار خود،  پیدا مي کنند.  

 با توجه به نتایج تحلیل تشخیصي و توان تفکیک دو گروه بیمه گذار و غیر بیمه گذار  )پذیرندگان 

و نپذیرندگان بیمه کشاورزی( به وسیله متغیرهاي مستقل »سابقه بیمه کردن«،  »تعداد نیروي کار 

»سن  کشاورزي«،   محصوالت  حق بیمه  به  نگرش  »نوع  انار«،   باغ  عملکرد  »میزان  خانوادگي«،  

آزمودنیها« و »میزان کل درامد ساالنه«،  پیشنهاد مي  شود،  از متغیرهاي پیشگفته،  برای ارزیابی و 

داوری در میزان پذیرش و یا نپذیرفتن بیمه از سوی باغداران،  بهره جست.  

همچنین،  در زمینه تأثیر میزان رضایتمندی از تسهیالت دریافتي از سوي بانک بر روي گرایش 

دیگر  نتایج  همچون  نیز  پژوهش  این  نتایج  آنها،   سوي  از  بیمه  پذیرش  و  بیمه  به  کشاورزان 

پژوهشها در این زمینه،  نمایانگر رابطه معنیدار میان آنها بود؛ بنابراین یکي از اقدامهای اساسي 

براي افزایش مشارکت کشاورزان در طرحهاي بیمه،  افزایش رضایتمندی آنها از بانک عامل است.   

بانک کشاورزي به  عنوان بانک عامل یا بیمه گر،  باید بکوشد تا نزد کشاورزان نسبت به خود تعهد 

افزایش  اندازه ممکن در راستای بهبود و  تا  ارائه خدمات مطلوبتر به کشاورزان  با  ایجاد کند و 

نیکنامی خود در محیط روستاها و در میان کشاورزان تالش کند و نیز در رقابت با بانکهاي دیگر 
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بکوشد، تا بیشتر نیازها و خواسته هاي کشاورزان را براورده سازد.  

 سرانجام،  برای بررسي و جهت دهی به برنامه هاي آینده صندوق بیمه،  تشکیل انجمني با عنوان 

»انجمن تحقیقات بیمه کشاورزي«1  با حضور پژوهشگران متخصص در زمینه بیمه،  کارشناسان 

صندوق بیمه کشاورزي و دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزي،  بایسته به نظر مي رسد تا افزون 

بر ارائه راهنماییها و کمکهاي فني به کارشناسان صندوق بیمه،  در براورد درست حق بیمه،  برپایه 

خاص،   موارد  در  بیمه  اجرایي  نظام  اصالح  و  درست  اطالعات  و  علمي  دیدگاه های  و  پژوهشها 

نقش مهم خود را انجام دهد و در جهت دادن به هدفهای کالن بیمه کشاورزي ایران مؤثر باشد.   

همچنین،  از تجربه های دیگر کشورها،  با بومي و سازگار کردن آن با شرایط کشور،  براي بهینه 

ساختن عملکرد و کارایي صندوق بیمه محصوالت کشاورزي نیز،  بهره گیرد.   

1 .    نیاز به یادآوری است که چند سال پیش از این )1388(،  چنانکه در بخش سخن آغازین شماره های پیشین 
نیز،  روند و فرایند آن به آگاهی همگان رسیده بود؛ برپایه چنین احساس نیازی و به پشتوانه سالها بررسی و پژوهش،  
پیشنهاد تأسیس »انجمن علمی بیمه کشاورزی ایران«،  برای نخستین بار از سوی مجری فصلنامه بیمه و کشاورزی 
)گروه فراوند – مدیریت اجرایی( تدوین و مطرح شد که خوشبختانه سرانجام در سال گذشته )1393( با حمایت 
و پشتیبانی صندوق بیمه کشاورزی و بسیاری از استادان و متخصصان مرتبط،  این انجمن،  پایه ریزی شد و هسته 
مرکزی آن شکل گرفت و هم اکنون نیز مراحل ثبت رسمی خود را طی می کند و بزودی،  عضوگیری خواهد کرد 

)سرویراستار فصلنامه و مدیر اجرایی انجمن(.  
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Comparison of Adopters' and Non-adopters' Characteristics 
among Pomegranate Orchard Owners in Natanz County

F.   Hafari*1& Dr.   D.   Hayati**

Abstract
As agricultural sector is generally confrontedby economic and environmental threats, 
agricultural insurance has been considered as an appropriate mechanism to protect 
farmers against these threats.   The purpose of this study is to compare Adopters' and 
Non-adopters' characteristics among pomegranate orchard owners in Natanz County.   
A survey technique was used as a research method.    Stratified random sampling was 
appliedto collect data from 250 farmers of Natanz County based on Cochran sampling 
formula.   Data was collected among 190 orchard owners who did not adopt and 60 
orchard owners who did adopt insurance service.   A questionnaire was employed as a 
tool for gathering data the validity of which was confirmed by a group of professionals.   
Also, a pilot study was conducted and Cronbach's alpha test was calculated to 
determine the data collection instrument reliability.   Findings revealed that there were 
significant differences between adopters and non-adopters of insurance services in 
relation to age; number of household’ work force; orchard workers experience; level 
of knowledge towards insurance advantages; attitude towards insurance fee; degree 
of risk aversion; main profession; degree of satisfaction towards received amount of 
loan; tonnage of pomegranate production; total amount of annual income; level of 
received information towards insurance.   According to discriminate analysis results, 
six independent variables could discriminate two groups of treatments.   "Insurance 
experience toward agricultural insurance" was the main discriminator in this regard.   
Some recommendations have been presented to enhance adoption rate of agricultural 
insurance, based on research results.  
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بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و عوامل مؤثر بر پذیرش آن 
از سوی پسته کاران

پژوهش موردی: شهرستان مه والت استان خراسان رضوی
غالمحسین ساربان*1،  محمود رضا فرزانه**،  فاطمه کوچکزایی***

بازنگری: حسین رسول اف )فراوند(

چكیده
کشاورزی،  همواره یکی از پر مخاطره ترین فعالیتهای اقتصادی بوده است.   هرساله،  پدید آمدن 
حوادث طبیعی و آفتها و بیماریهای گیاهی،  خسارتهای فراوانی را به کشاورزان تحمیل می کند.   
در  موجود  خطرهای  با  رویارویی  برای  نوین  راهکارهای  جمله  از  کشاورزی،   محصوالت  بیمه 
از آن،  هم  بهره گیری  با  نوسانهای درامدی کشاورزان است؛ زیرا  فعالیتهای کشاورزی و کاهش 
می توان امنیت بیشتری را برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و هم شرایط مطلوبتری را 
برای جلب و جذب کردن سرمایه های خصوصی در بخش کشاورزی،  فراهم آورد.   در این پژوهش،  
با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده،  تعداد 80 عدد پرسشنامه در شهرستان مه والت در 
استان خراسان رضوی و از راه انجام محاسبه حضوری در سال 1391 تکمیل شده است.   بررسی 
و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته کاران نیز،  با کمک نرم افزار SPSS و با بهره گیری 
از مدل الجیت انجام گرفت.   نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد،  متغیرهای سن،  
میزان تجربه،  سطح زیرکشت،  تنوع تولیدی،  میزان ارتباط کارشناسان و مسئوالن بیمه،  رابطه 

معنیداری با میزان پذیرش بیمه محصول پسته دارد.  
کلیدواژه ها:

پذیرش بیمه،  مدل الجیت،  پسته کاران،  شهرستان مه والت.     

*کارشناس ارشد کشاورزی و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.  
** کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی و مدیر گروه خدمات بیمه ای خراسان رضوی.  

***  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه اسالمی،  واحد قائمشهر.  
E-mail: Fatemehkochakzaei@yahoo.  com 
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مقدمه

امنیت  فراهمسازی  اقتصادی،   پایداری  و  پیوسته  رشد  از  برخورداری  به دلیل  کشاورزی،   بخش 

غذایی،  بازدهی سرمایه،  ارزآوری،  ارزبری کمتر و فراهم آوری عدالت اجتماعی،  در مقایسه با دیگر 

توانسته است،   به گونه ای که   بوده؛  برخوردار  توانمندیهای ویژه ای  از  اقتصادی کشور،   بخشهای 

نقش بسیار برجسته ای در گستره اقتصادی  کشور داشته  باشد.   از آنجا که کشاورزی،  وابستگی 

بسیاری به شرایط جوی دارد و این شرایط نیز،  کنترل ناپذیر است،  بنابراین از یکسو،  کشاورزان 

همواره در برابر پدیده ها و رویدادهای طبیعی همچون سیل و خشکسالی قرار دارند و از دیگرسو،  

با پدیده های اجتماعی و اقتصادی،  مانند شرایط بازار،  نوسانهای قیمت محصول و نهاده ها رویارو 

هستند؛ از همین رو می توان گفت،  کشاورزی یکی از مخاطره آمیزترین فعالیتهای تولیدی است.   

برای رویارویی با مخاطره های طبیعی،  اجتماعی،  اقتصادی و شخصی در فعالیتهای کشاورزی یا 

بهره  برای کاهش ریسک  از شیوه ها و روشهای گوناگونی  نیز،  می توان  همان ریسک کشاورزی 

جست که بیمه کشاورزی،  یکی از مهمترین آنها به شمار می آید.   برپایه آمار سازمان خواروبار و 

کشاورزی ملل متحد )FAO(،  بیمه محصوالت کشاورزی در بیش از 70 کشور جهان در شکلها و 

هدفهای گوناگون،  به کار گرفته می شود )10(.  

ابزاری برای مدیریت ریسک  کشورهای توسعه یافته،  برنامه های بیمه را تنها برای فراهم آوردن 

اجرا نمی کنند،  بلکه با اجرای این برنامه ها،  می کوشند تا دسترسی کشاورزان را به اعتبارات بهبود 

با ارزش و پرریسک برانگیزانند و سرانجام،  پایداری  بخشند و کشاورزان را به تولید محصوالت 

کشاورزی،   محصوالت  بیمه     .)10( آورند  پدید  آن  به  وابسته  صنایع  و  کشاورزی  در  بیشتری 

به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش ریسک در سالهای اخیر،  مورد توجه قرار گرفته است.   از آنجا 

که  پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی،  تابع عوامل اقتصادی- اجتماعی گوناگونی است،  بنابراین 

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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بدون آگاهی از آنها،  احتمال مشارکت جویی مناسب بهره برداران کشاورزی از این برنامه،  اندک 

خواهد بود.   از همین رو،  باید از راه پژوهشهای میدانی،  عواملی که می تواند بر پذیرش بیمه از 

سوی کشاورزان اثرگذار باشد،  شناسایی شود.   

در میان محصوالت گوناگون کشاورزی ایران،  پسته،  یکی از محصوالتی است که تولید و درامد آن،  

براثر شرایط ریسک و خطرها،  همواره پرنوسان و ناپایدار بوده است.   با توجه به نوسانهای باال و 

پیش بینی ناپذیر عملکرد محصول پسته در ایران،  بهره گیری از ابزار و سیاستهای مناسب همچون 

بیمه،  برای کاهش این  نوسانها،  بایسته و نیازین است.   برپایه همین رویکرد،  پژوهش پیش رو،  

به بررسی نقش بیمه در کاهش  ریسک پسته کاران  و عوامل  مؤثر بر پذیرش بیمه از سوی آنها 

پرداخته است.   منطقه مورد بررسی در این پژوهش،  شهرستان مه والت در استان خراسان رضوی 

از آنجا که محصول  این استان به شمار می آید.    از مناطق عمده تولید پسته در  است که یکی 

از  بسیاری  درامد شمار  و  است  این شهرستان  اقتصاد کشاورزی  دارای جایگاه مهمی در  پسته،  

کشاورزان  و باغداران،  بستگی مستقیم  به آن دارد و از این رو،  باید سازوکارهایی  را فراهم آورد 

تا پسته کاران،  بیمه را به عنوان یک نوآوری بپذیرند که در این راستا،  تعیین و شناسایی عوامل 

مؤثر بر پذیرش بیمه محصول  پسته،  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.   انجام این پژوهش نیز،  در 

راستای شناسایی و تعیین درجه اهمیت عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه این محصول است )1(.   

بر  تأثیرگذار  عوامل  اهمیت  درجه  تعیین  و  شناسایی  راستای  در  پژوهش،   این  انجام  همچنین 

آمار  و  داده ها  برپایه  است،   گفتنی  است.    مه والت  شهرستان  در  پسته  محصول  بیمه  پذیرش 

برگرفته از اداره جهاد کشاورزی شهرستان یادشده،  در هنگام انجام این پژوهش،  سطح زیرکشت 

پسته،  2155 هکتار بوده و سطح بارور آن،  13500هکتار،  تعداد بهره برداران،  5600 نفر و عملکرد 

در هکتار نیز،  1405 کیلوگرم پسته خشک در شهرستان مه والت،  بوده است.   

ساربان ، فرزانه ، کوچکزایی



سال دوازدهم شماره 44

104

پیشینه پژوهش

از میان پژوهشهای گوناگون داخلی و خارجی،  طبائیان و آجیلی )1389(،  پژوهشی را در زمینه 

عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در شهرستانهای سمیرم و اقلید انجام دادند که در 

آن،  از مدل الجیت و  پروبیت برای بررسی و تحلیل،  بهره گرفته شده است.   نتایج آن پژوهش 

نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب،  ریسک پذیرترند،  دید بهتر و مطلوبتری  نسبت به 

چهره )وجهه( سازمان بیمه گر دارند و سطح آگاهی آنها از بیمه،  باالتر،  و اندازه باغ سیب آنها نیز،  

بزرگتر است )6(.   

پرداخت  به  تمایل  »اندازه گیری  عنوان:  با  پژوهشی  در  نجاتی)1386(،   و  عزت آبادی  عبداللهی 

حق بیمه محصوالت کشاورزی در ایران و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی پسته(«،  گرایش یا 

تمایل به پرداخت را برای بیمه محصول پسته،  به دو روش مستقیم و غیرمستقیم،  اندازه گیری 

کردند.   در روش مستقیم،  دیدگاه کشاورز را در این زمینه،  مورد پرسش قرار دادند و در روش 

پرداخت وی  به  تمایل  انجام گرفت،  سپس  تابع مطلوبیت کشاورز  براورد  غیرمستقیم،  نخست،  

برای حق بیمه،  محاسبه شد.   نتایج به دست آمده نشان داد که اگر کشاورزان در تصمیمگیری برای 

پرداخت حق بیمه،  تنها به ترجیحات و باورهای ریسکی خود توجه می کردند،  تمایل به پرداخت 

بسیار باالیی داشتند )5(.  

همچنین،  در پژوهشی همسان،  دربان آستانه و ایروانی )1386(،  شرایط پذیرش بیمه گندم را 

در استان تهران،  با بهره گیری از تحلیل لوجیت )الجیت(،  مورد بررسی قرار دادند و در آن برای 

سنجش پایایی،  آماره آلفای کرونباخ را به کار بردند.   در مجموع،  نتایج پژوهش آنها نشان داد که 

58 درصد از گندمکاران،  گرایش یا تمایلی به بیمه محصول خود ندارند و در میان بیمه شدگان 

نیز،  سن گندمکار،  ارتباط با عوامل ترویجی و مالکیت دام،  از مهمترین عوامل تقاضای بیمه گندم،  

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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به شمار می آید )2(.  

حق بیمه  پرداخت  مناسب  گزینه  پیرامون  خود  پژوهش  در  همکاران)1383(،   و  شاهنوشی 

محصوالت عمده زراعی در تربت حیدریه با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی ریاضی،  نشان دادند 

که با الگوی کشت موجود،  می توان حق بیمه گندم،  جو و زعفران را تا سه برابر،  و با تغییر الگوی 

کشت،  تا چهار برابر افزایش داد )4(.  

در پژوهشی دیگر،  وندویر1  )2001(،  به بررسی پیمایشی تقاضای بیمه از سوی کشاورزان در 

ویتنام  شمالی پرداخت.   وی در پایان پژوهش خود نتیجه گرفت که چشم انداز و خصوصیتهای 

بیمه های کشاورزی،  ویژگیهای فردی و درامد مزرعه وکشاورزی و سطح تحصیالت کشاورزان،  از 

عوامل اصلی تقاضای بیمه کشاورزی است )10(.  

میشرا 2 )1999(،  در پژوهش خود،  عوامل مؤثر بر پذیرش و گسترش نظام  بیمه کشاورزی  در 

ایالت گجرات هندوستان را بررسی کرد.   برپایه یافته های آن پژوهش،  مهمترین عوامل توسعه 

نظام بیمه کشاورزی،  همانا،  افزایش سطح پوشش بیمه های کشاورزی،  شناسایی کشاورزان هدف،  

با کشاورزان  مناسب  ارتباطات  برقراری  و  برای جبران خسارت  نیاز  مورد  اعتبارات  فراهمسازی 

است )8(.   

سرانو3  )1993( نیز در پژوهش دیگری در اسپانیا،  به بررسی نرخ بیمه کشاورزی در چند استان 

آن کشور پرداخت و در پایان،  به این نتیجه رسید که نرخ پذیرش مخاطره برای کشاورزان،  تابعی 

از میزان بارندگی و قیمت محصول است.  

با توجه به اهمیت موضوع پیشینه پژوهش،  هدفهای زیر برای پژوهش در منطقه مورد بررسی،  

1.   Vandeveer

2.   Mishra

3.   Serrano
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برگزیده شد:

1- بررسی وضعیت بیمه محصول پسته در میان پسته کاران شهرستان مه والت؛

2- بررسی وضعیت اقتصادی،  اجتماعی و فردی کشاورزان شهرستان مه والت؛ 

3- براورد تابع عوامل مؤثر بر بیمه پسته در شهرستان مه والت؛

 روشها و ابزارهاي پژوهش

داده های آماری مورد نظر این پژوهش،  از راه تکمیل  پرسشنامه از سوی پسته کاران شهرستان 

روش  و  شده  گردآوری  مصاحبه حضوری،   روش  به  و  رضوی  خراسان  استان  توابع  از  مه والت 

نمونه گیری به کار رفته نیز،  از نوع تصادفی  ساده،  و تعداد پرسشنامه ها،  80 عدد بوده است.   این 

پرسشنامه نیز،  دربردارنده پرسشهایی پیرامون سن،  تجربه،  میزان تحصیالت،  سطح زیر کشت و 

مانند آن است و همچنین،  داده های مورد بررسی مربوط به سال زراعی1392-1391 است.  

در این پژوهش،  پیش از آغاز مطالعات میدانی،  با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

با  مقدماتی  آشنایی  و  گیاهی  تولیدات  کارشناسان  با  و مصاحبه  بیمه گذار  و شرکتهای  یادشده 

نوع  منطقه و وضعیت پسته کاری در آن،  فهرست پسته کاران طرف قرارداد،  به همراه نشانی و 

خدمات دریافتی آنها،  گردآوری،  و در فرایند پژوهش،  به کار گرفته شد.  

در این پژوهش،  برای انجام براورد تابع تقاضای بیمه پسته نیز،  مدل لوجیت)Logit( به کار رفته 

است.   همچنین باتوجه به هدف اصلی پژوهش )تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته از سوی 

کشاورزان(،  متغیر وابسته،  وضعیت بیمه محصول پسته بوده که متغیری دوجمله ای با ارقام یک 

برای  بیمه شدگان،  عدد یک،  و  این متغیر درباره  برای  و صفر است.   مقدار در نظر گرفته شده 

کسانی که تقاضای خرید نداشته اند،  عدد صفر است.   یادآوری می شود،  از جمله مدلهای مناسب 

برای محاسبه اینگونه متغیرها،  مدل الجیت بوده که در این پژوهش نیز،  به کار رفته است.   برای 
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محاسبه مدل الجیت نیز،  بر پایه احتمال مشارکت یک تولیدکننده در فعالیت موردنظر )برای 

نمونه،  خرید بیمه( از رابطه زیر )رابطه شماره 1( بهره گیری می شود )3(:

    𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝑍𝑍𝑖𝑖) = 𝐹𝐹�𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑖𝑖 � = 1

1+𝑒𝑒−𝑧𝑧𝑖𝑖
= 𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖

1+𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖
 

 

                                  )1

که در آن،  P_i احتمال پذیرش بیمه از سوی کشاورز iام، F  رابطه تابعی،  β_0 عرض از مبدأ 

از   مجموعه ای  به صورت  توضیحی  متغیرهای   x_ji مدل،   براورد  مورد  پارامترهای   β_j ،مدل

خصوصیتهای اقتصادی– اجتماعی فرد،  i شماره کشاورز،  n تعداد کل مشاهدات و )Z_)i شاخص 

واکنش کشاورز است.   شاخص واکنش نیز،  متغیر تصادفی است که اگر مقدار آن از حد خاصی،  

برای مثال)Z_)i،  بیشتر باشد؛ کشاورز موردنظر،  در شمار پذیرندگان بیمه خواهد بود و در غیر 

i این صورت،  از نپذیرندگان بیمه،  به شمار می رود.   این شاخص از رابطه شماره 2،  برای کشاورز

ام به دست می آید:

 2(𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑖𝑖= 𝑍𝑍𝑖𝑖                                                                             )2

چنانکه رابطه پیشگفته نشان می دهد،  برای محاسبه )i(_Z باید الگوی رگرسیونی زیر )رابطه شمار 

3( براورد شود:

 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑖𝑖 +V=𝑍𝑍𝑖𝑖                                                                        )3

سپس با به کارگیری پارامترهای مدل براوردشده برای متغیرهای مستقل )x(،  مقدار )Z_)i برای 

هر فرد،  محاسبه می شود.   در مدل الجیت،  اثر نسبی هریک از متغیرهای توصیفی )x( بر احتمال 

پذیرش بیمه با مشتقگیری از مدل نسبت به متغیر توضیحی،  محاسبه پذیر است.   

                                                    4(𝜕𝜕𝑃𝑃𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖

= 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖

(1+𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖)2                                                      )4
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کارا،   پارامتر  آوردن  به دست  برای  و  درمدل الجیت  ناهمسان  واریانس  وجود مشکل  به  باتوجه 

الگوی پیشگفته،  به روش حداکثر درستنمایی،  براورد می شود )7(.  

متغیرهای کلی در این پژوهش،  بدین شرح است:

1.   متغیرهای مستقل

متغیرهایی است که تغییرات دیگر در آنها تأثیر ندارد و دربردارنده: سن کشاورز،  سطح تحصیالت،  

سطح زیرکشت محصول موردنظر،  تجربه باغداری محصول پسته،  ارتباط با کارشناسان و مروجان 

ترویجی است.  

2.   متغیر وابسته 

متغیری است که تغییرات پدیدآمده در متغیر مستقل،  باعث تغییر در آنها می شود که در برگیرنده 

پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی است.  

یافته های پژوهش و بحث

بیمه محصوالت  تقاضای  بر  که  متغیرهایی  بررسی  و  بحث  و  پژوهش  یافته های  این بخش،   در 

کشاورزی تأثیر داشته اند،  ارائه می شود:

سن کشاورز

باالتر  کشاورز  هرچه سن  است.    کشاورز  پسته،  سن  بیمه  تقاضای  بر  مؤثر  متغیرهای  از  یکی 

باشد،  ریسک گریزتر است و گرایش بیشتری برای بیمه کردن پسته خواهد داشت؛ ولی کشاورزان 

دارند.    خود  پسته  محصول  کردن  بیمه  به  کمتری  گرایش  غیرکشاورزی،   کار  به دلیل  جوانتر،  

دارای  بررسی،   مورد  کشاورزان  از  درصد  می دهد،  10  نشان   1 داده های جدول شماره  چنانکه 

میانگین سنی زیر 30 سال و 65 درصد از آنها،  دارای میانگین سنی 60-30 سال و 25 درصد 

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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دیگر نیز،  دارای میانگین سنی بیشتر از 60 سال بوده اند.   همچنین،  میانگین سن کشاورزان در 

این پژوهش،  50/12 به دست آمده و حداقل سن افراد نیز،  20 سال و حداکثر آن 75 سال،  بوده 

است.  

جدول شماره 1: توزیع فراوانی سن کشاورزان مورد بررسی

درصد)تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

سن کشاورز1
810زیر 30 سال

305265 تا 60 سال
2025باالی 60 سال

برگرفته از: یافته های پژوهش

تجربه باغداری محصول پسته

از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای بیمه محصوالت کشاورزی،  تجربه است.   هرچه کشاورزان 

تجربه بیشتری در زمینه کشاورزی داشته باشند،  از وضعیت عملکرد و هزینه ها،  آگاهترند و این 

ویژگی ممکن است کشاورزان را از بیمه کردن محصول پسته خود،  دور سازد.   جدول شماره 2،  

توزیع فراوانی تجربه باغداری محصول پسته را نشان می دهد که بر پایه آن،  10 درصد از افراد 

مورد بررسی،  دارای تجربه کمتر از 10 سال،  35 درصد افراد،  دارای تجربه 20-10 سال و 55 

نیز،   از 20 سال هستند.   میانگین تجربه زراعت پسته  بیشتر  نیز،  دارای تجربه  افراد  از  درصد 

23/15 محاسبه شده و حداقل تجربه آنها،  4 سال و حداکثر آن 40 سال،  بوده است.  
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جدول شماره2: فراوانی تجربه باغداری محصول پسته

درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

تجربه )سال(1
810کمتر از 10

10-202835
4455بیشتر از 20 

برگرفته از: یافته های پژوهش

اندازه زمینهای زیرکشت پسته

و  زیرکشت  سطح  افزایش  راه  از  است  ممکن  کشاورزان،   محصوالت  تولید  افزایش  به طورکلی،  

نیز نشان می دهد،   بگیرد.   چنانکه داده های جدول شماره 3  افزایش عملکرد،  صورت  راه  از  یا 

از  درصد  هکتار،  45   5 از  کمتر  زیرکشت  دارای سطح  بررسی،   مورد  از کشاورزان  12/5درصد 

نیز،  دارای سطح زیرکشت  از آنها  کشاورزان،  سطح زیرکشت بین 10-5 هکتار و 42/5 درصد 

بیشتر از 10 هکتار بودند.   این مطلب،  نمایانگر آن است که بیشتر کشاورزان منطقه مورد بررسی،  

به عکس بیشتر مناطق،  کشاورزان خرده مالک نیستند.   برپایه یافته ها،  میانگین میزان زمینهای 

باغهای زیرکشت پسته،  5/50 هکتار محاسبه شده و حداقل میزان زمینهای باغهای زیرکشت آنها،  

1 هکتار،  و حداکثر آن نیز،  18 هکتار بوده است.  

جدول شماره3: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی،  از نظر سطح زیرکشت زمینهای باغهای پسته

درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

سطح زیرکشت 1
)هکتار(

1012/5کمتر از 5
 5 -103045

3442/5بیشتر از 10
برگرفته از: یافته های پژوهش

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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میزان عملكرد پسته

چنانکه پیشتر نیز گفته شد،  افزایش تولید محصوالت کشاورزان،  ممکن است از راه افزایش سطح 

زیرکشت و یا از راه افزایش عملکرد صورت بگیرد.   همانگونه که داده های جدول شماره 3 نیز 

نشان می دهد،  55 درصد از پسته کاران مورد بررسی،  میزان عملکردی کمتر از 5 تن در هکتار 

نیز،   و 22/5 درصدشان  تن  بین 5-10  میزان عملکردی  آنها،   از  )تازه(،  22/5 درصد  تر  پسته 

میزان عملکردی بیشتر از 10 تن پسته تر در هکتار دارند که نشان می دهد،  هرچه میزان عملکرد 

محصول پسته بیشتر باشد،  گرایش باغداران برای بیمه کردن محصول نیز،  بیشتر می شود؛ زیرا از 

نظر اقتصادی هم،  به سود کشاورزان است.   برپایه یافته ها،  میانگین میزان عملکرد پسته،  3/50 

تن در هکتار محاسبه شده و حداقل میزان عملکرد آنها،  2 تن و حداکثر آن نیز 8 تن در هکتار 

پسته تر،  بوده است.  

جدول شماره4: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی براساس عملكرد پسته تر در هكتار

درصد)تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

عملکرد )تن(1
4455کمتر از 5

5-101822/5
1822/5بیشتر از 10

برگرفته از: یافته های پژوهش

سطح تحصیالت

برپایه داده های جدول شماره 5 می توان گفت،  60 درصد از کشاورزان مورد بررسی،  بی سواد و 

یا در سطح دوره ابتدایی هستند و 27/5 درصد از آنها،  تحصیالتی باالتر از ابتدایی تا سطح دوره 

متوسطه دارند که به احتمال فراوان،  پس از آن به دلیل شرایط سخت زندگی،  امکان ادامه تحصیل 

برای آنها فراهم نشده است و تنها 12/5 درصد از افراد مورد بررسی،  توانسته اند تحصیالتی تا حد 
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دیپلم و باالتر داشته باشند.  

جدول شماره 5: توزیع فراوانی اطالعات مربوط به سطح تحصیالت 
درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

سطح تحصیالت1

4860بی سواد و ابتدایی
2227/5باالتر از ابتدایی تا متوسطه

1012/5دیپلم و باالتر
برگرفته از: یافته های پژوهش

سطح درامد

چنانکه از داده های جدول شماره 6 نمایان است،  2/5 درصد از کشاورزان مورد بررسی،  دارای 

درامد خالص کمتر از 5 میلیون تومان،  و 10درصد از آنها،  دارای درامدی بین 10- 5 میلیون 

تومان هستند و 87/5 درصد از افراد زیر بررسی،  درامدی بیش از 10 میلیون تومان دارند،  که 

با توجه به این مقادیر می توان چنین گفت که شغل اصلی کشاورزان این منطقه،  کشاورزی بوده 

و درامد اصلی آنان تولید پسته است.   بر این اساس،  هرچه سطح درامد کشاورزان از فعالیتهای 

کشاورزی باالتر می رود،  نگرش آنان پیرامون بیمه محصوالت کشاورزی نیز،  مثبت تر می شود.  

جدول شماره6: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی براساس سطح درامد

درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

سطح درامد 1
)میلیون تومان(

22/5کمتر از 5
5 -10810

7087/5بیشتر از 10
برگرفته از: یافته های پژوهش

ویژگیهای فردی،  اقتصادی و اجتماعی کشاورزان پسته کار در منطقه مورد بررسی

چنانکه داده های جدول شماره 7 نمایان می کند،  20 درصد از کشاورزان مورد بررسی در زمینه 

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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ارتباط با کارشناسان و مروجان ترویجی،  دارای ارتباطی در حد کم و 22/5 درصد از آنها،  در حد 

متوسط و40 درصد از این افراد در حد خوب و 17/5 درصدشان نیز،  در حد بسیارخوب بودند که 

این نشاندهنده ارتباط به نسبت مطلوب کشاورزان پسته کار با کارشناسان فنی است.   از سویی،  

همانگونه که در جدول شماره 7 نمایان است،  12/5درصد از کشاورزان مورد بررسی،  در زمینه 

ارتباط خود با کارشناسان و کارگزاران بیمه،  دارای ارتباطی در حد کم،  20 درصد از آنها در حد 

متوسط،  47/5 درصد از این افراد در حد خوب و 20 درصد دیگر در حد بسیارخوب بودند که این 

نشاندهنده ارتباط به نسبت مطلوب کشاورزان پسته کار با کارگزاران بیمه پسته در منطقه مورد 

بررسی )شهرستان مه والت( است.  

جدول شماره7: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی براساس منابع ارتباطی

درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

1
ارتباط با 

کارشناسان و 
مروجان ترویجی

1620کم
1822/5متوسط
3240خوب

1417/5بسیارخوب

2
ارتباط با 

کارشناسان و 
کارگزاران بیمه

1012/5کم
1620متوسط
3847/5خوب

1620بسیارخوب
برگرفته از: یافته های پژوهش

عضو بودن در تعاونیهای روستایی

عضو  بررسی،   مورد  کشاورزان  از  درصد   60 می دهد،   نشان   8 شماره  جدول  داده های  چنانکه 

تعاونیهای روستایی هستند و 40درصد از دیگر افراد زیر بررسی،  عضو تعاونیهای روستایی نیستند 
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و با توجه به یافته های وضعیت بیمه محصول پسته،  کسانی که در تعاونی عضو بوده اند،  گرایش 

بیشتری به بیمه داشته اند.   علت این گرایش را می توان چنین در نظر گرفت که افراد در تعاونیها،  

بیشتر با هم در تماس هستند و از همین رو،  زمینه برای اعضا فراهم می شود تا مزیتهای بیمه 

محصول پسته را از یکدیگر،  فرا گیرند.  

جدول شماره 8: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی براساس عضو بودن در تعاونی روستایی

درصد)تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

عضو بودن در 1
تعاونی روستایی

4860بلی
3240خیر

برگرفته از: یافته های پژوهش

تنوع تولید محصوالت کشاورزی

همانگونه که از داده های جدول شماره 9 نمایان است،  10 درصد از کشاورزان مورد بررسی،  دارای 

یک محصول،  20 درصد از آنها،  دو محصول و 70 درصد دیگر نیز،  دارای بیشتر از سه محصول 

تولیدی هستند.   

جدول شماره 9: توزیع فراوانی کشاورزان مورد بررسی براساس تنوع تولید محصوالت کشاورزی

درصد )تا دو رقم اعشار(فراوانیطبقه بندیمتغیرردیف

تنوع 1
تولیدی

810یک محصول
1620دو محصول 

5670بیشتر از سه محصول
برگرفته از: یافته های پژوهش

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصول پسته در شهرستان مه والت

نتایج به دست آمده از براورد الگوی مربوط به عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته،  در جدول شماره 

10 ارائه شده است.   چنانکه می دانید،  مقدار خی دو یا کای اسکوئر)X2( مدل نشاندهنده آن است 

که متغیرهای مستقل،  بر متغیر وابسته،  اثر داشته اند یا نه؟ همانگونه که در جدول شماره 10 

نیز نمایان است،  یافته های این پژوهش نشان می دهد،  X2 برابر 31/01 بوده که در سطح 0/001 

معنیدار شده؛ بنابراین متغیرهای مستقل،  بر متغیر وابسته تأثیر داشته و نمایانگر برازش مناسب 

است.   همچنین R2 نشان می دهد،  49/1 درصد از تغییرات وابسته،  به وسیله متغیرهای مستقل 

رگرسیون لجستیک،  تبیین می شود.  

جدول شماره 10: نتایج مربوط به براورد عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته در منطقه مورد بررسی

سطح معنیدارآمارtا (wald) انحراف معیارضریب متغیرمتغییرردیف

***0/1160/0682/9260/087سن)سال(1

تجربه زراعت 2
**0/2040/0984/3510/037-پسته)سال(

سطح زیرکشت 3
*0/4010/1596/4040/011)هکتار(

0/1570/5600/0790/779عملکرد)تن(4

0/2030/8440/0580/810سطح تحصیالت5

درامد از فعالیت 6
18/3581/4E0240/0000/999-کشاورزی

عضو بودن در 7
0/9940/9101/1930/275-تعاونیهای روستایی

***1/2820/7812/6900/101-تنوع تولیدی8

0/4530/5090/7930/373-ارتباط با مروجان9

ارتباط با کارشناسان 10
***0/8620/4603/5160/061بیمه

11)C( 56/2163/4عرض از مبدأE0730/0000/999

*،  ** و *** معنیداری در سطح 1%،  5% و %10 
R2 =49/1           X2=31/01را نشان می دهد.  

برگرفته از: یافته های پژوهش
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همچنین،  داده های مربوط به نتایج به دست آمده از براورد الگوی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته 

نیز،  در جدول شماره 10 آمده است که با توجه به آنها،  می توان عوامل گوناگون را بر پذیرش 

بیمه پسته،  به شرح زیر توصیف کرد:

چنانکه نمایان است،  در جدول شماره 10،  متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه،  برپایه یافته های 

این پژوهش بیان شده و انحراف معیار متغیرهای مستقل نیز در آن،  آمده است.   برای متغیرهای 

با  ارتباط  و  تولیدی  تنوع  پسته،   زیرکشت محصول  پسته،  سطح  باغداری محصول  تجربه  سن،  

برای دیگر  نمایانگر رد کردن فرضیه صفر است و  t معنیدار شده که  بیمه،  ضریب  کارشناسان 

متغیرها،  ضریب t معنیدار نشده است که پذیرفتن فرضیه صفر را نشان می دهد.  

بیمه محصول  برای  پذیرش  بر  مثبت  تأثیر  دارای  اطمینان 90 درصد،   با ضریب  سن کشاورز،  

پسته است،  به گونه ای که با افزایش سن )60-30(،  میزان پذیرش کشاورز برای بیمه نیز،  افزایش 

می یابد.  

نشان  که  است  معنیدار  درصد  اطمینان 95  با سطح  نیز  پسته  محصول  باغداری  تجربه  متغیر 

می دهد،  هرچه تجربه کشاورز بیشتر باشد،  سطح پذیرش کشاورز برای بیمه،  افزایش پیدا می کند.   

متغیر سطح زیرکشت نیز،  با ضریب اطمینان 99 درصد،  معنیدار شده و نشاندهنده آن است که با 

افزایش سطح باغهای پسته،  بر میزان پذیرش کشاورز برای بیمه کردن محصولش،  افزوده می شود.  

همچنین،  متغیر تنوع تولید محصوالت کشاورزی،  با ضریب اطمینان 90 درصد،  معنیدار است و 

تأثیری مثبت بر پذیرش بیمه دارد.  

متغیر میزان ارتباط با کارشناسان بیمه نیز،  با ضریب اطمینان 90 درصد معنیدار است و تأثیری 

بیمه،   کارشناسان  با  و همیشگی  پیوسته  ارتباط  به دیگر سخن،   دارد.    بیمه  پذیرش  بر  مثبت 

پذیرش بیمه را افزایش می دهد.  

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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جمعبندی و پیشنهادها 

از مطالب  ارائه جمعبندی کوتاهی  از  یافته های پژوهش،  پس  به  با توجه  نوشتار،   این  پایان  در 

پیشگفته،  پیشنهادهایی برای بهبود وضع کنونی،  ارائه می شود:

در یک جمعبندی کلی و کوتاه می توان گفت،  نتایج برگرفته از این پژوهش نشان می دهد که 

عواملی مانند: سن،  میزان تجربه،  سطح زیرکشت،  تنوع تولیدی و میزان ارتباط با کارشناسان و 

مسئوالن بیمه،  رابطه معنیداری با میزان پذیرش بیمه محصول پسته دارد.   از همین رو،  موارد 

زیر پیشنهاد می شود:

1.   مسئوالن و مدیران بخش کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی،  به کشاورزان جوان به عنوان 

سرمایه های انسانی بسیار مهم برای آینده بخش کشاورزی کشور،  بیش از هر زمان دیگر،  توجه 

نشان دهند و با توجه به میانگین سنی پسته کاران پیشنهاد می شود،  سیاستگذاران با به کارگیری 

روش سیاستگذاری حمایتی و تشویقی،  راهکارهای مناسبی را برای حمایت از پسته کاران و جذب 

کردن جوانان در مشاغل کشاورزی،  فراهم سازند.  

2.   مسئوالن بیمه و کارشناسان مربوط،  هرچه بیشتر با پسته کاران باسابقه در تماس باشند و آنها 

را که آمادگی بالقوه برای پذیرش بیمه دارند،  به کمک آموزش و دیگر راهکارها،  به صورت بالفعل 

برای پذیرش بیمه آماده کنند.  

3.   برپایه یافته های پژوهش،  میزان بی سوادی در میان بیمه نکرده های محصول پسته،  باالست 

میان  در  سوادآموزی  گسترش  زمینه  در  اقدامی شایسته  می شود،   توصیه  بنابراین  درصد(   60(

پسته کاران بی سواد انجام پذیرد،  زیرا بی سوادی یکی از موانع مهم پذیرش بیمه محصول پسته،  

به شمار می آید.   

4.   برپایه یافته ها،  کسانی که سطح زیرکشت محصول پسته آنها باالتر بوده است،  آمادگی بیشتری 

ساربان ، فرزانه ، کوچکزایی
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برای پذیرش داشته اند.   از همین رو بهتر است،  مسئوالن بیمه،  با پسته کاران بزرگ مالک که بیشتر 

از 5 هکتار پسته کاری دارند،  در زمینه بیمه کار کنند،  زیرا آنها آمادگی بیشتری برای پذیرش 

بیمه دارند.  

5.   مزیت عضو بودن در تعاونیهای روستایی باعث می شود،  موضوع بیمه و ویژگیها و سودمندیهای 

آن از سوی اعضایی که محصول خود را بیمه کرده اند،  برای اعضای دیگر تشریح شود و آنها را 

برانگیزد تا محصول خود را بیمه کنند.  

افراد  حضور  با  و  کارشناسی  کارگروه های  به وسیله  غرامتها  توزیع  بر  دقیقتر  نظارت  انجام     .6

مسئولیت پذیر،  در دستورکار مسئوالن باشد.     

از رسانه های گروهی و همچنین  با بهره گیری  7.   دوره های آموزشی در زمینه بیمه کشاورزی 

کشاورزی،   بیمه  صندوق  مدیریت  نظارت  و  بیمه  کارگزاران  مسئولیت  با  آموزشی  کارگاه های 

برنامه ریزی و برگزار شود.  

8.   از ارتباطات چهره به چهره با کشاورزان و دیگر افراد جوامع روستایی با حضور کارگزاران بیمه 

در روستاها،  بهره گیری شود.  

9.   دوره های گوناگون آموزشی در زمینه بیمه پسته برای کارکنان و کارشناسان صندوق بیمه 

مهمی در  نقش  زیرا  شود؛  برگزار  بیمه  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  شناساندن  به منظور  کشاورزی،  

باال بردن سطح توانمندی و کارایی این کارکنان و در نهایت،  کارایی سازمانهای مرتبط )بویژه 

سازمانهای بیمه ای( خواهد داشت.  

10.   رشته های تحصیلی مرتبط با مدیریت بیمه کشاورزی در سطوح کاردانی و کارشناسی در 

مراکز آموزش عالی و مراکز آموزشی جهاد کشاورزی،  برنامه ریزی و برپا شود.  

بررسی وضعیت بیمه محصول پسته و...
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A Study of Effective Factors in Accepting 
Pistachio Insurance

Case study: City of Mahvalat
Gh.   Sareban*1, M.  R.   Farzane**& F.   Kochakzaei***

Abstract
Agriculture has always been among the most risky economic activities.   Each 
year natural disasters as well as pests and plant diseases impose heavy damage 
on the farmers.   Crop insurance is one of the new strategies for coping with 
risks in agricultural activities and reducing farmers income fluctuations; 
because through its use both further security would be provided for agricultural 
producers and better conditions for attracting private investments in the 
agriculture sector.   In this research, by using simple random sampling, a total 
of 80 questionnaires and interviews in the year 1391 (2012) were conducted 
in the city of Mahvalat City in Razavi Khorasan province.   Factors effective 
in acceptance for insuring pistachio growers were also studied through SPSS 
software and Logit Model.   Result show that variables such as age, level of 
experience, areas under cultivation, production variety, contact level with 
insurance experts and officials, have significant effect on accepting pistachio 
insurance.  

Keywords: 
Insurance Acceptance, Logit Model, Pistachio Growers, City of Mahvalat.  

* MSc of  Agriculture ,  Agriculture Organization of Khorasan Razavi.  
**  MSc of Meteorology, Agriculture Insurance Services Group, Khorasan Razavi.  
***MSc of Agriculture Management, Islamic Azad University of Ghaemshahr.  
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نقش آموزشهای ترویجی در پذیرش بیمه گندم در شهرستان بیجار
علی اصغر ستاره*،  شاهو زارعی**1

چكیده   
فعالیتهای کشاورزی،  پیوسته با خطرهای طبیعی روبه روست؛ زیرا تولید در این بخش،  به طبیعت 

و شرایط آب وهوایی بستگی دارد.   یکی از راه های کاهش مخاطره ها،  بهره  گیری از بیمه محصوالت 

کشاورزی است که موجب کاهش ریسک و بهبود توزیع درامد کشاورزان می شود.   بنابراین،  با 

توجه به اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی در کاهش خطرپذیری و تثبیت درامد کشاورزان،  هدف 

کلی این پژوهش،  بررسی  نقش آموزشهای ترویجی در پذیرش بیمه کشاورزی در میان کشاورزان 

شهرستان بیجار استان کردستان،  در نظر گرفته شد.   داده های مورد نیاز برای این پژوهش،  با 

با  بیمه نشده،   و  بیمه شده  گندمکاران  از  تصادفی  طبقه بندی شده  نمونه گیری  روش  بهکارگیری 

تکمیل پرسشنامه بهشیوه مصاحبه حضوری،  در سال زراعی 92-1391 گردآوری گردید.   برای 

تعیین پایایی پرسشنامه نیز،  ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت که برابر با 0/80 به دست آمد و 

مناسب تشخیص داده شد.   برپایه یافته های پژوهش،  نتیجه بهدستآمده از رگرسیون چند گانه 

نشان داد که متغیرهای ارتباط با شوراها و رهبران محلی،  تماس با کارشناسان بیمه کشاورزی،  

شرکت کردن در کالسهای آموزشی - ترویجی و تماس با کارمندان بانک کشاورزی،  41/7 درصد 

از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند.  

کلیدواژه ها:

آموزشهای ترویجی،  پذیرش بیمه،  گندم،  شهرستان بیجار.  

E-mail: setarea15@yahoo.  com   کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور بیجار *
**  دانشجوی دکتری آمار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
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مقدمه

کشاورزی،  به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادیو همچنین،  جایگاه آن از دیدگاه فراهمسازی 

راه  در  کشور های  اقتصاد  در  کشاورزی  است.  بخش  ویژه ای  توجه  نیازمند  جامعه،   غذایی  مواد 

از جمعیت،  جایگاه ویژه ای  انبوهی  ایران،  به سبب در برگرفتن فعالیت بخش  از جمله  توسعه،  

و  اهمیت  کشاورزی،   محصوالت  به  نیاز  افزایش  و  جمعیت  روزافزون  رشد  با  دیگرسو،   از  دارد. 

جایگاه بخش کشاورزی،  نمایانتر شده است و نیاز و بایستگی به کارگیری تمام توان و امکانات 

برای افزایش فعالیتهای تولیدی این بخش و حمایت از تولیدکنندگان و ماندگاری آنها در کانونهای 

تولید،  بیش از پیش احساس می شود)5(.   در این راستا،  یکی از مسائل مهم در زمینه کشاورزی،  

مسئله نبوداطمینان کامل از درامدبرگرفته از محصول است و به همین دلیل،  فعالیتهای کشاورزی 

همواره با ریسک همراه بوده و کار کشاورزی نیز،  همیشه کسب وکاری مخاطره آمیز به شمار آمده 

است.   این شرایط در سالهای اخیر،  با افزایش تعداد و اندازه بالهای طبیعی،  بویژه بالهای مربوط 

به آب وهوا،  دشوارتر نیز شده است )11(.  

باز  محیطی  در  صنعت،   جمله  از  بخشها  دیگر  به عکس  کشاورزی،   بخش  در  تولید  که  آنجا  از 

صورت می گیرد؛ همواره با مخاطره های گوناگونی،  بویژه از نظر شرایط آب وهوایی و بیماریهای 

گیاهی روبه روست)6(.   از این رو،  کاهش ضریب مخاطره  فعالیتهای اقتصادی و افزایش امنیت 

و  تدبیرها  بستن  به  کار  و  می شود  برشمرده  اقدامی حیاتی  کشاورزی،   بخش  در  سرمایه گذاری 

راهکارهای امنیتی مناسب برای رویارویی با عوامل ریسک ساز،  ضرورتی گریزناپذیر است)9(.   یکی 

از حمایتهای مهمهر کشوری در زمینه بخش کشاورزی که می تواند بستر امنی را برای تولیدات 

راه های مشارکت  باید  رو  از همین  بیمه محصوالت کشاورزی است؛  آورد،   فراهم  بهتر  و  بیشتر 

هرچه بیشتر کشاورزان را برای پذیرش بیمه،  فراهم کرد.   

نقش آموزشهای ترویجی در پذیرش...
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 به طورکلی،  مفهوم بیمه در کشاورزی عبارت است از: تضمین جبران سهمی از خسارتهای داده-

تا  تولید  از  پیش  فاصله  در  اقتصادی  عملیات  برای  نیاز  مورد  بالفعل  عوامل  و  ستانده  ها  و  ها 

مصرف محصوالت در برابر خطرهای تهدیدکننده پیشگیری ناپذیر؛ به شرط آنکه پیشبینی احتمال 

رویدادن مخاطره ها،  امکانپذیر باشد)2(.  

در میان محصوالت کشاورزی کشور،  گندم از جایگاه راهبردی ویژه ای برخوردار است و در بیشتر 

مساحت7730  با  بیجار  شهرستان  راستا،   این  در  می گیرد.    انجام  آن  کشت  کشور،   استانهای 

بالقوه ای  توانمندیهای  دارای  کردستان،   استان  در  بزرگترین شهرستان  به عنوان  مربع،   کیلومتر 

برای تولید محصوالت کشاورزی بویژه گندم است؛ به گونه ای که این شهرستان،  قطب تولید گندم 

استان،  نام گرفته است.  با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه و خسارتهای برامده از رخدادنبالهای 

طبیعی همچون سرمازدگی،  تگرگ و مانند آن،   ضروری به نظر می رسد که کشاورزان منطقه با 

بیمه کشاورزی به عنوان پشتوانه استواری در برابر حوادث و بالهای طبیعی،  بیشتر آشنا شوند.   به 

همین دلیل در این پژوهش،  تالش شده است تا نقش آموزشهای ترویجی در گستردگی پذیرش 

بیمه کشاورزی،  مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.  

پیشینه پژوهش

در این راستا،  پژوهشها و بررسیهای گوناگونی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است.   برای 

نمونه در پژوهشی،  مشرقی و همکاران )1389( نشان دادند که ارتباط با مددکاران ترویجی و 

ایجاد کالسهای ترویجی، تأثیر مثبتی بر تقاضای بیمه دارد )8(.  

 ارتیاعی)1389( نیز در پژوهشی نشان داد که برگزاری کالسهای آموزشی –ترویجی و رسانه های 

ارتباطی،  با متغیر وابسته میزان پذیرش بیمه،  از رابطه ای مثبت و معنیدار برخودار است )1(.  

از عملکرد  بیمه گذاران  به بررسی رضایتمندی  شاهنوشی و همکاران)1388( در پژوهش خود،  
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صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداختند.   به باور آنها،  علتهای عمده نارضایتی 

بیمه گذاران از بیمه محصوالت کشاورزی،  پرداخت نشدن غرامت از سوی صندوق در مورد برخی 

حوادث و برگزار نشدن فعالیتهای آموزشی-ترویجی در زمینه بیمه کشاورزی است )4(.  

ساالری و همکاران )1388( در پژوهش خود،  پیرامون عوامل مؤثربر پذیرش و توسعه بیمه مراتع،  

به این نتایج دست یافتند که: میان تعداد دفعات شرکت کردن مرتعداران در دوره های آموزشی،  

میزان ارائه اطالعات به مرتعداران از سوی صندوق بیمه کشاورزی،  تماس مرتعداران با کارشناسان 

صندوق بیمه ،  آگاهی مرتعداران از هدفها و سودمندیهای بیمه و توسعه بیمه مراتع،  رابطه مثبت 

و معنیداری وجود دارد )3(.  

کهنسال و محمدزاده )1390( در پژوهشی،  به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه زرشک-کاران 

پرداختند.   یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط کشاورز با مروج و سطح زیرکشت محصول،  

دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر تقاضای بیمه زرشک کاران است )7(.  

و  فردی، اقتصادی  گوناگون  عوامل  که  دادند  نشان  پژوهش خود  در  رستمی و همکاران)2007( 

اجتماعی،  بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه کشاورزی تأثیر می  گذارد.  از عوامل مهم در این 

تولید،   در  تنوع  گندم،   تولید  برای  رفته  به کار  کشاورزی  زمینهای  گستردگی  آموزش،   زمینه،  

ریسک گریزی و نوع مالکیت را می توان نام برد )12(.  

امیرنژاد و همکاران)2009( نیز،  در پژوهشی با عنوان: »عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه  کلزاکاران 

شهرستان آمل«،  نشان دادند که خدمات ترویجی و آموزشی از سوی کارشناسان مربوط، می-تواند 

تقاضای بیمه را افزایش دهد )10(.   

روش و ابزار پژوهش

کشاورزی  بیمه  پذیرش  در  ترویجی  آموزشهای  نقش  بررسی  پژوهش،   این  هدف  که  آنجا  از 
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بوده،  از همین رو،  این پژوهش از لحاظ نوع،  پژوهش کاربردی است.   داده های آماری مورد نظر 

پژوهش،  از راه تکمیل پرسشنامه از سوی کشاورزان شهرستان بیجار از توابع استان کردستان 

و به روش مصاحبه حضوری گردآوری شده و برای تعیین نمونه نیز،  روش نمونه گیری تصادفی 

از  که  بوده  عدد   270 شده،   تکمیل  پرسشنامه های  تعداد  است.    رفته  به کار  طبقه بندی شده،  

این تعداد،  180 پرسشنامه مربوط به بیمه نشدگان و 90 پرسشنامه نیز مربوط به بیمه شدگان 

است.  در این پژوهش،  متغیر های مستقل نیز دربرگیرنده: ویژگیهای آموزشی– ترویجی)از جمله: 

شرکت کردن در کالسهای آموزشی- ترویجی بیمه،  نشریه ها و مجله های مرتبط با بیمه کشاورزی،  

برنامه های تلویزیونی و رادیویی مرتبط با بیمه کشاورزی،  فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با 

بیمه کشاورزی،  میزان ارتباط با دوستان و آشنایان،  میزان ارتباط با شوراها،  تماس با کارشناسان 

جهاد کشاورزی،  تماس با کارمندان بانک کشاورزی و تماس با کارشناسان بیمه( بوده است.  

تجزیه وتحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی )شاخصهای گرایش به مرکز،  دربرگیرنده میانگین،  

معیار( و سطح  انحراف  واریانس،   مانند  پراکندگی،   فراوانی،  درصد تجمعی و شاخصهای  درصد 

SPSS استنباطی)دربردارنده ضریبهای همبستگی و رگرسیون چندگانه( با بهره گیری از نرم افزار

انجام گرفته است.  

یافته های پژوهش و بحث

بیشتر گندمکاران  توزیع سنی گندمکاران،  نشاندهنده آن است که  پیرامون  به دست آمده  نتایج 

)30/7 درصد( در گروه سنی 50 تا 60 سال قرار داشته  اند.  میانگین سنی گندمکاران نیز،  51/26 

سال و انحراف معیار آن  12/7است.  کمترین سن در میان گندمکاران 22 سال،  و بیشترین آن85 

سال بوده است.  از دیدگاه وضعیت تأهل نیز، 96/3 درصد پاسخگویان،  متأهل و3/7 درصدشان،  

مجرد بوده اند.  از نظر سطح تحصیالت،  16/7 درصد از گندمکاران،  بیسواد و 79/6 درصد،  زیردیپلم 
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و 20/4 درصد نیز،  تحصیالت دیپلم و باالتر  داشته اند )جدول شماره 1(.  

جدول شماره 1: ویژگیهای فردی پاسخگویان

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقویژگیهای فردی

جنسیت

26096/396/3مرد
103/7100زن

270100جمع

سن

207/47/4کمتر از 30
30-403111/518/9
40-507226/745/6
50-608330/776/3
60-704817/894/1
70-80145/299/3

20/7100باالتر از 80
270100جمع

سطح 
سواد و 
تحصیالت

4516/716/7بیسواد
6825/241/9ابتدایی

5821/563/3راهنمایی
4416/379/6متوسطه
3111/591/1دیپلم

فوق دیپلم و 
248/9100باالتر

270100جمع
برگرفته از: یافته های پژوهش

کارشناسان  با  ارتباط  بودن  )مفید(  میزان سودمند  زمینه  در    ،2 داده های جدول شماره  برپایه 

بیمه کشاورزی،  نزدیک به 84 درصد از گندمکاران با بیشترین فراوانی،  تماس با کارشناسان بیمه 
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کشاورزی را در مورد پذیرش بیمه،  در حد متوسط و بیشتر،  سودمند و اثربخش دانسته اند.  در 

از  درصد   67/4 به  نزدیک  نیز،   کشاورزی  بانک  کارمندان  با  ارتباط  سودمندبودن  میزان  زمینه 

گندمکاران با بیشترین فراوانی،  تماس با کارمندان بانک کشاورزی را در پذیرش بیمه،  در حد 

متوسط و بیشتر،  سودمند برشمرده اند.   درباره میزان سودمند و اثربخش بودن ارتباط با کارشناسان 

جهاد کشاورزی،  نزدیک به 53/3 درصد از گندمکاران با بیشترین فراوانی،  این ارتباط را در حد 

متوسط و بیشتر،  سودمند و اثربخش در پذیرش بیمه به شمار آورده اند.  همچنین،  پیرامون میزان 

سودمند بودن ارتباط با شوراها و رهبران محلی،  نزدیک به 67 درصد از گندمکاران با بیشترین 

فراوانی،  گفته اند که در حد متوسط و بیشتر،  تماس با شوراها و رهبران محلی،  سودمند و اثربخش 

در پذیرش بیمه بوده است.   درباره میزان سودمند بودن ارتباط با دوستان و آشنایان،  نزدیک به 

62/6  درصد از گندمکاران با بیشترین فراوانی،  سودمند بودن این ارتباط را در پذیرش بیمه،  در 

حد متوسط و بیشتر،  ارزیابی کرده اند.  

پیرامون میزان سودمند و اثربخش بودن شرکت کردن در کالسهای آموزشی – ترویجی در جهت 

پذیرش بیمه نیز،  نزدیک به 63/7 درصد از افراد مورد بررسی،  این روش را در حد متوسط به 

باال،  سودمند دانسته اند.  در زمینه میزان سودمندی مطالعه نشریه ها و مجله های ترویجی مرتبط 

با بیمه کشاورزی در پذیرش بیمه کشاورزی،  دیدگاه نزدیک به 50 درصد پاسخگویان،  گویای 

سودمندی و اثربخشی این روش در پذیرش بیمه،  در حد متوسط به باال بوده است.  

درباره میزان سودمند بودن برنامه های تلویزیونی مرتبط با بیمه کشاورزی هم،  نزدیک به 50/7 

درصد پاسخگویان،  آن را در حد متوسط به باال،  روش سودمندی در پذیرش بیمه،  برشمرده اند و 

در مورد فیلمهای آموزشی مرتبط با بیمه کشاورزی نیز،   64/8 درصد از افراد مورد بررسی،  این 

روش را در حد متوسط به باال،  سودمند و اثربخش دانسته اند.  
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جدول شماره 2: میزان سودمند بودن برنامه ها و روشهای آموزشی - ترویجی مرتبط با پذیرش بیمه کشاورزی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگویه ها

6/39/614/833/335/9تماس با کارشناسان بیمه

15/217/426/331/110تماس با کارمندان بانک کشاورزی

19/62733/3137تماس با کارشناسان جهاد کشاورزی

1715/925/925/915/2ارتباط با شوراها و رهبران محلی

18/918/530/417/814/4ارتباط با دوستان و آشنایان

15/620/725/927/410/4شرکت در کالسهای آموزشی - ترویجی

نشریه ها و مجله های ترویجی مرتبط با 
22/627/427/812/210بیمه کشاورزی

برنامه های تلویزیونی مرتبط با بیمه 
18/131/126/718/15/9کشاورزی

فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با 
9/325/933/713/717/4بیمه کشاورزی

طیف لیکرت: خیلی کم: 1     کم: 2      متوسط: 3       زیاد: 4      خیلی زیاد: 5
برگرفته از: یافته های پژوهش

اولویتبندی میزان سودمند بودن روشهای آموزشی - ترویجی مرتبط با پذیرش بیمه با بهره گیری 

از شاخص ضریب تغییرات نیز،  نشان می دهد،  باالترین رتبه در میان گویه ها،  مربوط به تماس 

با کارشناسان بیمه کشاورزی است؛ در حالی که پایینترین رتبه،  به مطالعه نشریه ها و مجله های 

ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی اختصاص دارد )جدول شماره 3(.  
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جدول شماره 3: اولویتبندی میزان سودمند بودن روشهای آموزشی - ترویجی مرتبط با پذیرش بیمه کشاورزی

میانگین گویه ها
رتبه ای

انحراف 
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

3/831/1980/311تماس با کارشناسان بیمه

3/041/2110/392فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی

3/031/2240/403تماس با کارمندان بانک کشاورزی
2/961/2340/414شرکت در کالسهای آموزشی - ترویجی

3/061/3080/425ارتباط با شوراها و رهبران محلی

2/631/1490/436برنامه های تلویزیونی مرتبط با بیمه کشاورزی

2/611/1480/437تماس با کارشناسان جهاد کشاورزی
2/901/3010/448ارتباط با دوستان و آشنایان

2/601/2420/479نشریه ها و مجله های ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی

طیف لیکرت: خیلی کم: 1   کم: 2  متوسط: 3     زیاد: 4    خیلی زیاد: 5
برگرفته از: یافته های پژوهش

یافته های به دست آمده از آزمون همبستگی میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نیز نشان داد،  

میان متغیرهای شرکت کردن در کالسهای آموزشی- ترویجی بیمه،  نشریه ها و مجله های مرتبط 

بیمه کشاورزی،  فیلمهای آموزشی -  تلویزیون ورادیویی مرتبطبا  برنامه های  بیمه کشاورزی،   با 

ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی،  میزان ارتباط با دوستان و آشنایان،  میزان ارتباط با شوراها،  

تماس با کارمندان بانک کشاورزی،  تماس با کارشناسان بیمه،  با متغیر وابسته پذیرش بیمه،  رابطه 

مثبت و معنیداری در سطح 99 درصد وجود دارد.   ولی میان متغیر تماس با کارشناسان جهاد 

کشاورزی با متغیر وابسته پژوهش )پذیرش بیمه( رابطه معنیداری مشاهده نشد )جدول شماره4(.  
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جدول شماره 4: نتایج آزمون ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پذیرش بیمه

سطح معنیداریضریب همبستگیگویه ها
0/000**0/471تماس با کارشناسان بیمه

0/000**0/341تماس با کارمندان بانک کشاورزی

0/0940/122تماس با کارشناسان جهاد کشاورزی

0/000**0/562ارتباط با شوراها و رهبران محلی

0/000**0/317ارتباط با دوستان و آشنایان

0/000**0/365شرکت در کالسهای آموزشی - ترویجی

0/009**0/158نشریه ها و مجله های ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی

0/000**0/211برنامه های تلویزیونی مرتبط با بیمه کشاورزی

0/000**0/349فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی

** همبستگی معنیدار در سطح 0/01
برگرفته از: یافته های پژوهش

تأثیر آموزشهای ترویجی بر میزان پذیرش بیمه کشاورزی

از رگرسیون چندگانه  وابسته،   بر متغیر  تأثیر متغیرهای مستقل  بررسی  برای  این پژوهش،   در 

به روش گام به گام،  بهره گرفته شده است.   برپایه داده های جدول شماره 5،  تنها چهار متغیر،  توانایی 

ورود به معادله رگرسیون را پیدا کردند.   در گام نخست،  متغیر ارتباط با شوراها و رهبران محلی 

 R2=0/314  و ضریب تعیین آن نیز R=0/56 وارد معادله شد که ضریب همبستگی چندگانه آن

به دست آمد.  بدین مفهوم که این متغیر،  به تنهایی نزدیک به 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته 

را تبیین می کند.  در گام دوم،  متغیر ارتباط با کارشناسان بیمه کشاورزی وارد معادله شد که 

ضریب همبستگی چندگانه آن  R=0/615 و ضریب تعیین آن نیزR2=0/378 به دست آمد.  در گام 

سوم،  متغیر شرکت کردن در کالسهای آموزشی - ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی وارد معادله 

شد که ضریب همبستگی چندگانه آن R=0/638 و ضریب تعیین  R2=0/407  به دست آمد.  در 

نقش آموزشهای ترویجی در پذیرش...
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 R=0/652گام چهارم نیز،  متغیر تماس با کارمندان بانک کشاورزی با ضریب همبستگی چندگانه

و ضریب تعیینR2=0/425 به دست آمد.  در مجموع و بر پایه ضریب تعیین تعدیل شده می توان 

نتیجه گرفت که نزدیک به 41/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته از راه چهار متغیر پیشگفته،  

تبیین می  شود.  

جدول شماره 5 : نتایج متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه کشاورزی

متغیر مستقل
ضریب 

همبستگی
ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

انحراف از 
تخمین 

0/5600/3140/3111/011ارتباط با شوراها و رهبران محلی
0/6150/3780/3730/964تماس با کارشناسان بیمه کشاورزی

0/6380/4070/4000/943شرکت در کالسهای آموزشی - ترویجی
0/6520/4250/4170/930تماس با کارمندان بانک کشاورزی

برگرفته از: یافته های پژوهش

داده های جدول شماره 6 نیز،  ضریبهای رگرسیون تأثیر آموزشهای ترویجی را بر متغیر وابسته 
نشان می دهد.   برپایه ضریبهای نگاشته شده در جدول شماره 6،  معادله خط رگرسیون چندگانه 

را نیز می توان به شرح زیر مطرح کرد:

( ) ( ) ( ) ( )y x x x x= + + +1 2 3 40/ 373 0/ 244 0/154 0/147

 جدول شماره 6 : ضریبهای رگرسیون تأثیر آموزشهای ترویجی بر پذیرش بیمه کشاورزی

Bمتغیر مستقل
 Std.  
Error

Betat  .Sig

X1(0/3480/0500/3737/0030/000( ارتباط با شوراها و رهبران محلی
X2(0/2480/0520/2444/7680/000( تماس با کارشناسان بیمه

X3(0/1520/0490/1543/0760/002( شرکت در کالسهای آموزشی - ترویجی
X4(0/1460/0500/1472/9550/003( تماس با کارمندان بانک کشاورزی

1/9780/049.  .  .  .  .     0/4600/233ضریب ثابت
برگرفته از: یافته های پژوهش

ستاره ، زارعی
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نتیجه گیری و پیشنهادها
کارشناسان  با  تماس  به ترتیب:  و  از جمله  ترویجی،   روشهای  داد،   نشان  پژوهش  این  یافته های 
بیمه کشاورزی،  فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با بیمه کشاورزی،  تماس با کارمندان بانک 
کشاورزی،  شرکت کردن در کالسهای آموزشی - ترویجی و تماس با شوراها و رهبران محلی،  از 

باالترین اولویت در جهت پذیرش بیمه کشاورزی برخوردار بودند.  
نمایان کرد که میان متغیرهای مستقل شرکت در  نیز  از آزمون همبستگی  نتایج به دست آمده 
کشاورزی،   بیمه  با  مرتبط  مجله های  و  نشریه ها  کشاورزی،   بیمه  ترویجی  آموزشی-  کالسهای 
برنامه های تلویزیونی ورادیویی مرتبط با بیمه کشاورزی،  فیلمهای آموزشی - ترویجی مرتبط با 
بیمه کشاورزی،  میزان ارتباط با دوستان و آشنایان،  میزان ارتباط با شوراها،  تماس با کارمندان 
بانک کشاورزی وتماس با کارشناسان بیمه،  با متغیر وابسته،  رابطه مثبت و معنیداری در سطح 
99 درصد وجود دارد؛ از همین رو  با افزایش یافتن میزان سودمندی و اثربخش بودن روشهای 
ترویجی پیشگفته از دیدگاه گندمکاران،  میزان پذیرش بیمه کشاورزی نیز،  افزایش خواهد یافت.  

برای  منظور  به  که  می شود  پیشنهاد  چندگانه،   رگرسیون  تحلیل  از  برگرفته  نتایج  به  توجه  با 
افزایش و بهبود همه سویه سطح دانش و اطالعات بهره برداران در مورد بیمه کشاورزی،  کالسهای 

پیوسته ای با  حضور کارشناسان بیمه کشاورزی و بویژه کارگزاران همان منطقه،  برگزار شود.  
همچنین،  با توجه به ارتباط مثبت میان کارشناسان بیمه کشاورزی با کشاورزان،  پیشنهاد می شود 
که با برگزاری کالسهای روشهای ترویجی مناسب و روزامد،  سطح کارایی و توانمندی کارشناسان 
افزایش داده  ارتباط مثبت میان آنها،  بهبود و  این راه،   از  تا  یابد  افزایش  در زمینه ترویج بیمه 
شود.  در پایان،  با توجه به ارتباط مثبت میان شوراها و کارمندان بانک،  پیشنهاد می شود،  برای 
و  یاری  بیمه کشاورزی،   ترویج  برای  پیشگفته،   افراد  از  آگاهی کشاورزان،   یافتن سطح  افزایش 

همکاری گرفته شود.    
سپاسگزاری

در اینجا بایسته است،  از آقای مهدی خدابنده لو،  مدیر عامل شرکت کارگزاری بیمه کشاورزی در 
شهرستان بیجار و آقای امیر فرمانی فرد،  کارشناس بیمه شعبه بانک کشاورزی منطقه که ما را در 

فرایند این پژوهش یاری کردند،  سپاسگزاری و قدردانی شود.   

نقش آموزشهای ترویجی در پذیرش...
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The Role of Extension Training Activities
 in Accepting Wheat Insurance

in the City of  Bijar
A.  A.   Setare* & Sh.   Zarei**1

Abstract
Agricultural activities are constantly facing natural hazards.   The reason 
is that production in this section is tied up to climatic conditions and 
nature.   One way to reduce risks is using agricultural crops insurance 
available to reduce risk and improve income distribution among 
farmers.   Therefore given the importance of agricultural products 
insurance in reducing risks and stabilizing farmers’ income, the main 
purpose of this research is to role of extension training activities on 
agricultural crops insurance acceptance among farmers in Bijar city.   
The data were collected through application of categorized random 
sampling for insured and non-insured wheat cultivators and completion 
of a questionnaire, based on personal interviews, in 2012-2013.   The 
Coronbach Alpha coefficient was used to determine the reliability of 
the questionnaire which was set at 0/80 and thus was considered as 
being favorable.   Results of stepwise multiple regression also indicated 
that 41/7 percent of variation in the dependent variable was explained 
by the variables including; contact with agricultural insurance experts, 
attendance in extension training class and contacting the staff of the 
Agricultural Bank.  

Keywords: 
Extension Training, Insurance Acceptance, Wheat, Bijar City.  
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تغییر اقلیم و مدیریت ریسک کشاورزی در ایران
زهرا حسینی ایوری * ،  مجید خزاعی فدافن**1

بازنگری،  اصالح و تکمیل: حسین رسول اف )فراوند(

چكیده
بخش کشاورزی در چند سال گذشته،  با آشفتگیها،  چالشها و نوسانهای بسیاری،  از جمله نوسانهای افزایش قیمت 

محصول و نهاده ها،  روبه رو بوده است.   در این میان،  بحرانهای کالن اقتصادی،  شیوع آفتها و بیماریها و حوادث 

نامساعد آب وهوایی مانند سیل و خشکسالی به دلیل تغییرات اقلیمی نیز،  نوسانهای شدیدی را در تولید محصول،  به 

دنبال داشته است.  ناپایداری آب وهوا،  خطری بزرگ برای تولید محصوالت کشاورزی است و این خطر،  به احتمال 

فراوان،  زیر تأثیر تغییرات اقلیمی در آینده افزایش خواهد یافت.   بررسی و ارزیابی موضوع جهانی تغییرات اقلیمی از 

پیچیدگی بسیاری برخوردار است؛ ولی دست کم این توافق عمومی وجود دارد که گرمترشدن فزاینده کره زمین در 

حال رویدادن است و فعالیتهای انسانی،  آن را تشدید می کند.   پیشبینی می شود که تغییرات اقلیمی،  به افزایش 

متوسط دما ،  افزایش تغییرات بارش باران و افزایش در دفعات پدیدآمدن و شدت رویدادهای ناگوار اقلیمی مانند 

خشکسالی و سیل،  بینجامد.   در نتیجه ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی،  کشاورزان به آسانی در دسترس مخاطره 

های چشمگیر تولید قرار می گیرند که به احتمال بسیار،  در آینده افزایش نیز می یابد.   این مقاله،  به بررسی خطرهای 

برخاسته از ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی برای تولید محصوالت کشاورزی،  و روشهای مدیریت ریسک،  بویژه 

نقش بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان ابزاری مؤثر برای تولیدکنندگان کشاورزی می پردازد.   در این راستا نشان 

داده می شود که اگرچه بیمه،  به تنهایی نمی تواند ابزاری کامل در برابر پیامدهای گرمایش جهانی بویژه در نواحی 

با کاهش عملکرد در نتیجه تغییر اقلیم باشد؛ ولی این توانمندی را دارد که اثر افزایش رویدادهای ناگوار اقلیمی را 

بهبود دهد.   از سویی،  اگر احتمال پدید آمدن این رویدادها افزایش یابد،  بیمه باید به هماهنگی و سازگاری حق 

بیمه های خود و تالش برای پیشبینی چنین تغییراتی بپردازد؛ ولی به هرروی،  همچنان ابزار سودمندی در چنین 

شرایطی خواهد بود.  

کلیدواژه ها:
تغییر اقلیم،  بیمه محصوالت کشاورزی،  مدیریت ریسک،  گرمایش زمین

* کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خلیل آباد.  
** کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی،  کارشناس صندوق بیمه کشاورزی،  شهرستان کاشمر.  
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مقدمه 

آب وهوا یا به دیگر سخن،  شرایط جوی و اقلیمی حاکم در یک زمان و یک منطقه معین،  مهمترین 

پایدار نیست و  اقلیم یک منطقه،   به شمار می آید.   بر حیات در کره زمین  عنصر محیطی مؤثر 

زیر تأثیر دو گروه از عوامل،  تغییر می کند: 1( عواملی که باعث تغییرات ساالنه اقلیمی می شوند،  

2( عواملی که روندهای تغییر درازمدت را پدید می آورند.   در این راستا،  پدیدیده های ال نینو،  

النینا و نائو،  علتهای اصلی پیدایش تغییرات کوتاهمدت اقلیمی در سطح جهان به شمار می روند؛ 

در حالی که،  تغییرات درازمدت اقلیمی جهان )در مقیاس زمانی 10 تا 1000 سال( زیر تأثیر دو 

عامل اصلی،  یعنی تغییر انرژی ورودی از سوی خورشید و گرمایش جهانی برخاسته از تشدید 

اثرهای گلخانه ای قرار دارد.  )3(

عوامل گوناگونی باعث برهم خوردن شرایط حاکم بر اجزای چندگانه سامانه )سیستم( اقلیم کره 

زمین می شود که می تواند تأثیرهایی را بر دیگر اجزای آن بگذارد.  این عوامل،  به دو بخش عاملهای 

درونی برخاسته از کنشهای متقابل میان اجزای سامانه اقلیم و عاملهای بیرونی طبیعی برامده از 

تابش خورشیدی،  فعالیتهای آتشفشانی و افزایش غیرطبیعی گازهای گلخانه ای،  بخشبندی پذیر 

می گذارد،  افزایش  تأثیر  زمین  کره  اقلیم  سامانه  بر  غیر طبیعی  به صورت  که  عاملی  است.  تنها 

گازهای گلخانه ای است.  بررسی وضعیت انتشار این گازها نشان می دهد که پس از انقالب صنعتی 

در نیمه سده 18 میالدی،  به دلیل افزایش روزافزون صنایع وبه دنبال آن،  افزایش بهره برداری از 

سوختهای فسیلی،  توازن مقدار گازهای گلخانه ای در هواسپهر)جّو یا اتمسفر( زمین برهم خورده 

و مقادیر آن گازها،  بویژه گاز دی اکسید کربن،  افزایش یافته است)2 و 6(.  این افزایش سبب 

گازهای  به وسیله  پیش  از  زمین،  بیش  از  تابیده شده  قرمز(  )مادون  فروسروخ  امواج  تا  می شود 

گلخانه ای جذب شود و  هواسپهر کره زمین را گرمتر کند.  گرمتر شدن هواسپهر کره زمین نیز به 

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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نوبه خود،  بر وضعیت دیگر اجزای سامانه اقلیم تأثیرمی گذارد و پدیده تغییر اقلیم را پدید می آورد 

)6(.  به طورکلی می توان گفت،  تغییر آب وهوا،  برگرفته شده از دو عامل دما و میزان بارش است که با 

تغییر هریک از این عوامل، تغییر اقلیم روی می دهد و در پی آن نیز چگونگی زندگی انسانها،  تغییر 

می یابدکه یکی از این اثرها و پیامدها،  آسیبهای پدیدارشده در بخش کشاورزی است)2(.  

در دهه های اخیر،  شدت و دفعات رویدادن حوادث حاد آب وهوایی،  به طور چشمگیری افزایش یافته 

و باعث آسیبهای شدید و تلفات بسیار در سراسر جهان  شده است.  )نمودارهای شماره1 و 2(

نمودار شماره1 : تعداد بالهای طبیعی ثبت شده در پایگاه داده های رویدادهای اضطراری  از سال1900 تا 2005
برگرفته از: منبع شماره 10

نمودار شماره 2: پیشبینی افزایش میانگین دما بر اثر تغییرات اقلیمی
برگرفته از: منبع شماره 16
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این  زمین،   از  آن  گسترده  بهره برداری  و  آب وهوا  به  کشاورزی  بخش  فراوان  وابستگی  به دلیل 

بخش اقتصادی،  دربرابر هرگونه افزایش در میزان بالهای طبیعی و تغییرات آب وهوایی،  بسیار 

آسیب پذیر است.   از سویی،  با اینکه خطرهای آب وهوایی،  میان مرزهای جغرافیایی و سیاسی و 

یا تفاوتهای سطح درامد،  تبعیضی نمی گذارد،  ولی شوربختانه، کشورهای در راه توسعه از جمله 

کشورمان،  نسبت به افزایش این خطرها،  از کشورهای توسعه یافته،  آسیب پذیرترند )14(.  

اثرهای تغییر اقلیم بر کشاورزی

نشده  شناخته  کامل،   به طور  هنوز  و  بوده  گسترده  کشاورزی،   اقلیمی بر  تغییرات  بالقوه  اثرهای 

پیاپی  پدیدآمدن  و  بیماریها  افزایش  مانند  بالقوه،   اقلیمی، چالشهایی  تغییرات  اینکه  است.  با 

رویدادهای ناگوار آب وهوایی را به دنبال دارد،  ممکن است فرصتهای مناسبی را هم برای ارائه 

محصوالت نوین و افزایش عملکرد محصوالت پیشین،  به ارمغان بیاورد )نمودار شماره3(.  در این 

راستا،  باورها و دیدگاههایی وجود دارد که اثرهای سودمند افزایش CO2 برای گیاهان،  ممکن 

است بتواند شماری از اثرهای زیان آور تغییر اقلیم را جبران کند.  با این حال،  پژوهشهایی نشان 

می دهد که اثر افزایش CO2 بر رشد و عملکرد گیاهان،  وابسته به مسیر فتوسنتزی،  ارقام گیاهان،  

مرحله رشد،  روش آبیاری و شیوه های مدیریت نیتروژن،  خواهد بود )20(.  

در این راستا،  پیشبینی می شود که به  طور میانگین در بیشتر گونه ها و در شرایط بدون تنش،  

عملکرد محصول برای گیاهان با مسیر فتوسنتزی C3 در بازه 10 تا 20درصدی،  و برای گیاهان با 

مسیر فتوسنتزی C4 در بازه صفر تا10 درصدی،  افزایش یابد )28(.   با این حال،  دما و بارش در 

چند دهه آینده نیز تغییر خواهد کرد و به طور بالقوه،  اثرهای مستقیم افزایش CO2 را بر گیاهان 

محدود خواهد کرد )21(.  

از سویی،  اندازه دما برای رشد ونمو گیاه،  مهم است و برای دستیابی به حداکثر عملکرد برای هر 

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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محصول نیز،  یک بازه دمایی مطلوب وجود دارد.   در این زمینه،  دمای باالتر،  رشدگیاهان یکساله 

را از راه شتابدهی به مراحل رشد ونمو،  افزایش می دهد؛ بنابراین نیاز آبی آنها نیز افزایش خواهد 

یافت.  اگر یک رقم گیاهی در آب وهوای نزدیک به دمای مطلوب رشد کند،  افزایش چنددرجه ای 

دما می تواند،  فتوسنتز را کاهش دهد و دوره رشد را کوتاه کند.   درجه حرارت باال در دوره گلدهی 

نیز ممکن است،  سبب کاهش تعداد دانه،  اندازه و کیفیت آن شود )8(.  

افزایش غلظت CO2 در هواسپهر )اتمسفر( به احتمال بسیار،  باعث برانگیختن رشد علفهای هرز 

 CO2 خواهد شد.   شماری از علفهای هرز در مقایسه با گیاهان زراعی،  پاسخ مثبت تری به افزایش

می دهند،  بویژه علفهای هرز مهاجم با مسیر فتوسنتزی C3 که با بهره گیری از اندامهای رویشی 

تکثیر می شوند)21(.  

نمودار شماره 3: اثرهای بالقوه تغییر اقلیم بر محصوالت کشاورزی کانادا 

برگرفته از: منبع شماره 18

اثرهای مثبت اثرهای منفی

افزایش آلودگی به آفتها

افزایش فرسایش خاک

افزایش بازدهی بر اثر 
افزایش دما

خسارت به محصوالت به دلیل 
گرمای شدید

افزایش رشد علفهای هرز و 
شیوع بیماریها

کاهش کارایی علفکشها و 
آفتکشها

افزایش تنشهای رطوبتی و 
خشکسالی

مشکلهای کاشت به دلیل 
پیشبینیهایی با قابلیت اطمینان کم

اثرهای اساسی بر محصوالت، نامعین است و تا 
حد زیادی به میزان سازگاری محصوالت وابسته 

است

تغییرات پیشبینی شده:
افزایش دما

ایجاد شرایط خشک تر یا مرطوب تر
افزایش رخدادهای ویرانگر آب وهوایی

افزایش co2 اتمسفر 
افزایش بازدهی به دلیل افزایش  co2تغییر شرایط بازار

امکان رشد محصوالت نوین

فصل های رشد طوالنی تر

افزایش سرعت بلوغ

کاهش استرس رطوبتی

حسینی ، خزاعی
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از سویی،  آفتهای گیاهی،  مسئول اصلی پیامدهای ناگوار و زیان آور بزرگ در زمینه کاهش عملکرد 

گیاهان به شمار می آیند.   بسیاری از آنها،  بویژه حشرات،  نسبت به دما حساس هستند؛ زیرا در 

دسته جانوران خونسرد قرار دارند.   به طورکلی،  درجه حرارت باالتر، رشدونمو و زادآوری آنها را 

تندتر می کند و با کوتاه کردن فاصله زمانی میان پیدایش نسلها،  گسترش و پراکنش آنها را نیز 

افزایش می دهد که با گرمتر شدن زمستان،  بقا و احتمال افزایش جمعیت آنها در فصل رشد بعدی 

نیز،  دوچندان خواهد شد.   

گردش  الگوهای  و  سرعت  تابش،   شبنم،   رطوبت،   بارش،   دما،   دربردارنده:  آب وهوایی،   عوامل 

نیز،   بیماریهای گیاهی  ماندگاری  و  بر رشد،  گسترش  اقلیمی،   ناگوار  رویدادهای  پیدایش  و  باد 

گیاهی  بیماریهای  گسترش  به  بیشتر،   بارش  و  رطوبت  و  باالتر  حرارت  تأثیرمی گذارد.  درجه 

می انجامد،  زیرا رطوبت باعث افزایش جوانه زنی  هاگها)اسپور( و گسترش قارچها و باکتریها خواهد 

شد )29(.  

با حداکثر سرعت  آینده شدیدتر خواهد شد که  در  بسیار،   احتمال  به  نیز  توفانهای گرمسیری 

باد بیشتر و بارشهای سنگینتر و افزایش پیوسته دمای سطح دریاهای گرمسیری،  همراه خواهد 

نمونه،   به طور  بیماریهای گیاهی داشته است.    اخیر  بود )21(.  توفان،  نقش مهمی در گسترش 

ایاالت متحده امریکا،  روی داد،  آلوده سازی مزارع  ایوان،  که در سپتامبر سال 2004 در  توفان 

نیز،  در  ایالت فلوریدا  به اسپور زنگ آسیایی سویا،  به دنبال داشته است.  صنعت مرکبات در  را 

کشاورزی  وزارت  سویی،   از  است.    دیده  فراوانی  خسارت  اخیر،   ازتوفانهای  گوناگون،   فصلهای 

بیماری شانکر مرکبات  بردن  بین  از  اعالم کرد که  ژانویه 2006  در   )USDA( ایاالت متحده 

)یک بیماری باکتریایی گیاهی که بزرگترین خطر برای صنعت مرکبات در نظر گرفته شده است( 

ممکن نیست؛ زیرا برپایه تجزیه وتحلیل USDA،  توفانهای بی سابقه بین سالهای 2004 و 2005 
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باعث پراکنش و گسترش سهمگین عامل بیماریزای شانکر مرکبات شده است تا حدی که باید 

برنامه مدیریت نوینی برای کنترل این بیماری،  طراحی شود.   از سویی،  چنانچه تغییرات اقلیمی،  

رطوبت و دمای منطقه پیشگفته را افزایش دهد،  این احتمال وجود داردکه بیماریهای همه گیر 

و عاملهای بیماریزای قارچی برگ نیز گسترش  یابد و بر تعداد جمعیت زمستان گذران آفتها نیز،  

افزوده شود )13(.  

از دیگر سو،  پیامدها و اثرهای تغییر اقلیم بر دامها نیز،  بسته به تعدادی از عوامل همچون میزان 

افزایش دما و قیمت خوراک دام،  گوناگون و متغیر است.   برای نمونه،  گاوهای شیری بویژه به 

تنش گرما حساس هستند؛ زیرا دمای بهینه برای تولید شیر،  بین 4/5 تا 24 درجه سانتیگراد 

است.   همچنین،  افزون بر درجه حرارت محیط،  اندازه رطوبت و سرعت باد نیز بر عملکرد تولید 

محصوالت دامی تأثیر می گذارد.   از سویی،  تغییرات اقلیمی  می تواند بر تولیدات گاو گوشتی و 

صنایع مرغ،  هم از راه اثرهای مستقیم بر تولید و هم از راه غیرمستقیم از جمله تغییر در قیمت 

دانه،  بهره وری مرتع،  و یا هزینه دستگاه های خنک کننده،  تأثیر بگذارد.   در این میان،  هزینه 

دستگاه های خنک کننده،  بویژه با توجه به روند رو به باال با شیب تند در قیمت سوختهای فسیلی،  

نگران کننده است.   به طورکلی،  تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که نظامهای )سیستمهای( 

تولید و پرورش دام که بدقت مدیریت می شوند،  نسبت به نظامهای تولید زراعی،  توانش )پتانسیل( 

بیشتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی دارند. بخشی از این سازگاری،  ممکن است به دلیل بهره 

برداری از منابع انرژی جایگزین در این نظامهای تولیدی باشد.  )13(

اثرهای تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران

ایران در پهنه بندی اقلیمی  جهان،  در شمار مناطق خشک و نیمه خشک است.   بررسی داده های 

نقاط  دیگر  همانند  کشور،   اقلیم  وضعیت  از  انجام گرفته  پیشبینیهای  نیز  و  هواشناسی  تاریخی 
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آینده  در  روند  این  ادامۀ  و  اخیر  دهه های  در  اقلیم  تغییر  پدیدۀ  رویدادن  نشاندهندۀ  جهان،  

است.   در گزارش سال 2007 »هیئت بین الدول تغییراقلیمIPCC ( 1 («،  اطالعات 5 ایستگاه 

هواشناسی با حداقل 100 سال داده در کشور تحلیل شده است که نتایج آن برای همۀ ایستگاه ها،  

افزایش معنیدار میانگین دمای ساالنه را نشان می دهد.   پیشبینیهای IPCC برای ایران برپایه 

سناریوی تغییر اقلیم نیز،  نشاندهندۀ افزایش متوسط درجۀ حرارت تا 2 درجۀ سانتیگراد در 30 

سال آینده 3/5 تا 4 درجه سانتیگراد تا 100 سال آینده است که در این صورت،  بارندگی نیز 

در سطح کشور،  افت محسوسی خواهد داشت؛ افزون بر اینکه باالرفتن درجۀ حرارت،  به افزایش 

چشمگیر سطح تبخیر و تعرق ساالنه خواهد انجامید )هم اکنون نیز،  این مقدار در اغلب مناطق 

ایران از میزان بارندگی ساالنه،  به مراتب بیشتر است(.   IPCC این مسئله را چالشی جدی برای 

مناطق خشک و کم باران از جمله ایران می داند و پیامد منفی آن را اینگونه پیشبینی می کند 

که تولید محصول راهبردی غالت در ایران تا 30 سال آینده ، به مقدار 30 درصد نسبت به سطح 

تولید کنونی،  کاهش می یابد.  )21(

چنانکه نمایان است،  بخش کشاورزی ایران،  یکی از اصلی ترین بخشهای تأثیر پذیر از تغییر اقلیم 

به شمار می آید.   نظر به اهمیت این موضوع،  خوشبختانه بتازگی در کشور،  پژوهشها و بررسیهایی 

دربارۀ شناخت ماهیت و میزان آثاری که این پدیده،  بویژه بر متغیرهای فیزیکی منابع آب و بخش 

اقتصادی این  انجام شده است هرچند که به نظر می رسد،  چالشها و پیامدهای  کشاورزی دارد،  

پدیده و راهکارهای بالقوۀ رویارویی با آن،  کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.   در راستای 

بررسیهای پیشگفته،  گروه علوم کشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران چند سال 

پیش،  همایشي یکروزه )در تاریخ 89/2/30( با شرکت شماری از اعضاي فرهنگستان،  استادان 

1.   Intergovernmental Panel on Climate Change

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...



13
94 

ان
ست

تاب

143

دانشگاه ها،  پژوهشگران،  مسئوالن اجرایي و سازمانهاي مردمنهاد و کشاورزان،  درباره اثرگذاري هاي 

تغییر اقلیم بر کشاورزي و منابع طبیعي ایران،  برگزار کرد و بر این اساس،  دیدگاه های مشترک 

به دست آمده را در بیانیه خود،  اعالم داشت که با توجه به اهمیت موضوع،  در اینجا،  نگاهی گذرا 

به آن خواهیم کرد:

1.   به طورکلي تغییر اقلیم و گرمایش زمین،  رویدادي است که در حال رخ دادن است و کشور ما 

نیز از جنبه هاي گوناگون،  با اثرگذاري هاي بد و ناگوار )سوء( آن روبه رو بوده و خواهد بود.  

2.   این اثرگذاري هاي ناگوار )سوء( در همه بخشهاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي کشور،  نمود 

دارد و بخش کشاورزي و منابع طبیعي نیز با آن روبه رو خواهد شد.   به همین دلیل،  تغییر اقلیم،  

مهمترین چالش فراروي این بخش در آینده است.  

اقلیم،  ممکن است بر همه اجزاي امنیت غذایي کشور از جمله  3.   اثرگذاري هاي ناگوار تغییر 

تولید،  دسترسي و مصرف و همچنین،  پایداري نظامهاي تأمین و توزیع غذایي،  تأثیر داشته باشد.  

و  چالشها  مهمترین  از  یکي  غیرمستقیم،   یا  مستقیم  به طور  کشور،   سطح  در  آب  کمبود     .4

و شبکه هاي  زیرساخت  تمامي  مورد،   این  در  و  بود  اقلیم خواهد  تغییر  از  برخاسته  دشواریهای 

مربوط به بهره برداري از آب و توزیع آن در عرصه هاي کشاورزي نیز، زیر  تأثیر قرار خواهند گرفت.  

بر سودمندیهای  افزون  بویژه جنگلها و مراتع که مي توانند  5.   عرصه هاي منابع طبیعي کشور 

پرشمار خود،  به عنوان مخزني براي جذب کربن عمل کنند،  به علت بهره برداري بي رویه،  به صورت 

چندگانه اي، زیر  تأثیر ناگوار )سوء( تغییرات اقلیم قرار خواهند گرفت.   از سوي دیگر،  اثرگذاري هاي 

ناگوار تغییر اقلیم بر مراتع کشور،  به تغییرات گسترده اي در نظامهاي دامپروري سنتي و بویژه 

پرورش گوسفند و بز مي انجامد و در مقیاس گسترده تر،  فراهمسازی علوفه و خوراک دامداریهاي 

صنعتي و طیور را نیز،  به مخاطره خواهد انداخت.  
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گندم  کشور،  بویژه  )استراتژیک(  راهبردي  محصوالت  بر  اقلیم  تغییر  ناگوار  اثرگذاري هاي     .6

به علت گستردگي کشت آن،  بیشتر از دیگر محصوالت خواهد بود.   به طورکلي به علت کمبود آب،  

افزایش دماي هوا و کاهش درجه تناسب زمینها براي کشِت شماری از محصوالت کنونی،  تولید 

آنها کاهش خواهد یافت و در موارد بسیاری،  محصوالت کم آب )خواه( و آنهایي که به تغییرات 

به  محصوالت  از  شماری  کشِت  عرصه هاي  انتقال  شد.    خواهند  جایگزین  سازگارترند،   اقلیمي 

مناطق دیگر،  براي نمونه،  انتقال محل کشت زعفران به مناطق شمالي استان خراسان )رضوي 

و شمالي( مي تواند نمونه اي از این نوع تغییر باشد )بررسیهاي انجام گرفته از راه مدلهاي اقلیمي 

نیز،  چنین روندي را تأیید کرده است(.   انتظار مي رود،  به تدریج مناطق کشِت شماری از انواع 

درختان میوه نیز،  به علت نیاز به دماهاي پایین در بخشي از مراحل رشدونمو خود،  براي فراهم 

شدن شرایط گلدهي و تشکیل میوه،  به مناطق مساعدتر منتقل شود)1(.  

راهبردهای سازگاری و کاهش خطرهای تغییر اقلیم

الف. سازگاری

رویکرد به کار رفته برای کاهش خطرهای مرتبط باتغییرات اقلیمی،  بیشتر،  دربردارنده روشهایی 

مانند تغییر تاریخ کاشت،  تغییررقم محصول،  و اقدامهای زراعی است.  با این حال، برای سازگاری 

با تغییرات اقلیمی، ممکن است کشاورزان،  نیازمند بهره گیری ازشیوه های مدیریتی و فناوریهایی 

فراتر از روشهایی باشند که امروزه در دست است.  در این راستا،  پژوهشها باید نقش فعالتری برای 

پاسخ و تولید فناوریهای مورد نیاز برای رویارویی با چنین چالشهای در آینده،  داشته باشند.   به 

نظر می رسد،  فرایند آموزش،  راهی کارامد و مؤثر برای اجرای برنامه ای باشد که هدف آن کاهش 

خطرهای مرتبط با تغییرات اقلیمی است. نکته ها و راهبردهای سازگاری زیر،  می تواند بخشی از 

این برنامه باشد: 
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صورت،   این  هستند.  در  مؤثر  و  کم هزینه  گزینه هایی  برداشت  و  کاشت  تاریخهای  تغییر     .1

خطرهای عمده می تواند به فرصتی تجاری متفاوت با قیمتهای پایینتر انتقال یابد.  

2.   تغییر رقم گیاه،  یکی دیگر از گزینه های کم هزینه است؛ هرچند شماری از ارقام،  نیاز به هزینه 

بیشتر و یا سرمایه گذاری در تجهیزات نوین کاشت دارند.   

افزایش  است  ممکن  هواسپهر،    CO2 افزایش  از  برگرفته  سود  حداکثر  به  دستیابی  برای     .3

بهره گیری از آب،  کودها،  علفکشها و آفتکشها،  ضروری باشد؛ زیرا تغییر اقلیم،  به احتمال فراوان،  

یورش علفهای هرز و آفتها را در بسیاری از موارد پیشگفته،  افزایش می دهد.  

4.   تغییر محصوالت زراعی و دامی،  اگرچه می تواند بهره ها و سودمندیهای تازه ای را به ارمغان 

بیاورد،  ولی گزینه ای مخاطره آمیز و گرانتر به  شمار می آید؛ زیرا ممکن است زیرساخت های الزم 

یا سازوکارهای بازاریابی به صورت محلی برای آن،  وجود نداشته باشد.  

5.   انجام سرمایه گذاری در سامانه های آبیاری نوین،  سامانه های زهکشی یا دیگر موارد بنیادی،  

بایسته و نیازین است؛ بویژه در صورتی که تغییرات اقلیمی  و ناپایداری آب وهوا،  افزایش یابد.  

انتخاب  تغییر در شیوه های خاکورزی،   6.   راهبردهای سازگاری،  همچنین می تواند دربردارنده 

ارقام با تحمل بیشتر نسبت به خشکسالی و گرما،  و توسعه و اجرای برنامه های مدیریت  تلفیقی 

آفتها )IPM( باشد .  

میزان سازگاری،  بیشتر به توانایی بهره گیری از راهبردهای ارائه شده،  میزان تغییرات اقلیمی،  و 

امکان دسترسی به دانش و فناوری،  بستگی خواهد داشت )13(.  

ب. کاهش خطرها

ترویج و بهسازی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای کمک به کاهش تغییرات اقلیمی،  

می تواند فعالیتی برای کاستن از خطرهای تغییر اقلیم باشد.  در این زمینه،  مدیریت جنگلداری 
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به شمار می رود.  مدیریت  برای کاهش گازهای گلخانه ای  فعالیتهای کشاورزی،  گزینه ای مهم  و 

متان    ،)CO2( گلخانه ای: دی اکسید کربن  مهم  گاز  می تواند،  انتشار سه  بخشها  این  در  فعالیت 

)CH4(،  و اکسید نیتروژن )N2O( را به درون هواسپهر )جو( کاهش دهد.  هدف اصلی این برنامه 

،  تغییر رویکرد کشاورزی از یک منبع خالص،  به یک مخزن خالص برای گازهای گلخانه ای است 

  .)25(

اگرچه منابع گازهای گلخانه ای در جنگلداری و زراعت،  تنها بخشی جزئیاز کل پروفایل انتشار 

باالیی  )پتانسیل(  توانش  است که  داده  نشان  بررسیها  ولی  به  شمار می آید،   گازهای گلخانه ای 

آینده  دهه های  در  گلخانه ای  گازهای  تولید  پیشبینی شده  افزایشی  روند  کاهش  و  تعدیل  برای 

دارد.  از دیگر فعالیتهایی که دارای توانش پایه برای کاهش گازهای گلخانه ای هستند،  می توان به: 

 CH4 جنگلکاری،  بهبود مدیریت و حفاظت جنگلها،  ته نشین سازی )ترسیب( کربن خاک،  کاهش

و N2O کشاورزی و  جایگزینی سوختهای زیستی به جای سوختهای فسیلی،  اشاره کرد.  گفتنی 

است،  ته نشین سازی یاترسیب کربن خاک،  افزون بر کاهش اثرهای تغییر اقلیم،  به دلیل روشهایی 

که برپایه آن کربن خاک را افزایش می دهد و کیفیت و حاصلخیزی خاک را بهبود  می بخشد،  از 

به عنوان  برای مدت درازی  سودمندیهایی دوچندانی برخوردار است.  خاکهایی که در آن کربن 

ماده پایدار آلی، ذخیره می شود )به روشهای خاکورزی یا شیوه های دیگر مدیریت آب  و هوا،  بافت 

خاک و پوشش گیاهی( به سطح تعادل در سامانه های طبیعی می رسند.  هنگامی که خاک مادری 

با روشهای همگانی خاکورزی درکشاورزی بهم می خورد و یا پساماندهای گیاهی سوزانده می شود،  

مقدار فراوانی CO2 در هواسپهر،  پراکنش می یابد )5(.  

با این حال،  بخش درخور توجهی از کربن گرفته شده به وسیله گیاهان )از راه فتوسنتز( را می توان 

با مدیریت روشهای کاشت،  همچون کشت مستقیم و تکنیکهای دیگر که بهم خوردن خاک را 
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به حداقل می رساند،  در خاک ته نشین سازی )ترسیب( کرد.  آبیاری،  با چیره شدن بر محدودیت 

رطوبت برای افزایش تولید زیست توده گیاهی،  ته نشین سازی )ترسیب( کربن را به سطحی باالتر 

از مقادیرخاک مادری،  افزایش می دهد.  نمونه هایی از اقدامهای مدیریتی برای افزایش کربن آلی 

خاک به شرح زیر است:

1.  به کار بستن روشهای شخم حفاظتی و بدون شخم؛

2.   بهینه سازی تناوب کشت با بهره گیری ازحبوبات،  تناوب محصول زراعی – مرتع و بهره گیری 

از کودهای سبز؛

3.   بهره گیری از روشهای کوددهی بهینه که باعث برانگیختگی تولید زیست توده و رشد ریشه 

می شود؛

4.   مدیریت آبیاری و کوددهی؛

5.   ترویج تغییر بهره برداری از زمین که به افزایش ماده آلی خاک می انجامد )برای نمونه جنگل 

یا تاالب( و نظامهای کشت چندگانه که ترکیب محصوالت یکساله وچندساله است )برای نمونه 

نظامهای جنگل زراعی(.  

از  نیتروژن  تغییر می دهد. زمینه هرز رفتن  نیز  را  نیتروژن زمینی  از سویی،  کشاورزی،  چرخه 

راه کوددهی ومدیریت نامناسب آبیاری،  ازسطح زمین یاسطح آب به جو نیز وجود دارد.   انتشار 

نیتروژن به شکل N2O به عنوان یک گاز گلخانه ای قوی از خاکهای کشاورزی هم،  بسیار رایج 

است )296 برابر بیشتر از CO2(؛ به گونه ای که غلظت جو N2O تا 15 درصد در دو سده گذشته 

میالدی،  افزایش یافته است؛ ولی با این حال می توان کمبود آن را از راه بهبودمدیریت نیتروژن 

جبران کرد )24(.  
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بیمه کشاورزی،  ابزاری برای سازگاری با تغییر اقلیم

ناپایداری آب وهوا،  خطری بزرگ برای تولید محصوالت کشاورزی است و این خطر،  به احتمال 

ناپایدار شدن  نتیجه  در  سویی،   از  می یابد.  نیز  افزایش  آینده،   اقلیمی در  تغییرات  براثر  فراوان،  

آب وهوا و تغییرات اقلیمی،  کشاورزان،  بسادگی در دسترس خطرهای چشمگیر و روزافزون تولید 

قرار می گیرند.  

یا  و  رخ می دهد  پایین،   به نسبت  فراوانی  با  یا  که  برای جبران خسارتهایی طراحی شده  بیمه،  

شده  شناخته  گذشته،   تجربه های  برپایه  پدید آمدنشان  احتمال  که  ناگواری  رخدادهای  برای 

اگر  زیرا  نیست؛  مناسب  پایین،   به  رو  روند  با  برای جبران خسارتهایی  بیمه  رو،   است.  ازهمین 

خسارت پیاپی وجود داشته باشد،  از دیدگاه آماری،  بیمه به مدت درازی،  پایدار نخواهد بود.   به 

همین دلیل،  بیمه،  ابزاری مناسب برای رویارویی باگرمایش جهانی در مناطق با کاهش عملکرد 

محصول نیست.  ولی با این همه،  از توانش بایسته برای کاستن از پیامدهای افزایش رویدادهای 

ناگوار آب وهوایی برخوردار است.   چنانچه احتمال پدید آمدن این رویدادها افزایش یابد،  حق بیمه ها 

باید با چنین تغییراتی هماهنگ شود و برای پیشبینی چنین تغییراتی،  برنامه ریزی شایسته انجام 

گیرد. بسیاری از پژوهشگران نیز در همین راستا،  تصدیق کرده اند که بیمه کشاورزی،  نقش مهمی  

در افزایش سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیمی  دارد )10، 15، 21، 30(.  

ولی  است،   تولید محصوالت کشاورزی  مالی  مدیریت  برای  بسیار سودمند  ابزاری  بیمه،   اگرچه 

نمی تواند تنها ابزار هماهنگی و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی  به شمار آید؛ بلکه باید همراه با 

ارزیابی پیاپی خطر و اجرای اقدامهای پیشگیری و کاهش خطر باشد.  به طورکلی،  برای رویارویی 

برابر خطرها،  به کمک شیوه ای  از میزان قرار گرفتن در  باخطرهای مزرعه، کشاورزان می توانند 

درست مدیریت مزرعه بکاهند. برای نمونه،  تنوع،  ذخیره سازی،  حفاظت از محصول،  واکسیناسیون 

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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فعالیت  آسیبپذیری  می تواند  آنها،   مانند  و  چندمنظوره  سرمایه گذاری های  از  بهره گیری  دامها،  

آنها را با انتقال ریسک از مزرعه )با بیمه و یا انواع دیگر توافقهای قراردادی یا رسمی( کاهش 

دسترس  ریسک، در  به  بخشیدن  تنوع  یا  و  انتقال  برای  ابزاری  هیچ  چنانچه  مجموع،   دهد.  در 

نباشد،  ترجیح بیشتر کشاورزان این است که از میزان قرار گرفتن در برابر ریسک بکاهند؛ حتی 

اگر این کار نیازمند کاستن از عملکرد مورد انتظار باشد.   این در حالی است که در کشورهای 

در راه توسعه،  خانواده های روستایی،  از دسترسی اندکی به ابزارهای مالی برخوردارند که بتوانند 

از آن به عنوان اهرم فصل خوب برای رویارویی با فصلهای بد،  بهره جویند؛ تا آنجا که در مناطق 

فقیر روستایی،  رویدادهای ناگوار،  با هدر دادن بخش عمده سرمایه،  وقفه ای جدی در کسب وکار 

و نابودی سرمایه های طبیعی را به همراه دارد )7(.  

برپایه بررسیها،  بیمه کشاورزی می تواند به سازگاری کشاورزی با تغییر اقلیم در زمینه های زیر 

کمک کند:

 حفاظت کشاورز از نوسانهای قیمت و عملکرد محصوالت زراعی،  بهبود ابزارهای نوآورانه مدیریت 

ریسک،  همکاری با دولت از راه همکاری میان شرکتهای بیمه و سازمانهای عمومی،  گردآوری 

اطالعات و تجزیه وتحلیل مخاطره ها،  بهره گیری از روشهای تعدیل تلفات در صورت پدید آمدن 

در  و  مرتبط  کاهش خطرهای  راهبردهای  در  برای سرمایه گذاری  مالی  انگیزه های  فاجعه،   یک 

پایان،  دسترسی به اعتبارات بهتر )4(.  

یافته اند که  توسعه    ،)Index-based( پایه  بیمه شاخص–  اخیر،  محصوالت و خدمات  در سالهای 

دارای توانمندیهای چشمپوشی ناپذیری به عنوان ابزاری برای سازگاری با تغییر اقلیم هستند.  یکی 

برمتغیرهاي  که  است  آب وهوایی  شاخص  بر  مبتنی  کشاورزی  محصوالت  بیمه  بیمه ها،   این  از 

طبیعي ریسکهاي آب وهوایي تمرکزدارد که کشاورزان با آن روبه رو هستند.  تمرکز بر شاخصهاي 
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گوناگون آب وهوایي به منظورتنظیم پرداخت هزینه حق بیمه وغرامت،  ابزاري مؤثر رابراي کاهش 

پیامدهاي ناگوار پدیده مخاطره هاي اخالقي،  فراهم مي آورد )9(.   

هم اینک تجربه های مستند بسیاری با انواع گوناگون بیمه مبتنی  بر شاخص آب وهوایی وجود دارد.   

شماری از پژوهشگران بر این باورند که قراردادهای بیمه در آینده،  باید به عنوان انواعی از بیمه 

شاخص - پایه برای جلوگیری از هزینه های اداری و دشواریهای مرتبط با مخاطره های اخالقی و 

انتخاب ناسازگار،  رشد کند.   در حقیقت،  مزیتهای اصلی بیمه های مبتنی بر شاخصهای آب وهوا،  

نسبت به بیمه های فراگیر )متداول( این است که از مخاطره های اخالقی و چالشهای نامطلوب 

انتخاب ناسازگار،  به دور می مانند؛ بنابراین سطوح باالتری را پوشش می دهند و فروش آنها از سوی 

بانک و یا از راه هر سازمان مالی دیگر،  بسیار ساده است.  همچنین،  شفاف،  نزدیک به صرفه و 

نیازمند به هزینه های اداری بسیار اندکی هستند.  با این حال،  یک رویداد ناگوار،  همیشه تلفات 

یکسانی برای یکایک کشاورزان پدید نمی آورد؛ بنابراین این نوع بیمه،  برای نواحی بسیار همگن و 

بیمه اتکایی مناسبتر خواهد بود )19(.  

به هرروی،  با اینکه بیمه یکی از راههای سازگاری با تغییر اقلیم است،  ولی برای اطمینان یافتن 

از پایداری خود،  ناگزیر از سازگاری یافتن با شرایط جدیداست )27(. تعیین کردن اینکه آیا بخش 

کشاورزی جهانی به دلیل تغییر اقلیم بهبود خواهد یافت یا بدتر خواهد شد؛ نیازمند در نظر گرفتن 

افزایش  زنجیره های علت و معلول است که در آن خطا چند برابر می شود و نبود قطعیت نیز،  

خواهد یافت.  

تبدیل  اقلیم،   تغییر  در گفتمانهای سیاسی  ذینفع  و  برجسته  عاملی  به  بیمه  هم اکنون،  صنعت 

شده است. خطرهای بیشتر در زمینه گرمتر شدن کره زمین،  تهدیدی به  شمار می آید که باید با 

بهره گیری از راهبردهای استاندارد بیمه و تالش برای کاهش آسیبپذیری و تعدیل بیشتر،  با آن 
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روبه رو شد. افزایش آسیبپذیری انسان به خطرهای اقلیمی،  به علت افزایش قرارگرفتن در برابر 

خطرها و توسعه اقتصادی پدید آمده است.   با این همه،  تغییرات اقلیمی،  از دیدگاه اقتصادی،  

فرصتهای کسب وکار شگفت آوری را برای بخشهای بیمه،  بویژه در کشورهای در راه توسعه فراهم 

آورده است.  

در زمینه بیمه کشاورزی،  کاربرد ابزارهایی از جمله دیتاالگر ها1 باید افزایش یابد تا کارایی بیمه،  

به ازای هر واحد مالی از حق بیمه پرداخت شده،  و چالشهای برخاسته از اطالعات نامتقارن،  کاهش 

پیدا کند.  با این حال،  برخی از خطرها،  مانند آنهایی که برگرفته از رویدادهای ناگوارند،  بسادگی،  

مدیریت شدنی نیستند؛ مگر اینکه همکاری مناسبی میان بخش بیمه و سازمان هواشناسی وجود 

داشته باشد که هدف آن،  درک بهتر خطرهای آب وهوایی ناگوار باشد)17(.  

همانگونه که اسکیز2  و همکاران وی )2008( در پژوهش خود نشان داده اند،  بیمه،  ابزار سازگاری 

با تغییر اقلیم نیست،  ولی می تواند سازگاری کشاورزان را با تغییر اقلیم،  آسانتر کند.   این کار 

می تواند با الیه بندی خطر)جایی که دولت پشتوانه الیه های افراطی است( و با تضمین ارائه یک 

دلسرد  ریسک  مدیریت  راهبردهای  دیگر  پیگیری  از  را  آنها  که  برای کشاورزان  شبکه حمایتی 

نمی کند،  انجام گیرد )30(.  

بررسی پیشرفتهای نوین نشان می دهد که طی سالهای اخیر،  بیمه کشاورزی،  هم در کشورهای 

توسعه یافته و هم درکشورهای در راه توسعه،  تغییر کرده است.   در شماری از موارد،  حق بیمه 

افزایش یافته یا می یابد،  در حالی که در شماری دیگر،  ممکن است نیاز به کاهش باشد.  ریسکهای 

محصوالت زراعی،  از جمله تغییرپذیری،  قرارگرفتن در برابر حوادث اقلیمی بسیار ناگوار )فوق العاده 

وخیم( و مشخصات خطر و یا توابع توزیع،  نشان می دهد که تفاوت معنیداری میان حق بیمه های 
1.   Data Loggers
2.   Skees et al
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پرداخت شده در شرایط گوناگون وجود دارد.  

به  اقلیمی  نسبت  ازتوان سازگاری بیشتری به خطرهای فاجعه آمیز  به احتمال،   بیمه کشاورزی،  

دیگربخشهای بیمه برخوردار است؛ زیرا بسیاری از روشهای ممکن برای سازگاری باتغییر اقلیم در 

بخش کشاورزی وجود دارد.  راههای بسیاری برای تولید مواد غذایی و علوفه،  محصوالت کشاورزی 

گوناگون و تکنیکهایی پرشمار در اختیارکشاورزان است؛ ولی با این همه،  بیمه کشاورزی کنونی 

برای ارائه به کشاورزان،  بسنده نیست. این در حالی است که محصوالت بیمه مبتنی برشاخص،  

برای سازگاری با شرایط کنونی،  بهتر و شایسته تر به نظر می رسند؛ بویژه برای مخاطره هایی که 

از بیمه مبتنی  بر  اثبات شده ای دربهره گیری  اندازه گیری می شوند.  همچنین،  مزیتهای  به آسانی 

شاخص آب وهوا بویژه در مورد کشاورزی معیشتی و خرده مالک وجود دارد )4(.  

نقش دولت در مدیریت ریسک آب وهوا

اگرچه بخشهای چندگانه اقتصادی همچون کشاورزی،  جنگلداری،  آب،  صنعت،  گردشگری،  انرژی 

و حتی بازارهای مالی و بیمه،  همگی ازتغییرات اقلیم،  تأثیر می پذیرند؛ ولی بخش کشاورزی،  وابسته  

ترین بخش به اقلیم است و اقلیم،  تعیین کنندۀ اصلی مکان،  منابع تولید و بهره وری فعالیتهای 

کشاورزی به  شمار می آید. افزون براین ، بخش کشاورزی،  سهم باالیی دراقتصاد کشورهای در راه 

توسعه از جمله ایران دارد و از ارتباطات گسترده ای با دیگر بخشهای اقتصادی برخورداراست؛ در 

حالی که خود نیز،  یکی ازمنابع بزرگ تولیدکنندۀ گازهای گلخانه ای برشمرده می شود.  مجموعۀ 

این ویژگیها،  بخش کشاورزی را به محور اصلی بحثهای سیاستی و پروژه های پژوهشی انجام شده 

ازکشورها،  تبدیل کرده است )12(.  به هرروی،   این زمینه، درسطح جهانی وملی دربسیاری  در 

اگرچه مدیریت ریسک آب وهوا در بخش کشاورزی،  در نهایت به عهده کشاورزان و مجتمعهای 
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صنعتی است،  ولی دولت می تواند به آنها برای مدیریت خطرهای اقلیمی،  کمک شایان توجهی 

کند.  در این راستا،  دولت نقش مهمی در توسعه سیاستگذاری هایی دارد که به طور مؤثر،  نارساییها 

و شکست در راهبردهای کنونی مدیریت ریسک  را مورد توجه قرار می دهد )14(.  

که  است  بایسته  کشاورزی،   بخش  در  آب وهوا  آینده  و  کنونی  مؤثرخطرهای  مدیریت  برای 

دولت و بخش خصوصی در توسعه و گسترش پژوهشهای کشاورزی،  سرمایه گذاری و مشارکت 

کنند.  دست اندکاران صنعت بیمه کشاورزی نیز،  باید با تجزیه  و  تحلیل دقیق آسیبهای پیشین و با 

به کار بستن احتیاط در پرداختن به خطرهای ناشناخته آینده،  آن را گسترش دهند.  دانش مربوط 

و خسارتهای  آسیبها  تجربه های  ارزیابی  به طورکلی،   و  است  آینده نگر  علم  یک  اقلیم،   تغییر  به 

در  باشند.    داشته  آن  انجام  به  گرایشی  نیست که شرکتهای خصوصی،   دقیق  پیشین،  چندان 

این راستا،  دانشمندان علوم اقلیمی  و شرکتهای بیمه،  باید همکاری نزدیکتری داشته باشند تا 

سودمندیها و منافع مشترک آنها به طور مؤثرتری دنبال شود.  دولتها و سازمانهای بین المللی باید 

فعاالنه همکاری نزدیک میان دانشمندان علوم اقلیمی  و شرکتهای بیمه را آسانسازی کنند.  

تغییرات  با  سازگارشدن  زمینه  در  کشاورزان  برای  سودآور  و  مؤثر  روشهای  توسعه  راستای  در 

اقلیمی ،  بررسی روشهای سازگاری با تغییرات اقلیمی  از جمله تولید گونه های نوین محصول و 

بهبود روشهای آبیاری،  مورد نیاز است.  همچنین،  انجام پژوهش پیرامون روشهای بالقوه کاهش 

تغییرات اقلیمی  مانند درختکاری و کشاورزی حفاظتی نیز،  به کشاورزان اجازه خواهد داد تا نقش 

کلیدی خود را در کاهش پراکنش و گسترش گازهای گلخانه ای،  بازی کنند. همچنین،  توسعه 

رویارویی  برای  مؤثر  راهکارهای  آوردن  فراهم  شیوه های  و  ابزارها  راهبردها،   دادن  گسترش  و 

کشاورزان با خطرهای برخاسته از ناپایداری آب وهوا نیز،  بسیار حیاتی است)28(.  

سیاستهای دولت نیز،  باید رویکردی همه جانبه در مدیریت ریسک،  ارزیابی تمام خطرها و ارتباط 
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آنها با یکدیگر،  و پرهیز از تمرکز بر تنها یک منبع خطر مانند قیمت،  داشته باشد.   دولت می تواند 

ارزیابی و مدیریت ریسک،  یاری  با فراهم آوردن اطالعات و آموزش به کشاورزان،  آنها را برای 

دهد.  سیاستهای دولت برای مدیریت ریسک کشاورزی،  همچنین باید بر خطرهای فاجعه آمیزی 

تمرکز کندکه بسیار نادر است،  ولی به علت آسیب رساندن چشمگیر به شمار بسیاری از کشاورزان 

در یک زمان،  بسیار اهمیت دارند.  

نتیجه گیری

ناپایداری آب وهوا،  خطری عمده برای تولید محصوالت کشاورزی است،  و به احتمال فراوان،  زیر 

برنامه ریزی  برای آب وهوایی  باید  افزایش می یابد. کشاورزان  نیز  آینده  اقلیمی در  تغییرات  تأثیر 

و   متغیر  فزاینده ای  به طور  آن  در  فصلی  بارش  هم  خواهد شد،   گرمتر  هم  آینده،   در  که  کنند 

اطمینان ناپذیر خواهد بود و هم رویدادهای ویرانگر آب وهوایی،  شدیدتر می شود.  در نتیجه چنین 

با  شرایطی،  مدیریت ریسک برای کشاورزان به روندی بسیار مهم برای پاسخگویی و سازگاری 

خطرهای برخاسته از ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی تبدیل خواهد شد.  

اگرچه مدیریت ریسک آب وهوا در بخش کشاورزی،  در نهایت به عهده کشاورزان و مجتمعهای 

مهم  نقش  یک  انجام  برای  دولت  سیاستهای  باید  بی گمان  ولی  بود،   خواهد  صنعت  و  کشت 

آب وهوا،   خطرهای  مدیریت  برای  کشاورزان  توانایی  و  مسئولیت پذیری  آمادگی،   افزایش  در 

خشکسالی  می شوند،   روبه رو  آن  با  کشورمان  کشاورزان  که  آب وهوایی  اصلی  یابد.  خطر  ادامه 

اقلیمی در آینده،  افزایش خواهد یافت.   توسعه  است،  و بی گمان،  این خطر،  زیر تأثیر تغییرات 

سیاستهایی که با رویدادهای ویرانگر آب وهوایی مانند خشکسالی رویارویی می کند،  باید به عنوان 

بخش جدایی ناپذیری از سیاستهای بخش کشاورزی و بهبود روشهای مدیریت ریسک،  به عنوان 

مناسبترین ابزار برای رویارویی با چنین رویدادی،  ادامه یابد.  

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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بویژه حوادث طبیعی،  مسئله ای  اقلیمی  را در نظر نگیریم،  ریسک آب وهوا و  اگرتغییرات  حتی 

چالش برانگیز در صنعت بیمه کشاورزی است،  زیرا احتمال تلفات،  بشدت بزرگ است.   به نظر 

می رسد،  تکنیکهای انتقال ریسک دربردارنده بازارهای بیمه اتکایی،  راهکاری برای جلوگیری از 

چالشها و تنگناها باشد؛ ولی از آنجا که آب وهوا در حال تغییر است )و به سرعت هم تغییر خواهد 

بنابراین مخاطره آمیزتر  و  نیز بی ثبات تر  بلکه شرایط  بیشتر می شود،   بالقوه  تلفات  تنها  نه  کرد( 

خواهد شد و اگر این نبودقطعیت کاهش نیابد )با در نظر گرفتن اقدامهای سیاسی( ممکن است 

پرداخت هزینه های آن بسیار دشوار و حتی ناممکن باشد.  

با آنکه بیمه کشاورزی،  شاخه کوچکی ازصنعت بیمه است،  ولی با توجه به پدید آمدن بسیاری از 

چالشهای مطرح شده در اثرتغییر اقلیم و نیاز به تنظیم تدریجی سیاستهای بیمه،  به نظر می رسد 

که چالشهای پیش روی این بخش از صنعت بیمه )بیمه کشاورزی( بسیاربزرگ باشد.   با این حال،  

این  بیشتر  ارائه می دهد.   رویارویی  نیز  را  از فرصتها  یادشده،  مجموعه ای سخاوتمندانه  شرایط 

بخش با خطرهای اقلیمی،  این نیاز را پدید خواهد آورد که دست اندکاران بخش بیمه کشاورزی،  

برنامه هایی را برای کاهش آسیب پذیری این بخش در برابر خطرهای تغییر اقلیم فراهم کنند،  که 

ممکن است دربرگیرنده انجام محدودیتهایی در محصوالت زیرپوشش،  افزایش حق بیمه،  انتقال 

ریسک از راه بیمه اتکایی خصوصی و دولتی،  و بهبود کیفیت ارزیابی خسارت باشد.  
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Climate Change and Agriculture Risk Management 
in Iran
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Abstract
Recent years have been tumultuous in the agricultural sector.   Product and input price 

volatility have increased.  macro-economic disturbances, disease outbreaks and adverse 

weather events such as floods and droughts.   The latter may become more frequent 

through climate change and has led to volatility in production.   Climate variability is 

a major risk for agricultural production, and this risk is likely to increase under future 

climate change.   The global climate change issue is complex.   There is now general 

agreement that global warming is occurring, and that human activities contribute 

to it.   Future climate change is predicted to lead to warmer average temperatures, 

increased rainfall variability, and increases in the frequency and severity of extreme 

climatic events such as droughts and floods.   As a result of climate variability and 

climate change, farmers could very well be exposed to significant production risks, 

which are likely to increase in the future.   This paper examines the risks of climate 

variability and climate change in agricultural production and discusses, in particular, 

risk management as the most effective tool for agricultural producers for managing 

these risks.   If their probability increases, insurance will have to adapt its premiums 

and attempt to foresee such changes, but it will potentially be a useful tool in such a 

circumstances.  
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