




صندوق بیمه کشاورزی

صاحب امتیاز: صندوق بیمه کشاورزی
مدیر مسئول: محمد ابراهیم حسن نژاد

سردبیر و مدیر طرح: حسین رسول اف
دبیر امور نظارت و هماهنگی: افشین فهیما

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا:
دکتر محمد بخشوده: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
دکتر جواد ترکمانی: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر ابوالفضل جوادیان: متخصص ترویج و آموزش کشاورزی
دکتر علی دهقانی: استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

دکتر حبیب اهلل سالمی: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر منصور شاه ولی: استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر عباس عرب مازار: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر افشین فهیما: دکتری دامپزشکی

مهندس شمس اهلل مرادنیا: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
دکتر بهاء الدین نجفی: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

مجـری طــرح : مؤسسه نشانه های سبز
)امـور پژوهـش، گـردآوری، مطبوعاتـی، تحریریـه، ارزیابـی، سـردبیری 
ویرایـش، ترجمـه، اجرایـی، دفتـری، هنـری، فنـی، رایانـه ای، نظـارت 

چاپ، نشر و توزیع سراسری(

طـراح نامواره فصلنامه: استاد قباد شیوا
طـراح جلد: محمود ساکی

مـدیر داخلی و روابط عمـومی: سمیرا کشاورز خوش روش
مـدیر هنری و صفـحه آرا: محمود ساکی

دبیـر بخش گـزارش و گفتـگو: علیرضا صفاخو
نظارت فنی چـاپ: حمید صادق قاسمی

هب انم خداوند جان و رخد

آمـوزشی، ترویـجی و تحلــیلی با رویکـرد 
سال پانزدهم، 1397 )تاریخ انتشار: 1398(

شماره 57 و 58 پیاپی

فهرست

آغازین   سخن 

- بایستگی اصالحات ساختاری و توسعه فراگیر در بیمه کشاورزی / ................ / 2

  تازه های جهان بیمه و کشاورزی
- چند اپلیکیشن سودمند برای مدیریت بهینه مزرعه / ....................................... / 3

- امکان حفاظت از روستاها در برابر سیل با احیای تپه ها / ..................................... / 4

  پرونده ویژه فصل ) سیالب، مدیریت و بیمه(

بیمه  عملکرد  پیراموِن  کشاورزی  بیمه  صندوق  قائم مقام  با  ویژه  گفتگوی   -

اقدامها و برنامه های جدید صندوق در سال  اخیر و  کشاورزی در فاجعه سیل 

6 / ........................................................................................................................... / 1398

- گزارش تفصیلی نشست تخصصی »بیمه کشاورزی و مدیریت بالهای طبیعی«  و 

آن / ........................................................................ / 14   چکیده مباحث مطرح شده در 

  رهاورد دانش و فناوری )مقاله های علمی(

- نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور / ................ / 26

- بررسی تعریفها، شاخصها و ارزیابی اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی / .......... / 34

- اصول بهینه تولید، مدیریت بهزراعی و مدیریت ریسک در مزارع کلزا؛ بخش دوم 

تنشهای محیطی و زنده / ............................................................................................ / 40  

و  کشاورزی  بخش  در  سیل  خسارتهای  براورد  و  ارزیابی  روشهای  به  نگاهی   -

راهکارهای کاهش خطرها و خسارتها / ...................................................................... / 50  

- نگاهی به اهمیت و ضرورت بیمه کشاورزی و راهکارهای ترویج و توسعه آن / 54

  از نگاه کارشناس  

نشانی پستی مجری طرح: تهران، صندوق پستی: 3953-16765 - امکان مدیریت ریسک سیالب از راه بازار سرمایه / ................................................. / 60  
)به نام: حسین رسول اف(

شماره های تماس برای ارتباط با فصلنامه:
44273160 و 09375973232

نشانیهای پست الکترونیکی برای ارتباط با فصلنامه:  
bimeh.keshavarzi@gmail.com      
neshan.sabz@gmail.com
faravand_co@yahoo.com

نشـانی صنـدوق بیمه کشـاورزی: تهـران، خیابـان شـهید دکتر 
حبیب اهلل، خیابان سروش )یکم(، نبش خیابان زنجان شمالی، شماره 58

شماره تماس: 64009000   
صندوق پستی: 14155-3365

www.sbkiran.ir :نشانی پورتال اینترنتی صندوق
info@sbkiran.ir :نشانی پست الکترونیکی



44

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی
ســخــن 
آغـــازین

مدیریت  روشهای  کارامدترین  و  مؤثرترین  از  یکی  به عنوان  کشاورزی،  بیمه  امروزه 

ریسک و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته 

در همه  کشاورزی  بیمه های  بانک جهانی،  گزارش  برپایه  که  است  حالی  در  این  است.  شده 

کشورهای جهان، به گونه ای از حمایتهای دولتی برخوردارند و تقاضا برای این نوع بیمه در سطح 

آب وهوایی و اقلیمی، بویژه در دو دهه  جهان از لحاظ تکرار و شدت خطرهای برامده از تغییرات 

اخیر رو به فزونی نهاده است. غیرمستقیم بودن حمایتهای دولتی و مشارکت فعال کشاورزان 

از یکسو، و نقش مؤثر بیمه کشاورزی در توسعه پایدار روستایی  در جبران زیانهای واردشده 

این  اصلی  از عوامل  دیگر سو،  از  در مناطق مرزی  بویژه  از مهاجرت روستاییان،  و جلوگیری 

استقبال گسترده و رو به فزونی در بیشتر کشورهاست. افزون بر این، بیمه می تواند به عنوان 

آب و خاک در  اهرمی مناسب در نهادینه سازی فرایندهای استاندارد تولید و افزایش بهره وری 

بخش کشاورزی عمل کند و فرصت بیمه می تواند در این زمینه، یاری رسان باشد. از سویی، بیمه 

کشاورزی از این ویژگی برخوردار است که می تواند همه راهکارهای مدیریتی ریسکی را به گونه ای 

در فرایندهای خود به کار گیرد تا چه بسا واحدهای بدون مدیریت درست نیز، به سوی کاهندگی 

خسارت و انجام امور مدیریتی واحدهای خود بر اساس استانداردهای تولید، حرکت کنند. در 

بیشتر کشورهایی که از بیمه کشاورزی پشتیبانی می کنند، ارائه خدمات بیمه، وابسته )منوط( 

به پذیرش اجرای برنامه  های مدیریتی ریسک و کاهندگی خسارت اعالم شده از سوی نهادهای 

مرتبط است . در بعضی از موارد، استانداردها از سوی بیمه های کشاورزی، بازتعریف می شود 

کشور هندوستان  بیمه کشاورزی  دولتی  بخش  در  می توان  را  برنامه ها  این  نمونه مطلوب   .

آن مدل، طی یک برنامه تجاری سازی پنجساله، از راه پرداخت همزمان  مشاهده کرد که براساس 

تسهیالت، پرداخت یارانه برای حق بیمه و ارائه برنامه های ترویجی با هدف تجاری سازی، کشاورزان 

خرده پا به سوی افزایش تولید هدایت می شوند. بدینسان، زمینهای کشاورزی تجمیع و یکپارچه 

می شوند و بهره وری واحد تولیدی افزایش می یابد و امکان مکانیزاسیون در ابعاد تجاری فراهم 

می گردد. همچنین، طی این برنامه، کارشناسان ترویج به طور پیاپی از واحدهای تولیدی بازدید 

می کنند و توصیه ها و رهنمودهای مدیریتی بایسته را در اختیار کشاورزان می گذارند. 

در همین راستا، در کشور ما نیز بایسته است، نخست مطالعات پایه برای تعریف استانداردهای 

تولید و مدیریت ریسک در سطوح کالن و خرد با همکاری همه سازمانها و نهادهای اجرایی و 

مراکز تحقیقاتی انجام گیرد و به تصویب مراجع قانونی یا اجرایی برسد تا به تعبیری، عالج واقعه 

آنکه سرمایه کشاورزان مورد  آن صورت پذیرد و بدینسان اطمینان یابیم، پیش از  پیش از وقوع 

تهدید بالهای طبیعی قرار گیرد و نیاز به پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی پدید 

آید؛ همه راهکارها و تمهیدهای الزم برای پیشگیری و کاهش پیامدهای خسارت اندیشیده ایم و 

از نابودی محصوالت کشاورزی - این سرمایه های ارزشمند ملی - جلوگیری کرده ایم و پرداخت 

آخرین مرحله از این زنجیره در نظر بگیریم. غرامت از محل حق بیمه های دریافتی را 

از فناوریهای به روز و  اخیر، صندوق بیمه توانسته است با بهره گیری  از سویی در سالهای 

ارائه خدمات و  گامی اساسی در جهت سرعت بخشیدن به  کردن فرایندهای خود،  دیجیتالی 

فراهم شدن امکان تعیین تعرفه به صورت منطقه ای و انفرادی و ارائه تخفیف به بیمه گذاران 

کم ریسک بردارد. در این میان، داده های به دست آمده طی سالهای اخیر می تواند منابع گرانبهایی 

برای مطالعات ریسک و کاهش خسارتها باشد. همچنین از دیگر سو، با توجه به اینکه بیمه، 

از  از راه پرداخت بموقع حق بیمه ها  یک سازوکار مالی با مشارکت خود بیمه گذاران است؛ باید 

کشاورزی را جان و  اجرای بیمه های فراگیر )اجباری(، بیمه  از راه  کشاورزان و یا  اکثریت  سوی 

که  است  در حالی  این  بخشید.  تازه  نیرویی 

بیمه های  راه  از  بویژه  بیمه ها،  انواع  توسعه 

می دهد  افزایش  را  بیمه ای  پورتفوی  فراگیر، 

انجام  بهتر  نیز،  ریسک  توزیع  نتیجه،  در  و 

می گیرد و از سویی، توان رویارویی با ریسکها 

راستا  این  در  یافت.  خواهد  افزایش  هم، 

می باید تشکلها و اتحادیه ها و تولیدکنندگان 

کنند  همراهی  بیمه  صندوق  با  نیز،  عمده 

طیور  بیمه  همانند  فراگیر،  بیمه های  تا 

با  بیمه ای  طرحهای  موفقترین  از  یکی  که 

تولیدکنندگان  درصد   100 به  نزدیک  پوشش 

که  دیگر رشته هایی  در  است؛  زیربخش  این 

آید. شرایط الزم را دارند نیز، به اجرا در 

بودیم  آن  بر  از فصلنامه،  این شماره  در 

از  موارد  این  دقیقتر  واکاوی  و  بررسی  با  تا 

ویژه  پرونده  و  تخصصی  مقاله های  ارائه  راه 

کردن موضوعهای  فصل، بستری برای طرح 

پیشگفته، بویژه راهکارهای بهینه تجاری سازی 

و  کشاورزی  بیمه  پورتفوی  افزایش  و 

با  ترویجی  برنامه های  همچون  رویکردهایی 

بیمه  گسترده تر  اجرای  و  تجاری سازی  هدف 

دلیل  به  که  آنجا  از  ولی  بپردازیم؛  فراگیر 

رخدادن فاجعه سیل اخیر در کشور، بسیاری 

و  کشاورزی  بخش  در  بویژه  کشور،  امور  از 

کشاورزی،  بیمه  صندوق  در  به طورخاص 

تأثیِر  زیرِ  و  شد  خارج  خود  عادی  رونِد  از 

ویژه  اقدامهای  به  فاجعه،  این  پیامدهای 

اختصاص  زمینه  این  در  و شایسته  بایسته 

این  از  بخشی  به عنوان  نیز  یافت؛ فصلنامه 

زنجیره به هم پیوسته و در جایگاه تنها رسانه 

کشاورزی  بیمه  ویژه  نوشتاری  تخصصی 

اقدام  این  با  با همسویی و همراهی  کشور، 

این  مطالب  عمده  بخش  سراسری،  رونِد  و 

مسائل  و  سیل  موضوع  به  را  خود  شماره 

است  امید  که  داد  اختصاص  آن  پیرامونی 

بتواند اثربخش و راهگشا باشد و چشم انداز 

تازه ای بگشاید.

و  ساختاری  اصالحات  بایستگی 
کشاورزی بیمه  در  فراگیر  توسعه 
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تازه هـای جهـان بیمـه و کشـاورزی

آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی- فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان

3

4

5

تازه هــای
جهــــان
بیمــــه و
ی ز ر و کشـا

(CLIMATE FIELDVIEW) CLIMATE BASIC 

مشاهده  لحظه ای،  ردیابی  امکان  به  می توان  اپلیکیشن،  این  شگفت انگیز  ویژگیهای  از 

آب وهوا، نشانگر اطالعات مربوط به زمان، وضعیت خاک، میزان رشد محصوالت،  وضعیت 

امکان یادداشت برداری و یا عالمتگذاری بخش خاصی از زمین زراعی اشار کرد. 

AGRO SEEDING RATE CALCULATOR

با این اپلیکیشن، می توانید مقدار بذر مورد نیاز برای سطح مورد کشت خود را براورد کنید. 

انجام می گیرد. بدین  کامالً علمی  شیوه محاسبه بذر مورد نیاز محصول نیز به صورت 

منظور، برای محاسبه، اطالعاتی پایه همچون: درصد جوانه زنی و مرگ ومیر بذر، مورد نیاز 

است.

YARA CHECKIT

از معیارهای مؤثر، نقشی حیاتی پیدا می کنند و  کشاورزی، شماری  در تولید محصوالت 

آنها را می پذیریم و تالش  اصول  که به عنوان  آنها به حدی تأثیرگذارند  از  گاهی تعدادی 

آن اصول، به فعالیتهای خود ادامه دهیم . در تولید و پرورش محصوالت  داریم در راستای 

آفتها و  آلودگی به  آن از  کشاورزی نیز، همواره حفظ سالمت محصول و پاک نگهداشتن 

بیماریها، از جمله این اصول است. در این زمینه، راههای بسیاری نیز برای مقابله و نابود 

 Yara - آفتها و بیماریها، به شیوه های مختلف ارائه می شود . اپلیکیشن »یارا چک ایت کردن 

آفتها و بیماریهای محصوالت مختلف را  که  آن راه های مناسب است  CheckIT « یکی از 

آنها را نیز، بسادگی در اختیار کاربران  معرفی می کند و توصیه های ریشه کن و نابود کردن 

خود قرار می دهد.

TOTHESHELF

عمل  فروشندگان  و  خریداران  میان  رابطی  به عنوان  اپلیکیشن ها،  از  بسیاری  امروزه 

که به حدی قابلیت و توانایی دارد  می کنند. اپلیکیشن Totheshelf نوعی اپلیکیشن است 

این  است.  کرده  فراهم  گستره ای جهانی،  در  را  فروشندگان  و  میان خریدارن  ارتباط  که 

کارگزاران،  تعاونیها، عمده فروشان،  کشاورزان،  است،  توانسته  گسترده  برنامه به صورت 

واردکنندگان، صادرکنندگان، خرده فروشان، صاحبان صنایع، دامداران، بهره برداران زراعتهای 

آنان را نیز جلب  ویژه برای محصوالت دامی و کنسانتره را زیر پوشش قرار دهد و رضایت 

کند. خوشبختانه این اپلیکیشن، از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند.

EFARMER

را  کشاورزی خود  زمینهای  نقشه  توانست،  اپلیکیشن، خواهید  این  در دست داشتن  با 

ترسیم کنید و سپس، می توانید اطالعات مربوط به هر بخش از زمین، اعم از تجهیزات و 

آن بخش، نگهداری و مشاهده کنید. فراتر از اینها، می توانید مرز مزرعه خود  ابزارها را روی 

را با استفاده از  سامانه GPS  مشخص کنید. نکته درخورتوجه نیز این است که اطالعات 

بگیرد و  به خود  نگهداری شده شما روی نقشه می تواند جنبه ای جزئی تر و شخصی تر 

کوددهی،  کاشت بذر، شخم زدن، تعداد دفعات  اطالعات برداشت محصول،  دربرگیرنده 

آفتها و بیماریهای محصوالت و راهکارهای رویارویی  اطالعات مربوط به بذر، اطالعات انواع 

آنها یا دیگر موارد دلخواه شما باشد. با 

و  اقتصادی  بخشهای  همه  در  امروزه 

صنعتی، بهره گیری از نرم افزارهای کاربردی 

Apps(، بویژه  اختصار:  اپلیکیشن ها )به  و 

با استفاده از امکانات گسترده گوشیهای 

برای  تبلت ها،  و  همراه  تلفن  هوشمند 

به  خدمات،  و  فعالیتها  از  بسیاری  انجام 

کارامد  بسیار  و  پرطرفدار  روشی مرسوم، 

در  اپلیکیشن ها  این  است.  شده  تبدیل 

و  ویژه  جایگاهی  از  نیز،  کشاورزی  بخش 

به گونه ای  است؛  شده  برخوردار  اثربخش 

و  پیشرو  کشورهای  از  بسیاری  در  که 

پیشنیاز  مدرن،  کشاورزی  در  موفق 

می رود.  به شمار  آنها  فعالیتهای  تمامی 

آنجا که روند توسعه و پیشرفت بخش  از 

ایران را می توان با بهره گیری  کشاورزی در 

و  شتاب  پیشرفته،  و  نوین  فناوریهای  از 

بهبود بخشید؛ در این بخش از فصلنامه، 

اپلیکیشن های  از  تعدای  به  کوتاه  نگاهی 

پرکاربرد و معتبر جهانی در زمینه مدیریت 

خواهیم  آنها،  اصلی  ویژگیهای  و  مزرعه 

سوی  از  بزودی  است  امید  که  داشت 

کشور،  داخل  اطالعات  فناوری  شرکتهای 

آنها یا موارد همانندشان، خریداری  امتیاز 

بومی سازی  و  برگردانده  فارسی  به  و 

آنها، طراحی و تولید چنین  شود یا برپایه 

یادآوری  پذیرد.  صورت  اپلیکیشن هایی 

کشورمان،  در  خوشبختانه  می شود، 

تعداد پرشماری از اپلیکیشن های ارزشمند 

کشاورزی  شرایط  با  متناسب  و  دیگر 

که در  کشور، طراحی و تولید شده است 

آنها  شماره های بعدی، به تدریج به بررسی 

نیز خواهیم پرداخت:

سـودمند  اپلیکیشن  چنـد 
برای مدیریت بهینه مزرعه

1
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پروفســـور تیــم آلــوت، پروفســـور مارتین ایـــوانز و دکتـــر اِما شاتِلـــوورث، از استادان 

برجسته دانشگاه منچستر، در این باره می گویند: بر اثر اقدامهای مراقبتی و ترمیمی انجام 

گرفته از سوی گروهی که در زمینه حفاظت از محیط زیست در بریتانیا فعالیت می کنند )با 

آیندگان3(، بیشینه جریان یا حداکثر دبی رواناب )منجر به  نام: تپه ماهورها برای مشارکِت 

سیل( از مناطق مورلند یا تپه ماهوری، کاهش یافته  است.

که یک سـازمان خصوصی-  آیندگان«  برای مشارکت  تپه ماهورها  است، »گروه  گفتنی 

دولتی برای احیای مناطق مرتفع و بویژه تپه ماهورها یا مورلندها در بریتانیاست؛ از زمان 

مناطق  جمله تثبیت  انجام یک رشته از مداخالت، از  راه  ۲003، از  شکل گیری آن در سال 

پوده زار4 یا دارای توده های توربی یا زغال سنگ خام و جلوگیری از ویرانی و فرسایش  آبراه ها 

و مجراها و مسیلهای طبیعی و جلوگیری از سیلهای فرسایشی با سدها، در مجموع تا 

ژانویه سال ۲019، بیش از 3۲ کیلومتر مربع از مناطق یادشده را احیا کرده اند. این اقدامها 

و تدبیـــرها نیز، به منظــور رویارویی با پیامـــدهای ویــرانگر تغییرات آب وهوایی، آلودگیها، 

آتش سوزیها و مدیریت نادرست و ناپایدار زمینها، مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حــال، متخصــصان و کارشناســان، همچنین بر این باورند که مدیریت پایدار در 

منطقه پیک )Peak District(، از پتانسیل باالیی برای کاهش خطر سیل برگرفته از روانابهای 

پایین دستی در جوامع پرخطری مانند: » گلوسپ« در »دربی شایر«، برخوردار است. یادآوری 

می شود، مطالعه انجام شده در این زمینه، برپایه جزئیات و یافته های پروژه ای استوار است 

و  ترمیم  حفاظتی  طرح  اجرای  از  برگرفته  نوین  یافته های  گفته پژوهشگران،  به 
بریتانیای  شمال  )Peak District( در  ملی منطقه پیک1  پارک  احیای تپه های 
کبیر، نشان داده که مراقبت و احیای تپه ها در مورلندها2 )مورها( یا تپه ماهورها، 
دارای پتانسیل باالیی برای کاهش دادِن میزان خطِر رخدادِن سیالب در روستاها و 

شهرهای پایین دستی آنهاست.

که به دنبال راهـهایی برای ایجاد فضا برای 

پژوهشگران  از همکاری میان  و  بوده  آبها 

گــروه  انگلستان و  منچســتر  دانشـــگاه 

یندگان«  آ برای مشارکت  »تپه ماهورها 

نیز  آن  از  برگرفته  مقاله  و  آمــده  پدید 

چاپ  »هیـــدرولوژی ایکس« به  در مجــله 

از ســوی وزارت  رسیــده و بــودجه آن هم 

بریتانیا  محیط زیست، غذا و امور روستایی 

)DEFRA( تأمین شده  است.

بررسی  مورد  مناطق  دقیق  مطالعه  با 

دیگری  تپه  ماهوری  ناحیه  در  آزمایش  و 

 ،)Scout Kinder نام:  )به  منطقه  همان  از 

پوشش  که  شد  متوجه  پژوهشی  تیم 

گیاهِی دوباره  رویش یافته بر روی بخشهای 

و  تـــوربی  تــــوده های  دارای  یا  پــــوده زار 

آبـــراهه ها  در  قسمتــهای سدسازی شده 

و مجــــراها، حجم دبی اوج جریان رواناب را 

به میزان 57 درصد کاهش می دهد و زمان 

بین اوج بارش و دبـی اوج )حداکثر جریان 

رواناب( را به سه برابر  می رساند.

در این راستا دکتر شاتلوورث بر این باور 

افزایش ناهمواریها  پدیده،  این  "در  است: 

فــــراهم  شــده  بلنــــدی هـای  پســتی-  و 

دیــواره های  به  وسیله پــوشش گیــاهی و 

آبـــراهه هــا، سرعــت و میـــزان  حفــــــره 

جریان آب را در سراسر سرزمینهای مـــورد 

این حالت، تأثیرها و  نظر کاهش می دهد. 

پیامدهای رویدادهای بارشی توفنده، مانند 

با کند کردن  رگبارهای شــــدید و بورانها را 

آب از شیِب تپــــه ها  انتقـــال و رســـاندِن 

و دامـــنه ها به رودخانه های زیــــر تپـــه ها 

و منـاطق مـــــرتفع، کاهـش می دهــــد و 

اگر به طـــــور گســترده اجــــــــرا شــــود، 

می تــواند به کاهِش خطــــرهای سیــل در 

سرزمینهای پایین دست، کمک کند".

که با وجود پیشگام  این در حالی است 

بـــودن گـــروه »تپه ماهورها برای مشارکت 

برپایه یافته های پژوهشهای نوین:

وستاها در برابر  امکان حفاظت از ر
سیل با احیای تپه ها
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آیندگان« در زمینه حفاظت از محیط زیست 

منطقه در 15سال گذشته، فعالیتهایشان، 

بیشتر بر کنترل فرسایش و بهبود تنـــوع 

زیستی، متمرکز بوده  است و تنها در چند 

سال اخیر، به موضوع مدیریت سیالب در 

مدت  در همـین  ولی  پرداخته اند؛  منطقه 

نیز، طرح احیای تپه ها برای کاهش ریسک 

توجهی  درخور  و  نتایج سودمند  سیالبها، 

داشته است.

از سویی، پژوهشهای تازه نشان می دهد 

را  سیالب  کنترل  کنــونی،  شرایط  در  که 

از مزیتها  می توان در شمارِ بسیاری دیگر 

زمین های  احیـــــای  سودمنـــــدی های  و 

توربی  توده  دارای  یا  پوده زار  آسیب دیده 

از  نمونه ای  پیشگفته،  مورد  داد.  قرار 

پی  در  که  است  طبیعی  سیالب  مدیریت 

بازیابی و احیای فرایندها و مراحل طبیعی 

و  ناگوار  زیر تأثیر  که  است  رودخانه هایی 

قرار  انسانی،  فعالیتهای  و  اقدامها  شدید 

گرفته اند. 

پروفســـــــــور  راســـــــتا،  همــــین  در 

آلـــــــوت می گـــــــوید: "خـــوشبــــختانه، 

فـــرایند احــــیا و بازیــــابی در بســیاری از 

مناطــق مـــرتفع بریتانیا در حــال اجـــراست و بنابراین یافتـــه های مقـــدماتی ما نشـــان 

می دهد که دیگر مناطِق زیر پوشش این طرح نیز ممکن است از نظر بهبود و پیشرفت 

آن به حساب  در زمینه کنترل سیالب، از این روش بهره مند شده باشند؛ ولی هنوز نتایج 

نیامده باشند".

پروفسور اِوانز نیز در همین باره افزود: "این کار از راه اجرای پروژه جدید ما که با حمایت 

و حمــایت  بریتانیا   »)NERC( طبیعی  محیط زیست  پژوهشــــهای  »شورای  پشتیبانی  و 

»برنامه مدیریت سیالبهای طبیعی یا NFM  مربوط به مرکز احیای رودخانه های بریتانیا«، 

و برپایه یافته های مطالعه اخیرمان طراحی و استوار شده، تداوم یافته  است و راه هایی 

را برای بهینه سازی احیای سرزمینهای زیرپوشش، به عنوان روشی کم هزینه برای کاهش 

خطرهای سیل در جوامع روستایی نزدیک دامنه ها و مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه ها، 

جستجو خواهد کرد".

در همین زمینه، دکتــر ِدیـــو َچنـــــدلِر، مدیر برنامه علــــمی گـــــروه »تپه  مــاهــــورها 

یا  تپه ماهوری  "این اقـدام در مناطق  است:  باور  این  بر  نیــز،  برای مشارکت آیندگان« 

مناطق  اینگونه  حفاظت از  مــــوانع  گامی مهم در تعیین چگونگی کاهش  مـــورلندها، 

و در نتیجه، کاهــــش خطــــر سیل است. به روشنی می تــــوان دید که مقـــــدار زیادی از 

فرضــــیه مــــا را تأیید  این  وجــــود دارد و  تپه مــــاهوری  و  این تأثیرها در مناطق مرتفع 

می کند که یکی از مزیتهای ترمیم و احیای مناطق آسیب دیده دارای بافت توربدار و باتالقی، 

مهم در بهــره برداری از  همچنین گامی  روانابها از ارتفــاعات است.  جریان  کاهش میزان 

اکوسیستم است که به وسیله مناطق پوده زار یا دارای پوشش توربدار و  خدمات کلیدی 

ارائه می شود و تأثیر اقدامهای حفاظتی ما را برای جوامع ساکن  باتالقی سالم، فراهم و 

در دره ها و مناطق پایین دست ارتفاعات نشان می دهد".

آژانس محیط زیست  کریستین ویلکاکس، مدیر ریسکهای ساحلی و مناطق سیل خیزِ 

بریتانیا نیـــــز بر این بــــاور است: این گونه مناطــــــق پــوده زار و دارای بافت تـــوربی و 

آنها نیز دارای  باتالقی، منابع طبیعی فوق العاده مهمی به شمار می آیند و پروژه های احیای 

سودمندیها و مزیتهای بسیاری برای محیط زیست است". ما از مشارکت در این پژوهش از 

راه ارائه داده های هیدرومتری و امور مشاوره ای بسیار خشنود هستیم. ما کنجکاو و عال

بیشتر برای کاهش ریسک سیل چه  ارائه شواهد  قه مندیم تا ببینیم این یافته ها، از نظر 

نشان خواهند داد و به آینده نگاه می کنیم تا نمونه های دیگری را از این که چگونه مدیریت 

ریسک سیالب طبیعی می تواند یک میراث واقعی از مزیتها و سودمندیهای گوناگون برای 

نسل هـــای آینده بر جای بگــــذارد، مشـــاهده کنیم و پروژه هــــایی مانند این طرح،که از 

پتانسیل باالیی برای مراقبت و احیای زیستگاه، کاهـش دادن ریسک سیل و بهره مندی از 

مزیتهای سالمت و بهزیستی وســیع  برخـــوردارند، همیشه بخش هیجان انگیزی از آن به 

شمار می روند".

برگرفته از: سایت دانشگاه منچستر

ترجمه و مطالب افزوده: ح.ر. )فصلنامه بیمه و کشاورزی(

1- ناحیه ای مرتفع و پُر از تپه ماهورهای بلند، در منطقه دربی شایر )Derbyshire( در شمال بریتانیا که امروزه به عنوان 
پارک ملی، منطقه ای حفاظت شده است )ح. ر. فصلنامه(.

Moorland  -2 یا moor )در برخی منابع فارسی: خلنگ زار یا تپه ماهور(، نوعی از زیستگاههای موجود در مناطق مرتفع 
و دارای تپه های بلند همراه با علفزارها و درختچه ها و دیگر زیستگاههای درختچه ای است که با پوشش گیاهی کم 
رشد در خاکهای اسیدی، مشخص می شود. به طور کلی امروزه به زمینهای تپه ای بایر و غیرزراعی و یا زمینهای مردابی 

کم عمق پایین دست تپه ها مورلند یا مور گفته می شود )ح. ر.(.
Moors for the Future Partnership -3

Peatland -4 یا پوده زار یا زمینهای دارای تورب، به توده متراکم قهوه ای تا سیاه رنگ خزه ها و گیاهان که به طور ناقص 
تجزیه شده اند؛ گفته می شود و در برخی کشورها مانند انگلستان، به عنوان سوخت به کار می رود )ح. ر.(.
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ویـــــژه 
فــصـــل گفتگوی ویژه با قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی

پیراموِن عملکرد بیمه کشاورزی 
در فاجعـه سیل اخیـر و اقدامها 
و برنامه های جـدیـد صنـدوق 

در سـال 1398
 حدود 450 میلیارد تومان تعهد پرداخت غرامت 

صنـدوق به بیمـه گذاران
 "بیـمه  پایه" راهـکار رویارویی با خسـارتهای 

فاجعه بار، همچون سیل
 ضرورت توسعه بیمه های فراگیـر در محصوالت 

راهبـردی
 باید نسبت به تـوسعه فرهنگ بیـمه، کوشش و 

پشتکار بیشتری انجام داد
 ساختار سـازمانی صندوق بیمه، برپایه رویکرد 

توسعه بازار و فروش اصالح شد

اخیر،  سالهای  در  معمول  خسارت زای  رخدادهای  روال  به  اگرچه 

آماده  گذشته، شاید  اقلیمی یک دهه  تغییرات  به  با توجه  بویژه 

آسیب دیدگی های رایج از سرمازدگی دیرهنگام  شنیدن خبرهایی از 

از مدیران و  بهاره بویژه در باغها بود؛ ولی به مانند بسیاری دیگر 

بهره برداران  و  تولیدکنندگان  و  کشاورزی  بخش  دست اندرکاران 

آبزیان، چه بسا حتی  مزارع، باغها و واحدهای تولیدی دام، طیور و 

همچون  فاجعه باری  و  سهمگین  بالی  چنین  آمدِن  پدید  تصورِ 

که همکاران  این در حالی بود  سیل ویرانگر نوروز 98 را نمی کرد. 

انتشار  تدارک  و  تهیه  مراحل  واپسین  در  نیز،  فصلنامه  تحریریه 

گذشته،  سال  سه  دو  همچون  تا  بودند  آماده  جدید،  شماره 

صندوق  »قائم مقام  به عنوان  وی  با  را  ویژه ای  نوروزی  گفتگوی 

بیمه کشاورزی و مدیرمسئول فصلنامه بیمه و کشاورزی« داشته 

باشند؛ ولی به دلیل همین رخدادهای ناگوار، قرار مصاحبه، از سوی 

ایشان به تعویق افتاد تا بی درنگ به سوی مناطق سیلزده بشتابد و 

از نزدیک به امور سیلزدگان رسیدگی کند. چند هفته بعد، پس از 

بازدیدهای مکرر از مناطق سیلزده و سرکشی به واحدهای تولیدی 

و پیگیری ها و اقدامهای مقتضی و فوری پس از آن، با وجود کمبود 

این بار با دستی  گفتگوی ما را پذیرفت و  وقت شدید، درخواست 

پرتر از پیش، روبه روی همکاران بخش گفتگوی فصلنامه نشست 

آخرین خبرها ازجمله درباره میزان خسارتها و پیامدهای ناگوار  تا از 

سیل نوروزی و تالشها و اقدامهای سریع و بموقع همکاران خود در 

سراسر کشور بگوید و به بررسی زمینه های اصلی و آسیب شناسی 

آمار و اطالعات  رخداد اخیر بپردازد. ولی با این همه، فقط به ارائه 

خسارتها و یا عملکرد و اقدامها و خدمات صندوق به بهره برداران، 

کارشناسی خود را نیز درباره  بسنده نکرد و دیدگاههای تحلیلی و 

این مناطق و تأثیر  این رخداد ناگوار و وضعیت پوشش بیمه در 

نهادینه شدن بیمه نزد بهره برداران، تبیین و تشریح کرد؛ تا شاید 

آینده منجر نشود! وی  فاجعه نوروز 98، به فجایعی مشابه در 

گفت و گو، نوید تحوالت و تغییرات تازه ای را داد.  این  همچنین در 

تحوالتی که برپایه ویژگی  مدیریتی او همواره درخور انتظار است و 

طی تمام دوران مدیریتش در صندوق بیمه، شاهد انواع تغییرات 

تا  مرکزی  ستاد  ساختمان  وضعیت  بهبود  از  اعم  اصالحات،  و 

در  بوده ایم.  سخت افزاری  و  نرم افزاری  سامانه های  به روزرسانی 

از جمله اصالحات  از برخی تغییرات تازه  گفت و گوی پیش رو نیز، 

در ساختار سازمانی و اداری صندوق بیمه کشاورزی، خبر داد. در 

این راستا، ساختار صندوق به سوی مؤسسه های بیمه گر با رویکرد 

توسعه بازار و فروش گرایش یافته و چارچوب تشکیالنی به سوی 

بیمه ای تر شدن و توجه به رویکرد و توسعه بازار و فروش تغییر 

یافته است. برای نمونه، اداره ای به نام »مطالعات و محاسبات فنی« 

تشکیل شده و همچنین اداره کارگزاران بیمه، به اداره نمایندگیها و 

فروش، در راستای رویکرد پیشگفته، تبدیل شده است. در راستای 

همان تغییرات و اصالحات سالهای اخیر، نشریه های صندوق نیز، 

آموزشی- که به لحاظ شکلی و محتوایی )فصلنامه  چندی است 

کشاورزی« و ماهنامه خبری اطالع رسانی »پیام  ترویجی »بیمه و 

بیمه کشاورزی«(، برپایه رهنمودهای وی و کارگروهی ویژه با رویکرد 

توسعه بازار و ترویج هدفمند و فرهنگسازی فراگیرتر بیمه، تغییر 

آمده است؛  و تحول یافته و با ویژيگیهای متفاوتی به زیور طبع در 

نیز،  را  ایشان  دریافتیم، رضایت  گفتگو  این  که خوشبختانه طی 

جلب کرده است. اینکه تا چه اندازه، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد 

و همکارانش در صندوق، می توانند به بهبود رویکرد کشاورزان در 

پرسشی  باشند؛  امیدوار  و  خوشبین  بیمه پذیری،  فرهنگ  زمینه 

در  رسید.  آن  به  وی  گفته های  میان  از  بتوان  شاید  که  است 

آن، دکتر حسین  ادامه، توجه شما را به این گفتگوی ویژه که طی 

مدیرامور هماهنگی   ( فهیما  افشین  دکتر  و  )سردبیر(  رسول اف 

کردند،  اینجانب را همراهی  کشاورزی(  و نظارت فصلنامه بیمه و 

جلب می کنم: / علیرضا صفاخو
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و  سیـــل  با  را   ۹۸ ســـال  شوربختانه، 

استان  خســـارتهای سنگین در چنــــدین 

چه  بفرمایید  نخست  کردیم.  آغاز  کشور 

خسارتهایی به بخش کشـاورزی وارد شده 

و سهم صندوق بیمه در جبران این زیانها، 

چقدر است؟

نخست  که  اخیر  سیل  متأسفانه،  بله، 

آغاز شد  گلستان  استانهای مازندران و  از 

کرد؛  استانها را درگیر خود  و سپس دیگر 

آغاز  و  داشت  پی  در  بسیاری  خسارتهای 

ناگواری را برای امسال رقم زد. البته در این 

کمتر  مازندران،  استان  خسارتهای  زمینه، 

بعدی  مرحله  در  بود.  گلستان  استان  از 

و جاری  بارشهای شدید  پدیده  اثر  بر  نیز، 

بویژه  جنوبی،  استانهای  در  سیل  شدن 

خوزستان و لرستان، با خسارتهایی بسیار 

سنگینی روبه رو شدیم. در مجموع نیز، بنا 

گزارشهای دریافتی، سیل در 1۷  آخرین  به 

استان کشور به وقوع پیوسته که تا اواخر 

فروردین 98، در 14 استان، گزارشهای تأیید 

کشاورزی،  محصوالت   خسارتهای  وقوع 

اعالم شده است. در همین جا نیز فرصت را 

غنیمت می شمارم و به همه خانواده هایی 

از دست  را  عزیزان خود  این سیل،  در  که 

دادند، تسلیت می گویم. 

خسارتهای بخش کشـــاورزی چه اندازه 

بیــمه  در  خســـــارت  ارزیابیــهای  و  است 

آغاز شد؟ کشاورزی از چه زمانی 

ارزیابان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 

جامعه  از  بخشی  خود  ما،  خسارت 

و  بررسی  بودند؛  سیل  از  آسیب دیده 

آثار خسارت و زیانهای واردشده،  مشاهده 

از ابتدای وقوع آن، از سوی همین همکاران 

شد  آغاز  آسیب دیده  مناطق  در  عزیزمان 

استانهای  از  دریافتی  گزارشهای  طبق  که 

از  هکتار  هزار   180 حدود  آسیب دیده، 

از باغها  محصوالت زراعی، 35 هزار هکتار 

زنبورعسل،  کلونی  هزار   6 و  گلخانه ها  و 

دام،  رأس  هزار   4 مرغداری،  واحد   23

پوشش  زیر  ماهی،  پرورش  واحد    30 و 

حال  در  آنان  غرامتهای  که  بوده اند  بیمه 

از  کشاورزی  است. صندوق بیمه  پرداخت 

بخش  خسارتهای  برای   1398 سال  آغاز 

کشاورزی که دربرگیرنده سیل اخیر و دیگر 

عوامل خسارتبار در کشور است مبلغ 450 

حدود  که  کرده  پرداخت  را  تومان  میلیارد  

به  مربوط  رقم،  این  از  تومان  میلیارد    200

استانهای سیلزده است. 

چه میـــــزان از زمینـــهای کشــــــاورزی 

آسیب دیده، زیر پوشش بیمه بودند؟

از زمینهای  در مجموع، 180 هزار هکتار 

زیر  باغهای  از  هکتار  هزار   35 و  زراعی 

پوشش بیمه، دچار خسارت سیل شده اند.

که  این است  آمـــار یادشـــده، نمایانگر 

شمار زیادی از کشـــاورزان این مناطق، از 

بیمه استفاده نکرده اند؛ به نظر شما، دلیل 

آن چیست؟  اصلی 

کشاورزی،  محصوالت  بیمه  که  آنجا  از 

است؛ به نظر می رسد  اموال  از نوع بیمه 

برای  مردم،  بقیه  مانند  نیز  کشاورزان 

تمایل  کمتر  اموالشان،  بیمه ای  پوشش 

در  می توان  را  مختلفی  عوامل  دارند. 

زمینه تمایل نداشتن بهره برداران به بیمه 

کشاورزی برشمرد. به نظر من، مهمترین 

عوامل در این باره، نخست، نبود یا کمبود 

زمینه هاست.  همه  در  بیمه ای  فرهنگ 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

جامعه  سطح  در  مسئله،  این  همانند 

پیرامون  بسیاری  چالشهای  نیز،  شهری 

و  آتش سوزی  بیمه  همچون  مواردی 

کلی، در  مسئولیت دیده می شود. به طور 

کشاورزان،  بویژه  مورد جامعه روستایی و 

بیمه،  فرهنگ  توسعه  به  نسبت  باید 

کوشش و پشتکار بیشتری انجام داد.

که  دهیم  آگاهی  بتوانیم  باید  اصل  در 

بیمه کشاورزی، خرید امنیت خاطر است و 

برای هنگامی است که بر اثر حادثه، واحد 

نباید  است.  شده  آسیب  دچار  تولیدی 

انتظار داشت که به هر نحوی، بیمه گر در 

ازای دریافت حق بیمه، مبالغی را )به عنوان 

غرامت( برگرداند. 

پرداختهاست  در  تأخیر  بعدی،  مسئله 

که در این باره، حق با بیمه گذاران است. در 

این زمینه، با بهره گیری از فناوریها و تغییر 

که تأخیر  ارزیابی موفق شده ایم  روشهای 

برگرفته از فرایند ارزیابی را به حداقل ممکن 

کاهش دهیم. دلیل دیگر تأخیر در پرداخت، 

مربوط به تأخیر در تأمین حق بیمه سهم 

حق بیمه،  می شود،  یادآوری  است.  دولت 

موارد   بعضی  در  است  بخش  دو  دارای 

و  دولت  سهم  آن   از  درصد   ۷0 از  بیش 

کمتر از 30 درصد سهم کشاورز است. از 

آنجا که همواره سهم دولت، بخش درخور 

می دهد؛  تشکیل  را  بیمه  حق  از  توجهی 

آن و یا اینکه گاهی  دریافت نشدن بموقع 

با تأخیرهای طوالنی در اختیار صندوق قرار 

غرامتها  پرداخت  در  تأخیر  باعث  می گیرد؛ 

ازسوی صندوق می شود.

مطرح  کشاورزان  که  دیگری  دلیل 

بیمه  تعهد  حداکثر  بودن  پایین   می کنند؛ 

است.  پرداخت  درخوِر   غرامِت  همان  یا 

که  عواملی  از  یکی  نیز،  زمینه  این  در 

پایین  را  تعهد  حداکثر  می شود،  سبب 

درخور  بخش  که  است  این  نگه  داریم؛ 

با  بیمه  کشاورزان، قدرت خرید  از   توجهی 

ندارند. متأسفانه   را  باال  تعهد شده  غرامت 

ریسکهای بخش کشاورزی، بسیار متنوع و 

شدید است؛ به گونه ای که ساالنه بیش از 

آن هم در  10 هزار میلیارد تومان خسارت، 

سالهای کم خطر در بخش کشاورزی داریم 

و بر اساس محاسبات، نرخ ریسک باالست؛ 

در نتیجه اگر بخواهیم پوشش کامل و در 

همین حال با تعهد باال تعریف کنیم، کمتر 

داشت.  خواهد  را  بیمه  خرید  توان  کسی 

سالهای  در  نیز،  مشکل  این  رفع  برای 

کردیم.  معرفی  را  پایه«  »بیمه های  اخیر 

فاجعه بار  بیمه ها، خسارتهای  نوع  این  در 

بالهای  دیگر  و  توفان  سیل،  همچون 

برای  می گیرند.  قرار  پوشش  زیر  طبیعی، 

در  باالتری  دولت  این گونه خسارتها سهم 

آن هم  نظر گرفته ایم به همین دلیل، نرخ 

با حق بیمه ای  است و ما می توانیم  کمتر 

را  مناسب  )غرامت(  تعهد  حداکثر  ناچیز، 

این  برای جبران خسارتها در نظر بگیریم. 

نوع بیمه نامه ها، بسیار نزدیک به صرفه و 

اقتصادی هستند و ارزش خرید باالیی دارند. 

متأسفانه به نظر می رسد، کشاورزان هنوز 

پایه«  »بیمه  طرح  این  از  کافی  شناخت 

که  است  آن  انتظار  این زمینه،  ندارند. در 

تشکلهای کشاورزان پیشرو و مسئوالن در 

ترویج  به  مناطق روستایی و شهرستانها، 

بیمه بپردازند؛ همان گونه که تشکلهای زیر 

فراگیر  بیمه  تا  کردند  کمک  طیور  بخش 

طیور، تحقق یابد.

کنار  گوشه و  این همه، همچنان در  با 

عمـــومی  حتی  و  رسانه ای  محافل  برخی 

بیمه  از  کشـــاورزان  که  می شود  شنیده 

چنین  نمی کنند؛  استقــبال  کشــــاورزی 

موضوعی را تا چه حــد به واقعیت نزدیک 

می پندارید؟

نمی توان  شکل  این  به  را  موضوع  این 

دلیل  باید  نخست  واقع،  در  کرد.  قبول 

اعم  )به طورکلی  بیمه  از  استقبال  نشدن 

از بیمه بازرگانی و تخصصی( مورد بررسی 

به  گیرد.  قرار  همه جانبه  و  کارشناسی 

این  می توان  همین جا  در  نمونه،  طور 

کرد  مطرح  نیز  شکل  این  به  را  پرسش 

که در کشور ما مگر از بیمه غیرکشاورزی 

این  استقبال می شود؟  )انواع دیگر بیمه( 

را  بیمه کشاورزی  اگر  که  است  حالی  در 

بیمه(  دیگر  )انواع  بیمه کشاورزی  غیر  با 

نظر  )از  بیمه کشاورزی  کنید،  مقایسه  

هم  اگر  دارد.  مناسبی  وضعیت  پذیرش( 

برنامه، مالک عمل قرار  گیرد، برنامه ساالنه 

صندوق بیمه، مشخص است و  با توجه به 

اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت، 

آن می شود و  اقدام به برنامه ریزی و اجرای 

از همین رو، یک عامل محدودکننده، همین 

اعتبار تعیین شده برای صندوق بیمه است 

که به هر روی، هر ساله با توجه به همان 

اعتبار تخصیص یافته، برنامه های صندوق، 

اجرا شده است. 

به نظر می رسد، با این شرایط، بیمه های 

اجباری و فراگیر مانند بیمه طیور، راهکاری 
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بیمه  برای  درخورتوجه  الگویی  و  مناسب 

بخش  در  محصـــوالت  و  تولیدات  دیگر 

کشاورزی باشد؟

است،  فراگیر  و  اجباری  که  طیور  بیمه 

یعنی  طرف  دو  هر  برای  خوبی  پیشرفت 

بیمه گذار و بیمه گر به شمار می آید و البته 

می کند.  حمایت  کار  آز  بخوبی  نیز  دولت 

آن هم درخور پذیرش است و برای  پرتفوی 

از یک میلیارد قطعه جوجه یکروزه،  بیش 

به روز  آنها  غرامتهای  بیمه نامه فروخته و 

پرسش  این  میان  این  در  است.  شده 

زراعت  بیمه  باید  آیا  که  می شود  مطرح 

شود  اجباری  طیور  مانند  هم  باغبانی  و 

با  همه  که  گردد  فراهم  شرایطی  باید  یا 

این  نباید  هرحال  به  کنند؟  بیمه  اشتیاق 

نکته را نادیده گرفت که کشاورزی )اعم از 

آن(،  تولیدات و محصوالت و زمین و مانند 

جزء اموال مردم است. به دیگر سخن باید 

پرسید، در شرایط کنونی، مگر دیگر اقشار 

فقط  که  می کنند  بیمه  را  مالشان  مردم 

کشاورزان متهم به بیمه گریزی می  شوند؟! 

مطلوب  ما  جامعه  کل  در  بیمه  فرهنگ 

متهم  را  کشاورزان  فقط  نباید  و  نیست 

است. به  آنها پایین  که فرهنگ بیمه  کرد 

از محصوالت و بعضی  نظر من در برخی 

خطرات برای پوشش گسترده بیمه، نیاز به 

اجبار و الزاماتی است تا مسئله در جامعه 

جا بیفنتد و به یک نیاز تبدیل شود.

برخی  شـــرایط  این  با  می رسد،  نظر  به 

که تمـام حق بیمه را  انتظار داشته باشند 

بیمــه های  شبیه  یا  کند  پرداخت  کشاورز 

دیگر عمل شود!؟

اگر ضریب خطر بیمه کشاورزی در حدی 

فلسفه  اصالً  بود؛  یارانه  از  بی نیاز  که  بود 

منتفی  کشاورزی  بیمه  صندوق  وجودی 

ریسک  چون  جهان،  تمام  در  در  بود. 

توان  بیمه ها  دیگر  و  باالست  کشاورزی 

برای  دولت  ندارند؛  حمایت  و  مشارکت 

تعیین حق بیمه ریسک، ناچار به اختصاص 

یارانه است. 

با این شرایط، بیمه فراگیر باید در همه 

در  محصوالت خاصی  یا  باشد  محصوالت 

دستور کار است؟

حتی اگر قرار بر فراگیری بیمه کشاورزی 

مشمول  محصوالت  در همه  نباید  باشد، 

دریافت یارانه در حق بیمه  شوند و بنابراین، 

نباید هم این انتظار را در جامعه ایجاد کرد 

زیِر  باید  کشاورزی  محصوالت  همه  که 

قرار  دولتی  یارانه  کمک  با  بیمه  پوشش 

گیرند. هم اینک در اغلب کشورها نیز، تنها 

)استراتژیک(  راهبردی  و  مهم  محصوالت 

زیر پوشش  ریسکها،  از  تعداد محدودی  و 

بیمه فراگیر برده می شود و دیگر بیمه ها، 

به صورت اختیاری است.

ازسوی مجلس  ایران نیز،  هم اکنون در 

بیمه طیور،  بر  افزون  است،  تکلیف شده 

برای  فقط  آن هم  و  دام  در  فراگیر  بیمه 

اجباری  قرنطینه ای  واگیردار  بیماری های 

سازمان  همکاری  با  ما  البته  که  شود 

جهاد  دام  معاونت  و  کشور  دامپزشکی 

که  نوشته ایم  دستورالعملی  کشاورزی 

هم  جهاد کشاورزی  محترم  وزیر  سوی  از 

ابالغ شده است و اکنون در مرحله تنظیم 

آن هستیم. سازوکار اجرایی 

یا  اجباری  دنبال  به  بیمه،  صنـــدوق  آیا 

نیز  دیگر  بیمه ای  فراگیر شدن طــرحهای 

هست؟ 

آنکه فراگیر شدن بیمه های  بله، به دلیل 

پایه، از یک سو، توانمندی بیشتری را برای 

صندوق در زمینه پرداخت غرامتها فراهم 

وسیع  پوشش  دیگر،  سوی  از  و  می آورد 

بر  ما  براوردهای  که  می شود  باعث  بیمه 

پایه قانون اعداد بزرگ، دقیقتر انجام شود 

اعتبار مورد نیاز برای جبران خسارتها با  و 

اکنون  تأمین شود؛ هم  سهولت بیشتری 

آن هستیم تا بیمه های پایه را در بخش  بر 

آبزیان نیز، به شکل فراگیر و اجباری  دام و 

در کشور به اجرا درآوریم.

بیمه فراگیر محصوالت راهبـردی چقدر 

می تواند امکانپذیر باشد؟

خوراکی  استراتژیک  محصوالت  برای 

مانند گندم، باید بیمه فراگیر در دستورکار 

قرار گیرد. چرا که ایران کشور بزرگی است 

نیاز  گندم،  بویژه  محصوالت  این  به  و 

باالیی دارد و چه بسا در سالهایی که تولید 

تحت تأثیر  جهانی  بازار  و  نمی شود  کافی 

خودکفایی  درباره  همه  می گیرد،  قرار 

از همین رو، وقتی  دارند.  اتفاق نظر  گندم 

قانون  گندم،  محصول  برای  سالهاست 

تالش  باید  دارد،  وجود  تضمینی  خرید 

شایسته انجام گیرد تا بیمه اش نیز فراگیر 

شود. 

امسال در  اخیر  در جریان همین سیل 

یا  گندم  200 هزار هکتار  استان خوزستان، 

از  گسترده ای  سطح  گلستان،  استان  در 
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سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

رفت.  سیل  زیر  کشاورزان   تولیدی  گندم 

این در حالی است که در تنش خشکی هم 

آسیب می بیند. همچنین  باز بیشتر گندم 

خرده پا  ایران  در  کار  گندم  کشاورزان 

گندم  از محصول  باالیی  هستند و درصد 

خرده مالکی  و  کوچک  زمینهای  در  ایران 

محصوالت  برخی  یا  است.  تولید  حال  در 

آنها  بیمه  اجباری شدن  که  باغی  زراعی و 

واجب است. در مجموع، برای فراگیرکردن 

ابزارهای  همه  از  و  کرد  فرهنگسازی  باید 

گرفت. بیمه کشاورزی، مثل  الزم نیز بهره 

آن را  بیمه خودرو نیست که کشاورز چون 

متعلق به خود نمی داند، بیمه نمی کند. در 

این میان بر اساس اختیارات قانونی دولت 

بیمه  به  را منوط  ارائه خدماتش  می تواند 

اگر وام پرداخت می شود،  کند. همچنانکه 

آنها  به  مردم  منابع  تا  شود  بیمه  باید 

برگردانده شود.

از  یکی  گفت؛  می توان  رسول اف:  دکتر 

تقویت  سازوکاِر  از  بهره گیـــــری  راهکارها، 

کمربند  منفی است. برای نمونه، چنانچه 

نشده  بسته  خودرو  سرنشینان  ایمنی 

آزارنده ای به صدا در می آید و تا  باشد، بوق 

هنگام بسته شدن کمربند، قطع نمی شود 

را  آزارنده  محرِک  حذِف  روانشناسی،  )در 

برای افزایِش احتماِل پاسخ، تقویت منفی 

براساس  می توان  همچنین  می گویند(. 

عمل  پیش شرط  یا  پیشنیاز  سازوکارهای 

کرد و می توان خرید تضمینی محصول را 

آن کرد. مشروط به بیمه بودن 

برای  بویژه  است.  همینطور  بله 

اهمیت  از  گندم  مانند  که  محصوالتی 

صنعت  مانند  یا  است  برخوردار  راهبردی 

آن باالست. طیور که احتمال ریسک در 

در  که  می آید  پیش  پرسش  این  اکنون 

زمینه فرهنگ سازی در بیمه کشاورزی چه 

چه  برعهده  بیشتر  را  کار  این  و  کرد  باید 

کسانی یا چه نهادی می توان دانست؟

من اولویت در همراهی و کمک کردن به 

را متوجه  کشاورزی  بیمه  توسعه فرهنگ 

از  که در بسیاری  کشاورزان نمی دانم؛ چرا 

نظر  اختالِف  تولیدکنندگان،  با  موضوعها 

کمتری )در مقایسه با برخی نقش آفرینان( 

داریم. تعامل مثبت انجمن تولیدکنندگان 

کشاورزی،  بیمه  با صندوق  یکروزه  جوجه 

از  برخی  است.  موضوع  این  از  نمونه ای 

کامل  ذینفعان خواستار پرداخت خسارت 

واردشده به کشاورزان خسارت دیده هستند 

آن را با بیمه خودرو مقایسه می کنند که  و 

این مقایسه از نظر فنی امکان پذیر نیست. 

باشد  تفاوت  این  گویای  مثال  این  شاید 

احتمال رخدادن یک تصادف  اندازه  که هر 

همگانی برای تمام خودروها در یک ساعت 

یک شهر  در خیابانهای سراسر  مشخص 

بسیار بسیار ناچیز و حتی دور از تصور به 

نظر می رسد، به عکس، رخدادن یک سانحه 

سرمازدگی به طور همزمان و فراگیر در یک 

منطقه بزرگ دربرگیرنده چندین استان در 

نظر  به  محتمل  بسیار  کشاورزی،  بخش 

این یعنی ضریب خطر در بخش  می رسد. 

کشاورزی باالست. ازسویی، اگر هزینه بیمه 

ارزش محصول  از  زیادی  درصد  محصول، 

ندارد.  پرداخت  توان  کشاورز  باشد، 

بیمه های کشاورزی در سراسر جهان، تنها 

کنند  می توانند بخشی از غرامت را جبران 

آسیب زا،  رویداد  پدیدآمدِن  هنگام  در  تا 

حمایت  با  بتواند  خسارت دیده  کشاورز 

اگر  بازگردد.  تولید  چرخه  به  دوباره  بیمه، 

برای بخش کشاورزی این امکان فراهم بود 

که شرکتهای بیمه های خصوصی ) تجاری( 

گرفتن حق بیمه  با  بتوانند  آن  به  ورود  با 

آن  در  بدهند  مناسب  خدمات  عادالنه ای 

وجود  به  نباید  کشاورزی  بیمه  صورت، 

می آمد.

موجب  همواره  که  چالشهایی  از  یکی 

با  کشـــاورزی  بیـــمه  تعامل  دشـــواری 

بهره برداران بوده، موضوع محاسبه میزان 

میان  نظر  اختالف  و  واردشده  خسارتهای 

آیا  است.  باره  این  بیمه گذار و بیمه گر در 

می توان راهکاری برای کاهش این چالش و 

اختالف نظر پیدا کرد؟

پرسش بسیارخوبی پرسیدید. در همین 

برای  امسال  که  کنم  اعالم  باید  مصاحبه 

کشاورزی،  بیمه  صندوق  در  نخستین بار 

بخشی جدید در ساختار سازمانی صندوق 

برای رسیدگی به این موضوعها و زیر عنوان: 

»اداره مطالعات و محاسبات فنی صندوق 

به  آغاز  نیز،  بتازگی  بیمه، تشکیل شده و 

کار کرده است.

کنار  در  هم  را  مطالعات  مسئولیت 

محاسبات قرار داده اید؛ با چه استداللی؟

کنار  در  رویکرد  این  با  را  مطالعات 

نقطه  که  گذاشته ایم  فنی  محاسبات 

مطلوب جذابیت در بیمه ها را بیابد. نقطه 

آرامش،  و حدی که مردم و دولت بتوانند با 
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فنی  محاسبات  امروزه  بدهند.  حق بیمه 

یا  )اکچوئری  تخصصی  رشته ای  بیمه، 

بر  خطر  ضریب  باید  است.  بیمسنجی( 

از  پیش  داشت.  نقطه جغرافیایی  اساس 

این، کشور به 5 منطقه تقسیم و تعریف 

و  مناطق  تمام  واقعاً  آیا  ولی  می شد. 

شهرستانها و روستاها از لحاظ جغرافیایی 

آن مشابه  همچون شیب و ارتفاع و مانند 

این  از  منطقه ای  در  مثال،  برای  است؟ 

استان، ارتفاع از سطح دریا ۷50 متر است 

و در نقطه دیگری در همان استان، ارتفاع 

می رسد!  دریا  سطح  از  متر   2000 باالی  به 

این دو منطقه  که  به طبع، درست نیست 

در  یکسان  حق بیمه  و  برشمرد  همگن  را 

این  بیمه گذاران  از  برابر خطرهای مشابه، 

براساس  نتیجه  در  کرد.  دریافت  مناطق 

از  کم خطرها  منطقه بندی،  رایج  روش 

پرخطرها،  و  نمی کنند  استقبال  بیمه 

همیشه )دارایی خود را( بیمه می کنند؛ زیرا 

آن بیشتر  از مزیتها و سودمندیهای مالی 

بیمه  رو، صندوق  از همین  می برند.  بهره 

بار، برای  کشاورزی، پارسال برای نخستین 

محصول کلزا 1۷00 تعرفه حق بیمه جداگانه 

کرد و به جای 5 منطقه در واقع،  تعریف 

تبدیل  همگن  منطقه   1۷00 به  کلزا  مزارع 

شد. حتی شاید روزی به این نتیجه برسیم 

حق بیمه  و  زمین  اساس  بر  کشاورز  که 

پرداختی و شرایط خودش بیمه شود.

البته این امر در مورد همه محصوالت، 

نیست.  اجراشدنی   ، پایه  بیمه های  بویژه 

از من خواستند،  پارسال مرغداران  همین 

تعرفه بر اساس هر مرغدار مشخص شود 

)به  نیز می توانست؛ ولی  بیمه  و صندوق 

نقطه  یک  در  اگر  که(  رسیدیم  نکته  این 

آنفلوآنزا شدند و  واحدهای مرغداری درگیر 

آلوده شدند و بیماری  بیمه نکرده بودند و 

نیز توسعه یافت؛ دودش به چشم دیگر 

البته در مورد بیمه  مرغداران هم می رود. 

داد؛  انجام  را  اقدام  این  می توان  تکمیلی 

ولی در مورد بیمه پایه، انجامپذیر نیست. 

فرهنگسازی  برای  مجموع،  در  سویی،  از 

از  مهمتر  غرامتها،  بموقع دادن  بیمه، 

مبنای  بر  بیمه،  که  چرا  است،  آن  میزان 

اعتماد و اعتبار برپاست.

به نظر می رسد با تالشهای شما و مکلف 

شدن دولت به پرداخت 100 درصدی سهم 

سال  در  اینکه  و  بیمه،  صندوق  به  دولت 

آن تعهدات نیز در عمل  گذشته ۹0 درصد 

آیا این امر در اعتمادسازی  پرداخت شده، 

مؤثر بوده است؟

از تعهدات  این راستا 90 درصد  البته در 

پرداخت شده است؛ ولی متأسفانه به دلیل 

آن در اعتماد سازی و  تأخیر رخ داده، تأثیر 

کمک مؤثر به کشاورز ناچیز می شود.

سال  تا  این  از  پیش  رسول اف:  دکتر 

از اصلی ترین راههای پرداخت  13۹3، یکی 

که براساس  بموقع غرامتها  فرایندی بود 

عامل،  بانک  عنوان  به  کشاورزی  بانک  آن 

تهیه  کار  این  برای  را  الزم  اعتبارات  میزان 

می کرد و به صندوق می پرداخت و سپس 

از دولت، بازپس می گرفت )البته با تأخیر(. 

اینکه  و  پیشین  تجربه های  به  توجه  با 

صندوق بیمه، همچنان زیرمجموعه بانک 

برشمرده می شود؛ چقدر موافق بازگشت 

به همان روند هستید؟ 

برای  که  دشواری  مسیر  به  توجه  با 

متقابل  درک  و  کنونی  نقطه  به  رسیدن 

بسیار خوب از موضوع بیمه کشاورزی بین 

و  کارشناسان  حتی  و  مجلس  نمایندگان 

مدیران سازمان برنامه، موافق بازگشت به 

آن سبک و روش نیستیم؛ ولی می توان با 

ترمیم برخی ایرادها و کاستیهای ساختاری 

صندوق  و  بانک کشاورزی  مجموعه  دو 

بیمه کشاورزی، مسئله تأمین منابع مالی 

بیمه  برای صندوق  را  الزم بموقع و فوری 

فراهم ساخت.

در  کشـــاورزی  بانک  آیا  دکتر رسول اف: 

شرایط کنونی، چنین توانایی را دارد که اگر 

خسارتی وارد شد و غرامت را پرداخت کرد؛ 

از دولت بگیرد و نگران منابع  آن را  بتواند 

مالی سپرده گذاران و دیگر درامدها و منابع 

مالی خود نشود؟

منابع  که  باشد  این  بر  بنا  اگر  البته 

این  مالی بانک نیز بموقع پرداخت نشود، 

نگرانی بحق وجود خواهد داشت. چه بسا 

صندوق  اینجانب،  انتصاب  هنگام  اینکه 

به  تومان  میلیارد  هزار   5 از  بیش  بیمه، 

این  دولت  و  بود  بدهکار  بانک کشاورزی 

نپرداختن  واقع،  در  بود.  نپرداخته  را  رقم 

پرداخت،  سال  همان  در  بانک  مطالبات 

که  شد  فرایندهایی  در  بازنگری  موجب 

انجام  اساس  آن  بر  سالها  مربوط،  امور 

حس  را  تأخیری  هم  کشاورز  و  می گرفت 

نمی کرد.

فعاالن  دیگر  و  کشــاورزان  خود  نقش 

بخش کشـاورزی در این زمینه چیست ؟

پیش از هر چیز، کشاورزان باید صندوق 

بیمه را صندوق خود بدانند و با بیمه کردن 

از  کنند.  حمایت  آن  از  خود،  محصوالت 

بیمه  صندوق  باشند،  آگاه  باید  سویی، 

شده  تأسیس  هدف  این  با  کشاورزی، 

دچار  کشاورزان  که  سالهایی  در  تا  است 

زیانهای  می شوند،  سنگین  خسارتهای 

واردشده را پوشش دهد؛ نه خسارتهایی را 

که ازسوی خود بیمه گذار، پیشگیری شدنی 

است. به دیگر سخن، بیمه  یا تحمل پذیر 

که  است  برای جبران خسارت رخدادهایی  

در  ولی  نمی دهد؛  رخ  معمول،  به طور 

وارد  را  سنگینی  خسارتهای  وقوع،  صورت 

کشاورزان  از  دیگر،  سوی  از  می سازد.  

پیشرو و دیگر فعاالن بخش انتظار داریم، 

با تبلیغ و ترویج بیمه کشاورزی در مناطق 

ما  با  کشاورزی،  بیمه  توسعه  در  خود، 

تعداد  است، هرچه  بدیهی  کنند.  همکاری 

احتمال  کند،  پیدا  افزایش  بیمه گذاران 

رخدادن خسارت همزمان در همه مناطق 

و برای همه کشاورزان نیز، کمتر می شود و 

در نتیجه، امکان پرداخت غرامتهای باالتر، 

افزایش پیدا می کند و  در شرایط بحرانی، 

نیز،  حق بیمه  دریافت  به  نیاز  همزمان، 

کاهش می  یابد.

به  را شــاید  بیمه  دکتر، صنــدوق  آقای 

که  برشمرد  دستگاه هایی  از  بتوان  جرأت 

برای موضوع پژوهش، ارزش قائل است؛ به 
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گونه ای که در همین راستا، چندهفته پس 

حضور  با  کشور،  در  اخیر  سیل  رخداد  از 

گردهمایی  در  مؤثر  مشارکت  و  گسترده 

مهمی که در دانشگاه فردوسی مشهد، با 

حضور اندیشمندان و متخصصان اقتصاد 

نمایندگان  کشاورزی، مسئوالن مختلف و 

کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب عالی 

و دیگر اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه 

و  طبیعی  بالهای  مدیریت  برای  کشاورزی 

برگزار  باره  این  در  کشاورزی  بیمه  نقش 

و  تنگناها  و  چالشها  واکاوی  به  شد؛ 

تقویت  و  عملکرد  بهبود  راهکارهای  ارائه 

خدمات رسانی صندوق بیمه به بهره برداران 

و  مطالب  مهمترین  البته  که  پرداختید 

آن نیز در همین  سخنان مطرح شده در 

شماره فصلنامه بیمه و کشاورزی، منتشر 

به  آن،  گزارش  )برای مطالعه  خواهد شد 

مراجعه  گفتگو،  همین  از  پس  مطلب 

تازه ای  ایده های  چه  مورد  این  در  شود(. 

دارید؟  کار  در دستور  بیمه  در صندوق  را 

که تغییر  آنکه شما مدیری هستید  بویژه 

به سوی اصالح امور، از  شاخصهای اصلی 

مدیریتتان است؟

در این راستا بیش از هرچیز براین باورم 

کار پژوهشی،  ارتباط با  که مسئله یابی در 

بدانیم  باید  دارد.  را  نخست  اولویت 

است.  پژوهش  اصلی  جــزء   مسئله یابی، 

اگر مسئله و ابهام تشخیص داده شود؛ با 

انجام پژوهش، حل کردِن آن آسانتر است؛ 

ولی اگر مشکل اصلی و مسائل با اهمیت 

را نتوان بخوبی تشخیص داد، نتایج کارهای 

بود  نخواهد  راهگشا  و  کاربردی  پژوهشی، 

پاسخگوی  توانست  نخواهد  بی گمان  و 

چالشهای پیش روی بیمه کشاورزی باشد.  

در همین مـــورد طــرح خاصــی مـــورد 

نظرتان هست؟

همین  در  که  گفتگــوهایی  براساس 

اخیــر در دانشگاه فــــردوسی  گردهمایی 

این  گردید  مقــــرر  شد،  انجام  مشهد 

استادان  همراه  به  و  یابد  ادامه  نشستها 

مسئله یابی،  ضمن  تهران،  دانشگاههای 

حل  به  کمک  برای  را  الزم  پژوهشهای 

مسائل صندوق بیمه به پیش ببریم. 

آقای دکتر، با توجه به تأثیرهای ارزشمند 

استفاده از ابزارهای نوین مدیریت ریسک و 

یا کاهنده ریسک و خسارت، صندوق بیمه 

کشاورزی چقدر در این زمینه دارای انگیزه 

و برنامه است؟

اصالحات  از  پس  می رسد،  نظــر  به 

جاری،  سال  در  بیمه  صندوق  ساختاری 

این ساختار  در  که  اداره جدیدی  از  بتوان 

بیمه ای«  خدمات  توسعه  »اداره  نام:  با 

است؛  شده  راه اندازی  و  طراحی  صندوق 

خواست تا با فرصت و امکان بیشتری که 

پیدا می کند، به مدیریت ریسک در بیمه نیز 

زمینه  در  اینکه  بر  افزون  بپردازد.  بیشتر 

مدیریت ریسک، از پتانسیل دانشگاهها نیز 

کمک مؤثر  اصولی  برنامه ریزی  با  می توان 

گرفت.

به  توجه  با  پرسش،  آخرین  عنوان  به 

  13۹۸ سال   آغازین  ماههای  در  اینکه 

تغییراتی  و  اصالحات  بر  افزون  هستیم، 

اداری  و  سازمانی  ساختار  لحاظ  از  که 

و  اقدامها  چه  آورده اید،  پدید  صندوق  در 

برنامه هایی برای امسال دارید؟

بیمه های  تحقق یافتن  پیگیرِی  نخست، 

در دستورکار سال 1398  )فراگیر(  اجباری 

البته اصطالح اجباری، به معنی  قرار دارد. 

انجام  به  مجبور  را  کسی  که  نیست  آن 

کنیم. در واقع، به دنبال راهکارهایی  بیمه 

خودبه خود  به طور  حق بیمه  تا  هستیم 

به  نیاز  بدون  بیمه گذار  و  شود  پرداخت 

زیر  اداری،  تشریفات  یا  بیمه  درخواست 

کنونی  گیرد. در شرایط  پوشش بیمه قرار 

که  افرادی  اختیاری است؛ عمدتاً  که بیمه 

دریافت  متقاضی  دارند،  بیشتری  ریسک 

نرخ  نتیجه،  در  هستند؛  بیمه ای  پوشش 
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راه  از  ولی  باالست.  حق بیمه  و  بیمه ای 

بهتر  ریسکها  توزیع  فراگیر،  بیمه های 

به  نتیجه، حق بیمه،  در  و  می شود  انجام 

نسبت، کاهش می یابد. همچنین در سال 

بیمه گری  روشهای  بهبود  و  توسعه   ،98

با  آن  کاستیهای  رفع  و  پایه  بیمه های  در 

توجه به تجربه دو سال گذشته، در دست 

پیگیری است. گفتنی است، از راه بیمه های 

پایه، امکان پرداخت غرامتهای باالتر نیز که 

فراهم  است،  کشاورزان  خواسته های  از 

می شود.

فناوریهای  از  بیشتر  هرچه  استفاده 

باال  برای  ارتباطی  بسترهای  و  دیجیتال 

بهتر  کیفیت  ارائه  و  و دقت  بردن سرعت 

از  دیگر  یکی  بهره برداران،  به  خدمات 

با  جاری،  سال  در  که  است  اولویتهایی 

پرداخت.  خواهیم  آن  به  بیشتری  جدیت 

سال  در  دیجیتال  نوآوری  تندیس  دریافت 

راستا  این  در  بزرگی  موفقیت  گذشته، 

از  و  کنیم  بسنده  آن  به  نباید  ولی  بود؛ 

و  اطالعاتی  بانک  به  توجه  با  رو،  همین 

آن هستیم  آمده، بر  کالن داده های فراهم 

تجزیه  متخصصان،  کمک  با  را  داده ها  تا 

نیاز  از  بهتر  با شناخت  و  کنیم  تحلیل  و 

به  را  ارزنده تری  و  بهتر  مشتریان، خدمات 

جامعه کشاورزان عرضه نماییم. بهره گیری 

از فناوریهای نوین، همچون سنجش از راه 

جغرافیایی،  موقعیت یابی  سامانه  و  دور 

فراهم  و  خسارت  ارزیابی  فرایندهای  در 

استارت آپ ها  برای  ارتباطی  بستر  ساختن 

در راستای استفاده از اطالعات موجود در 

صندوق بیمه برای توسعه خدمات بیمه ای 

در  کشاورزی  بخش  در  ریسک  کاهش  و 

از دیگر  اپلیکیشن های جدید،  تولید  قالب 

این زمینه است و هم  اقدامهای مهم در 

اکنون با چند استارتاپ نیز در این راستا، در 

حال مذاکره هستیم.

مطالعه  و  روز  دانش  از  استفاده 

با  کشاورزی  بیمه های  در  نوین  نظامهای 

و  بنام  متخصصان  و  استادان  از  دعوت 

از  تخصصی،  زمینه های  همه  در  مطرح 

جمله فناوری های نوین، محاسبات بیمه ای 

و فرایندها در بیمه های کشاورزی در سطح 

از  نیز  فکر  اتاق های  چارچوب  در  جهان، 

موضوعهایی است که در سال 98، به طور 

آن خواهیم پرداخت. جدی به 

و  بیمه ای  روشهای  در  تغییر  ایجاد 

تسهیل  راستای  در  خسارت  ارزیابیهای 

فروش،  شبکه  توسعه  و  فرایندها  در 

در  بیمه  نمایندگیهای  توانمندی  افزایش 

آموزشهای مورد  ارائه  راه  از  کشور  سطح 

نیاز، پیاده سازی زیرسامانه هدایت فروش 

ارزیابی  کشاورزی،  بیمه  جامع  سامانه  در 

نیز،  آنان  رتبه بندی  و  نمایندگیها  عملکرد 

در شمار دیگر اقدامهای مهم پیش رو در 

سال جاری است.

همچنین، به دنبال بهره گیری از ظرفیت 

مبنی  بیمه،  صندوق  اساسنامه   31 ماده 

بر منوط کردن تمامی خدمات و کمکهای 

تولیدی  واحدهای  شدن  بیمه  به  دولتی 

کردن  اجباری  کشاورزی و به نوعی  بخش 

که  هستیم  کسانی  برای  کشاورزی  بیمه 

بهره مند  دولتی  تسهیالت  و  خدمات  از 

می شوند.  

پیگیری  گذشته،  البته، همانند سالهای 

به  اعتبار  تخصیص  برای  تمامتر  هرچه 

عنوان سهم دولت از حق بیمه و تخصیص 

بودجه  قوانین  در  مستقل  بودجه  ردیف 

کشور نیز، از کارهایی است که بخش زیادی 

از تالش ما را به خود اختصاص خواهد داد. 

ردیف  یافتن  تحقق  صورت  در  بی گمان، 

در  که  غرامتها  بموقع  پرداخت  مستقل، 

ما  مهم  چالشهای  از  یکی  اخیر،  سالهای 

بوده است، به طور چشمگیری، رفع خواهد 

شد.               

 

از وقـــتی که در اختیــــار ما گذاشـــتید، 

سپاسگزاریم./

15

پـرونـده ویــژه فـصـل

سیالب، مدیریت و بیمه
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در  که  گروه  این  تخصصی  و  داوطلبانه 

نیز  تصمیمگیر  مراجع  از  برخی  اختیار 

برگزاری  زمینه ساز  است؛  گرفته  قرار 

نشست تخصصی حاضر، با عنوان: »بیمه 

طبیعی«  بالهای  مدیریت  و  کشاورزی 

صندوق  هیئت مدیره  که  به گونه ای  شد؛ 

از  آگاهی  از  پس  نیز،  کشاورزی  بیمه 

دیدگاه های دانشگاهیان، به منظور تسهیل 

در روند براورد و جبران خسارت های بخش 

کشاورزی و دامی و به کاربستن راهکارهای 

این  از  بیمه  حمایت های  زمینه  در  جدید 

آمادگی کردند. بخش، اعالم 

تداوم  با  کرد:  خاطرنشان  نظامی  دکتر 

روند تغییرات اقلیمی و تنوع در رخدادهایی 

تأثیر  کشاورزی  بخش  تولید  بر  که 

به  بیمه ای  سیاستهای  تغییر  می گذارد، 

منظور کاهش تنش و نگرانی و جلوگیری 

کشور،  نیازهای  تأمین  در  کاستیها  از 

و  قابلیت  راستا،  این  در  و  دارد  ضرورت 

و  ارزشمند  سرمایه ای  دانشگاه ها،  توان 

تعامل،  صورت  در  که  است  دسترس  در 

درخور  خالقیتهای  و  نوآوری  به  می تواند 

توجهی بینجامد. 

دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  رئیس 

فردوسی، همچنین ابراز امیدواری کرد: این 

آغازی برای تعامل مجلس  نشست، نقطه 

صندوق  و  دانشگاه ها  اسالمی،  شورای 

بیمه کشاورزی در جهت پایداری و امنیت 

تأمین کننده  که  کشاورزان  و  باشد  تولید 

نیازهای غذایی کشور هستند،  به بهترین 

آثار و برکات این تعامل بهره مند  شکل، از 

شوند.

پوشش ریسکهای اجتناب ناپذیر 
بخشی از وظایف دولت است

قائم مقام  نشست،  این  ادامه  در   

سخنانی  در  کشاورزی  بیمه  صندوق 

تصریح کرد: کشور ایران، به دلیل موقعیت 

توپوگرافی  وضعیت  جغرافیایی،  عمومی 

ویژگیهای  نیز،  و  ژئومورفولوژیکی  و 

اقلیمی خاص، در برابر رخدادهای طبیعی 

میان،  این  در  و  دارد  قرار  غیرمعمول 

»بیمه کشاورزی و مدیریت بالهای طبیعی«  
و چکیده مباحث مطرح شده در آن 

در این نشست تخصصی، در دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان شد:

  عوامل مؤثر بر پدید آمدن خسارتهای سیل اخیر

  افزایش احتمال تکرار بالهای طبیعی، به دلیل تغییر اقلیم
  کارامدی بیمه کشاورزی، در گروی اصالح انتظارات از آن

  ضرورت بهره گیری از بیمه اتکایی و روشهای رویارویی 

با بالهای طبیعی در کنار بیمه

زهرا شریعتیـ  خبرنگار فصلنامه:
نشست تخصصی »بیمه کشاورزی و مدیریت بالهای طبیعی« با مشارکت دانشگاهیان، 
در  جمعی  ِخرد  از  استفاده  منظور  به  امور،  مسئوالن  و  سیاستگذاران  قانونگذاران، 
مدیریت بالهای طبیعی و نقش بیمه کشاورزی در این زمینه، پانزدهم اردیبهشت ماه 
سال جاری، به میزبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در 
این نشست که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس دانشکده کشاورزی 
کشاورزی،  بیمه  صندوق  هیئت مدیره  اعضای  دیگر  و  قائم مقام  فردوسی،  دانشگاه 
استادان دانشگاه های مشهد، مازندران، لرستان، گلستان و متخصصان و پژوهشگران 
سازمان تحقیقات کشاورزی برگزار شد، به کارگیری رویکردهای کارامد و ارتقای 
فرایندهای رفتاری بیمه در جهت پوشش مناسب، تعدیل حق بیمه، مدیریت ریسک و 
استمراربخشی به فعالیت های تولیدی و کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در اینجا، گزارشی تفصیلی از این نشست به همراه چکیده مباحث و مطالب ارزشمند 
ارائه شده از سوی استادان، متخصصان و مسئوالن امور، برای بهره برداری هرچه بهتر و 

بیشتر از آن، به پیشگاه مخاطبان فرهیخته فصلنامه، ارائه می شود:

ضرورت تغییر رفتارهای بیمه ای با 
استفاده از ظرفیت دانشگاهیان

آغاز این نشست تخصصی، دکتر   در 

کشاورزی  دانشکده  رئیس  نظامی،  احمد 

روند  به  اشاره  با  فردوسی،  دانشگاه 

ارزیابی  بازبینی پدیده سیل و  تشکیل تیم 

میزان خسارتهای واردشده )که متشکل از 

دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  از  استادانی 

تحقیقات  مرکز  پژوهشگران  و  فردوسی 

کشاورزی خراسان رضوی است(، به تشریح 

مهمترین نتایج بازدید میدانی این گروه از 

مناطق سیلزده پرداخت.

اقدام  گزارش  افزود:  ادامه  در  وی 

گزارش تفصیلی نشست تخصصی
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دیگر بخشها،  به  کشاورزی نسبت  بخش 

تأثیرپذیری بیشتری از پدیده های زیانبخش 

افزون  هرساله،  که  به گونه ای  دارد؛  جوی 

از  توجهی  درخور  بخش  رفتن  هرز  بر 

زیادی  تولیدکنندگان  تولیدی،  محصوالت 

نیز از چرخه تولید خارج می شوند.

در  حسن نژاد،  محمدابراهیم  دکتر 

ضمن  موضوع  این  افزود:  راستا  همین 

ازهم گسیختگی نظام کشاورزی در مناطق، 

مهاجرت،  همچون  دیگری  چالشهای 

اجتماعی  نامالیمات  و  حاشیه نشینی 

گوناگونی را نیز در پی دارد.

فاجعه بار  ریسکهای  پوشش  وی، 

دولتها  وظایف  از  را  اخیر  سیل  همچون 

ورود  ضرورت  بر  تأکید  ضمن  و  برشمرد 

قانون به عرصه مدیریت ریسک در تولید، 

فرایندهای  زمینه،  این  در  کرد:  اظهار 

اهرمی پیشگیرانه و در  به عنوان  بیمه ای 

ایفای  می توانند  ریسک،  کاهش  راستای 

نقش کنند.

کشاورزی،  بیمه  صندوق  قائم مقام 

در  اجباری  و  فراگیر  بیمه های  شد:  یادآور 

راستای قانون، می تواند در رقمهای درخور 

داخل  را  کشاورزی  بخش  ریسک  توجه،  

خود این بخش، رقیق کنند و در چارچوب 

درخور  سازوکار  مشارکتی،  فرایند  یک 

پذیرشی را فراهم کند.

هیئت  عضو  سعیدی،  مهندس  آنگاه، 

کشاورزی نیز، ضمن  مدیره صندوق بیمه 

تشریح عملکرد سامانه جامع و برخط بیمه 

کشاورزی، به جامعه دانشگاهی نوید داد، 

بزودی پایگاه اطالعاتی که در بستر سامانه 

است،  فراهم شده  کشاورزی  بیمه  جامع 

در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

بخش کشاورزی، از کمبود 
نگاه تخصصی در قانونگذاری و 

حمایت باالدستی رنج می برد

تخصصی،  نشست  این  ادامه  در   

کمیسیون  رئیس  کیخا،  احمدعلی  دکتر 

مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 

دلیل  به  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 

هیچ  امور،  مسئوالن  خشکسالی،  وجود 

از( شرایط اضطراری را در  )گونه پیشبینی 

تصور نداشته اند، گفت: این نبود پیشبینی 

از مدیران  آمادگی، ما را ملزم می کند تا  و 

ارشد توقع داشته باشیم که سیاستگذاری 

کار  دستور  در  را  انعطاف پذیری  و  مجدد 

قرار دهند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

به عنوان نهاد برنامه ریزی کشور، نگاه غالب 

برنامه ای،  غالب  نگاه  به  را  خود  بودجه ای 

تغییر دهد.

برنامه ای  می باید  براینکه  تأکید  با  وی 

منابع  حفظ  و  توسعه  برای  منسجم 

با  نیز  مهم  )هدف(  این  و  باشیم  داشته 

گرفتن نقش دانشگاه ها و مدیران  نادیده 

کرد:  ابراز  انجامپذیر نخواهد شد،  استانی 

یا  اقتصاد  وزارت  به  را  بودجه  باید  اصوالً 

دست  منابع  بگوییم،  و  بدهیم  کشاورزی 

شماست؛ مصارف را هم خودتان براساس 

و  برنامه  سازمان  تا  کنید  توزیع  قانون 

برنامه ریزی اش  رسالت  روی  بتواند  بودجه 

متمرکز شود. 

افزود: در مورد )بودجه(  ادامه  کیخا در 

شکل  به همین  )شرایط(  نیز،  دانشگاهها 

از  بخشی  که(  )به گونه ای  است؛  تأسفبار 

بخشی  و  دانشگاهها  به  عمومی  منابع 

دیگر به سازمان تحقیقات می رود؛ در حالی 

هم  با  جایی  یک  اینها  می رود،  انتظار  که 

تالقی داشته باشند و در حل مسائل با هم 

مشارکت کنند.

کشاورزی مجلس، با  کمیسیون  رئیس 

اینکه: هم نهادهای تصمیمساز  به  اشاره 

مدار  بر  همواره  اجرایی،  نهادهای  هم  و 

برمبنای  نه  می کنند،  حرکت  مسائل 

پیشگیری با استفاده از تجربه های پیشین، 

است  ریسک  خرید  صنعت  بیمه،  افزود: 

کمین  در  خطر  نیز،  کشاورزی  بیمه  و 

کشاورز را می خرد.

بیمه  نیافتن  توسعه   از  انتقاد  با  وی 

خصوصی در بخش )کشاورزی( به عنوان 

آلترناتیوی( در کنار صندوق  گزینه دیگری )

کنونی،  در ساختار  کشاورزی  گفت:  بیمه 

واقع،  در  ندارد.  توسعه محوری  جایگاه 

قسمت  و  می دهیم  هل  آخر  از  را  قطار 

بازار  که  را  کشاورزی  بخش  لوکوموتیو 

را  قطار  حرکت  می تواند  و  است  دولت  و 

هم  بیمه ای  کرده ایم.  رها  کند،  تسهیل 

یک  به صورت  می گوییم،  سخن  آن  از  که 

از دیدگاه مبانی نظری،  که  است  صندوق 

به بلوغ و تکامل نیاز دارد. 

تحولی  باشد  بنا  اگر  شد:  یادآور  کیخا 

بهترین  گیرد،  صورت  کشاورزی  بخش  در 

تغییر  و  قدرت  کانون  در  حضور  روش، 

روی  نیز،  تحول  این  و  است  قوانین 

وارد مجلس  افرادی  اینکه  مگر  نمی دهد، 

شوند که بخش کشاورزی را درک می کنند 

نسخه های  بخش،  این  برای  می توانند  و 
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اگر  سخن،  دیگر  به  بپیچند؛  توسعه ای 

کشاورزی  از  که  می خواهید  مجلسی 

افراد فعال و متخصص  کند، باید  حمایت 

در این حوزه را به مجلس بفرستید.

آمدن  عوامل مؤثر بر پدید 
خسارتهای برگرفته از سیل

 در ادامه این نشست تخصصی، دکتر 

گروه  کوچکی، عضو هیئت علمی  علیرضا 

مشهد  فردوسی  دانشگاه  اگروتکنولوژی 

پایدار  کشاورزی  علوم  پیشگامان  از  و 

از  برامده  خسارتهای  پیرامون  کشور،  در 

گفت:  کشاورزی  دربخش  طبیعی  بالهای 

با  زمانی  ـ  مکانی  تنوع  علت  به  ما  کشور 

انواع تنشهای زیست محیطی روبه  روست؛ 

هرچند اگر تنش در حد متعادل و مراحل 

اولیه رشد گیاه وارد شود، خوب است؛ زیرا 

تاب آوری گیاه را تقویت می کند.

 40 حدود  سیل،  اینکه  به  اشاره  با  وی 

را  جهان  طبیعی  بالهای  کل  از  درصد 

گزارش  اساس  بر  افزود:  می دهد،  شکل 

به  سیل  خسارت  فائو،  گذشته  سال 

بخش کشاورزی، برابر با 3۷ درصد از کل 

از  که  کل بالهای طبیعی بوده  خسارتهای 

این میزان، 65 درصد به محصوالت زراعی، 

44 درصد به شیالت، 9 درصد به دامپروری و 

5 درصد به جنگلها، آسیب وارد شده است.

در  همه،  این  با  کرد:  تصریح  کوچکی 

البته  و  خشکسالی  وقوع  دلیل  به  ایران 

آینده نگری، به پدیده سیل و کنترل  ضعف 

آن، توجه چندانی نشده است؛  خسارتهای 

کشور ما مستعد  که  است  این در حالی 

سیل، چه ناگهانی )مواردی که از آغاز بارش 

کمتر از 6 ساعت طول بکشد( و  تا سیل، 

چه رودخانه ای است.

این استاد دانشگاه، عوامل گوناگونی از 

جمله نوع کشت، زمان وقوع سیل و ارتفاع 

به  سیل  میزان خسارت  در  را  آن  مدت  و 

افزود:  و  دانست  دخیل  کشاورزی  بخش 

بارندگی با ارتفاع بیش از نیم متر، معموالً 

خسارت بسیار شدیدی دارد. حتی برنج که 

از  آبی است، در سیل بیش  یک محصول 

آسیب می بیند. یک متر، 100 درصد 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با 

بیان اینکه ما از نیم قرن پیش تاکنون در 

کشاورزی مدرن هستیم؛ در حالی  مرحله 

که دنیا به کشاورزی فرامدرن رسیده است؛ 

که  کشاورزی سنتی و مدرن  تفاوتهای  به 

افزایش خسارت سیل می شود،  منجر به 

کشاورزی  در  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 

ظرفیت  مناسب  ما  جمعیت  هم  سنتی، 

الگوی غذایی  کشور بود و هم  بیولوژیکی 

زیاد  هم  اکنون  ولی  ما؛  سرانه  مصرف  و 

هم  و  می خوریم،  قدیم  از  متفاوت  و 

بنابراین  است؛  شده  بیشتر  تعدادمان 

جنگلها و مراتع را برای تأمین موادغذایی، 

تغییرکاربری داده ایم و در بالهای طبیعی با 

خسارت بیشتری روبه رو می شویم.

وی در ادامه گفت: در کشاورزی سنتی، 

در مناطق پرخطر، همچون حریم رودخانه، 

تا  کشاورز،  اکنون  کشاورزی نمی شد؛ ولی 

پس  و  می برد  کشت  زیر  را  رودخانه  لب 

دارد.  هم  خسارت  طلب  سیل،  آمدن  از 

بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور دقت 

بخش  به  کشاورزی،  بخش  نظارت،  در 

خصوصی واگذار شود.

همچنین،  گذشته  در  افزود:  کوچکی 

و  است  بوده  مرسوم  چندگانه  کشاورزی 

یا  می شد  انجام  کم  بسیار  تکی،  کشت 

کشاورزی، شغل دیگری هم  کنار  افراد در 

تک  کشاورزی  هم  اکنون  ولی  داشتند؛ 

نادرست  روشهای  هم  و  شده  محصولی 

ناپایداری  کوددهی،  و  آبیاری  شخمزنی، 

و  ریسک  رو،  همین  از  برده؛  باال  را  خاک 

افزایش یافته  خسارت هنگام وقوع بالها، 

است.

افزایش  لزوم  بر  ادامه  در  کوچکی، 

ضریب نفوذ بیمه کشاورزی، تأکید و اظهار 

کرد: با این همه، بیمه باید جلوی خطاهای 

قانون گریزی  زمینه  و  کشاورزان  احتمالی 

کسانی  آنها را بگیرد. برای نمونه، نباید به 

)در  کشت می کنند  رودخانه  در حریم  که 

صورت خسارت دیدن(، پرداختی صورت گیرد.  

وی در پایان گفت: مدیریت ریسک، پیش 

از ورود دستگاهها، وابسته به خرد جمعی 

است و افزون بر محصوالت، زیرساخت های 

کشاورزی نیز باید زیر پوشش بیمه قرار گیرد. 

توسعه بیمه کشاورزی، نیازمند 
مشارکت تولیدکنندگان است

قائم مقام صندوق  دکتر حسن نژاد،   

این  از  دیگری  بخش  در  کشاورزی  بیمه 

کشاورزی  بیمه  نقش  تبیین  به  نشست، 

در مدیریت بالهای طبیعی پرداخت و گفت: 

ایراد بیمه کشاورزی ما، واردشدن به )بیمه( 

همه محصوالت و همه خطرات است؛ در 

حالی که تنها تعداد محدودی از کشورهای 

جهان، ضریب نفوذ باالیی دارند. با این حال، 

معرفی  همچون  اقدامهایی  انجام  با  ما 

گزینه های  در  تنوع بخشی  پایه،  بیمه های 

ترجیحی متناسب با نیاز مشتریان، تغییر 

منظور  به  خسارت  ارزیابی  مدلهای  در 

برای  عملیات،  سرعت  و  دقت  افزایش 

تالش  در  بیمه،  نفوذ  ضریب  افزایش 

هستیم.

شکل گیری  تاریخچه  به  اشاره  با  وی 

یادآور  جهان،  و  ایران  در  کشاورزی  بیمه 

)کشاورزی(  بیمه های  اکنون،  هم  شد: 

را  نفوذ  ضریب  و  اقبال  بیشترین  دولتی، 

آفریقا(،  و  آسیا  در  )بویژه  دارند  در جهان 

ولی بیمه های خصوصی هم که عمدتاً در 

امریکا و اروپا رایج است، توانسته اند سبب 

انضباط  و  پذیرش  درخور  نفوذ  افزایش 

کاری بیمه کشاورزی شوند.

با  کشاورزی،  بیمه  صندوق  قائم مقام 

کشور   10 شمار  در  ایران  اینکه  یادآوری 

نیز،  این  و  است  جهان  حادثه خیز 

در  را  سرمایه گذاری  و  تولیدی  فعالیتهای 
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بخش کشاورزی محدود کرده است، تأکید 

سازوکاری  واقع  در  کشاورزی،  بیمه  کرد: 

ما  تأکید  و  بوده  ریسک  در  برای مشارکت 

به  است؛  "مشارکت"  واژه  نیز، روی همین 

این معنی که برای توسعه بیمه کشاورزی، 

داشته  را  تولیدکنندگان  مشارکت  باید 

مشارکت  علتهای  از  یکی  البته  باشیم. 

ایرادهای ساختاری بیمه در  کنونی،  پایین 

ایران است. 

مزیتها و چالشهای بیمه 
کشاورزی در ایران

امنیت  همچنین،  حسن نژاد   

برنامه ریزی  ریسک  کاهش  سرمایه گذاری، 

از  درست  مدیریتهای  تفکیک  کشاورزان، 

غرامتها،  و  حق بیمه  اعالم  راه  از  نادرست 

از  حمایت  آفتها،  و  بیماریها  کنترل 

تشکیل  )استراتژیک(،  راهبردی  محصوالت 

ثبت  به منظور  نهاد متمرکز و دقیق  یک 

ارزیابی خطرات  و  داده ها  تجزیه وتحلیل  و 

)که نقش اساسی در تصمیم گیری درست 

و  سودمندی ها  از  را  دارد(  سیاستگذاران 

مزیتهای بیمه کشاورزی نام برد.

کشاورزی،  بیمه  صندوق  قائم مقام 

در بخش  ادامه، وجود ماهیت ریسک  در 

و  مالکیت  در  شفافیت  نبود  کشاورزی، 

اطالعات  نبود  تولیدی،  واحدهای  و  حریم 

کشاورزی،  بخش  ریسکهای  به  مربوط 

زمینهای  قطعات  تعدد  و  بودن  کوچک 

نبود  تولید و  کشاورزی، شیوه های متنوع 

مشکلهای  و  تعریف شده  استانداردهای 

بخش  از چالشهای  را  درامد  نبود  و  مالی 

کشاورزی، برشمرد.

این  افزون بر  گفته دکتر حسن نژاد:  به 

بیمه  صندوق  با  تاحدودی  که  مشکلها 

صندوق  این  دارد،  ارتباط  نیز  کشاورزی 

تقاضای  جمله،  از  دیگری  چالشهای  با 

به  جدید  محصوالت  ورود  برای  روزافزون 

فهرست بیمه کشاورزی، گستردگی عوامل 

بیمه  پوشش  انتظار  پوشش،  زیر  خطر 

تا خسارتهای  کوچک  برای جبران خسارت 

درصدی   100 پرداخت  انتظار  فاجعه بار، 

به  بیمه  نداشتن  اتکا  بیمه،  از  غرامت 

و  بودجه  قوانین  در  مطمئن  مالی  منابع 

انتظار از بیمه برای خطرهای نوظهور نیز، 

روبه روست.

حسن نژاد، با اشاره به اینکه بانک جامع 

کشاورزی  بخش  آمارهای  از  اطالعاتی 

است،  شده  گردآوری  بیمه  صندوق  در 

خاطرنشان کرد: بیمه برخی از محصوالت 

کشاورزی، باید اجباری شود تا ضمن کنترل 

آمدن خسارت و نیز  دقیق وضعیت، از وارد 

به  کشاورزی  کار  از  کشاورزان  کناره گیری 

دلیل خسارت سنگین، جلوگیری شود.

به  ریسکها،  الیه بندی  به  اشاره  با  وی 

ریسِک کنترل ناپذیر )غیرقابل کنترل(، ریسِک 

پذیرفتنی )قابل قبول( از سوی تولیدکنندگان 

سوی  از  کنترل پذیر)قابل کنترل(  ریسِک  و 

تولیدکنندگان )مربوط به عوامل مدیریتی(، 

تأکید کرد: توان بیمه های دولتی و یارانه ها  

باید به سمت ریسکهای کنترل ناپذیر سوق 

پیدا کند. بیمه پایه نیز، به دلیل برخورداری 

از درصد جبران )غرامت( باال، ضریب خطر 

پایین و در عین حال، ارزانتر بودن، در همین 

به  و می تواند  است  نهاده شده  بنا  راستا 

عنوان بیمه الحاقی، فروخته شود.

کشاورزی  بیمه  صندوق  قائم مقام 

از  بخش  این  در  خود  سخنان  پایان  در 

پیشبینی  برای  اقدام  خواستار  نشست، 

به طور  بیمه  صندوق  موردنیاز  اعتبارات 

مستقل در قانون، تعریف استاندارد تولید 

برای همه فعالیتهای کشاورزی به منظور 

از  جلوگیری  و  تولید  ریسکهای  کاهش 

خسارتهای برگرفته از مدیریتهای نامناسب 

مرکز  تشکیل  و  محیط زیست  و  خاک  آب، 

مدیریت ریسک کشاورزی شد.

افزایش احتمال تکرار بالهای 
طبیعی به دلیل تغییر اقلیم 

 در ادامه این نشست تخصصی، دکتر 

ثنایی نژاد، عضو هیئت علمی گروه علوم و 

مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، به 

تبیین پدیده های زیانبخش جوی پرداخت و 

گفت: بیش از 80 درصد کشاورزان خرده پای 

کشور، در دسترس )معرض( بالهای جوی 

با  بویژه  بالها،  این  وقوع  تکرار  و  هستند 

اقلیم، بیشتر شده  توجه به پدیده تغییر 

است. 

این  از  برگرفته  آسیبهای  افزود:  وی 

که با ضعف مدیریتی  مخاطره ها هنگامی 

بخش  دشواریهای  می شود،  ترکیب 

کشاورزی را دوچندان می کند.

در  حیاتی  عنصری  را  بیمه  ثنایی نژاد، 

ریسک  مدیریت  و  کشاورزی  توسعه 

و  برشمرد  توسعه  حال  در  کشورهای 

بخش  داخلی  آمار  ضعف  به  اشاره  با 

گسترش  پی  در  اگر  کرد:  تأکید  کشاورزی 
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از  یکی  می باید  هستیم،  بیمه  فرهنگ 

و  آمار  تبدیل  نشست،  این  کارویژه های 

به  بیمه،  صندوق  در  موجود  داده های 

مستندات علمی و  فراهم ساختن امکان 

آنها باشد. دسترسی عموم به 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، با 

بیان اینکه پرداخت بیمه، اعتبار می خواهد؛ 

بیمه گر  از  نمی توان  را  اعتبار  همه  ولی 

سیاست  افزود:  کرد،  تأمین  بیمه گذار  و 

باشد  این  باید  گذار،  دوره  یک  در  بیمه 

جبران  تا  دهد  یارانه  دولتی  اعتبار  با  که 

در  کشاورز  سهم  و  واقعیتر  خسارتها، 

که  کاری  مانند  یابد.  کاهش  بیمه  هزینه 

ریسک  مدیریت  تسهیالت  جهانی  )برنامه 

و  می دهد  انجام   ،»WRMF« آب وهوایی( 

عملیاتی  پژوهشهای  بر  فعالیتش  عمده 

راه حل های  افزایش  یا  پیداکردن  باکیفیت، 

مدیریت ریسک پدیده های زیانبخش جوی 

و  کشاورزی  و  غذایی  امنیت  جهت  در 

به کار بستن ابتکارها و نوآوریها برای یافتن 

راهکارهای مناسب در مدیریت ریسک )مانند 

است. متمرکز  کشاورزی(  شاخص  بیمه 

ضرورت بهره گیری از بیمه اتکایی 
و روشهای رویارویی با بالهای 

طبیعی در کنار بیمه 

مؤسسه  معاون  افقی،  رضا  دکتر   

آموزش عالی بیمه اکو، از دیگر سخنرانان 

بود  کشاورزی  بیمه  تخصصی  نشست 

در  کشاورزی  بیمه های  »کفایت  درباره  که 

گفت  سخن  طبیعی«  بالهای  با  مقابله 

کشاورزان  تفاوت  افزود:  راستا  این  در  و 

کشورهای  و  توسعه  حال  در  کشورهای 

کشاورزان  که  است  این  در  توسعه یافته 

کشورهای توسعه یافته، ثروتمندتر هستند 

می کنند  پرداخت  آسانتر  را  حق بیمه  و 

بر  مبتنی  آنها(  اقتصادی  )نظام  چون  و 

سنگین  یارانه های  است؛  بازار  اقتصاد 

اساس،  این  بر  می کنند.  پرداخت  دولتی 

در  را  کشاورزان  و  خانواده ها  باید  نخست 

عنوان  به  و  کرد  توانا  حق بیمه  پرداخت 

کردن  اجباری  به  می توان  بعدی،  راهکار 

بیمه برخی محصوالت پرداخت.

بیمه  صندوق  اینکه  بیان  با  وی 

باشد  تصمیمساز  می تواند هم  کشاورزی 

بیمه  صندوق  افزود:  تصمیمگیر،  هم  و 

کشاورزی، ظرفیتهای خوبی دارد و بیش از 

این هم می تواند خروجی داشته باشد؛ ولی 

دست تنهاست و نیاز به کمک دارد.

آموزش عالی بیمه اکو  معاون مؤسسه 

گزارش فائو طی  با اشاره به اینکه مطابق 

دهه اخیر، تأثیر بالهای طبیعی بر امنیت 

بوده  گسترش  به  رو  کشاورزی،  و  غذایی 

به  از سیل  برامده  و 80 درصد خسارتهای 

گفت:  است،  شده  وارد  کشاورزی  بخش 

خسارتهای سیل اخیر در بخش کشاورزی 

در  شده؛  براورد  تومان  میلیارد  13هزار  تا 

کشاورزی،  که بودجه صندوق بیمه  حالی 

آشکار  1500 میلیارد تومان است. بنابراین، 

تنهایی  به  کشاورزی،  بیمه   که  است 

نمی توانند این بار را به دوش بکشد.

افقی یادآور شد: به رغم نقش مثبتی که 

نشوند،  اجرا  به درستی  اگر  دارند؛  بیمه ها 

تحمیل  و  درامدی  اخالقی،  مخاطره های 

پیامدهایی  دیگر  و  مالی  کالن  هزینه های 

منابع  بهینه  تخصیص نیافتن  همچون 

پرآب خواه  و  ریسکی  محصوالت  کشت  و 

استفاده  برای  کشاورزان  انگیزه  کاهش  و 

از دیگر روشهای مدیریت ریسک همچون 

دنبال  به  را  بیماریها  کنترل  و  پیشگیری 

به  نیز  روشها  این  و  داشت  خواهند 

فراموشی سپرده خواهد شد.

به  این  این حال،  با  گفت:  ادامه  وی در 

معنای کنار گذاشتن بیمه کشاورزی نیست؛ 

کشاورزی،  بخش  اهمیت  به  باتوجه  بلکه 

پیشرفته،  کشورهای  مانند  می باید 

یارانه های مناسبی از سوی دولت پرداخت 

برنامه ریزی  به  حال،  همین  در  و  شود 

شود. اقدام  نیز  ریسکها  کاهش  برای 

آموزش عالی بیمه اکو  معاون مؤسسه 

خاطرنشان کرد: با این همه، اینگونه نیست 

در  بیمه، متولی هر خسارتی  که صندوق 

توسعه  با  و صرفاً  باشد  کشاورزی  بخش 

حل  مشکلهایمان  کشاورزی  بیمه های 

شود؛ بلکه در کنار بیمه ها، باید از روشهای 

استفاده  نیز  طبیعی  بالهای  با  رویارویی 

شود.

افقی در ادامه بر لزوم تلفیق برنامه های 

مدیریت ریسک با بیمه کشاورزی، همکاری 

بیمه های  و  خصوصی  بخش  و  دولت 

انتقال  بازرگانی در تأمین مالی خسارتها و 

ریسک به بیمه های اتکایی و بازارهای مالی 

تأکید کرد و گفت: صندوق بیمه کشاورزی 

به  که  پشتیبان  بیمه  یک  نبود  از  کشور، 

صورت اتکایی آن را پوشش دهد، رنج می برد.

نخست  اساس،  این  بر  افزود:  وی 

جلوداری  با  همگانی  مشارکت  نیازمند 

صندوق بیمه کشاورزی و استفاده از دیگر 



2121

پـرونـده ویــژه فـصـل

سیالب، مدیریت و بیمه

ابزارها و ظرفیتها در کنار بیمه برای کنترل 

بیشتر خسارتها هستیم و در گام بعد، باید 

به سمت بیمه های شاخص محور، مانند 

آب و هوا برویم.  بیمه 

اجباری کردن بیمه باید به گونه ای 
باشد که به کاهش تولید نینجامد

مهاجر،  دکتر  نشست،  ادامه  در   

مجری  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور 

از  گفت:  کشور،  روغنی  دانه های  طرح 

دالیل عالقه مند نبودن کشاورزان به کشت 

 ،)95 سال  از  پیش  )تا  روغنی  دانه های 

که سال 95  کلزا( بود  بیمه نبودن )مزارع 

همه کشت کلزا را در سراسر کشور بیمه 

ولی  داد؛  هم  خوبی  نتیجه  و  کردیم  پایه 

متأسفانه ادامه پیدا نکرد. هم اکنون نیز، 

باید  محصوالت  بیمه  کردن  اجباری  برای 

تولید  کاهش  به  منجر  که  داشت  توجه 

نشود؛ زیرا بیش از ۷5 درصد کشاورزان ما 

کشاورزان، خرده پا هستند و امکان پرداخت 

حق بیمه و حتی خرید کود و بذر مناسب را 

هم ندارند.

صندوق تثبیت درامدی؛ راهی برای 
کاهش وابستگی بیمه به دولت 

این  نخــــست  بخـــش  ادامــــه  در   

نشست، دکتر محمد قربانی، عضو هیئت 

علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز، طی 

مالی  »منابع  مبحث  پیرامون  سخنانی 

اصلی  مشکل  گفت:  بیمه«  تعرفه های  و 

صنعت بیمه کشاورزی در ایران، این است 

و  کند  تأمین  را  خود  نتوانسته  هنوز  که 

که  وابسته به یارانه دولت است. در حالی 

تجربه نشان می دهد، کشورهای پیشرفته 

را  دولت  سهم  به تدریج،  کرده اند  تالش 

کاهش دهند و متکی بر حق بیمه ها شوند.

بیمه  کامل  تعریف  کرد:  تصریح  وی 

به  پاسخ  برای  فناوری  یک  کشاورزی، 

و  کوچک مقیاس  کشاورزان  نیازهای 

کشاورزی  عرصه  در  آنها  ریسک  مدیریت 

است؛ ولی پرسش این است که چه کنیم 

تا سهم دولت به سمت کوچک مقیاس ها 

برود و بزرگ مقیاس ها هم مستقل شوند؟

فردوسی،  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

تثبیت  صندوق  پرسش،  این  به  پاسخ  در 

توسعه  چهارم  برنامه  در  که  را  درامدی 

و  سیاستگذاران  اختیار  در  اقتصادی 

از ظرفیتها  گرفته است، یکی  مدیران قرار 

)در این زمینه( معرفی کرد و افزود:  شیوه 

این  به  نیز،  درامدی(  )تثبیت  صندوق  کار 

درصد   4 تا   2 کشاورزان  که  است  صورت 

از درامدشان را در صندوق واریز می کنند و 

از این راه برای مدیریت ریسک، تأمین مالی 

می شوند و وابسته به دولت نیستند.

بیمه،  صندوق  براینکه  تأکید  با  وی 

باشد،  غرامتها  پرداخت  پی  در  نباید صرفاً 

بر  افزون  بیمه،  صندوق  کرد:  پیشنهاد 

عملکرد،  بر  مثبت  اثرگذاری  پی  در  این، 

آن  مانند  و  ریسک  کاهش  بهره وری، 

مأموریت  به  کردن  بسنده  که  چرا  باشد؛ 

نخست، )درنهایت( موجب نارضایتی بیشتر 

کشاورزان می شود.

بیمه، به عنوان ابزار رویارویی با 
ریسک در اختیار کشاورز قرار گیرد

علمی  عضو هیئت  مجاوریان،  دکتر   

علوم  دانشگاه  اقتصادکشاورزی  گروه 

کشاورزی ساری، نیز در ادامه به »مسائل و 

راه حل های بیمه کشاورزی« اشاره و تصریح 

دربردارنده  کشاورزی،  بیمه  صنعت  کرد: 

سه رکن: بیمه گذار، شرکت بیمه )بیمه گر( 

و دولت است.

گفت:  بیمه گذاران  چالشهای  درباره  وی 

درگیر  کشاورزی(،  بخش  )در  بیمه گذاران 

آینده نگری در  وضعیت نزدیک بینی و نبود 

مورد بیمه  هستند. همچنین آنها انتظارات 

صندوق  اینکه  جمله  از  دارند؛  نادرستی 

که  می بینند  خیریه ای  صندوق  را  بیمه 

کند  خسارت  جبران  باید  شرایطی  هر  در 

و  تغییرنگرش  نیز،  چالش  این  راه حل  و 

اجباری کردن بیمه است.

و  نشستن  بحران  منتظر  مجاوریان، 

بیمه  به  نسبت  کشاورزان  اندک  رغبت 

تخمین  نداشتن  دلیل  )به  کشاورزی 

مربوط  چالشهای  از  را  احتماالت(  دقیق 

افزود:  و  کرد  عنوان  بیمه،  صندوق  به 

چندساله  قراردادهای  مسئله،  این  راه حل 

برداشت  موقع  هم  که  به گونه ای  است؛ 

کرد  محصول می شود حق بیمه را دریافت 

و یا از تقسیط و تخفیف، بهره برد. راهکار 

خدمات  دیگر  ارائه  نیز،  دیگر  پیشنهادی 

بیمه  مانند  است؛  کشاورزان  به  بیمه ای 

آن را از دیگر  اموال که )هم اینک( کشاورز 

بیمه ها دریافت  می کند.

چالشهای  و  مسائل  به  ادامه،  در  وی 

و  اشاره  دولت  یعنی  بیمه،  سوم  رکن 
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خاطرنشان کرد: موفقیت صنعت بیمه، به 

پوشش گسترده نیست؛ بلکه قرار گرفتن 

آن در اختیار کشاورز به عنوان ابزاری برای 

است. دولت  با ریسک  نیز، مقابله  رشد و 

به جای جبران خسارت، می باید با پیشبینی 

دقیقتر، به کاهش خطر کمک کند و صرفاً 

در شرایط خاص، ورود داشته باشد.

بیمه کشاورزی، بر اساس 
ریسک هر منطقه وارد عمل شود

عضو  شاه نظری،  دکتر  ادامه،  در   

و  جامعه  با  ارتباط  مدير  و  علمی  هیئت 

منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  صنعت 

سخنران  دیگر  عنوان  به  ساری،  طبیعی 

اینکه  به  باتوجه  یادآور شد:  این نشست، 

 Jet( علت سیل اخیر، ایجاد جریان ِجتی یا

Stream( به خاطر تغییر اقلیم بوده است 

داشت؛  خواهد  نیز  ادامه  حادثه،  این  و 

برنامه ریزی و مدیریت سیالب را از اهمیت 

که  به گونه ای  دانست؛  برخوردار  ویژه ای 

آن پیش  بخش عمده )حداقل 90 درصد( 

از وقوع سیل صورت می گیرد.

سیالب  خطر  پهنه بندی  افزود:  وی 

ریسک  دارای  مناطق  کردن  مشخص  و 

است  سیالب  مدیریت  ضرورتهای  از  باال، 

هر  ریسک  اساس  بر  بیمه  شرکتهای  تا 

منطقه، وارد عمل شوند.

قانون خاک، در دستور کار 
صنعت بیمه کشاورزی قرار گیرد

 دکتر امیر فتوت، عضو هیئت علمی 

تأثیرهای  پیرامون  نیز  فردوسی،  دانشگاه 

سیالب بر تخریب خاک، بیان کرد: در بخش 

خاک، پتانسیل دانشجویی و علمی خوبی 

در  نمی شود.  استفاده  آن  از  ولی  داریم؛ 

ابزاری  عنوان  به  بیمه می تواند  میان،  این 

حفظ  راستای  در  عقالنیت  ارتقای  برای 

محیط زیست، ایفای نقش کند.

جامع  الیحه  تصویب  به  اشاره  با  وی 

خاک در مجلس، بر استفاده از راه حل های 

زیانهای  کاهش  برای  منطقی  و  علمی 

واردشده به خاک، تأکید کرد و افزود: قانون 

خاک می تواند در دستور کار صنعت بیمه 

)کشاورزی( قرار گیرد تا به مقوله زمین به 

عنوان خاک نگاه شود.

فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

کشور،  خاک  کنونی  وضعیت  شد:  یادآور 

به  می طلبد.  را  حساسی  بسیار  مدیریت 

 30 که  داریم  زمینهایی  نمونه،  عنوان 

سانتیمتر رسوبات دارد و تا خشک نشده 

نباید وارد مزرعه شد؛  است، به هیچ وجه 

زیرا هر نوع ورود و عملیاتی در خاک، باعث 

آسیب دیدن خاک قبلی می شود. از سوی 

سیلزده(  مناطق  )در  نیز  باغهایی  دیگر، 

درختان  شاخه های  )قسمت(  تا  که  داریم 

بسرعت  می بایست،  و  است  سیالب  زیر 

آنها خارج کرد. رسوبات را از 

بیمه باید هوشمندانه، به 
سازگاری با ریسک کمک کند

نماینده  هرمزی،  دکتر  ادامه،  در   

ما  گفت:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان 

آب هستیم؛ ولی پرداختن  اقتصاد  متولی 

کشاورزی،  اقتصاد  بدون  آب،  اقتصاد  به 

حاصلی ندارد: بنابراین بر مقوله بهره برداری 

اجرایی  دستگاه  تنها  و  شده ایم  متمرکز 

متولی بهره وری هستیم.

بهره برداری،  نظام  براینکه  تأکید  با  وی 

اقتصاد  در  )مغفول(  رفته  یاد  از  بخشی 

در  مهمی  نقش  ولی  است،  کشاورزی 

کاهش مشکلها دارد، افزود: ما در بیمه با 

ریسک روبه رو نیستیم؛ بلکه، نبود حتمیت 

نبود  نمی توانیم  چون  ولی  است؛  مطرح 

ارائه  کّمی  و  مدل  صورت  به  را  حتمیت 

آن را با ریسک؛ یکی می دانیم. کنیم، 

خوزستان  برق  و  آب  سازمان  نماینده 

همچنین افزود: هم کشاورز و هم صندوق 

اقلیمی،  تغییرات  به  توجه  با  باید  بیمه، 

جلوتر  تحوالت  از  تا  بزنند  حدس  را  آینده 

این صورت، مانند صندوق  باشند؛ در غیر 

بازنشستگی، دچار چالش می شوند.

فردوسی  دانشگاه  اینکه  گفت:  هرمزی 

درک  عالی،  آموزش  خاموش  فضای  در 

که می تواند نقش آفرین باشد  است  کرده 

و صندوق بیمه نیز، تصمیم به تمرکز بر 

خرد جمعی گرفته؛ فرصتی کم نظیر است 

آن حداکثر بهره را برد. که باید از 

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه سیل و 

زلزله، بال نبوده و حوادث طبیعی هستند، 

که  محیطی  ریسکهای  افزود:  پایان  در 

اقلیم است، باید مبنای اصالح  از  برگرفته 

گیرد.  قرار  قوانین  و  رویه ها  سیاستها، 

ریسک را نه می شود حذف کرد و نه نادیده 

آن(  گرفت؛ فقط باید هوشمندانه خود را )با 

سازگار کنیم.

مراحل مدیریت 
درست ریسک

 دکتر بنایان، استاد گروه اگروتکنولوژی 

طی  ادامه،  در  نیز،  فردوسی  دانشگاه 

با  کشور  از  خارج  از  ویدئویی  ارتباط 

شرکت کنندگان در نشست تخصصی بیمه 

و مدیریت بالهای طبیعی، گفت: اقلیم، از 

میان فعالیتهای مختلف بشری، بیشترین 

که  کشاورزی دارد؛ چرا  تأثیر را روی بخش 

آن نداریم.  ما توانایی زیادی در کنترل 

بخش  در  ریسک  اینکه  بیان  با  وی 

متغیرهای  وجود  دلیل  به  کشاورزی، 

است؛  چالش برانگیز  بسیار  مختلف، 

و  تولیدکننده  میان  مکانی  موقعیتهای 

بخش  بر  حاکم  قوانین  مصرف کننده، 

کشاورزی و چرخه های فصلی تولید و بازار 

یا  زیستی  ریسکهای  از جمله  را  کشاورزی 

بیولوژیک نام برد.

بنایان یادآور شد: پیش از مدیریت ریسک، 

آن را برمبنای سه متغیر اصلی: عامل  باید 

خسارتزا، گستره جغرافیایی عامل خسارتزا 

دسترس  در  و  آسیب پذیری  میزان  و 

ارزیابی و  )معرض( ریسک بودن محصول، 

مدیریت  به  نوبت  بعد،  گام  در  کرد.  کّمی 

می رسد. حادثه  وقوع  از  پیش  ریسک 

فردوسی،  دانشگاه  استاد  این  گفته  به 

نیز،  ریسک  مدیریت  روشهای  انتخاب  در 

تا حد  که  استفاده شود  از روشهایی  باید 

حداقل  به  را  خسارت  آسیبهای  ممکن 
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پـرونـده ویــژه فـصـل

سیالب، مدیریت و بیمه

از  استفاده  و  زراعی  تنوع  )مثل  برساند 

در  که  به خسارتی  نسبت  مقاوم  بذرهای 

منطقه فراوانی دارد(. 

)بار(  برداشتن  وی،  گفته  به  پایان،  در 

آن به  انتقال  کشاورز و  از دوش  خسارت 

از  پیش  که  بیمه  مانند  مالی،  مرکز  یک 

آن، برای حمایت از کشاورز، هزینه دریافت 

کرده است؛ سنجش میزان قدرت مدیریت 

نمونه،  )برای  ریسک  از  پرهیز  و  سیستم 

در بخش زراعت، تاریخ کاشت گیاه، طوری 

تنظیم شود که مرحله حساس رشد گیاه، 

محیطی  آسیب پذیری  شرایط  با  همزمان 

به  دیگر مراحل مدیریت ریسک  از  نشود( 

شمار می رود.

لزوم تدوین نسخه های 
منطقه ای برای مدیریت خسارت

علمی  هیئت  عضو  کامکار،  دکتر   

گزارش  تهیه  سرگروه  و  گرگان  دانشگاه 

دیگر  کشاورزی،  بخش  در  سیالب  ملی 

سخنران نشست تخصصی بیمه و بالهای 

بحران  به  اجمالی  نگاهی  که  بود  طبیعی 

سیل در استانهای شمالی داشت. 

وی ضمن گالیه از سازمانهای اجرایی که 

پس از بحران به سراغ دانشگاهیان می آیند، 

آمایش  باید به سمت  گفت: رویکرد بیمه 

بیمه به صورت اسکیلهای مدیریتی، تعیین 

هویت زمینهای کشاورزی برای ساماندهی 

که  چرا  باشد؛  ریسک  طبقه بندی  و  بیمه 

پیشگیری  درجه نخست،  در  بیمه  رسالت 

است.

با  گرگان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

تأکید براینکه در زمینه اجباری شدن بیمه، 

معیشت  وضعیت  نخست  می بایست، 

کشاورز و قابلیت اجرای آن را هم بسنجیم، 

افزود: اصوالً در بیمه، نسخه واحد نداریم و 

همین )نکته نیز(، ضرورت مدیریت استانی 

برای  را  منطقه ای  نسخه های  تدوین  و 

مدیریت خسارت می رساند. به عنوان مثال، 

گلستان،  و  خوزستان  در  سیل  تأثیرهای 

اصالً درخور مقایسه با یکدیگر نیست. 

این  تدوین  در  کرد:  تصریح  کامکار 

که  داشت  توجه  باید  نیز،  نسخه ها 

می خواهیم عملکرد را بیمه کنیم یا درامد 

را؟ چه محصوالتی و چه تعداد خطراتی باید 

بیمه شوند؟ انفرادی باشند یا منطقه ای؟ 

این  که  زمانی  تا  اختیاری؟  یا  اجباری 

پرسشها پاسخ نگیرد، امکان سناریونویسی 

وجود ندارد.

اینکه در وقوع سیل، نقش  با بیان  وی 

حداقل  ولی  است؛  مهم  طبیعی  عوامل 

در استان گلستان، )نقش( عوامل انسانی 

اشتباههای  افزود:  بود؛  مهمتر  بسیار 

توجهی  درخور  بخش  مدیریتی،  حوزه 

گرفت.  ما  از  را  اخیر  سیل  ظرفیتهای  از 

بنابراین در بیمه، مسئله کیفیت مدیریتها، 

به طور حتم باید لحاظ شود. این در حالی 

 1۷ ماده   5 تبصره  ظرفیتهای  که  است 

در  که  کشاورزی  بهره وری  افزایش  قانون 

از  ارائه شده، هنوز  توسعه  برنامه چهارم 

یاد رفته )مغفول( مانده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان، ضمن 

پیشنهاد بهره گیری از ظرفیتهای جهانی و 

ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه کشاورزی، 

کرد،  کشور درخواست  از بخش قانونگذارِ 

دست کم پرداخت وام کشاورزی، منوط به 

استفاده از بیمه کشاورزی شود.

دانشکده  رئیس  رضوی،  دکتر  آنگاه 

سخنان  تکمیل  در  نیز  گرگان  کشاورزی 

همچون:  مواردی  افزود:  کامکار،  دکتر 

کشاورزی چندکشتی و خالی نماندن زمین 

بسیار  استفاده  سال،  از  زمانی  هیچ  در 

همه گیر  بیماریهای  وجود  و  کود  از  زیاد 

ریسک پذیری  افزایش  عوامل  از  )اپیدمی(، 

کشاورزی استان گلستان به شمار می آید.

ضرورت تشکیل مرکز  مدیریت 
ریسک، ارزیابی و جبران خسارت در 

بخش کشاورزی

 دکتر موم وندی، رئیس مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، 

پیرامون  این نشست تخصصی،  ادامه  در 

چالشهای بیمه در بخش کشاورزی گفت: 

)به دلیل( اینکه پیش از راه اندازی صندوق 

بیمه، دولت، شروع به جبران خسارتها کرده 

بود، انتظارات مردم را باال برده و مسئولیتی 

صندوقی  دوش  روی  را  سنگین  بسیار 

کوچک نهاده است. بنابراین با اینکه صندوق 

جمله  از  ما  و  می کند  تالش  خیلی  بیمه 

بیمه  که  هستیم  کشورهایی  کم شمار 

سطح  به  رسیدن  تا  ولی  داریم؛  کشاورزی 

مطلوب رضایت، راه درازی در پیش داریم.

کشاورزی  بخش  مشکل  بزرگترین  وی 

نبود ساختار مناسب مدیریت ریسک و  را 

ارزیابی و جبران خسارت عنوان کرد و گفت: 

چون ساختارهای مدیریتی مناسب نداریم، 

در جبران خسارتها، سلیقه های خود را وارد 

اخیر،  سیل  در  مثال،  عنوان  به  می کنیم. 

آنها که محصوالتشان را بیمه کرده بودند؛ 

با آنها که نکرده بودند، تفاوتی نداشتند و به 

همه، قول جبران خسارت داده شده است.

تشکیل  ضرورت  بر  تأکید  ضمن  وی 

جبران  و  ارزیابی  ریسک،  مدیریت  سازمان 

شد:  یادآور  کشاورزی،  بخش  در  خسارت 

طرح  صرفاً  نباید  نشست،  این  ساختار 

موضوع یا سخنرانی باشد. 

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان 

کشاورزی،  بیمه  مورد  در  گفت:  پایان  در 

گرفته  صورت  پژوهش  و  بررسی  هزاران 

دیده  مؤثری  برونداد  هنوز  ولی  است؛ 

این  من  پیشنهاد  رو  همین  از  نمی شود؛ 

است که هزاران رساله، تحقیق و پایان نامه 

موجود در زمینه بیمه، تجمیع شود و نتایج 

آن در قالب مدل ِدلفی در اختیار استادان 

بخش کشاورزی قرار گیرد.

بهره گیری از بیمه های اتکایی 
زمینه ساز تمرکز دولت بر ریسکهای 

زیرساختی 

تخصصی  نشست  دوم  بخش  در   

بالهای  مدیریت  و  کشاورزی  »بیمه 

پانزدهم  روز  بعدازظهر  که  طبیعی« 

تخصصی  پانل  قالب  در  اردیبهشت ماه، 

عضو  داوری،  کامران  دکتر  مدیریت  به  و 

آب  مهندسی  و  علوم  گروه  علمی  هیئت 

نخست،  شد؛  برگزار  فردوسی  دانشگاه 
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علمی  هیئت  عضو  شاهنوشی،  دکتر 

فردوسی  دانشگاه  اقتصادکشاورزی  گروه 

از  جهان  کشورهای  همه  گفت:  مشهد 

صورت  به  پیشرفته،  کشورهای  جمله 

کشاورزی حمایت می کنند  از بخش  جدی 

و ابزار حمایتی شان نیز، عمدتاً سیاستهای 

غیرقیمتی، مانند صندوق بیمه است؛ ولی 

سیاستهای حمایتی در ایران، حداقلی است. 

وی در ادامه به چند نکته در زمینه بیمه 

ما  نخست  افزود:  و  کرد  اشاره  کشاورزی 

باید این ذهنیت جامعه را که صندوق بیمه، 

خیریه  و  خسارت  جبران  برای  صندوقی 

است، اصالح کنیم )و جامعه را آگاه کنیم(؛ 

صندوق بیمه، یک صندوق مدیریت ریسک 

است که این مدیریت نیز، می تواند پیش از 

آغاز شود و در حوزه هایی ورود کند  بحران 

که سبب کاهش ریسک و خسارت می شود.

شاهنوشی ادامه داد: اگر صندوق بیمه 

مرتبط  اجرایی  دستگاه های  رسالت  بتواند 

دامپزشکی(  سازمان  )مانند  کشاورزی  با 

ریسک  آنها  که  کند  مدیریت  به گونه ای  را 

می تواند  کشاورزی  بیمه  دهند؛  کاهش  را 

ریسکهای  جبران  کاهش  به  صرفاً 

اجتناب ناپذیر بپردازد.

این استاد دانشگاه، ضمن تأکید بر لزوم 

محدودساختن سیاستهای حمایتی دولت 

از  تعداد محدودی  به  کشاورزی  از بخش 

بیمه  گفت:  زیاد،  گستره  با  محصوالت 

زیرساختی  حوزه های  به  باید  کشاورزی، 

آبرسانی  مانند قنات و الیروبی مسیرهای 

نیز وارد شود.

به  اشاره  با  نیز  اتکایی  بیمه  درباره  وی 

کرد:  بیان  موفق،  بین المللی  تجربه های 

صورت  به  می توانند  بیمه  مؤسسه های 

از  عمومی،  یا  طبیعی(  )حوادث  موردی 

اینکه  ولی  کنند؛  استفاده  اتکایی  بیمه 

صندوق  یعنی  بیمه گر،  مؤسسه  خود 

گیرد  اتکایی را به عهده  بیمه، نقش بیمه 

پر  را  صندوق  جای  بیمه های خصوصی  و 

صورت،  این  در  زیرا  دارد؛  ارجحیت  کنند، 

پوشش  سمت  به  بیشتر  می تواند  دولت 

ریسکهای زیرساختی برود.

شاهنوشی، در پایان با تأکید بر اهمیت 

سیاستهای  شد:  یادآور  بیمه،  نهادسازی 

متمرکز  بیمه ای  رفتار  در  باید  را  حمایتی 

بتواند  بیمه  صندوق  که  به گونه ای  کنیم؛ 

چالشهایی را که مؤسسه های بیمه ایجاد 

می کنند، از قبل پیشبینی کند.

رویکرد صندوق بیمه کشاورزی، در 
جهت پوشش ریسکهای پرخطر است

ادامه بخش دوم نشست، دکتر   در 

داوری،  دکتر  درخواست  به  حسن نژاد، 

عنوان  به  دولت  ورود  اهمیت  تبیین  به 

حمایت کننده از زیرساخت های یک منطقه 

حتماً  ریسک،  الیه بندی  گفت:  و  پرداخت 

باید صورت گیرد و ریسکهای تحمل پذیر، بر 

عهده کشاورز باشد.

در  تمام خطر  بیمه های  افزود:  وی 

کشورهای اروپایی، ورود جدی به الیه بندی 

سال  چهار  سه  هم  ما  داشته اند.  ریسک 

برای  را  کار  این  بار  نخستین  برای  پیش، 

اکنون،  و  دادیم  انجام  محصوالت  برخی 

قطعه  میلیارد  یک  از  بیش  شدن  بیمه 

کامل، بر همین مبناست و  طیور به طور 

دیگر ریسکهای مدیریتی و تحمل پذیر را به 

هیچ عنوان پوشش نمی دهیم.

کشاورزی  بیمه  صندوق  قائم مقام 

 ،92-93 زراعی  سال  در  گفت:  ادامه  در 

تعداد ده هزار واحد مرغداری کشور بیمه 

هزار   24 سال،  طی همان  که  می خریدند 

مورد از ما غرامت گرفتند؛ مشخص است 

این حجم پرداخت غرامت، بی گمان  با  که 

کمبود  با  دهد،  رخ  بدتری  حادثه  وقتی 

اعتبار روبه رو می شویم.

رویه  این  ما  داد:  ادامه  دکتر حسن نژاد 

نادرست را تغییر دادیم و برای اینکه مرغدار 

بیمه گری  شیوه  این  که  کنیم  متوجه  را 

مرغداران  با  جلسه  ده ها  است؛  نادرست 

برگزار کردیم و حق بیمه را کاهش، و تعهد 

در  که  شد  این  نتیجه  دادیم.  افزایش  را 

سال زراعی 95-96، تعداد پرداخت غرامتها 

از 24 هزار مورد، به 350 مورد که آسیبهای 

جدی را در بر می گرفت، کاهش یافت.

خطرهای  پوشش  اینکه  بیان  با  وی 

دنیا منسوخ شده  کشاورزی  بیمه  در  ریز 

و  جهادکشاورزی  وزارت  به  خطاب  است، 

انتظارات نابجای مردم  دانشگاهها، اصالح 

از بیمه کشاورزی را خواستار شد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: 

دلیل  به  نیز،  اتکایی  بیمه های  زمینه  در 

محدودیت روابط بین الملل، نمی توانیم با 

اینکه  ولی  کنیم؛  کار  دنیا  بزرگ  بیمه های 

پیشنهاد  شویم،  اتکایی  بیمه  خودمان 

خوبی است.  

وی در زمینه عادالنه کردن حق بیمه نیز 

یادآور شد: ما اکنون تا رسیدن به این نقطه 

که حق بیمه مطابق با توان مالی و ضریب 

خطر منطقه کشاورز باشد، فاصله داریم. 

امسال برای نخستین بار در مناطق پرخطر، 

نبریم،  باال  را  حق بیمه  به ناگاه  اینکه  برای 

تفاوت تطبیق در بیمه نامه شان گذاشتیم 

و سهم دولت را برایشان افزایش دادیم که 

می یابد. کاهش  نیز،  این سهم  تدریج،  به 

تصمیم گیری های کالن به گونه ای 
نباشد که بیمه را زیر سئوال ببرد

سعیدی،  مهندس  پانل،  ادامه  در   

به  پاسخ  در  صندوق،  مدیره  هیئت  عضو 

از  بیمه،  برای تغییر مدل  که  این پرسش 

دولتی به خصوصی و تقویت نقش بیمه در 

اصالح رفتار بیمه گذار چه باید کرد؟، گفت: 

که  است  این  آشکارتر، پرسش  به صورت 

آثار مستقیمی  افزون بر  کشاورزی،  بیمه 

می تواند  آیا  دارد،  خسارتها  جبران  در  که 

رفتار تولیدکنندگان را نیز اصالح کند؟ پاسخ 

بتواند  باید  که  است  این  قاعده  برحسب 

)خصوصی،  بیمه  مدلهای  از  بیش  این  و 
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در  رفتارمان  به  نخست  میانی(،  و  دولتی 

رابطه با خسارت دیدگان باز می گردد.

)از  مقطعی  تصمیمهای  نقش  وی 

سوی مسئوالن غیربیمه ای را( که در زمینه 

بسیار  می شود،  گرفته  خسارت  جبران 

دانست  بیمه  فرهنگ  به  آسیب رسان 

رفتارها،  و  حمایتها  نوع  این  با  افزود:  و 

بیمه  به  نسبت  دیدگاهی  چه  تولیدکننده 

او(، بود  پیدا می کند؟ بی گمان )دیگر برای 

و نبود بیمه تفاوتی ندارد.

سعیدی یادآور شد: هنوز به این مرحله 

را تجزیه و  بیمه گذار  که رفتار  نرسیده ایم 

انجام  به گونه ای  را  بیمه  و  کنیم  تحلیل 

شود.  تصحیح  بیمه گذار  رفتار  که  دهیم 

به گونه ای  تصمیم گیری ها  باید،  نخست 

باشد که به بیمه به عنوان ابزاری حمایتی 

آسیب نرسد. در بخش کشاورزی، 

بیمه  صندوق  مدیره  هیئت  عضو 

کشاورزی، در ادامه گفت: پیرامون مدلهای 

مدلی  ما  کشور  در  بیمه  مدل  نیز،  بیمه 

دولت  و  بیمه گذار  مشارکت  با  که  است 

بیمه های  در  تقریب،  به  و  می شود  انجام 

موفق دنیا نیز به همین شکل است.  

وی در پایان افزود: فاصله میان مناطقی 

آن به دلیل رفتار و دانش  که ضریب خطر 

مناطقی  با  باالست؛  تولیدکننده  مدیریتی 

خطر  سیل،  مانند  فاجعه باری  عامل  که 

کاهش حضور  ایجاد می کند را می توان با 

در هنگام  اینکه  به شرط  کرد؛  کم  دولت، 

فاجعه بار،  عامل  اثر  بر  خطر  رویدادن 

دیگر  و  کند  مؤثر  حمایت  بیمه  صندوق 

نهادها، دخالتی نداشته باشند.

ضرورت ایجاد مشارکت همگانی 
در جبران خسارتها و انتقال ریسک 

به دیگر بازارهای مالی

 دکتر افقی در ادامه این پانل، در زمینه 

چگونگی براورد و پرداخت خسارت الیه های 

زیرین اقتصادی که اغلب مغفول می ماند، 

تصریح کرد: ما در ایران تجربه بیمه اتکایی 

را در بیمه های بازرگانی داشته ایم؛ به گونه ای 

که برای مثال، بیمه مرکزی چندسال پیش 

صرفاً  اکنون  و  گذاشت  کنار  را  تصدیگری 

نهاد نظارت کننده و قانونگذار شده است؛ 

ولی این روند نیازمند آسیب شناسی است. 

راستا(  این  )در  مدل  یک  داد:  ادامه  وی 

می تواند این باشد که همانند نقش کنونی 

بیمه مرکزی در رابطه با بیمه های بازرگانی، 

بیمه های  با  رابطه  در  نیز،  بیمه  صندوق 

خصوصی، همین نقش را بر عهده گیرد و 

نوعی نهاد قانونگذار و ناظر باشد.

آموزش عالی بیمه اکو،  معاون مؤسسه 

کشاورزی  درباره نقش دولت در بیمه های 

کشورهای  در  شد:  یادآور  نیز  جهان 

پرداخت  یارانه  یا  دولت،  توسعه یافته، 

می کند یا در هنگام رخدادهای فاجعه بار که 

جبران خسارت از عهده بیمه گران خصوصی 

و اتکایی خارج است؛ دولت به عنوان مکمل 

وارد می شود.

نیز  کشاورزی  بیمه  در  افقی،  گفته  به 

از  این تفکیک را داشت و بخشی  می توان 

خسارتها را که ارتباط مستقیم با کشاورزی 

دارد؛ به سمت بیمه های بازرگانی سوق داد 

)مانند خسارتهای ماشین آالت، زیرساخت ها 

مشارکت  یک  واقع،  در  و  آن(  مانند  و 

نه  ایران و  نه در  ایجاد شود؛ زیرا  همگانی 

به  بیمه  صندوق  یک  جهان،  جای  هیچ 

از عهده جبران خسارتها  تنهایی نمی تواند 

آموزش  از  نیز،  مشارکت  فرایند  برآید. 

مدیریت ریسک به کشاورز و مشارکت خود 

کشاورز در قالب صندوقهای بیمه تعاونی تا 

عمیقترین الیه ها را در بر می گیرد. 

کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  استاد  این 

از جبران خسارتهای بخش  10 تا 15 درصد 

ریسک  انتقال  راه  از  جهان،  در  کشاورزی 

آب وهوایی  مشتقات  و  مالی  بازارهای  به 

می گیرد؛  صورت   )Weather Derivatives(

کشاورزی  بیمه  صندوق  می گوییم  اینکه 

کشور تنهاست، به معنای نبود چنین  در 

آن است. ابزارهای حمایتی در کنار 

ارزش گذاری دقیق خسارتها در 
تعیین حق بیمه منصفانه، مؤثر است

ادامه پانل، پیرامون   دکتر قربانی، در 

اهمیت ارزیابی دقیق خسارتها و تأثیر آن در 

مدیریت ریسک گفت: خسارتهای ناملموس، 

آسیب خاک و سالمت انسانی، با  همچون 

روشهای مختلف، درخور ارزش گذاری است 

خسارتهاست  دقیق  ارزیابی  آن،  از  پس  و 

که می تواند هم برای پیشگیری از خسارت 

حق بیمه  تعیین  مبانی  طراحی  هم  و 

منصفانه، مورد استفاده قرار گیرد.

مزیتهای تشکیل سازمان 
مدیریت ریسک 

 در ادامه، دکتر موم وندی در تکمیل 
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پـرونـده ویــژه فـصـل

سیالب، مدیریت و بیمه
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

سخنان دکترقربانی افزود: بخش کشاورزی 

ما با سه چالش بزرگ روبه روست: اقتصادی 

نبودن، نبود بهره وری و نبود پایداری. 

وی با اشاره به خسارتها و هدررفِت باالی 

منابع و نهاده ها و محصوالت کشاورزی طی 

اگر ما  گفت: به عنوان مثال،  فرایند تولید 

در چارچوب سازمان مدیریت ریسک، فقط 

ریسک بخش تولید را بتوانیم کنترل کنیم، 

رقمی حدود 5/6 میلیارد دالر صرفه جویی 

می شود؛ در حالی که مجموع فروش نفت 

ساالنه کشور، حدود 40 میلیارد دالر است.

استان  کشاورزی  رئیس مرکز تحقیقات 

لرستان در ادامه گفت: از سوی دیگر، هم 

به  مختلف،  شیوه های  به  دولت  اکنون 

کشاورز پول می دهد؛ در حالی که سازمان 

مدیریت ریسک، ارزیابی و جبران خسارت که 

می تواند زیرپوشش وزارت جهاد کشاورزی 

مدیریت  را  پرداختها  این  همه  باید  باشد، 

کند و این کار، کامالً عملیاتی است. 

باتوجه  یادآور شد: همچنین  موم وندی 

در  بحرانها  گونه(  )این  بیشتر  اینکه  به 

منطقی  می دهد،  روی  کشاورزی  بخش 

که سازمان بحران بخش  به نظر می رسد 

مدیریت  سازمان  زیرپوشش  را  کشاورزی 

بحران داشته باشیم. 

در مدیریت ریسک، بیمه 
آخر است حلقه 

هیئت  عضو  ابراهیمی پاک،  دکتر   

مدیره صندوق بیمه کشاورزی نیز، در این 

روبناها  مشغول  بیمه  اگر  گفت:  زمینه 

که وقتی بحرانی رخ داد،  باشد، به گونه ای 

دولت، نگرانی در زمینه رسیدگی به مسائل 

روبنایی را نداشته باشد؛ شاید فرصت کند 

بخوبی به زیربناها بپردازد.

بخش  مخاطره های  کرد:  تصریح  وی 

مختلف:  قسمتهای  به  کشاورزی 

و  بازار  مخاطره های  تولید،  مخاطره های 

مخاطره های اجتماعی تقسیم می شود که 

کنار هم، در نهایت به  از مجموع اینها در 

برخی ریسکهای اجتناب ناپذیر می رسیم که 

آنجا وارد شود؛ زیرا در مدیریت  باید  بیمه 

آخر است.  ریسک، در واقع، بیمه، حلقه 

وی همچنین یادآور شد: مدیریتی که )در 

این زمینه( در وزارت جهاد کشاورزی صورت 

می گیرد، مدیریت بحران است که با ریسک 

از همین رو، تشکیل سازمان  تفاوت دارد؛ 

مدیریت ریسک، پیشنهاد خوبی است؛ ولی 

که مدیریت تولید،  باید در ساختاری باشد 

در  را  اجتماعی  مدیریت  و  مزرعه  مدیریت 

اگر عامل  نظر داشته باشیم و در نهایت 

خطر به گونه ای بود که جبران شدنی نبود، 

بیمه ورود کند.

)ایجاد  ما  نیاز  البته  گفت،  پایان  در  وی 

ریسک   مدیریت  برای  جدید  سازمان  یک( 

بلکه  کند؛  بیشتر  را  پیچیدگی  که  نیست 

که باید مبتنی  شیوه مدیریت مهم است 

رو،  همین  از  و  باشد  ریسک  مدیریت  بر 

کشاورزی(  ریسک  )مدیریت  وظیفه  این 

می تواند در صندوق بیمه تعریف شود.

بیمه، بدون مدیریت ریسک 
معنا ندارد

دکتر  نظر  تأیید  در  افقی،  دکتر   

به  اشاره  با  داوری،  دکتر  و  ابراهیمی پاک 

موظف  شرایطی  هر  در  بیمه  اگر  اینکه 

بیمه  صنعت  باشد،  خسارت  پرداخت  به 

بر  افزود: من هم  دوامی نخواهد داشت؛ 

این باورم، نیاز به ساختار و سازمان جدید 

یعنی  ریسک  مدیریت  من،  دید  از  نداریم. 

نهادی که بتواند چارچوب و قوانین مدیریت 

اعمال  آنها  به  نسبت  و  تعیین  را  ریسک 

قدرت کند؛ به گونه ای که اگر قوانین رعایت 

نگیرد. صورت  نیز  غرامت  پرداخت  نشد، 

از  بخشی  بیمه،  براینکه  تأکید  با  وی 

بیمه بدون  اصوالً  مدیریت ریسک است و 

شد:  یادآور  ندارد،  معنا  ریسک  مدیریت 

در  بیمه  شرکتهای  وظایف  بزرگترین  از 

ریسک  مدیریت  توصیه های  ارائه  دنیا، 

اگر  زیرا  است؛  ریسک  از  پیشگیری  برای 

شرکت  و  شود  فروخته  بیمه نامه ای 

را  قوانین  نتواند  صندوق(  )مانند  بیمه گر 

اعمال کند، به جایی نخواهد رسید.

آموزش عالی بیمه اکو،  معاون مؤسسه 

اگر متولی  کرد: صندوق بیمه  خاطرنشان 

مدیریت ریسک نباشد، حداقل باید یکی از 

این  باال را در  که دست  سازمانهایی باشد 

زمینه دارند.

تشکیل سازمان مدیریت ریسک 
ضرورتی ندارد

 در ادامه این بخش از نشست، دکتر 

تا حدی  به نظر می رسد  گفت:  حسن نژاد 

باید  است.  گرفته  صورت  مبحث  خلط 

ریسک  مدیریت  سازمان  که  کنیم  توجه 

زیرا در  ایجاد شود؟  باید  برای چه رسالتی 

فنی  مدیریت  یک  ریسک،  مدیریت  زمینه 

آثار نامطلوب ریسک  ریسک وجود دارد که 

کشور  آن در  کاهش می دهد و متولی  را 

یک  و  تحقیقاتی(  )مراکز  است  مشخص 

آن  بیمه  که  ریسک هست  مالی  مدیریت 

را انجام می دهد.

سازمان  تشکیل  هم  اگر  افزود:  وی 

مدیریت ریسک برای این مطرح شده است 

که بیمه ها بتوانند استانداردسازی رفتارها 

در بخش کشاورزی را انجام دهند؛ می توان 

کاستیها  کشاورزی،  با اصالح  قانون بیمه 

و کمبودهای کنونی را برطرف کرد و امکان 

استانداردسازی  در  را  بیمه  نقش آفرینی 

برای  بنابراین ضرورتی  فراهم ساخت.  نیز 

تشکیل سازمانی جدید باقی نمی ماند.

کارامدی بیمه کشاورزی، در 
آن گروی اصالح انتظارات از 

کشاورزی  بیمه  صندوق  قائم مقام   

استادان  از حضور  ادامه، ضمن تقدیر  در 

تداوم  برای  آمادگی  ابراز  و  متخصصان  و 

مراکز  و  دانشگاهها  دیگر  با  این نشستها 

علمی، به مسیر پرپیچ و خم طی شده از 

برای توجیه مجلس،  بیمه  سوی صندوق 

محیطهای  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 

دانشگاهی و دیگر مراکز، نسبت به کارایی 

کرد:  و خاطرنشان  اشاره  کشاورزی،  بیمه 

است؛  آقای دکتر موم وندی درست  انتقاد 

ولی اشکال کار، در انتظارات است که نباید 
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اینکه  گرفت؛  کم  دست  را  آن  منفی  آثار 

نمی شود  برآورده  انتظاراتشان  کشاورزان 

بیمه  از  را  چیزی  که  است  این  دلیل  به 

آن وجود ندارد.  می خواهند که در ماهیت 

حسن نژاد با بیان اینکه شیوه های سنتی 

غرامت بگیر  را  عده ای  غرامت،  پرداخت 

انتظارات  افزود:  است؛  آورده  بار  حرفه ای، 

را  کشاورزی  بیمه  غیرمنطقی،  و  نابجا 

ناکارامد کرده است. از سویی، هنوز کسانی 

در سطوح باال هستند که برداشت درستی از 

بیمه کشاورزی ندارند و آن را با بیمه شخص 

که بیمه  ثالث مقایسه می کنند. در حالی 

کشاورزی در بهترین شرایط، فقط می تواند 

کند.  جبران  را  خسارت  از  اندکی  بخش 

بیمه  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

که  بود  خواهد  کارامد  زمانی  کشاورزی 

بیمه  توان  با  مطابق  و  درست  انتظارات، 

مشارکت  کرد:  پیشنهاد  شود،  تنظیم 

مالی  هم  و  فکری  هم  می تواند،  کشاورز 

باشد؛ به گونه ای که کشاورز خود را متعلق 

و  به خود  کمک  برای  و  بداند  به صندوق 

کند؛  مسئولیت  احساس  همکارانش، 

چنانکه در فرهنگ کشاورزی گذشته ما نیز 

چنین بوده است. 

در  کشاورزی  بیمه  صندوق  قائم مقام 

ادامه افزود: بیمه، یعنی مشارکت جمعی 

غرامت  برای  ریسک،  در  )کثیر(  بسیار 

اندک )قلیل(؛ ولی در بیمه  گرفتن جمعی 

کثیری مشارکت می کنند  کشاورزی، جمع 

و جمع کثیری هم غرامت دریافت می کنند؛ 

به گونه ای که در 10 سال گذشته، 90 درصد 

کشاورزانی که از ما بیمه خریده اند، غرامت 

گرفته اند. 

کمک  حسن نژاد در پایان سخنان خود، 

تبیین  برای  را  دانشگاهیان  همراهی  و 

به  نادرست  نگرشهای  اصالح  و  مفاهیم 

بیمه، خواستار شد.

جمع بندی مطالب 
و نتیجه گیری

نشست  این  پایان  در  داوری،  دکتر   

تخصصی، ضمن تأکید بر اهمیت ورود به 

کشاورزی،  بخش  در  آینده پژوهی  مبحث 

در  شده  مطرح  مباحث  جمعبندی  به 

نشست پرداخت و گفت: از یکسو، فراوانی 

سیل  جمله  از  جوی  ویرانگر  پدیده های 

پدیده ها  این  وقوع  تکرار  سو،  دیگر  از  و 

)پدیده هایی  کم  بسیار  زمانی  فواصل  با 

رخ  یکبار  سال   40 هر  این،  از  پیش  که 

اکنون  می داد و بعد، هر ده سال یکبار و 

روی  ماهه  هر  نیز،  گاهی  و  هرساله 

در  چاره اندیشی  و  برنامه ریزی  می دهد(، 

بخش کشاورزی را بیش از پیش، ضرورت 

بخشیده است. 

از  ایران  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 

درصد   ۷5 و  دنیاست  بالخیز  کشورهای 

و  خرده پا  کشاورزان  را  آن  کشاورزان 

تشکیل  باال  آسیب پذیری  با  خرده مالک 

از رسالت صندوق بیمه،  می دهد، بخشی 

ضرورت  و  است  درصد   ۷5 این  به  کمک 

این  به  برای پاسخگویی  را  دارد، روشهایی 

افراد داشته باشیم.

دکتر داوری، همچنین، بر دیگر مباحث 

از  نشست،  این  در  تأکید شده  و  مطرح 

جمله: لزوم بهره گیری از فناوری پیشرفته 

در ارزیابی و راستی آزمایی خسارتها، امکان 

بخش  در  خصوصی  بیمه های  حضور 

ضرورت  مختلف،  شیوه های  به  کشاورزی 

فراهم شدن امکان دسترسی به داده های 

تأکید  آنها،  تحلیل  و  پاالیش  و  علمی 

الزاماً متعهد  کشاورزی،  براینکه بیمه های 

به جبران هرگونه خسارتی نیستند، اصالح 

بیمه  از  دستگاه ها  و  مردم  انتظارات 

آن و اهمیت  کشاورزی متناسب با ماهیت 

توجه به الیه های پنهان خسارت، از جمله 

خسارتهای خاک و محیط زیست اشاره کرد 

و  رویکردها  تحلیلها،  این  از  بهره گیری  و 

راهکارهای پیشنهادی را دستاورد این گونه 

و  علمی  مراکز  میان  مشترک  نشستهای 

اجرایی برشمرد.

نشست  سخنان،  این  با  است  گفتنی 

یکروزه »بیمه کشاورزی و مدیریت بالهای 

طبیعی«، به کار خود پایان داد.

27

پـرونـده ویــژه فـصـل

سیالب، مدیریت و بیمه
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی
ــاورد  رهــ
دانـــش و 
ــاوری فنــ
)مقاله های علمی(

Mechler -1* گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

  چکیده

زیانبار  آسیبهای  و  حوادث  از  مجموعه ای  به  طبیعی،  بالهای 

حوادث،  این  نیست.  انسانی  آن  خاستگاه  که  می شود  گفته 

به طور معمول، پیشبینی ناپذیر است یا دست کم، از خیلی مدتها 

انواع  بالهای طبیعی،  کرد.  را پیشبینی  آنها  نمی توان وقوع  قبل، 

گوناگونی دارد که برای نمونه می توان به زلزله، سیل، توفان، گردباد، 

تغییرات شدید درجه حرارت،  برق،  بهمن، رعد و  تگرگ،  سونامی، 

خشکسالی، آتشفشان و مانند آن، اشاره داشت. در سال های اخیر، 

محیط زیست، بویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، بر 

که  آسیب و ویرانی شده است  اثر دخالتهای شدید انسانی دچار 

آسیب و ویرانی  بسیاری از سوانح طبیعی مانند سیل نیز، در پی 

آماری  محیط زیست پدیدار شده اند. در این مقاله، نخست به بیان 

از خسارتهای مالی و جانی برخاسته از دو مورد از سوانح طبیعی 

)سال های  گذشته  دهه  دو  در  جهان  سطح  در  زلزله(،  و  )سیل 

آن از پایگاه جامع  1998 تا 201۷ میالدی( پرداخته شده که داده های 

ادامه، لزوم و  آمده است و در  اطالعاتی سوانح طبیعی به دست 

اهمیت بیمه سیل در کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه ها:

سوانح طبیعی، سیل، بیمه سیل، خسارتهای جانی و مالی.

  مقدمه

از  یکی  به  انسان ساخت،  و  طبیعی  بحرانهای  و  حوادث  امروزه 

مهمترین نگرانیهای بشر، تبدیل شده است و فراهم کردن شرایطی 

خسارتهای  مقدار  است.  ضروری  نیازی  آن،  اثرهای  کاهش  برای 

جانی و اقتصادی برگرفته از بالهای طبیعی، سنگین و رو به فزونی 

کشورهای در  این نوع خسارتها در  که  است  این در حالی  است. 

حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در این میان، 

کشورهای در  از عمده ترین بالهای طبیعی در بیشتر  سیل، یکی 

میزان  که  گونه ای  به  به شمار می رود؛  ایران  بویژه  توسعه،  حال 

آن در ایران، در بسیاری از موارد، از متوسط  خسارت برخاسته از 

راهکارها، مدیریت  از  یکی  راستا،  این  در  است.  رفته  فراتر  جهانی 

سیالب است که به فرایندهای مؤثر در مهار سیل گفته می شود 

آن را کاهش می دهد. با  و گسترش سیالب و خسارتهای برآمده از 

اینکه اقدامهای کنترلی و پیشگیرانه در این زمینه، اهمیت فراوانی 

که  100 واحد پول  برابر هر  براوردها، در  دارد؛ ولی متأسفانه طبق 

از حوادث، صرف جبران خسارتها می شود؛ فقط معادل یک  پس 

از همین رو، با  ایمنی و پیشگیری می شود.  اقدامهای  واحد صرف 

روند افزایشی این گونه خسارتها، به کارگیری تدبیرها و راهکارهایی 

برای گسترش پوشش بیمه ای سیالبها، از اولویت خاصی برخوردار 

آسوده، 13۷8(. است )

»تعیین  عنوان:  با  در مقاله ای   ،)13۷8( تجریشی  ملک محمدی و 

سیل  بیمه  نرخ  بررسی  به  شهری«  مناطق  در  سیل  بیمه  نرخ 

از  استفاده  با  پژوهش،  آن  در  می پردازند.  شهری  مناطق  در 

سیستمهای اطالعات جغرافیایی، میزان EAD و حق بیمه برای یک 

واحد مسکونی، محاسبه شده است )9(.

در  بیمه سیل  مقایسه  و  بررسی  به  پژوهشی،  در   )2004( مشلر1 

کشور مجارستان و صندوق بالهای طبیعی کشور ترکیه که خطر 

زلزله را پوشش می دهد، پرداخته است. در کشور مجارستان، در 

آغاز، بیمه سیل به صورت یارانه ای پرداخت و محاسبه می شد و 

حق بیمه مبتنی بر ریسک محاسبه نمی شد؛ در حالی که در طرح 

با  کشور، پیشنهاد شده بود، برای هماهنگی  این  جدید بیمه در 

شرکتهای بیمه تجاری، حق بیمه مبتنی بر ریسک محاسبه  شود 

افراد  از حق بیمه را به  تا دولت، 3 درصد  این خود باعث شد  که 

با درامد پایین کمک کند. همچنین، نتیجه دیگر پژوهش یادشده 

طبیعی،  بالهای  و  سیالب  بیمه  اجباری  بیمه  وجود  که  بود  این 

مسئولیت دولتها را کم می کند؛ زیرا در صورت وقوع حادثه، فقط 

خسارت افراِد زیرِ پوشش بیمه پرداخت می شود )14(.

استرالیا   دولت  سوی  از  گرفته  انجام  مطالعه  پایه  بر  سویی،  از 

آنچه  آگاهی یا درک درستی از  )2011( مشاهده شد که بیمه گذاران، 

در  ندارند. همچنین  است،  گرفته  قرار  زیر پوشش  بیمه نامه،  در 

نقش بیمه سیل در کاهش 
خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور 

علی علوی نایینی، فرزاد رادمرد آذر، بهرام ملک  محمدی* 
بازنگری و تکمیل: حسین رسول اف
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور

2- Mohan et. al

آنها  مواردی، سقف تعهد خریداری شده، تنها بخشی از خسارتهای 

این بررسی، نخستین  را پوشش می دهد. به همین دلیل، بر پایه 

گام در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه سیل، تالش برای افزایش 

که بیمه گران  است  آگاهی مردم و شفافیت پیرامون بیمه سیل 

از همین رو،  این زمینه داشته باشند.  می توانند نقش مؤثری در 

آنچه زیر پوشش بیمه  نخست باید تعریف استانداردی از سیل و 

خواهد بود، ارائه شود. همچنین بیمه گران، باید ملزم به پیشنهاد 

کنار بیمه های منازل مسکونی و دیگر بیمه نامه ها  بیمه سیل در 

مرتبط باشند )11(.

موهان و همکاران2 )2012( نیز در پژوهشی، به بررسی ضریب نفوذ 

عمر(  بیمه های  از  )غیر  غیرزندگی  بیمه های  بازار  در  سیل  بیمه 

پیچیده  سیستمهای  به  توجه  سیلها،  خطر  ماهیت  پرداخته اند. 

و  دولتی  صورت  به  اروپا  سراسر  در  بیمه ای  پوششهای  برای 

خصوصی و بر پایه مشخصات اجتماعی و اقتصادی و طرح های 

جبران خسارت، متفاوت است. بر پایه پژوهش پیش گفته، الزامات 

یک طرح بیمه سیل مناسب، وابسته به داشتن اطالعات گسترده، 

تاریخی  سیلهای  سوابق  و  منطقه  در  بیمه  صنعت  شرایط  درک 

است و افزون بر موارد پیش گفته، نیاز به ارزیابی دقیق خطر سیلها 

در دوره های بازگشت مختلف یک منطقه و همچنین، پیش زمینه 

اقتصادی و مالی منطقه جغرافیایی مورد نظر دارد. در پژوهش یاد 

شده، همچنین مشخص شده که رابطه مستقیمی بین اطالعات 

مختلف  کشورهای  در  سیل  بیمه  نفوذ  ضریب  و  سیل  مورد  در 

برقرار است و در این زمینه، کشورهایی مانند انگلستان و سوئد، از 

ضریب نفوذ باال در بیمه سیل برخوردارند )1۷(.

کارایی  ترکمانی )13۷8( نیز در پژوهشی، به بررسی تأثیر بیمه بر 

فارس  استان  در  کوار  در منطقه  کشاورزان  ریسک گریزی  و  فنی 

می پردازد و در پایان به این نتیجه می رسد که میانگین کارایی فنی 

کشاورزان، در گروه بیمه شده، به طور چشمگیری بیشتر از گروه 

بیمه نشده است.

  روش کار

آنچه می تواند در راهکارهای  نظر به اهمیِت توجه به سیل در ایران، 

مدیریتی سیالب مؤثر باشد، توجه به بیمه سیل است، که در این 

ایران  کشور  جایگاه  تحلیل  ضمن  تا  است  شده  کوشیده  مقاله 

آن و معرفی  از  در بحث میزان رخداد سیل و خسارتهای برامده 

آن و همچنین،  به وسیله  انواع سیالبها و خسارتهای وارد شده 

بررسی تبصره های مربوط به ماده واحده قانون کمیته ملی کاهش 

اثرات بالهای طبیعی، به کاستیها و کمبودهای قانونی بیمه سیل 

از موارد یاد  با بیان مزیتهای بیمه سیل،  پرداخته شود و سپس 

شده، نتیجه گیری صورت پذیرد.

  سوانح و بالهای طبیعی

رویارویی با بحرانهای زیست محیطی، بویژه محیط شهری، یکی از 

آن روبه رو  موضوعهایی است که بیشتر روستاییان و شهروندان با 

هستند. در این راستا، سیل و زلزله، در شمار سوانح طبیعی است 

آنها قرار دارند و در کل جهان  که مردم بسیاری از کشورها، در برابر 

به عنوان شدیدترین بالها در میان بالهای طبیعی شناخته شده اند.

اقتصادی فراوانی در جامعه به  ناگوار  بالهای طبیعی، پیامدهای 

آن، میزان  جا می گذارند و هرچه درجه فقر باالتر می رود، به دنبال 

آسیب پذیری جامعه مورد نظر هم، افزایش می یابد. در این شرایط، 

به  یاری رساندن  بودجه، در  بودن  به محدود  با توجه  نیز  دولتها 

این  مردم، توانایی چندانی ندارند و تنها در برنامه ریزی و مدیریت 

شرایط، می توانند اثرگذار باشند. از سویی، جلوگیری از توسعه در 

مناطق پرخطر نیز، از مهمترین وظایف هر دولتی در این راستاست.

و  می آید  شمار  به  فاجعه آفرین  عنصری  فقر،  سو،  دیگر  از 

آن جامعه، نسبت  در  فقر  میزان  با  در هر جامعه،  آسیب پذیری 

مستقیم دارد. این در حالی است که فشار جمعیت و نبود زمینهای 

کشاورزی، باعث حرکت جمعیت انسانی به سوی دشتهای سیالبی 

آنها را بر زندگی  شده و در نهایت، تشدید سیالبها و اثرهای ویرانگر 

آن در پی داشته است. بشر و محیط پیرامون 

میالدی،   201۷ تا   1998 زمانی  بازه  در  تنها  بررسیها،  پایه  بر 

که نزدیک به 2  ایران روی داده است  شصت و چهار مورد زلزله در 

میلیون نفر از جمعیت کشور، در برابر این زلزله ها قرار داشته و 

داده اند.  از دست  را  نیز، جان خود  نفر  ۷1 هزار  متأسفانه حدود 

همچنین، حدود 11 میلیارد دالر خسارت مالی بر اثر زلزله به کشور 

وارد شده است.

همچنین در همین بازه زمانی )بین سالهای 1998 تا 201۷ میالدی(، 

که نزدیک به 3  کشور رخ داده است،  پنجاه و نه مورد سیالب در 

آسیب این سیالبها بوده اند و متأسفانه  میلیون نفر در دسترس 

حدود 2200 نفر نیز، جان خود را از دست داده اند. همچنین، حدود 

۷ میلیارد دالر خسارت مالی بر اثر وقوع سیل به کشور، وارد شده 

است.

گرفتن میزان خسارتهای جانی  در مجموع، با احتساب و در نظر 

و مالی برامده از این دو مورد از سوانح طبیعی )سیل و زلزله( در 

ایران در دو دهه اخیر، می توان گفت: حدود ۷3 هزار نفر از مردم 

در این سالها جان باخته اند و 18 میلیارد دالر نیز خسارت مالی به 

کشور وارد شده است.

مالی  بر خسارتهای جانی جبران ناپذیر، متأسفانه خسارت  افزون 

و  رشد  دلیل  به  که  می دهد  نشان  را  باالیی  رقم  نیز،  یادشده 

به طور  توسعه شهرها، فضاهای شهری، صنایع، زیرساخت ها و 

کلی، افزایش سطح امکانات، روز به روز هم، بر میزان این خسارتها 

افزوده می شود.

آن   سیل و انواع 

آب رفتن  آب، زیر  سیل، در فرهنگ واژه ها، به معنای طغیان کردن 

گستره ای از زمین و توفانی شدن سطح زمین است. به  طور ساده 
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از یک بارندگی شدید، مقدار ِدبی  گفت در هنگام یا پس  می توان 

آب از بستر عادی  رودخانه، بسرعت افزایش  می یابد و در نتیجه، 

دربر  را  اطراف  مناطق  و  سیالبی  دشت  و  می شود  سرریز  خود 

می گیرد و سیل پدید می آید. این در حالی است که با بررسی دشت 

از تقریب،  آن، شاید بتوان با درجه ای  آبرفتهای  سیالبی قدیمی و 

آینده منطقه را مشخص کرد؛ ولی  احتمال وقوع و بزرگی سیلهای 

آنها در طول زمان، تابع شدت بارندگی،  اصوالً بزرگی سیلها و تکرار 

نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است.

طبیعی  بالهای  وقوع  تعداد  می دهد،  نشان  موجود  آمار  بررسی 

آسیا،  برگرفته از سیالب، در حال افزایش بوده و این روند در قاره 

می تواند  نیز،  آن  دلیل  که  است  بوده  قاره ها  دیگر  از  شدیدتر 

باشد.  قاره  این  در  فقر  پدیده  یافتن  شدت  و  جمعیت  افزایش 

گفته شد، سیالب، شایعترین و یکی از ویرانگرترین وقایع  چنانکه 

طبیعی است و ایران از نظر تعداد رخدادن سیالب، در بین مناطق 

با میزان متوسط در جهان قرار دارد. بنابراین مسئله وقوع سیالب 

آن در کشور، از اهمیت  و خسارتهای مالی و تلفات جانی برگرفته از 

خاصی برخوردار است )9(.

با این همه، برای رویارویی با سیالب، راهکارهای سازه ای و غیرسازه ای 

برحسب  باید  سیالب،  وقوع  از  پیش  که  دارد  وجود  گوناگونی 

موقعیت مکانی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، 

آن صورت گیرد. پیشبینی و اقدامهای الزم برای 

به طور کلی، سیل، زمانی رخ می دهد که جریانی فراتر از ظرفیت 

آب به  این صورت،  نفوذ خاک روی سطح زمین جاری شود و در 

از سویی، فعالیتهای  پایین دست حرکت می کند.  سمت زمینهای 

و  می شوند  آب  نفوذ  کاهش  باعث  ساخت وسازها،  و  عمرانی 

بدینسان، ریسک پدیدآمدن سیل را افزایش می دهند. در این راستا، 

آن به شرح زیر است:  مهمترین انواع سیالبها و عوامل 

1- سیالب ناگهانی: بارش کوتاه و شدید در منطقه ای محدود 
آب رودخانه ها می شود.  که منجر به افزایش بسیار زیاد سطح 

۲- شکست سد: بارندگی بیش از حد، زمین لغزش، نشست 
زمین و کاستیهای برگرفته از طراحی سد، می توانند از عوامل 

شکست سد باشند. 

بارش  هفته ها  یا  و  روزها  پی  در  رودخانه ای:  سیالب   -3
پی در پی و یا ذوب برفها پدید می آید. 

دریا،  ته  در  لغزش  زمین  و  آتشفشان  فوران  سونامی:   -۴
منجر به ایجاد موجهایی می شود که با سرعت و قدرت باالیی 

به ساحل برخورد می کنند.

کوتاه و شدت  ۵- بارش سیل آسا: بارشهایی با مدت زمانی 
در  سیل  ایجاد  موجب  سیل آسا،  بارشهای  هستند.  زیادی 

مسطح  مناطق  در  آب  شدن  جمع  و  کوهستانی  مناطق 

می شوند که در نهایت، به سیل می انجامد.

  خسارتهای سیل

خسارتهای برامده از آسیبهای سیل، در کشورهای در حال توسعه، 

راه حلهای  باید  خسارتها،  این  جبران  منظور  به  و  باالست  بسیار 

گرفته  که بستگی به نوع خسارت واردشده دارد؛ در نظر  مختلف 

شود و کارهای الزم صورت گیرد.

در ادامه، به انواع خسارتهای پدیدآمده از سیل پرداخته شده است. 

یادآوری می شود، خسارتهای سیل، در بخشهای مختلف اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی، در خور بررسی است.

و  ارزیابی  مورد  می توان  را  شده  وارد  خسارتهای  که  مواردی  در 

گرفت،  آن مبلغی را در نظر  سنجش قرار داد و در نهایت، برای 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور

بر  افزون  است.  شده  محاسبه  محسوس،  خسارت  واقع،  در 

خسارتهای محسوس، فاجعه های طبیعی، خسارتهای نامحسوس 

را نیز به همراه دارند.

به دو دسته خسارتهای مستقیم و  خسارتهای محسوس، خود 

خسارتهای  موارد  مهمترین  می شوند.  طبقه بندی  غیرمستقیم، 

محسوس و نامحسوس در زمینه سیل را می توان به صورت زیر 

بیان کرد: 

1- خسارتهای محسوس
1 - 1 - خسارتهای مستقیم

)اراضی(  زمینها  ، سیلگیری  اماکن  و  تأسیسات  تخریب  یا  ویرانی 

آب بُردگی   ، آنها  کامل  تخریب  یا  و  دیدن  آسیب  و  تأسیسات  و 

زمینهای )اراضی( کشاورزی در حاشیه رودخانه ها و گسترش بستر 

آبگرفتگی زمینهای کشاورزی و یا  رودخانه ها و خسارتهای برامده از 

کارخانه ها را می توان از نمونه های خسارتهای  محصوالت صنعتی 

مستقیم برشمرد.

1 - ۲-  خسارتهای غیرمستقیم

قطع موقت راههای ارتباطی، کاهش تولید، افزایش هزینه برگرفته 

از استفاده از راههای ارتباطی دیگر، احداث راههای موقتی، افزایش 

هزینه های درمانی و خدماتی مانند واکسیناسیون و یا ضدعفونی 

انسانی را  کردن منطقه و یا معالجه زخمیها و همچنین، تلفات 

که می تواند براساس بیمه عمر و یا دیه، مورد محاسبه قرار گیرد، 

می توان از نمونه های خسارتهای غیر مستقیم برشمرد. 

۲- خسارتهای نامحسوس
بسادگی  اقتصادی،  محاسبات  در  نامحسوس،  خسارتهای 

براوردشدنی نیست؛ ولی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به 

گونه ای، در نظر گرفته شود.

ایجاد مانع در راه رشد و توسعه منطقه، ایجاد شرایط نامناسب 

مهاجرت  به  مردم  گرایش  افزایش یافتن  درازمدت،  در  بهداشتی 

کافی در مردم از نظر ایمنی  برگرفته از ناامیدی، نبودن اطمینان 

و بازداری از توسعه صنعت گردشگری را نیز می توان از نمونه های 

خسارتهای نامحسوس دانست. 

3- خسارتهای زیست محیطی سیل
جریان سیل، بستگی به شرایط زیست محیطی منطقه دارد و به 

صورت متقابل نیز، روی محیط زیست منطقه، تأثیر اغلب نامطلوب 

برامده  زیست محیطی  خسارتهای  مهمترین  می گذارد.  را  خود 

به صورت خسارتهای محسوس  موارد،  از  پاره ای  در  که  از سیل 

گاهی نیز، درشمار خسارتهای  است، محاسبه پذیری ریالی دارد و 

از سوانح  از رخدادن هر یک  نامحسوس قرار می گیرد. ولی پس 

طبیعی، نخستین نگرانی مردم و دولتها، براورد میزان خسارتهای 

جانی و مالی و جبران خسارتهای مالی واردشده است.

کمیته  قانون  تبصره های  و  واحده  ماده  به  نگاهی    

ملی کاهش اثرات بالهای طبیعی
ماده واحده:  به موجب این قانون »کمیته ملی کاهش اثرات بالهای 

طبیعی«، به منظور مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات علمی و 

اثرهای  کاهش  و  پیشگیری  برای  منطقی  راهکارهای  کردن  پیدا 

توفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی،  از  برگرفته  بالهای طبیعی 

آلودگی هوا، زلزله و لغزشهای الیه زمین، نوسانهای  آفتهای گیاهی، 

وزیر  ریاست  به  آن،  مانند  و  رودخانه ها  و  دریاچه ها  و  دریاها  آب 

کشور و عضویت وزیران و مسئوالن سازمانها و عضویت سازمان 

وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  نیرو،  وزارت  کشور،  هواشناسی 

شهرسازی،  و  راه  وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه 

وزارت  مراتع،  و  جنگلها  سازمان  احمر،  جمعیت هالل  ژئوفیزیک، 

بازرگانی و هر وزارتخانه، مؤسسه و نهاد دیگر یا نیروهای انتظامی 

کمیته، حسب ضرورت، حضورشان را  این  که ریاست  و یا نظامی 

مصلحت بداند، تشکیل می شود.

انجام  برای  طبیعی،  بالهای  اثرات  کاهش  ملی  کمیته   :1 تبصره 

کشور،  طبیعی  بالهای  روی  بر  دامنه دار  تحقیقات  و  مطالعات 

وضعیت  اعالم  برای  همچنین،  و  پیش آگاهی  آنها،  تاریخچه 

کمیته های فرعی  اضطراری و چگونگی مقابله با جبران خسارتها، 

مورد نیاز تشکیل خواهد داد.

تبصره ۲: سازمان برنامه و بودجه موظف است، اعتبار مورد نیاز 

طرحهای این کمیته را که از سوی دستگاه های مربوط، پیشبینی 

نشده باشد، در چارچوب طرحهای مصوب دستگاه مربوط، تصویب 

کند.

تبصره 3: وزیر کشور، دستور تشکیل کمیته های استانی کاهش 

با  استان،  هر  برای  استاندار،  ریاست  به  را  طبیعی  بالهای  اثرات 

وضعیت پیش گفته، صادر خواهد کرد.

نتایج  یکبار،  ماه   6 هر  است،  موظف  کشور  وزارت   :۴ تبصره 

مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطالع 

همه  و  الزم(  تمهیدات  منظور  )به  مربوط  اجرایی  دستگاههای 

کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی برساند.

با  کشور  وزارت  سوی  از  قانون،  این  اجرایی  آیین نامه   :۵ تبصره 

تصویب  به  و  می شود  تهیه  کمیته،  اعضای  دیگر  از  نظرخواهی 

هیئت وزیران خواهد رسید.

اختیارات خود را به  از  کمیته ملی مجاز است، بخشی  تبصره 6: 

کمیته های فرعی یا استانی تفویض کند.

  رابطه بیمه و بالهای طبیعی

بررسیها نشان می دهد، در زمینه خسارتهای مالی وارد شده، بیمه، 

مناسبترین راه جبران این خسارتها، پس از رویدادن هریک از سوانح 

است؛ ولی میزان بهره گیری از این ابزار در جوامع مختلف، متفاوت 

اقتصادی  که رابطه متقابل بیمه و رشد و توسعه  آنجا  از  است. 
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رسیده  اثبات  به  آماری،  و  علمی  مطالعات  براساس  کشورها 

است؛ بنابراین میزان بهره گیری از بیمه در جوامع مختلف، ارتباط 

آنها دارد و  مستقیم با درجه رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی 

در نتیجه، نقش بیمه در جبران خسارت برامده از حوادث طبیعی 

نیز، از این امر مستثنی نیست. در مورد خسارتهای زلزله و سیل 

آن می تواند به  آن در مواردی بسیار وسیع و پیامدهای  ابعاد  که 

آن، تنها می تواند به  کالسیک  فاجعه تبدیل شود؛ بیمه به شکل 

مدلهای  آنکه  مگر  بپردازد؛  این خسارتها  از  ناچیز  بخشی  جبران 

دیگری برای جبران خسارت نیز در کنار انواع معمول بیمه، به کار 

گرفته شود )9(.

به طور کلی، به نظر می رسد که بهره گیری از روشهای بیمه کالسیک 

)روش صنعت بیمه( در جبران خسارتهای برامده از سوانح طبیعی 

سویی،  از  باشد.  غیر منطقی  و  ابتدایی  محدود،  بسیار  حد  در 

کاری منطقی  نیز،  آن  نگرفتن  به کار  و  بیمه  به نقش  بی توجهی 

جبران ناپذیر  آسیبی  است،  ممکن  که  حادثه ای  در  زیرا  نیست؛ 

اقتصاد عمومی  از مردم و  بیشماری  گروه  زندگی و معیشت  به 

که بتواند بخشی هر چند  ابزاری  از هر  کشور وارد شود؛ استفاده 

همچنانکه  است،  ضروری  کند،  برطرف  را  نابسامانی ها  از  ناچیز 

دنبال حوادث فاجعه آمیز، دولتها حتی  به  تجربه نشان می دهد، 

افراد جامعه و  از سوی  که  کوچک و ناچیزی  کمکهای  از دریافت 

اهدا می شود،  کمک رسانی داخلی و خارجی،  سازمانهای مختلف 

بی نیاز نیستند )9(.

در کشور ما، تا کنون مطالعات محدودی در زمینه به دست آوردن 

انجام  طبیعی،  سوانح  بیمه  برنامه  اجرای  برای  مناسب  روش 

گرفته است. شرکتهای بیمه )کالسیک(، نرخ تجربی ثابت از ارزش 

اموال بیمه شده )0/2 در هزار( را برای خانه های مسکونی همراه با 

چنانچه  آتش سوزی،  بیمه نامه 

می کنند  اعمال  بخواهد،  فرد 

روش  همان  که  نرخ  این   .)۷(

به  است،  بیمه  کالسیک صنعت 

مناطق  تمام  برای  ثابت  صورت 

مسکونی  منطقه  یا  شهر  یک 

اعمال می شود و کم یا زیاد بودن 

و  احتمالی  و خسارتهای  خطرها 

نظر  در  طبیعی،  سوانح  بالقوه 

این  به  با توجه  گرفته نمی شود. 

چندانی  عالقه   و  گرایش  موارد، 

برای  شهری  خانوارهای  در  نیز 

ایجاد  این نوع بیمه،  از  استفاده 

نشده است. از همین رو، با توجه 

انجام  پیش گفته،  مطالب  به 

تحقیقات در زمینه بیمه سوانح 

طبیعی و نقش صنعت بیمه در 

جبران و کاهش خسارتهای برگرفته از سوانح طبیعی و همچنین 

در  بیمه سوانح طبیعی  نرخ  تعیین  برای  تهیه دستورالعملهایی 

مناطق واقع در خطر، در مناطق شهری و روستایی، ضروری است.

مدیریت  زمینه  در  کشور  بر  حاکم  دیدگاه  به  توجه  با  سویی،  از 

سوانح و بالهای طبیعی بدون مطالعه علمی، تحقیقات میدانی و 

بهره گیری از دانش و ادبیات تخصصی و بررسی تطبیقی در دیگر 

به  طبیعی،  سوانح  بیمه  سانحه خیز،  کشورهای  بویژه  کشورها، 

جای اینکه نقش پیشگیرانه از پیامدهای مادی برخاسته از سانحه 

را داشته باشد؛ به ابزار جبران خسارت، آن هم در حد بسیار ابتدایی 

و ناقص، تبدیل شده است. در واقع، بیمه سوانح طبیعی، به جای 

تشویق مردم جامعه به بهسازی و حرکت در راستای اصالح شرایط 

از جبران  اطمینان مردم  برای  کاذب  به پشتوانه ای  ساخت و ساز، 

در  بیمه سوانح طبیعی  در حالی که  است؛  تبدیل شده  خسارت، 

کاهش خسارت،  از جایگاه ویژه ای در زمینه  کشورها،  از  بسیاری 

برخوردار است )همتی، 1385(.

آن توجه بیشتری داشت، نقش جامعه  آنچه باید به  در این راستا، 

که  در بیمه سوانح طبیعی، بویژه سیل و زلزله است؛ بدین معنا 

نباید فقط شرکتهای بیمه گذار را مسئول دانست، بلکه الزم است تا 

جامعه نیز، به این درک و فرهنگ برسد که برای جبران خسارتهای 

کند و  اقدام  برای تهیه بیمه نامه،  باید  از سوانح طبیعی،  برامده 

آن را بپردازد. هزینه های مربوط به 

تجربه ها نشان می دهد، جوامع در کشورهای درحال توسعه، اغلب، 

پس از رخداد سوانح طبیعی، مصمم به گرفتِن بیمه نامه سوانح 

طبیعی می شوند؛ ولی به طور معمول در فاصله زمانی اندکی پس 

آن، مسئله را فراموش می کنند. از 

این در حالی است که الیحه تأسیس »صندوق بیمه حوادث طبیعی« 

که از سوی بیمه مرکزی پیشنهاد 

بیمه،  صنعت  بین  سالها  شده، 

دولت، مجلس و شورای نگهبان 

و  است  رفت و برگشت  حال  در 

هرچند به نظر می رسد، به نتیجه 

تا  است؛ ولی  نزدیک شده  نهایی 

راه  مقاله، هنوز  این  ارائه  هنگام 

 اندازی نشده و تنها با هماهنگی 

شورای  و  مجلس  دولت،  میان 

اندازی  راه  و  شکلگیری  نگهبان، 

آن، انجام شدنی است.

تأسیس و راه اندازی این صندوق، 

ژاپن،  ترکیه،  در  آنچه  همانند 

حادثه خیز  کشور  چند  و  آمریکا 

است؛  گرفته  انجام  دیگر، 

طبیعی  سوانح  بیمه  در  انقالبی 

کشورمان خواهد بود و مشارکت 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور

و  اجباری  بیمه ای  پوشش  ارائه  در  مردم  و  دولت  بیمه،  صنعت 

آورد.  خواهد  بار  به  فاجعه آمیز  طبیعی  حوادث  برای  را  اختیاری 

هم اکنون با توجه به وضعیت خرید بیمه اختیاری سیل و زلزله، 

از پوششهای بیمه  آنچه وجود دارد،  از  انتظاری بیشتر  نمی توان 

این گونه حوادث داشت. برای نمونه، بیش از 85 درصد واحدهای 

برگیرنده  در  که  بیمه ای  عنوان  به  را  آتش سوزی  بیمه  مسکونی، 

بیمه زلزله هم باشد، ندارند.

تجربه نشان داده است، در کشور ما، اجباری کردن برخی از بیمه ها، 

آن، نقش داشته است. بیمه های شخص  در توسعه و استفاده از 

و  دانش آموزی  دولت، حوادث  کارکنان  عمر  راننده،  ثالث، حوادث 

اجبار همراه بوده و  از  که با نوعی  از جمله مواردی است  درمان، 

در کشورمان، گسترش یافته است و هم اکنون بیش از ۷0 درصد 

پرتفوی بیمه ها را در بر می گیرد.

در قانون تشکیل »صندوق بیمه حوادث طبیعی«، دو نوع بیمه 

که دربرگیرنده  است  اختیاری تعریف شده  اجباری و تکمیلی  پایه 

زمین،  رانش  برف،  سنگینی  صاعقه،  توفان،  سیل،  زلزله،  حوادث 

ریزش کوه و سونامی می شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه، 

که در چارچوب ساختار صندوق خواهد بود، از سوی شورای عالی 

تعهد  در  تأثیری  واحدها،  زیربنای  سطح  و  می شود  تعیین  بیمه 

بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از همین رو، این واحدها می توانند 

بازرگانی  بیمه  شرکتهای  از  نیز،  را  طبیعی  حوادث  تکمیلی  بیمه 

خریداری کنند.

جبران  در  بیمه  مؤسسه های  و  شرکتها  نقش    

خسارتهای حوادث طبیعی
گونه خسارت  کلی، تمام حوادث و بالهای طبیعی، به دو  به طور 

وارد می کنند:

1- خسارت نوع نخست که خسارت غیرمالی بوده و دربر دارنده: 

آن در  فوت، نقص عضو، جراحتهای عمقی و سطحی و مانند 

یکی از افراد خانواده یا جامعه است و به دنبال آن، شاهد درهم 

ریخته شدن بنیان خانواده خواهیم بود که این نوع خسارت با 

مسائل مالی و پولی، جبران شدنی یا حتی ارزیابی پذیر نخواهد 

شد. 

که به ابنیه ها، جاده ها و  2- خسارت نوع دوم، خسارتی است 

شده  وارد  آنها  مانند  و  طیور  و  دامها  کشاورزی،  محصوالت 

این  از  از راه بیمه می توان خسارتهای مالی برگرفته  که  است 

بالها را جبران کرد.

منابع  و  کشاورزی  بخش  حوادث  مورد  در  که  می شود  یادآوری 

نهادی  به عنوان  کشاورزی«،  بیمه  »صندوق  کشور،  طبیعی 

تخصصی و اختصاصی، از سال 1363، به فعالیت و ارائه خدمات 

در این بخش پرداخته است.

به هر روی، ممکن است که هزینه های برامده از خسارتهای مربوط 

یا  تحمل  از  که  باشد  کالن  و  گسترده  آنقدر  بالهای طبیعی،  به 

توان یک یا چند مؤسسه بیمه، خارج باشد؛ ولی با این همه، جای 

نگرانی نیست؛ زیرا مؤسسه های بیمه از راهی که به آن بیمه اتکایی 

می گویند، می توانند به سیستم جهانی بیمه متصل شوند و در 

آنها بیشتر باشد،  صورتی که این نوع خسارتهای وارد شده، از توان 

در  بیمه جهانی، سرشکن می شود و  آن، میان شرکتهای  هزینه 

نهایت سهم هر شرکت بیمه را به میزانی می رسانند که متناسب 

آن شرکت باشد. با توان مالی 

که ممکن است طی یک یا چند سال، هیچ حادثه یا بالی  آنجا  از 

آمده از این مدت، در  طبیعی چشمگیری رخ ندهد، درامد به دست 

کشورهایی که فعالیتهای بیمه ای دارند، تبدیل به یک منبع ذخیره 

مالی کالن می شود. البته شرکتهای بیمه نیز آن ذخایر را ثابت و راکد 

آنها به عنوان منبعی ارزشمند برای سرمایه گذاری  نمی گذارند و از 

اختیار شرکتهای عمرانی  استفاده می کنند و یا به صورت وام در 

و تولیدی و صنعتی قرار می دهند. سرمایه گذاری ذخایر یادشده، 

که باشد، بی گمان نقش بسیار مؤثری در توسعه  به هر صورت 

اقتصادی و بنیه مالی کشور دارد.

بالی طبیعی، وسعت  یا  در هنگام رخدادن حادثه  به طور عمده 

نیاز به منابع مالی به حدی زیاد است که افزون بر امکانات دولتی، 

مشارکت یکایک مردم را در کمک رسانی می طلبد و بهتر است این 

که ممکن است از  مشارکت جمعی، از سوی همان افرادی باشد 

آسیب و زیان ببینند. البته نه پس از حادثه که همه چیز  فاجعه 

از  که  آن یعنی در حالتی  از  از دست داده اند؛ بلکه پیش  خود را 

نعمت سالمت، رفاه و وضع متعادل اقتصادی برخوردارند. به دیگر 

آن هم از راه  سخن، هزینه این خسارتها، باید از پیش تأمین شود؛ 

پرداخت حق بیمه از سوی تمام کسانی که در برابر خطر بوده اند و 

این خود، نوعی پس انداز به صورت دسته جمعی است.
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  مزیتها و کاستیهای بیمه سیل:

عوامل  به  سیل،  بیمه  )معایب(  کاستیهای  و  مزیتها  بی گمان، 

اجباری بودن و نوع بیمه و یارانه ای  اختیاری و  متفاوتی همچون 

کلی و بالقوه  آن بستگی دارد؛ ولی به طور  و غیریارانه ای و مانند 

آنها را به شرح زیر، بیان کرد: می توان بیشتر 

الف. مزیتها
1- برقراری بیمه سیالب، کاهش تقاضا از نهادهای امداد رسان 

اعتبارات  که  می شود  باعث  مسئله  این  دارد.  دنبال  به  را 

و  غیرمترقبه  حوادث  ستاد  همچون  امدادرسان،  سازمانهای 

جمعیت هالل احمر، برای حوادث دیگر به کار رود. 

2- می تواند باعث تشویق بیشتر ساکنان نواحی سیلگیر برای 

احتمالی  از درامد خود برای خسارتهای  پس اندازکردن بخشی 

آینده سیل )خرید بیمه( شود. 

3- بیمه سیالب می تواند دیگر اهرمهای سیاستگذاری مدیریت 

سیل را در زمینهای خطر پذیر، تقویت کند.

از  پس  بی درنگ،  و  بسرعت  می تواند  سیالب  بیمه  وجود   -4

آسیبهای  رخدادن حادثه، منابع مالی را برای بازسازی ویرانیها و 

پس از سیل و برای سیل زدگان، فراهم کند و با کاستن بی درنگ 

موجب  ضایعه،  یک  از  پس  آسیب  دیدگان  مالی  نگرانیهای  از 

آنها نیز خواهد شد. کاهش ضربه های روحی 

زمینه  در  تشویق  موجب  سیالب،  بیمه  برقراری   -5

کاربری  تشدید  و  نوین  شرایط  و  فناوریها  با  سرمایه گذاری 

ساکنان،  برای  سخن،  دیگر  به  می شود.  زمینها  مناسب 

از خطرپذیری، وجود بیمه  گریزان  کشاورزان و سرمایه گذاراِن 

سیالب، نگرانی مربوط به زیان وقوع خسارتهای سیالب بعدی 

از  نیز  سرمایه  بازگشت  یک  شیوه،  بدین   می دهد.  کاهش  را 

افزایش توسعه در نواحی سیلگیر، به دست می آید.

6- باعث ایجاد و افزایش اشتغال در جامعه می شود. 

سرمایه گذاران  نیز  و  ساکنان  روانی  فشارهای  و  نگرانیها   -۷

کیفیت  بهبود  باعث  و  می دهد  کاهش  را  سیل گیر  مناطق 

آنان می شود )5(. زندگی 

ب. کاستیها 
1- خسارتها و آسیبهای سیل را کاهش نمی دهد ) فقط خسارتها 

را در طول زمان و سطح منطقه پخش می کند(.

2- هزینه های اداری و معامالتی در بردارد.

3- ممکن است تعداد زیادی از مردم، بیمه نشده باشند و یا 

آنها در سطح پایینی باشد )در حالت اختیاری(.  بیمه 

4- بیمه سیل ممکن است افراد و سازمانهای محلی را تشویق 

کند تا در نواحی سیل گیر و سیالب دشت تا حدی که خطر پذیری 

این  در  کنند.  ترمیم شود، سرمایه گذاری  بیمه  از سوی  آنها 

حالت باید سیاست گذاریها با دقت انجام شود.

تعیین حق بیمه،  برای  اطالعات خطر پذیری  اغلب توسعه   -5

 گران تمام می شود )5(.

  چالشهای بالقوه ارائه بیمه سیل

چالشهای اصلی ارائه بیمه سیل در کشورهای در حال توسعه، از 

جمله ایران را می توان به سه گروه عوامل جانبی ایجاد و ارائه بیمه 

کرد. در  سیل، عوامل تقاضا و عوامل بازار و دولت، تقیسم بندی 

هر یک از این گروه ها، چندین دسته از معیارها وجود دارد که به 

صورت خالصه به شرح زیر است: 

- عوامل جانبی ایجاد و ارائه بیمه سیل:
آسیب پذیری پیش از وقوع حوادث؛  1- دشواری ارزیابی ریسک و 

2- دشواری براورد خسارتهای پس از وقوع حوادث؛ 

3- هزینه های باالی اداری؛ 

4- محدودیتهای دستیابی به بازارهای بیمه اتکایی؛ 

آب وهوا.  5- تغییرات جهانی 

- عوامل جانبی تقاضا:
1- حق بیمه باال به علت محدودیت ریسکهای جمع آوری شده؛ 

آگاهی و اطالعات محدود؛  -2

3- مسائل مربوط به مخاطره های اخالقی؛ 

4- درامد کم.

- عوامل بازار و دولتی 
1- نبود سیاستها و قوانین مرتبط؛ 

2- نبود طرح شفاف همکاری میان دولت و بخش خصوصی 

.)3(

یا  باشد  دولت  حمایت  پوشش  زیر  سیل،  بیمه  چه  روی،  هر  به 

به 4 دسته  را  بیمه ملی  نباشد، می توانیم در مجموع، مدلهای 

تقسیم بندی کنیم:

آن، کشور فرانسه(؛  1- بیمه دولتی و اجباری )نمونه 

آن، کشور امریکا(؛  2- دولتی و اختیاری )نمونه 

آن، کشور انگلستان(؛  3- خصوصی و اجباری )نمونه 

آلمان( )13(. آن، کشور  4- خصوصی و اختیاری )نمونه 

  نتیجه گیری و پیشنهادها
که  گونه  آن  از بیمه ها، به رغم سابقه زیاد،  کشور ما، بسیاری  در 

به  نگرفته اند؛  قرار  مردم  گسترده  استقبال  و  پذیرش  مورد  باید، 

همین علت به نظر می رسد، در مورد بیمه سیل، الزم است حداقل 

برای یک یا چند دوره به صورت یارانه ای این طرح اجرا شود که این 

میان مردم  در  بیمه  ترویج خرید  و  تشویق  باعث  اقدام می تواند 

باشد. از سویی، چنانچه بیمه بخش خصوصی تقویت و حمایت 

شود؛ آنگونه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام گرفته 
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نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از سیالب در کشور

آن است که همچنان بخش دولتی، سکاندار  است؛ بسیار بهتر از 

این مسئله باشد. با این حال باید توجه داشت که همواره دولت در 

این مسیر، ناظر همه امور باشد. 

آینده نگری  از مهمترین هدفهای سازمانهای مدیریت بحران،  یکی 

برای  تا  است  ضروری  همین رو  از  است؛  بحران  مسئله  در  آنها 

و  کنترل  راستای  در  طرحهایی  سیالب،  باالی  ریسک  با  شهرهای 

مهار سیالب تهیه شود. از سویی یکی از امور مهم دیگر، افزایش 

و گسترش جایگاه صنعت بیمه است که نقش بسیار مهمی پس 

احیای دوباره منطقه، بر عهده دارد. در  از وقوع سیل به منظور 

از موارد بسیار مهم در تدوین بیمه سیل، وجود  این راستا، یکی 

توسعه یافته،  کشورهای  در  است.  مورد سیل  در  کافی  اطالعات 

سیل  میزان  سیل،  سابقه  به  مربوط  اطالعات  منظور،  این  برای 

از  بارش، دبی و مواردی  دوره ای، 

این دست، جمع آوری می شود و 

آن، نقشه پهنه بندی  با توجه به 

تدوین  در  می شود.  تهیه  سیل 

کار  این  باید  گونه ای  به  بیمه، 

انجام گیرد که هم به سود مردم 

شرکتهای  سود  به  هم  و  باشد 

باعث  بحران  موقع  در  تا  بیمه، 

کاهش نگرانیها و بهبود عملکرد 

شود. 

روش  منطقی ترین  و  بهترین 

میزان  دست آوردن  به  برای 

آن براساس  حق بیمه نیز، تعیین 

این  بر  است.  خطر پذیری  میزان 

ریسک  که  مناطقی  اساس، 

بیشتری  حق بیمه  دارند،  باالیی 

خطر  با  مناطقی  به  نسبت 

نیز  پایان  در  می پردازند.  پایینتر 

دیوانساالری  می شود،  پیشنهاد 

فرایند  بر  حاکم  بوروکراسی  یا 

زمان  و  بیمه  قرارداد  انعقاد 

تعیین و پرداخت غرامت بیمه، کاهش یابد.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

  چکیده

از یک دوره  بر اساس تعریف مفهومی، خشکسالی عبارت است: 

زراعی  دیدن محصوالت  آسیب  به  منجر  که  بارش  کمبود  پیاپی 

آنها می شود. خشکسالی، دارای انواع مختلفی  و کاهش عملکرد 

هواشناسی،  خشکسالی  دربردارنده:  آنها  مهمترین  ولی  است؛ 

هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی - اجتماعی است. خشکسالی 

هواشناسی، به وضعیتی برگرفته از کمبود بارندگی مربوط می شود. 

زمانی  دوره های  به  مربوط  حالی که خشکسالی هیدرولوژیکی،  در 

آبهای زیرزمینی  آن، حجم جریان رودخانه ها یا سطح  است که طی 

بارش  نبوِد  یا  کمبود  اثر  بر  اغلب  این وضعیت،  می یابد.  کاهش 

زمستانی در عرضهای میانی به وقوع می پیوندد. 

بر  که  می شود  گفته  وضعیتی  به  نیز،  کشاورزی  خشکسالی 

سبب  بویژه  و  می گذارد  تأثیر  جنگلی  یا  کشاورزی  محصوالت 

نیز  اجتماعی   - اقتصادی  خشکسالی  می شود.  خاک  خشکی 

به  اقتصادی خاص،  کاالی  یک  برای  تقاضا  که  می دهد  رخ  زمانی 

یابد.  افزایش  به شرایط معمول،  آب نسبت  کاهش عرضه  دلیل 

است و  خشکسالی، دارای سه مشخصه شدت، مدت و وسعت 

برای به کار بستن هر نوع نظام مدیریت کشاورزی، نیازمند شناخت 

این مشخصات از راه نمایه های معتبر است و تصمیمگیری درباره 

توسعه منطقه، باید متناسب با ظرفیت منابع موجود و شناخت 

آنها باشد.  شرایط جوی 

رخدادن خشکسالی، اجتناب ناپذیر است و نمی توان مانع از آن شد 

و تنها با بهره گیری از روشهای مدیریت درست می توان خسارتهای 

روش  به کارگیری  داد.  کاهش  را  طبیعی  پدیده  این  از  برامده 

هشداردهی سریع و مراقبت و تحلیل داده ها در هر مقطع زمانی، 

شناخت دقیقی را از خشکسالی موجب می شود و پایش وضعیت 

راستای  در  را  پیش آگاهی  سیستم  ایجاد  امکان  خشکسالی، 

این  این مقاله، به بررسی و شرح  مدیریت ریسک فراهم می آورد. 

موارد پرداخته است. 

کلیدواژه ها: 
خشکسالی، بارش، کشاورزی، هیدرولوژی، مدیریت ریسک.

  مقدمه

خشکی  از  است  عبارت  خشکسالی،  تعریف،  ساده ترین  در 

آب و هوا. بنابراین، خشکسالی،  کمتر از حد معمول  غیرطبیعی و 

آب و هوایی ممکن  ویژگی دائمی یک منطقه نیست و در هر رژیم 

مقدار  آن،  اقلیمی  معنای  به  خشکسالی  شود.  مشاهده  است 

انحراف بارش یکسال در یک محل نسبت به بارش میانگین همان 

محل است )8(. 

که به طور تقریبی  به هر روی، خشکسالی پدیده ای جهانی است 

می تواند در هر منطقه ای رخ دهد و منجر به زیانها و هزینه های 

را  اجتماعی و زیست محیطی شود. خشکسالی  اقتصادی،  عمده 

غیرعادی  و  خشک  آب و هوایی  شرایط  دوره  یک  معلول  می توان 

کافی دوام یابد تا وضعیت هیدرولوژیکی یک  که به اندازه  دانست 

آنجا که خشکسالی به  منطقه را از حالت تعادل خارج کند )11(. از 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اثرها یا پیامدهای ناگوار اجتماعی 

سه  به  کلی،  طور  به  را  موارد  آن  می توان  دارد،  نیز  اقتصادی  و 

دسته اثرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی، دسته بندی کرد. در 

آب، به طور معمول،  این میان، کشاورزی با توجه به وابستگی به 

نخستین بخشی است که از خشکسالی زیان می بیند.

افزایش جمعیت و دگرگونیهای اجتماعی  آینده، با  آب در  نیاز به 

این رو  از  می یابد.  افزایش  نیز  مردم  زندگی  سطح  در  تغییرات  و 

آینده، بسیار  آب در دوره های خشک و کم آب  افزایش نیازمندی به 

بحرانی تر خواهد بود )10(. بنابراین، انجام براورد و پیشبینی درستی 

آب  آِب دسترس پذیر و برنامه ریزی مناسب برای مقدار  از مقادیرِ 

آب، از اهمیت بسیار زیادی  موجود یا به اصطالح، مدیریت منابع 

کم آبی و  از دوره های  برخوردار است. چه بسا براوردهای نادرست 

اقتصاد و محیط زیست به  نتایج مصیبت باری برای  خشکسالیها، 

دنبال داشته باشد.

  ویژگیهای زمانی و مکانی خشکسالی

آغاز و پایان خشکسالی   .1
به طور کلی، تشخیص زمان آغاز و پایان خشکسالی، مسئله بسیار 

بررسی تعریفها، شاخصها و ارزیابی 
اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی

عباس احمدپور*، حسین فتحیان**، فاطمه قریشی زاده***، عباس شیبانیان****

آب دانشگاه زابل * دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع 
آزاد اسالمی، واحد اهواز، نویسنده مسئول آب، دانشگاه  ** گروه مهندسی منابع 

آزاد اسالمی، واحد اهواز آبی، دانشگاه  *** دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های 
آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل **** دانش آموخته کارشناسی ارشد 
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بررسی تعریفها، شاخصها و ارزیابی اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی

تعریف  به  خشکسالی،  زمان  تشخیص  اصل،  در  است.  دشواری 

آغاز خشکسالی، هنگامی است  مورد استفاده، وابسته است. زمان 

کشاورزی( و  که ذخیره رطوبتی، چه در محیط خاک )خشکسالی 

آبهای سطحی و زیرزمینی(، پایان  آبی )خشکسالی  چه در مخازن 

یافته باشد. در بخش کشاورزی، پایان خشکسالی، زمانی است که 

بارش باران، رطوبت مورد نیاز خاک را تأمین کند و از نظر مباحث 

و  گردد  برقرار  دوباره  رودخانه  جریان  که  هنگامی  هیدرولوژیکی، 

در  خشکسالی  پایان  زمان  شود؛  تغذیه  دوباره  زیرزمینی،  مخازن 

آغاز تا پایان خشکسالی نیز، دوره تداوم  نظر گرفته می شود. زمان 

خشکسالی، نامیده می شود )2(.

۲. شدت خشکسالی 
به  باشد؛  کمتر  به شرایط متوسط،  نسبت  بارندگی  میزان  هرچه 

همان اندازه نیز، میزان تأثیر خشکسالی، بیشتر نمایان می شود. 

میزان استمرار حالت خشکسالی در یک منطقه نیز، گویای شدت 

خشکسالی در همان منطقه است. به دیگر سخن، در شرایطی که 

خشکسالی تنها برای یک ماه استمرار داشته باشد، احتمال دارد 

بارش ماه بعد، میزان کمبوِد ماِه پیش را جبران کند. ولی اگر ماه 

بعدی نیز خود، نسبت به شرایط طبیعی کمبود داشته باشد؛ به 

مراتب، در شدت بخشیدن به حالت خشکسالی، مؤثر خواهد بود 

.)4(

3. وسعت خشکسالی 
صد  چند  وسعت  با  منطقه ای  در  می تواند  خشکسالی  رخداد 

در  آن  تداوم  دوره  و  شدت  دارد،  امکان  ولی  دهد؛  روی  کیلومتر 

سراسر منطقه یکسان نباشد. برای نمونه، خشکسالی قاره ای که 

بویژه در مناطق خشک رخ می دهد؛ در ناحیه وسیعی که صدها یا 

چه بسا، هزاران کیلومتر مربع را می پوشاند، گسترش پیدا می کند.

  بررسی انواع خشکسالی
به عکس پدیده سیالب که درخور اندازه گیری مستقیم است؛ پدیده 

خشکسالی اغلب اوقات به صورت توصیفی و کیفی ارائه می شود. 

ویژگیهای  نظر  از  هواشناسی  پدیده های  دیگر  با  خشکسالیها 

آغاز و پایان خشکسالیها بسیار  زمانی، تفاوت دارند. تعیین زمان 

دشوار است. پیچیدگی مسائل مرتبط با خشکسالی، باعث شده 

است که نتوان این پدیده را بدرستی بررسی و تحلیل کرد و نتایج 

به دست آمده نیز، از دقت خوبی برخوردار نباشد. همین پیچیدگی 

باعث شده است، متخصصان مختلف، روشهای متفاوتی را برای 

تحلیل و پیشبینی خشکسالی به کار ببرند که هر یک دارای نقاط 

پدیده،  این  وقوع  که  آنجا  از  است.  خود  خاص  قوت  و  ضعف 

آن، همگی  آغاز و پایان خشکسالی و شدت و بزرگی  تداوم، زمان 

فرایندهایی احتماالتی هستند )4(؛ از همین رو، روشهایی که امروزه 

اغلب روشهای  نیز،  برده می شوند  کار  به  ویژگیها  این  بیان  برای 

آماری - احتماالتی است. 

یکی  پایه  بر  است.  ارائه شده  از خشکسالی  گوناگونی  تعریفهای 

جهان  سطح  در  گسترده ای  طور  به  که  جامعی  تعریفهای  از 

یا دسته: هواشناسی،  نوع  در چهار  پذیرفته شده، خشکسالیها، 

اجتماعی،   – اقتصادی  و  کشاورزی  آبشناسی(،  ( هیدرولوژیکی 

آمده است )9(. آنها  گروه بندی شده که در ادامه، شرح کوتاهی از 

1- خشکسالی هواشناسی 
خشکسالی هواشناسی که در بسیاری از منابع با عنوان خشکسالی 
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کاهش  یا  و  کمبود  دلیل  به  برده اند؛  نام  آن  از  اقلیم شناسی 

دیگر سخن،  به  پدید می آید.  زمان  از  دوره ای  بارندگی طی  مقدار 

خشکسالی هواشناسی، هنگامی پدیدار می شود که میزان بارندگی 

بارندگی  کمبود  این  آن باشد.  از میانگین درازمدت  کمتر  ساالنه، 

منطقه  یک  نرماِل  یا  معمول  میانگیِن  به  نسبت  است  ممکن 

اقلیمی و یا طول دوره خشک ارزیابی شود )14(. تعریف خشکسالی 

هواشناسی، باید به صورت موردی برای هر منطقه خاص درنظر 

گرفته شود؛ زیرا شرایط جوی که موجب کمبود بارش می شود، از 

منطقه ای به منطقه دیگر، به شدت تغییر می کند )2(.

۲- خشکسالی کشاورزی 
خشکسالیهای کشاورزی، نتیجه کمبود رطوبت خاک است که بر 

آن از راه تبخیر  آب و هدررفت  اثر بهم خوردن تعادل میان تأمین 

و تعرق، پدید می آید. خشکسالی کشاورزی، زمانی پدید می آید که 

در فاصله میان دو بارندگی، ذخیره رطوبتی منطقه ریشه در خاک، 

مراتع،  و  طبیعی  گیاهان  و  کشاورزی  محصوالت  زنده مانِی  برای 

یا  نبود و  اثر  بر  به طور معمول  این وضعیت،   .)9( نکند  بسنده 

کمبود جریان رطوبت برای تغذیه منطقه ریشه )خشکسالی خاک( 

و یا زمانی رخ می دهد که رطوبت نسبی هوا به اندازه ای کم است 

که رطوبت موجود خاک، توانایی جبران میزان هدررفت رطوبت را بر 

اثر تبخیر و تعرق ندارد )6(. به دیگر سخن، این نوع از خشکسالی 

زمانی روی می دهد که رطوبت دسترس پذیر خاک برای محصوالت 

کشاورزی به سطحی برسد که باعث پژمردگی گیاه و اثرهای زیانبار 

بر میزان تولید محصول شود.

3- خشکسالی هیدرولوژیکی 
و  کند  پیدا  ادامه  زیادی  مدت  هواشناسی،  خشکسالی  چنانچه 

یابد،  کاهش  زیرزمینی  آبهای  سطح  یا  رودخانه ها  جریان  حجم 

پدیده،  این  می آید.  پدید  آبشناختی(  ( هیدرولوژیکی  خشکسالی 

اغلب بر اثر کمبود و یا نبود بارش زمستانی در عرضهای میانی به 

وقوع می پیوندد. براساس میزان شدت خشکسالیهای هواشناسی 

از  نوع  این  می توان  می انجامد،  هیدرولوژیکی  خشکسالی  به  که 

خشکسالی را به دو دسته خشکسالی آبهای سطحی و خشکسالی 

آبهای زیرزمینی، تقسیم بندی کرد )11(.

۴- خشکسالی اقتصادی – اجتماعی 
یک  از  پس  معمول  طور  به  اجتماعی،   – اقتصادی  خشکسالی 

دوره بسیار درازمدت خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی روی 

می دهد و موجب قحطی، مرگ ومیر و مهاجرتهای دسته جمعی 

و گسترده می شود. این نوع خشکسالی، تأثیرهای بزرگی بر ابعاد 

کاالهای  و  محصوالت  از  انواع خاصی  بویژه  و  اقتصادی  مختلف 

اجتماعی،   – اقتصادی  خشکسالی  تعریف  دارد.  پی  در  اقتصادی 

اجزای  با  اقتصادی  کاالهای  برخی  تقاضای  و  عرضه  از  تلفیقی 

خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی است )12(. 

رخدادِن این نوع خشکسالی، به فرایندهای زمانی و مکانی عرضه 

از  بسیاری  دارد. عرضه  بستگی  تعریف خشکسالی  برای  تقاضا  و 

برق  نیروی  و  ماهی  غالت،  علوفه،  آب،  مانند  اقتصادی  کاالهای 

آبی، بستگی به وضعیت جو )اتمسفر( دارد. به دلیل تغییر پذیری 

است؛ ولی در  آب در برخی سالها، بسنده  اقلیم، عرضه  طبیعی 

سالهای دیگر، در حِد تأمین نیازهای انسان و محیط زیست نیست. 

خشکسالی اقتصادی – اجتماعی، زمانی رخ می دهد که تقاضا برای 

آب نسبت به  کاهش عرضه  اقتصادی خاص، به دلیل  کاالی  یک 

شرایط معمول، افزایش یابد )1(.

  بررسی شاخصهای تعیین خشکسالی 
به طور کلی در مناطق خشک و نیمه خشک، با توجه به وضعیت 

آب  و خاک و متوسط  اقلیمی، سازگاری یا تطابق کشاورزی سنتی با 

اقلیمی صورت گرفته و تجربه های شخصی روستاییان و سنتهای 

آنها می آموزد که چگونه با تغییرات جزئی شرایط جوی  قدیمی به 

گاهی وضعیت  این همه،  با  کنند.  از خطرهای خشکسالی دوری 

Climatologi-( اقلیمی  به متوسط  آنچنان نسبت   )Weather )هوا 

که دشواریها و تنگناهایی را برای کشاورز  cal normal( تفاوت دارد 

نظر  از  گوناگونی  تعریفهای  اگرچه   .)11( می آورد  پدید  مرتعدار  و 

سوی  از  شده  ارائه  تعریفهای  ولی  است؛  موجود  خشکسالی 

هواشناسان، جغرافیدانان و مهندسان آبیاری، به طور کامل، با هم 

تفاوت دارند و هریک، پارامترهای مشخصی را در فرمول خشکسالی 

دخالت می دهند.

خشکی  یک  عنوان  به  خشکسالی  کشاورزی،  هواشناسی  در 

که در یک یا چند سال روی می دهد.  است  اتفاقی  غیر معمول و 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

بررسی تعریفها، شاخصها و ارزیابی اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی

آب و هواشناسی، پژوهشگران  در مورد شاخصهای خشکی از نظر 

Olde-( اُلدکوپ   ،)Long( النگ   )Koppen کوپن  همچون  )زیادی 

تورنت وایت   ،)Meyer( ِمی یر   ،)DeMartonne( دومارتن   .)kop

)ThornthWaite( و آمبرژه )Emberger( به تحقیقات پرداخته اند )13(.

خشکسالی  ضریب  محاسبه  در  فرمولها  این  موارد،  بیشتر  در 

و  پژوهشگران  از  ندارد. شماری  کاربرد چندانی  کشاورزی،  نظر  از 

صاحبنظران یاد شده، تنها عامل بارش و بعضی نیز، عامل بارش 

و درجه حرارت و یا تبخیر و تعرق را در فرمول خود دخالت داده اند. 

که با توجه به عامل  برای نمونه، بعضی از تعریفهای خشکسالی 

بارش معرفی شده ، به شرح زیر است: 

1- کمتر از 2/5 میلیمتر بارندگی در 48 ساعت. 

2- بارندگی در طول هفته، نصف نرمال یا کمتر. 

3- در یک دوره 10 روزه، بارندگی از 5 میلمتر بیشتر نباشد. 

4- در 15 روز، بارندگی وجود نداشته باشد. 

5- 21 روز یا بیشتر، باران کمتر از 30 درصد نرمال باشد )15(.

شرایط  با  پیش گفته،  تعریفهای  از  هیچ یک  می رسد،  نظر  به 

مرطوبی  مناطق  در  و  باشد  نداشته  تناسب  ایران  آب و هوایی 

آمریکا، بیشتر  همچون جزایر بریتانیا، کشورهایی از اروپا و شمال 

که  ایران  از مناطق  گیرد. در بسیاری  می تواند مورد استفاده قرار 

یک فصل و گاهی 5 ماه از سال هیچگونه بارشی دیده نمی شود، 

تعیین ضریب خشکسالی به صورت دوره های کوتاه مدت چند روزه، 

اگر  انجامپذیر نیست. در واقع، در مناطق خشک و نیمه خشک، 

نیست؛  سودمند  بارش  این  تنها  نه  ببارد،  فصل  از  خارج  باران 

بلکه خسارتهایی همچون سیل یا تخریب مرتع را به همراه دارد. 

ترانسوا  نوزدهم،  اواخر قرن  )Ecochev( در  اِکوچف  این راستا،  در 

به  بارش  نسبت  شاخص   ،)Vysostski( ویسوتسکی  و   )Transoir(

اهمیت  و  برده  کار  به  خشکسالی  تخمین  برای  را   )P /E( تبخیر 

تبخیر را در بررسی خشکسالی مورد تأکید قرار داده اند. استفاده 

)Kolostrov(، سلیانینوف  ُکُلستروف  از سوی  از میانگین دما نیز، 

است.  شده  توصیه   )ThornthWaite( تورنت وایت  و   )Seleaninov(

البته کاربرد مدلهایی که براساس درجه حرارت معرفی شده ، خارج 

است.  نبوده  موفقیت آمیز  چندان  شده ،  تجربه  که  محیطی  از 

اشباع  کمبود  اندازه گیری  تا  است  گرفته  انجام  نیز؛  تالشهایی 

در  می آید(.  شمار  به  درجه خشکی جو  برای  شاخص خوبی  )که 

این شاخصها، فرمول  از  نمونه ای  کار رود.  به  فرمولهای رطوبت 

دلتون )Delton( است که از سوی پژوهشگران زیادی برای تخمین 

آب، به کار رفته است )3(. آزاد  تبخیر از سطح 

خشکسالی جوی نیز، به خشکی غیرمعمول هوا گفته می شود و 

تعریفهای زیادی با استفاده از پارامتر کمبود اشباع برای طبقه بندی 

کشاورزی،  خشکسالی  در  است.  رفته  کار  به  جوی  خشکسالی 

موضوع به شاخصهای خشکسالی کشاورزی محدود می شود که 

گیاه به کمبود غیرمعمول  نشاندهنده درجه یا مقدار تأثیر پذیری 

رطوبت خاک است )6(. 

آب در خاک و یا  کاهِش غیرعادی  ممکن است کمبود رطوبت، از 

آمده باشد؛ در  گیاه به صورت غیرمعمول، پدید  نیازِ رطوبتی زیاد 

آب برای چارپایان، به طور معمول جنبه ای  حالی که کاهش تولید 

از خشکسالی کشاورزی است. ولی در واقع این مشکل، جدای از 

آب، هیچگونه ارتباطی  مسائل کشاورزی است. زیرا این نوع کمبود 

آب برای چارپایان را در واقع  با رطوبت خاک ندارد. می توان کمبود 

با  که  آورد  آبشناختی( به شمار  نوعی خشکسالی هیدرولوژیکی )

خشکسالی کشاورزی، فصل مشترک دارد.

خشکسالی  از  کشاورزی  خشکسالی  بحث  کردن  جدا  علت 

هیدرولوژیکی نیز این است که در مطالعه خشکسالی کشاورزی، 

باران مؤثر به عنوان بخشی از باران که بتواند در ناحیه ریشه نفوذ 

هیدرولوژیکی،  خشکسالی  در  حالی که  در  است؛  نظر  مورد  کند، 

در خاک  ریشه  ناحیه  به  که  است  بارندگی  از  مؤثر،  بخشی  باران 

نفوذ نمی کند؛ بلکه در سطح زمین یا به زیرِ زمین جریان می یابد 

آب در چشمه ها، جویبارها، دریاچه ها و حوضچه ها  افزایش  و به 

می انجامد )1(.

  ارزیابی اثرات خشکسالی 
نتایج وقوع   ،)Impact Assessment( اثرات  ارزیابی  در  کلی،  به طور 

آن پدید می آید، مورد بررسی قرار  حوادث و یا تغییراتی که در نتیجه 

می گیرد. برای مثال، وقوع خشکسالی چه اثرهایی را در بخشهای 

نتایج مستقیم خشکسالی  راستا،  این  در  است.  داشته  مختلف 

از بین رفتن  کشاورزی،  کاهش میزان محصوالت  از:  عبارت است 

آبی؛ که این نتایج اولیه، نتایج ثانویه ای را مانند  دام و تخلیه ذخایر 

فروش نیروی کار خانوار یا زمین، مهاجرت و جابه جایی جمعیت و 

یا فشارهای روانی به همراه دارد )8(. 
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و  اجتماعی   - اقتصادی  اثرهای خشکسالی در بخشهای مختلف 

زیست محیطی ممکن است با شدتهای مختلف ظاهر شود. میزان 

تأثیر خشکسالیها، به دیدگاه و معیارهای ارزیابی اثرات خشکسالی 

بستگی دارد. به این دلیل، در ارزیابی اثرات خشکسالی باید تالش 

آهسته  کرد تا نخست؛ حجم و ماهیت اثرها را تعیین کرد. تغییری 

در نتیجه خشکسالی ممکن است درخور پذیرش باشد )13(.

با این همه، تغییرات سریع یا نوسانهای شدید، ممکن است اثرهای 

زیادی  اهمیت  از  که  دیگر  نکته  بگذارد.  محیط زیست  بر  منفی 

است.  محیطی  تغییر  یک  بازگشت پذیری  درجه  است،  برخوردار 

گاهی این اثرها ممکن است به صورت مطلق باشند. مانند از بین 

آب زیرزمینی،  رفتن یک گونه گیاهی یا پر شدن خلل و فرج منابع 

در  گاهی  خشکسالی.  از  برگرفته  مرگ و میرهای  و  روستا  تخلیه 

درازمدت می توان این اثرها را، با صرف هزینه زیاد پول و انرژی جبران 

کرد. به هر روی، هر نوع ارزیابی در مورد خشکسالی، زیر بخش هایی 

آن دربر دارد که به شرح زیر است: را در ارتباط با اثرهای 

- تعیین وضعیت اولیه یا مرجع؛

آینده بدون خشکسالی؛  - براورد وضعیت 

آینده در صورت وقوع خشکسالی )5(. - براورد 

آغاز مطالعه  1- تعیین وضعیت اولیه با 
زمان  مورد  در  پیشفرضهایی  تعیین  محیطی،  تغییرات  ارزیابی 

است. بنابراین برای تعیین و ارزیابی این وضعیت، انتخاب صفات 

طور  به  موارد،  از  برخی  است.  ضروری  و  الزم  آن  مشخصات  و 

آنها را نیز می توان  از  اندازه گیری هستند. برخی  مستقیم درخور 

براساس میزان اهمیت و شدت اثرها به صورت صعودی و یا نزولی 

رتبه بندی کرد. در مواقع اضطراری، الزم است تا وضعیت محیط را 

با وجود یا نبود برخی صفات تعیین کرد. در این حالت باید جامعه 

آماری را که مورد بررسی قرار می گیرد؛ تعیین کرد )15(. برای تعیین 

و  نواحی جغرافیایی  و  مناطق  بر حسب  باید  نیز  آماری  جامعه 

وضعیت اکوسیستمها، به مشخص کردن تعداد و محل نمونه ها 

پرداخت. با توجه به اینکه پدیده های طبیعی به طور عمده، افزون 

آنکه پویا هستند، چرخه ها و مؤلفه های تصادفی نیز دارند و از  بر 

آغاز، حتی با برنامه های منظم پایش  همین  رو، تعیین وضعیت 

نیز سخت و دشوار است. این وضعیت همیشه با درجه ای از نبود 

قطعیت همراه است )12(.

آینده در صورت روی ندادن خشکسالی  ۲-  پیشبینی 
خشکسالی  اثرات  ارزیابی  برای  الزم  زمینه  ساختن  فراهم  برای 

خشکسالی  وقوع  بدون  را  آینده  وضعیت  بتوان  باید  آینده،  در 

گیاهی  گونه های  جمعیت  است  ممکن  نمونه،  برای  کرد.  براورد 

باشد.  داشته  نزولی  گیاهی، روند  یا حتی پوشش  و  یا جانوری  و 

برای مثال، از بین رفتن منابع طبیعی ممکن است به بهره برداری 

بی رویه در نتیجه قطع درختان و یا چرای بی رویه مربوط شود و 

ربطی به خشکسالیهای هواشناسی نداشته باشد.

3- پیشبینی وضعیت آینده در صورت روی دادن خشکسالی 
دارد.  دنبال  به  را  اثرهایی  آن  نتایج  خشکسالی،  وقوع  صورت  در 

ممکن  پیش گفته،  زیربخشهای  به  شبیه  پیشبینیهایی  بنابراین 

مدلهایی  به  نیاز  خشکسالی،  اثرات  ارزیابی  برای  دهد.  روی  است 

 .)16( کند  را شبیه سازی  آینده  و  بتواند وضعیت جاری  که  است 

هرگز  هستند.  واقعیت  از  خالصه شده ای  حالت  واقع  در  مدلها، 

نمی توان به صورت عام به نقشه برداری از جهان پرداخت؛ بلکه تنها 

آن را که مهمتر به نظر می رسد و درخور اندازه گیری  بخشهایی از 

است، انتخاب می شود. 

  نتیجه گیری و پیشنهادها 
تاکنون تعریفهای بسیاری از خشکسالی ارائه شده که افزون بر 150 

مورد است. به طور کلی، خشکسالی دربرگیرنده یک دوره پیوسته 

این دوره، مقدار  که در  از چند ماه تا چندین سال است  و پایدار 

کاهش  توجهی  درخور  حد  تا  منطقه  آبی  منابع  در  موجود  آب 

می یابد و دچار کمبود می شود. ویژگیهای خشکسالی ممکن است 

آب و هوایی جهان، متفاوت باشد. در مناطق  در رژیمهای مختلف 

نرمال  به  نسبت  بارش  مقدار  اگر  استوایی،  پرباران  و  گرمسیری 

ساالنه دچار کاهش نسبی شود خشکسالی جوی و هیدرولوژیکی، 

است  ممکن  خشکسالی  شرایط  این رو  از  می دهد.  روی  هم  با 

در  باشد.  روزه   21 دوره  یک  حد  در  بریتانیا  همچون  مناطقی  در 

ماه های  منظم  طور  به  گرمسیری  مناطق  از  بسیاری  حالی که 

و  جامع  تعریف  بنابراین  می کنند.  تجربه  را  خشکی  بسیار  پیاپی 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

بررسی تعریفها، شاخصها و ارزیابی اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی

کاربرد جهانی  و  پذیرش همگانی  مورد  که  از خشکسالی  دقیقی 

داشته باشد، وجود ندارد. همه مناطق جهان، به طور موقت ولی 

نامنظم، از تکرار شرایط خشکسالی رنج می برند. ولی این وضعیت 

در مناطقی که از نظر اقلیمی به طور پیاپی )متوالی( ولی نامنظم 

می گیرند،  قرار  تأثیر  زیر  مختلف،  هوایی  سامانه های  وسیله  به 

شدیدتر است. در مجموع، وقوع خشکسالی اجتناب ناپذیر است 

بستن روشهای  کار  به  با  و فقط  گرفت  را  آن  نمی توان جلوی  و 

مدیریت درست، می توان خسارتهای برامده از این پدیده طبیعی را 

کاهش داد. دو نوع مدیریت نیز، برای مقابله و کاهش خسارتهای 

بالهای طبیعی از جمله خشکسالی، با عنوانهای: »مدیریت بحران 

و مدیریت ریسک« وجود دارد. در حالت نخست )مدیریت بحران(، 

پس از رخدادِن واقعه طبیعی )خشکسالی(، تمامی امکانات مالی و 

انسانی در منطقه، بسیج می گردد و با مدیریت بحران، خشکسالی 

اقدام  هرگونه  نبوِد  بحران،  مدیریت  مهم  ویژگی  می شود.  مهار 

آن انجام  پیش از وقوع خشکسالی است و تمام فعالیتها پس از 

می گیرد. ولی در حالت دوم )مدیریت ریسک(، اقدامهای گسترده ای 

پیش از وقوع خشکسالی انجام می شود و در عمل، غافلگیری به 

نرم افزاری  بر بخش  تأکید  بیشتر  این روش،  در  حداقل می رسد. 

نظارت،  برقراری  و  است  پیشبینی(  )روشهای  خشکسالی  پدیده 

مراقبت و به کارگیری روش هشداردهی سریع و مراقبت و تحلیل 

خشکسالی  از  را  دقیقی  شناخت  زمانی،  مقطع  هر  در  داده ها 

ایجاد  امکان  خشکسالی،  وضعیت  پایش  و  می گذارد  اختیار  در 

سیستم پیش آگاهی را در راستای مدیریت ریسک، فراهم می آورد. 

با توجه به بررسی مفهومی خشکسالی و شرایط اقلیمی کشور، 

راهکارها و پیشنهادهای زیر می تواند در راستای ارزیابی، مدیریت و 

رفع چالشهای خشکسالی در کشورمان، مؤثر واقع شود: 

بر  تصمیمها،  و  اجرای همگی سیاستها  و  تدوین  تنظیم،   -1

آبی.  مبنای باورداشتن به واقعیت کم 

آب موجود.  2- استفاده بهینه از منابع 

از  استفاده  و  کشاورزی  شیوه  تغییر  در  سرمایه گذاری   -3

کشاورزی  زمینهای  در  فشار  تحت  آبیاری  مدرن  سامانه های 

در راستای افزایش بهره وری بخش کشاورزی، افزایش راندمان 

این  در  مصرفی  آب  زیاد  حجم  تلفات  از  جلوگیری  و  آبیاری 

بخش. 

4- پیشبینی کوتاه مدت به کمک نقشه های سینوپتیکی برای 

پیش آگاهی از خشکسالی. 

آماری  5- استفاده ترکیبی از تصاویر ماهواره ای و شاخصهای 

برای پایش خشکسالی به صورت پیوسته. 

به  آب  از  درست  استفاده  آموزش  و  ترویج  توسعه،   -6

مصرف کنندگان، بویژه در بخش کشاورزی برای صرفه جویی و 

بهره برداری مطلوب )فرهنگ درسِت مصرف(. 

برای  اضطراری خشکسالی«  قانون »مقررات حالت  تدوین   -۷

آب در هنگام خشکسالی.  مدیریت 

خشکسالی،  وجود  و  آب  محدودیت  از  مردم  کردن  آگاه   -8

به رغم دوره های موقتی بارندگی زیاد.

بیمه  بویژه  ریسک،  مدیریت  بهینه  روشهای  از  بهره گیری   –9

مدیریتی  و  مالی  ناگوار  پیامدهای  کاهش  برای  کشاورزی، 

خشکسالی. 

آب. 10- احیا و بازسازی روشهای سنتی استحصال 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

اصول بهینه تولید، مدیریت بهزراعی 
و مدیریت ریسک در مزارع کلزا

بخش دوم: تنشهای محیطی و زنده 
ابوالفضل فرجی*، شهاب هاشم بیک محالتی**، امیر محتشم امیری***

* استاد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
** کارشناس مسئول ارزیابی خسارت صندوق بیمه کشاورزی )اداره کل بیمه زراعت(

*** معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان

  چکیده

در میان گیاهان و دانه های روغنی، کلزا ).Brassica napus L( یکی از 

مهمترین گیاهان است. از سویی، وابستگی بیش از 90 درصدی به 

خارج کشور در زمینه تأمین دانه های روغنی، اهمیت کشت کلزا را 

در کشور، بیش  از پیش نمایان می سازد. این مقاله که به صورت 

چندبخشی یا دنباله دار ارائه می شود؛ برگرفته از طرحی پژوهشی و 

آن به سفارش و حمایت مالی صندوق بیمه  کتابی نگارش یافته از 

آن است تا با رویکردی فراگیر و چندسویه  کشاورزی است و در پی 

در زمینه مدیریت تولید و مزرعه و مدیریت ریسک عوامل چندگانه 

خطر در تولید و ارائه این محصول و به سخن دیگر، از شناخت 

گیاه شناختی، زراعی،  دقیق و اصولی ویژگیهای مختلف زیستی و 

سازگاری محیطی، اقتصادی و فنی این محصول تا روشهای بهینه 

بهزراعی و همچنین  اصول  تولید و مدیریت مزرعه و  و مطمئن 

مدیریت درست ریسک و بیمه کشاورزی و به طور خاص و دقیقتر، 

گوناگون پیشگیری  اصول مدیریت تنشهای محیطی و راهکارهای 

انواع عوامل  کاهش  از خطرهای مربوط و رویارویی و  و جلوگیری 

عنوان  به  بویژه سرمازدگی و خشکسالی  خطر قهری و طبیعی، 

این  کاهش خسارتهای  پایدار و  تولید  افزایش  به  آنها،  مهمترین 

تولیدکنندگان،  دقیق  آگاهسازی  راه  از  و  کند  کمک  محصول، 

آنها را  ارزیابان خسارت و بیمه گران،  بیمه گذاران، مدیران مزارع و 

این  انتشار نخستین بخش  از  یاری رساند. در همین راستا، پس 

مقاله در شماره پیشین فصلنامه )بررسی تاریخچه و پیشینه و 

گیاه شناختی، زراعی،  این محصول و ویژگیهای زیستی و  اهمیت 

آن(، در این شماره، بخش دوم این  سازگاری محیطی و اقتصادی 

گیاه  این  نُه گانه  تنشهای محیطی  پیرامون  که  ارائه شده  مقاله 

دلیل  به  و  آنهاست  ریسک  بهینه  مدیریت  و  بهزراعی  مدیریت  و 

فشردگی مطالب فصلنامه و کمبود جا، در دو قسمت ارائه شده 

است )ح. ر. سردبیر(.

کلید واژهها:
زراعی،  زیستی-  ویژگیهای  تولید،  مراحل  روغنی،  دانه های  کلزا، 

سازگاری، فنولوژی، تنش محیطی.

  مقدمه

کلزا  کشت  زیر  مناطق  بیشتر  در  که  تنشهای مختلف محیطی 

راهبردی  گیاه  این  عملکرد  کاهش  سبب  می تواند  می دهد،  روی 

آن را با چالش جدی  )استراتژیک( شود و در نتیجه، توسعه کشت 

روبه رو سازد. عواملی مانند شرایط غرقاب، سیل، سرما، یخزدگی، 

توفان، تگرگ، گرما، شوری و خشکی از مهمترین تنشهای محیطی 

از  بخش  این  در  که  است  کشور  در  کلزا  کشت  زیرِ  مناطق  در 

گرما و  مقاله، نخست به پنج عامل تنش: غرقابی، شوری، سرما، 

این مقاله در شماره بعدی  خشکی می پردازیم و در بخش سوم 

فصلنامه، به چهار مورد دیگر، خواهیم پرداخت. 

1- تنش غرقابی
عوامل  از  یکی  کاشت،  زمان  در  خاک  در  مناسب  رطوبت  وجود 

تأثیرگذار در جوانه زنی مناسب بذرها، رشد گیاهچه ها و در نتیجه، 

بعضی  در  آن  حد  از  بیش  افزایش  ولی  کلزاست؛  دانه  عملکرد 

آماده سازی  شرایط و نواحی پر باران شمال کشور، باعث تأخیر در 

نتیجه،  در  و  گیاهی  بیماریهای  آمدن  پدید  افزایش  بذر،  بستر 

این مناطق، تأخیر در برداشت  کاهش عملکرد دانه می شود. در 

محصول قبلی، وقوع بارندگیهای پیاپی در زمان کاشت و باال بودن 

کلزا در بسیاری از  سطح ایستابی، از عوامل کاهنده عملکرد دانه 

سالها به شمار می آید.

شرایط غرقابی، یکی از تنشهای غیرزنده مهم گیاهی بوده و در کنار 

اصلی توزیع جهانی  آب، شوری و دمای هوا، تعیین کننده  کمبود 

گیاهان زراعی  تولید  است. موفقیت یا شکست  گیاهی  گونه های 

در بیشتر زمینهای زراعی می تواند به وسیله وجود و یا تکرار شرایط 

غرقابی تعیین شود. تنش غرقابی، یکی از چالشهای اصلی کم کننده 

عملکرد برای کشاورزان در تمام جهان است. در استرالیا، دو میلیون 

هکتار از سطح زیر کشت گندم، تحت تأثیر شرایط غرقاب است و 
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گیاهان بی هوازیISPA( 1( مطالعات زیادی روی  انجمن بین المللی 

تأثیر  تنش غرقابی در گیاهان انجام داده است. در خاک های غرقاب، 

بافتهای در حال  اطراف  که به سرعت در  الیه های مرزی ضخیمی 

تنفس ایجاد می شود، می تواند به کمبود اکسیژن بافت بینجامد 

اکسیژن  معمول  به طور  ریشه ها،   .)2003 همکاران،  و  )وارتاپتیان 

کافی برای تنفس هوازی خود را به طور مستقیم از خاک می گیرند. 

منافذ پرشده از گاز در خاکی که دارای زهکشی و ساختمان خوبی 

است، اجازه نفوذ اکسیژن را تا عمق چندین متر می دهد. در نتیجه، 

آن در هوای مرطوب  غلظت اکسیژن در عمق خاک، شبیه غلظت 

آبیاری خیلی  آب  است. زمانی که زهکشی ضعیف بوده و یا اینکه 

آب، منافذ خاک را پر می کند و جلوی انتشار اکسیژن را  زیاد باشد؛ 

می گیرد. اکسیژن حل شده آنچنان به آرامی در آب منتشر می شود 

گیاه در این شرایط می تواند از 10 تا 15 درصد و یا حتی تا  عملکرد 

50 درصد کاهش یابد. در همین کشور، کاهش عملکرد پنبه بر اثر 

ایجاد شرایط غرقاب، حدود 11 درصد و در برخی سالها تا 40 درصد 

کاهش  این  کشت حدود 400 هزار هکتار،  است. با یک سطح زیر 

خسارت  استرالیا،  دالر  میلیون   240 به  نزدیک  می تواند  عملکرد 

کان، 1982(.  و  )هاجسون  باشد  داشته  به همراه  کشاورزان  برای 

آمدن  از سویی، گیاه کلزا، به شرایط ماندابی حساس است و پدید 

پتانسیل  کاهش  سبب  رشد،  مختلف  مراحل  در  غرقابی  شرایط 

تولید و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می شود. از این رو بایستی 

کرد.  پرهیز  به شدت  درازمدت،  شرایط  در  گیاه  شدن  غرقاب  از 

کاهش درصد  پدیدآمدن شرایط غرقابی در زمان سبز شدن نیز، 

دارد.  دنبال  به   را  شدن  سبز  در  تأخیر  و  بوته ها  استقرار  و  سبز 

کاشت بذرهای کلزا روی پشته هایی به ارتفاع مناسب در نواحی دارای 

آغاز فصل رشد، مانند برخی نواحی پرباران شمال  بارندگی های زیاد 

کشور و همچنین نواحی با احتمال خسارت غرقاب می تواند، سبز 

شدن، استقرار مناسب بوته ها و داشتن یک تراکم بوته مناسب و 

یکنواخت را بهبود بخشد. نمونه ای از خسارت ماندابی در گیاه کلزا، 

در تصویر های شماره 1 و 2 نشان داده شده است.

آغاز ساقه دهی. ب( مزرعه کلزا در مرحله گل دهی در شرایط غرقابی تصویر شماره ۲- الف( عالئم خسارت شدید غرقاب در مزرعه کلزا، مرحله 

تصویر شماره 1- الف( عالئم کمبود نیتروژن در کلزا، برگرفته از خسارت تنش غرقاب در اوایل فصل رشد. 
ب( ضعیف شدن بوته های کلزا، برگرفته از پدیدآمدن شرایط غرقابی در اوایل دوره رشد

الف

الف

ب

ب

1- International Society for Plant Anaerobiosis 
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که تنها در چند سانتیمتر خاک نزدیک سطح زمین باقی می ماند. 

رکود  حالت  در  گیاه  و  است  پایین  حرارت  درجه  که  هنگامی 

است.  کند و به نسبت بی زیان  اکسیژن، بسیار  می باشد، تخلیه 

که دما باال می رود )بیشتر از 20 درجه سانتیگراد(، مصرف  زمانی 

و  خاک  در  موجود  جانوران  گیاهان،  ریشه  سوی  از  اکسیژن 

از  کمتر  مدت  در  را  اکسیژن  می تواند  خاک  میکروارگانیسمهای 

کند. رشد و بقای  آب و خاک تخلیه  از  کامل  24 ساعت به طور 

پیدا  کاهش  در چنین شرایطی  زیادی،  تا حد  گیاهان  از  بسیاری 

می کند و عملکرد نیز به شدت کاهش می یابد. 

پر  بودن مناطق  دارا  دلیل  به  مازندران،  گلستان و  استانهای  در 

باران و مرطوب، به طور عمده، بخشی از زراعت کلزا، در محیطی 

از  کلزا پس  این مناطق،  انجام می گیرد. در  زیاد خاک  با رطوبت 

در  برداشت،  در  تأخیر  دلیل  به  گاهی  و  تابستانه  کشت سویای 

افزایش  و  بعدی  پیاپی  بارندگیهای  که  می شود  کشت  ماه  آذر 

ریشه،  اطراف  در محیط  آب ماندگی  ایجاد حالت  و  رطوبت خاک 

گیاه می شود و تراکم بوته  از بین رفتن  باعث هجوم بیماریها و 

کاهش می دهد. بنابراین، خارج  و در نتیجه، عملکرد محصول را 

آب اضافی از راه شیارهای طرفین و تثبیت رطوبت در باالی  کردن 

پشته، به جوانه زنی و سبزشدن اولیه کمک می کند و در نهایت، 

آن می انجامد. به استقرار گیاه و عملکرد مناسب 

۲- تنش شوری 
بیرون  خاک،  از  بخار  صورت  به  را  خالص  آب  تعرق،  و  تبخیر 

می کند.  تغلیظ  را  خاک  محلول  باقی مانده  امالح  و  می کشد 

زیاد  امالح  )یعنی غلظت  باشد  پایین  آبیاری  کیفیت  که  هنگامی 

کردن  خارج  برای  زهکشی  مناسب  سیستم  که  زمانی  و  است( 

آبیاری وجود نداشته باشد، تجمع نمکها  نمک تجمع یافته بر اثر 

گونه ها و  که برای  می تواند به سرعت به سطحی از شوری برسد 

ارقام گیاهی حساس زیان آور باشد. شوری، یکی دیگر از تنشهای 

از جهان وجود دارد.  که در مناطق وسیعی  است  غیرزنده مهم 

این باره با هدف  انجام تحقیقاتی در  این تنش، زمینه ساز  وجود 

توسعه ارقام متحمل به شوری شده است. از دیرباز، شوری خاک، 

یکی از مهمترین مشکلهای مناطق خشک و نیمه خشک بوده و 

کوشش های بسیاری انجام شده است تا ارقام مقاوم به شوری، 

شناسایی و اصالح شوند. 

این راستا، سرعت و درصد جوانه زنی، خصوصیاتهای ظاهری  در 

کلروفیل، میزان عناصر  ارتفاع، میزان  گیاه، تغییرات سطح برگ، 

سدیم، پتاسیم و کلسیم و کلر، میزان کربوهیدرات های محلول و 

آناتومی برگ و دیگر خصوصیتها در شوری های مختلف،  پرولین، 

با هم مورد مقایسه قرار می گیرد و حد بحرانی مقاومت به شوری 

که می تواند شوری را تحمل و یا  گیاهی و هر رقم  گونه  برای هر 

مقاومت کند نیز، مشخص می شود.

کیفیت محصول دارد.  گیاه و  اثرهای زیانباری بر عملکرد  شوری، 

آبیاری، زهکشی نامناسب، پیشروی دریا  مسئله شوری خاک بر اثر 

در مناطق ساحلی و تجمع نمک در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی، 

گیاه، یک عامل  از سویی، شوری برای رشد  است.  افزایش  رو به 

محدودیت های  ایجاد  باعث  که  سبب  بدان  است؛  محدود کننده 

کلسیم،  کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و  از راه  تغذیه ای 

افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی می شود. برپایه 

راه  از  عمدتاٌ  را  دانه  عملکرد  کلزا،  در  شوری  تنش  که  گزارشها، 

کاهش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف، پایین می آورد، 

آن نیز، کاهش اندازه بوته بر اثر تنش شوری و بنابراین  که علت 

افت سطح فتوسنتزی بوته است.

گیاه  آبیاری، یکی از عوامل کاهنده عملکرد در  آب  شوری خاک یا 

کلزا، در شمار خاکهای  کشت  زیر  زمینهای  از  تعدادی  کلزاست. 

آستانه شور شدن است.  لب شور تا شور قرار دارد و یا اینکه در 

برای نمونه، بخش درخور توجهی از زمینهای استان یزد، اصفهان 

آق قال  ترکمن،  بندر  شهرستانهای  از  )بخشی  گلستان  شمال  و 

کلزا  کشت  از خاکهای لب شور تا شور به شمار می آید.  گنبد(  و 

ارتفاع  کاهش  کاهش سبز یکنواخت،  در چنین زمینهایی، سبب 

کاهش  کاهش پتانسیل تولید،  کاهش تولید ماده خشک،  بوته، 

اجزای عملکرد همانند تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و 

وزن هزار دانه و در نتیجه، کاهش عملکرد دانه می شود. در برخی 

از این نواحی، شوری خاک طی فصل رشد، ثابت نیست و کم کم 

که از فصل رشد میگذرد، با توجه به کاهش بارندگیها و در نتیجه، 

افزایش غلظت امالح خاک، بر شوری خاک نیز افزوده می شود. 

تغذیه  مدیریت  نظام  یک  ایجاد  زهکشی خاکهای شور،  و  اصالح 

آبیاری برای زمینهای  مناسب و متعادل، وجود یک برنامه مناسب 

آبهای شور موجود، رعایت اصول بهزراعی  آبی یا استفاده بهینه از 

همچون تاریخ کاشت، میزان بذر و روش کاشت مناسب و بویژه 

تا  لب شور  زمینهای  در  کشت  برای  متحمل  ارقام  به  دستیابی 

شور، می تواند در افزایش تولید در واحد سطح و گسترش سطح 

زیر کشت کلزا در این نواحی، بسیار سودمند واقع شود.

به هر روی، گیاه کلزا نسبت به شوری خاک تحمل نسبی دارد و به 

طور کلی از نظر میزان تحمل به شوری، بین گندم و جو است. به 

گیاه  گندم، بیشتر و از  گیاه  کلزا از  دیگرسخن، تحمل به شوری 

در  کاهش عملکرد  به شوری و  آستانه تحمل  است.  کمتر  جو، 

کلزا حدود 4 تا 6 دسی زیمنس بر متر، گزارش شده  ارقام جدید 

است. بر اساس پژوهشهای انجام شده، تنوع خیلی زیادی از نظر 

گیاه  این رو، توسعه  کلزا وجود دارد.از  ارقام  تحمل به شوری در 

کلزا در زمینهای لب شور و شور که عمدتاٌ زیر کشت جو قرار دارد، 

کلزا  که افزایش سطح زیر کشت و تولید  می تواند افزون بر این 

را به همراه داشته باشد، به عنوان یک گیاه مناسب در تناوب، در 

پایداری تولید جو نیز، بسیار مؤثر واقع شود. نمونه ای از خسارت 

شوری در گیاه کلزا، در تصویر های شماره 3 و 4 نشان داده شده 

است.
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متفاوت  نمو،  و  رشد  مختلف  مراحل  در  شوری،  به  کلزا  تحمل 

گیاه،  اندازه زیادی به شرایط محیطی، وضعیت رشدی  است و تا 

و  خاک  در  موجود  غذایی  عناصر  دسترسی  و  رطوبت  وضعیت 

مرحله  نموی،  مختلف  مراحل  میان  از  دارد.  بستگی  گیاه،  رقم 

جوانه زنی و سبز شدن، یکی از حساس ترین مراحل کلزا نسبت به 

شوری است. در شرایطی که خاک شور باشد، جوانه زدن بذر به 

آن هم برگرفته از  دلیل غلظت باالی نمک در ناحیه کاشت بذر که 

آن در سطح خاک است،  باال رفتن )صعود( محلول خاک و تبخیر 

افزایش شوری خاک در  دچار مشکل می شود. به همین ترتیب، 

می تواند  دانه،  پرشدن  و  گلدهی  مرحله  زایشی همچون  مرحله 

کاهش تعداد دانه در غالف،  کاهش تعداد غالف در بوته،  سبب 

کاهش وزن هزار دانه و در نتیجه، کاهش عملکرد دانه شود.

3- تنش سرما و یخبندان
کلزا،  رشد  مختلف  مراحل  در  یخبندان  و  سرما  پدیده  رخدادن 

اجزای عملکرد و  کاهش  تولید،  پتانسیل  کاهش  می تواند سبب 

در نتیجه، عملکرد دانه شود، رخدادن سرماهای شدید بویژه در 

اوایل فصل رشد و در شرایط تاریخهای کشت دیر، می تواند سبب 

از بین رفتن بوته های کلزا و ناکامی در تولید شود. در این زمینه، 

اهمیت بسیاری  از  کلزا،  کاشت درست برای زراعت  انتخاب تاریخ 

آب وهوایی و  برخوردار است و باید تاریخ کاشت بر اساس شرایط 

الگوی کاشت هر منطقه، به طور جداگانه بررسی و تعیین شود. 

نخستین  آغاز  از  پیش  هفته   6 باید  کلزا  کشت  کلی،  طور  به 

یخبندان )دمای کمتر از 4- درجه سانتیگراد( انجام گیرد. کاشت 

آب و مواد غذایی  خیلی زود کلزا می تواند سبب جذب مقادیر زیاد 

در طول فصل پاییز شود که در نتیجه، رشد زیاد بوته ها، گلدهی 

زودهنگام و وارد شدن خسارت سرما به غنچه ها و گلهای جوان، 

مصرف بخش عمده رطوبت خاک طی مراحل رشد رویشی که در 

گرمای پایان فصل رشد، بسیار  شرایط دیم و با تنش خشکی و 

در  و  برداشت  شاخص  شدید  کاهش  و  است،  اهمیت  درخور 

نهایت، کاهش عملکرد دانه را در پی خواهد داشت. کاشت خیلی 

یکنواخت  و  سبزی  بد  باعث  همچنین  پاییزه،  کلزای  زودهنگام 

همچون  آفتهایی  خسارت  و  می شود  محصول  سبز  نبودن 

با  کنترل علفهای هرز با علفکش را  افزایش می یابد و  گنجشک، 

کاشت در  مشکل روبه رو می سازد. تصویر شماره 5 ، تأثیر تاریخ 

کلزا را نشان می دهد.

آرجیاس003 تصویر شماره 4- )الف( کاهش تراکم بوته و رشد ضعیف بوته های کلزا برگرفته از خسارت شوری در هیبرید هایوال 401 )ب( رقم 

تصویر شماره 3- )الف( کاهش شدید درصد سبز در کلزا برگرفته از خسارت شوری )ب( اثر همزمان شوری همراه با باال بودن سطح ایستابی.

الف

الف

ب

ب
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از دیگر سو، کاشت با تأخیر نیز، باعث کوچک ماندن گیاه و ذخیره 

نشدن کافی مواد غذایی می شود و این مسئله نیز، خطر سرمازدگی 

را افزایش می دهد. کلزا در طول مراحل اولیه رشد، زیر تأثیر  سرمای 

زمستانه بوده و انتخاب تاریخ کاشت مناسب، می تواند این گیاه را 

در داشتن یک روزت قوی، کمک کند و باعث تولید حداکثر عملکرد 

محیطی  نامساعد  عوامل  به  مقاومت  و همچنین، حداکثر  دانه 

کلزا، هنگامی می تواند زمستان گذرانی موفقی  کلی  شود. به طور 

داشته باشد که برخوردار از شرایط زیر باشد:

1( بوته ها در مرحله روزت 8 تا 10 برگی باشند.

2( ارتفاع بوته روزت تا حدود زانوی پای انسان باشد )حداکثر 30 

آن اندازه، بیشتر نشود. سانتیمتر( و از 

3( وزن خشک تک بوته حدود 6 تا 8 گرم باشد.

4( طول ریشه در خاک از 20 سانتیمتر، کمتر نباشد.

5( قطر طوقه از 8 میلیمتر کمتر نباشد و از 15 میلیمتر نیز، 

بیشتر نشود.

6( ارتفاع APEX )طرح اولیه اندامهای زایشی( روی طوقه، از 10 

میلیمتر کمتر نباشد و از 20 میلیمتر نیز بیشتر نشده باشد.

روزت،  مرحله  در  که  است  زمانی  کاشت،  تاریخ  بهترین  واقع،  در 

این مرحله، رشد  بوته ها به مرحله 8 تا 10 برگی رسیده باشند. در 

گیاه نامحسوس و بطئی است و با طی این دوره، نیاز بهاره سازی 

گیاه برطرف می شود. در واقع، ارقامی که نیاز به بهاره سازی دارند؛ 

تنها پس از سپری کردن این دوره می توانند به گل بروند. تصویر 

شماره 6، تأثیر تاریخ کاشت در کلزا را در یک مزرعه تحقیقاتی نشان 

می دهد.

تصویر شماره 5- الف( سمت راست، تاریخ کاشت مناسب و سمت چپ، تاریخ کاشت دیرهنگام در یک منطقه کوهپایه ای نیمه سرد را نشان می دهد. ب( تاریخ های کاشت 
مختلف کلزا. ردیف های میانی، از نظر مراحل نموی عقب تر بوده و با ارتفاع بوته، ماده خشک و در نتیجه، پتانسیل عملکرد کمتری به مرحله زایشی وارد شده اند.

آزمایش تحقیقاتی تصویر شماره 6- نمایی از اثر تاریخ کاشت بر رشد و نمو کلزا در یک 

الف

الف

ب

ب

گفتنی است، مرحله روزت، به طور عمده در ارقام تیپ زمستانه، 

نپتون و  ناتالی،  اوکاپی، طالیه، دانوب،  لیکورد، مودنا،  ارقام  مانند 

سرد،  معتدل  تا  سرد  اقلیمهای  در  که  می شود  دیده  آن  مانند 

بهاره، مانند هایوال  تیپ حد واسط و  با  ارقام  کشت می شوند، و 

آن که در  420، هایوال 50، زرفام، ساریگل، دلگان، ظفر، تراپر و مانند 

اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور و همچنین گرم و خشک جنوب 

کشور کشت می شوند، به این دوره نیاز ندارند و یا اینکه نیاز آنها به 

این دوره، بسیار جزئی و اندک است.



4747

رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

اصول بهینه تولید، مدیریت بهزراعی و مدیریت ریسک در مزارع کلزا، بخش دوم ...

آثار خسارت سرما. ب( زمان مناسب بررسی خسارت که  تصویر شماره 7- الف( مزرعه کلزا در مرحله کوتیلدونی با 
حدود دو هفته پس از وقوع سرماست، بوته های پالسیده و از بین رفته کلزا.

تصویر شماره 8- الف( نمایی نزدیک از خسارت سرما در مرحله کوتیلدونی کلزا. ب( بد سبزی، همراه با خسارت سرما در مرحله دو برگی، که 
بر اثر تأخیر در کاشت گیاه در این مرحله با سرمای شدید روبه رو شده است.

الف

الف

ب

ب

گفت؛ تنش سرما و یخبندان در سه مرحله  در مجموع می توان 

آنها خواهیم پرداخت: رشدی، درخور بررسی است که در ادامه به 

آغاز رشد طولی ساقه: الف( از مرحله جوانه زنی تا مرحله 

به تنش و خسارت سرما بسیار  مرحله جوانهزنی و سبز شدن، 

این  طی  سرد  دماهای  وجود  معمول،  طور  به  و  است  حساس 

دوره، سبب تأخیر در سبز شدن و گهگاه نیز، از بین رفتن بذرهای 

میشود.  رشد  فصل  ابتدای  بیماریهای  و  آفتها  اثر  بر  سبزشده 

رخدادن خسارت سرما طی این مرحله، باعث تأخیر در رشد گیاه، 

کاهش جذب مواد غذایی و کاهش پتانسیل تولید خواهد شد. در 

آن ممکن است مرگ  صورت شدت خسارت و طوالنی بودن زمان 

بوتههای کلزا نیز، روی دهد.

در این مرحله، یخبندان ممکن است موجب سیاه شدن لپه ها یا 

برگها شود. با این حال، یخبندان مالیم که موجب پژمردگی برگها 

شود، ولی تغییر رنگ یا قهوه ای شدن را به همراه نداشته باشد؛ 

خسارتی به بوته ها نخواهد زد. در حالت روزت، یخبندان به نسبت 

شدید، موجب سفید شدن و زردی برگهای بزرگتر می  شود؛ ولی اگر 

آسیبی نبیند و یا حتی اگر سبزینه ای در نقطه رشد در  نقطه رشد 

قسمت مرکزی برگهای روزت وجود داشته باشد، گیاه همچنان از 

آن است  بازیابی برخوردار بوده و عملکرد در این حالت، بیشتر از 

که بخواهیم مزرعه را دوباره کاری کنیم.

اگر نقطه رشد به طور کامل از بین رود، در واقع، گیاه از بین رفته 

است و دیگر رشدی نخواهد داشت. 

آفتها، بیماریها و علفهای هرز اوایل فصل رشد از مشکلهای عمده 

زراعت کلزا، بویژه در تحت شرایط تاریخهای کشت دیرهنگام است 

این دوره، دمای هوا و خاک برای جوانهزنی و سبز شدن  که طی 

پایین است. ارقامی که بتوانند سبز شدن و رشد اولیه سریعتری 

بیماریها  آفتها،  به  نسبت  بیشتری  تحمل  توانایی  باشند،  داشته 

کمتر  اوایل فصل رشد خواهند داشت و در واقع،  و علفهای هرز 

دچار خسارت میشوند. کاهش یا نرسیدن نور به سطح خاک نیز 

از علفهای  کاهش یا سبز نشدن بذرهای بسیاری  می تواند سبب 

هرز شود و یا این که بذرهای سبزشده علفهای هرز در زیر برگهای 

کلزا رشد رویشی ضعیفی داشته باشند و بر اثر رقابت از بین بروند 

و یا این که توان خسارتزایی کمتری بر روی کلزا داشته باشند. در 

واقع، ارقام با گسترش سطح برگ اولیه سریعتر، بهتر می توانند از 

آفتها و بیماریهای اوایل فصل رشد بگریزند. خسارت 

تأثیر خسارت سرما بر گیاه کلزا، در مراحل مختلف رشد، در تصاویر 

شماره ۷ تا 11 نشان داده شده است.
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ب( مرحله غنچه دهی و گلدهی:

مرحله  حساسترین  که  گلدهی  مرحله  در  سرما  تنش  رخدادن 

رشدی به سرما زدگی است، می تواند سبب کاهش لقاح شود و در 

نتیجه، تعداد غالف در بوته و همچنین تعداد دانه در غالف،  بشدت 

که در  گلهایی  این نتیجه رسیده اند،  کاهش یابد. پژوهشگران به 

آسیب خواهند  زمان وقوع خسارت شکفته شده اند، بر اثر سرما 

دید؛ ولی غنچه های گل که هنوز باز نشده اند، خسارتی را متحمل 

نخواهند شد. تأخیر در رسیدگی محصول نیز، از اثرهای سرما در 

این مرحله است. میزان خسارت یخبندان در دوره زایشی کلزا، به 

مرحله نموی گیاه و شدت و زمان رخدادن یخبندان وابسته است. 

به طور معمول، پدید آمدن دماهای کمتر از 2- درجه سانتیگراد در 

این مرحله، باعث خسارت به بوته ها و از بین رفتن دانه های گرده 

و پرچمها می شود.

تصویر شماره 12، تأثیر تنش سرما و یخبندان را در مرحله گلدهی 

نشان می دهد.

تصویر شماره 9- )الف( بد سبزی همراه با خسارت سرما در بوته های کلزا در مرحله 3 تا 4 برگ )ب( 5 تا 7 برگی

آثار خسارت سرما روی ریشه )ب( برگها و لپه های کلزا تصویر شماره 10- )الف( نمایی نزدیک از 

آسیب دیده و  آن، سمت راست، بوته  تصویر شماره 11- الف( بررسی خسارت سرما روی ریشه های کلزا حدود دو هفته پس از وقوع 
سمت چپ، بوته سالم را نشان می دهد. ب( نمایی از خسارت سرما روی طوقه کلزا.

الف

الف

الف

ب

ب

ب
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تصویر شماره 1۲- الف( بارش برف طی دوره گلدهی که می تواند سبب خسارت به بوته های کلزا، از بین رفتن گلها و کاهش تشکیل غالف و دانه شود
ب( بوته های کلزای همان مزرعه در یک هفته بعد، که عالئم خسارت سرما روی گل آذین را نشان می دهند.

الف

الف

ب

ب

)ج( مرحله غالف بندی و رسیدگی:

این مرحله، بسته به رطوبت بذرها دارد.  میزان خسارت سرما در 

خسارت  یخبندان،  پدیده  از  بیشتر،  و  درصد   20 رطوبت  با  بذرها 

می بینند و از همین رو، هر چه رطوبت بذرها بیشتر باشد، احتمال 

خسارت برامده از سرما نیز بیشتر خواهد بود. یخبندان در دمای 

تا 60  که 50  از بین بردن بذرهای نارس  3- درجه سانتیگراد برای 

درصد رطوبت دارند، کافی است. البته یخبندان، به یک نسبت، به 

همه بذرها خسارت نمی زند؛ زیرا گلهای کلزا به تدریج از قسمت های 

پایین ساقه به سمت باال باز می شوند. رخدادن سرما در اوایل دوره 

پرشدن دانه و رشد طولی غالفها، می تواند سبب تغییر رنگ غالفها 

و حتی از بین رفتن غالفهای جوان شود. به هر روی، کاهش جذب 

مواد غذایی از اثرهای غیرمستقیم متداول در تنش کلزا به شمار 

می آید که حتی اگر بوته های کلزا بر اثر خسارت سرما از بین نروند، 

می تواند سبب کاهش اسیمیالسیون مواد غذایی، کاهش فتوسنتز، 

کاهش تولید ماده خشک و در نتیجه، کاهش عملکرد دانه شود.

عالئم خسارت یخبندان، در قسمت خارجی غالف ها، نمایان است 

و  نارس  بذرهای  درونی  مایع  دارند.  لکه لکه  سفید  ظاهر  اغلب  و 

دانه می شود.  بیرون نشت می کند و موجب چروکیدگی  به  آبدار 

تیره  به رنگ سبز  تغییر رنگ می دهد و  بذر هم،  بیرونی  قسمت 

درمی آید. در مجموع، خسارت برگرفته از سرما و یخبندان در این 

رو  از همین  داشت.  را روی عملکرد خواهد  اثر  بیشترین  مرحله، 

پایین تر رود، خسارت به  از 4- درجه  این مرحله، چنانچه دما  در 

آثار خسارت  و 14  تصویرهای شماره 13  وارد می شود.  محصول 

سرما و یخبندان را در مرحله غالف بندی نشان می دهد.

آثار خسارت سرما روی غالفهای جوان گل آذین ساقه اصلی کلزا.  تصویر شماره 13- الف( 
ب( از بین رفتن گل و غالف برگرفته از خسارت سرما طی دوره تشکیل غالف.



5050

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

۴- تنش گرما
وقوع تنش گرما طی دوره های زایشی کلزا، مانند دوره گلدهی و پر 

شدن دانه، به عنوان مشکل عمده در بسیاری از زمینهای زیرکشت 

این گیاه راهبردی، پدیدار می شود که احتماالٌ با افزایش گرم شدن 

آن در کاهش  آینده، اهمیت و نقش منفی  کره زمین در سالهای 

عملکرد می تواند دوچندان شود. تأثیر  دما بر عملکرد، به مرحله 

آن دما تغییر می کند، بستگی دارد. رشد گیاه که طی 

در  می توان  را  رشد  انتهای فصل  گرمای  تنش  ایران، خسارت  در 

کشور  گلستان و همچنین، جنوب  استان  نواحی همچون شرق 

از  بسیاری  در  است،  گفتنی  کرد.  مشاهده  سالها  از  بسیاری  در 

موارد، خسارت گرما با خسارت تنش خشکی همزمان می شود که 

کاهش شدید عملکرد و ناکامی و شکست در تولید  می تواند به 

بینجامد. تأثیر خسارت گرما بر گیاه کلزا، در تصویرهای شماره 15 

و 16 نشان داده شده است.

تصویر شماره 15- الف( کاهش رشد رویشی کلزا برگرفته از خسارت گرما به دلیل کاشت خیلی دیرهنگام. 
آثار خسارت گرمای شدید در مرحله زایشی روی غالفهای کلزا. ب( 

آثار خسارت یخبندان در مرحله غالف بندی و پر شدن دانه ها تصویر شماره 14- 

تصویر شماره 16- خسارت گرما در مرحله زایشی کلزا به دلیل از کاشت خیلی دیرهنگام

الف

الف

ب

ب
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گلها در رویارویی با دماهای باالتر طی دوره زایشی  از دست رفتن 

کلزا می توانند به وسیله تغییر تعداد  که بوته های  نشان می دهد 

غالفها و در نتیجه دانه ها، مقاصد فتوسنتزی موجود در گیاه را با 

منابع تولید مواد فتوسنتزی تنظیم کنند.

کلزا، به وسیله تعداد بوته در متر مربع، تعداد غالف در  عملکرد 

بوته، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه تعیین می شود و از بین 

این اجزا، تعداد غالف در بوته، دارای بیشترین تأثیر در میان اجزای 

عملکرد از تنشهای محیطی مانند تنش گرما است.

تنش گرما طی گلدهی، ممکن است سبب محدودیت اسیمیالتهای 

به  فتواسیمیالتها  این  انتقال  محدودیت  و  تولیدی  فتوسنتزی 

تولید  به  می تواند  مسئله  این  که  شود  نمو  حال  در  دانه های 

غالفهایی با تعداد بذر کمتر و اندازه کوچکتر بینجامد. تنش گرما 

غالف  در  دانه  تعداد  کمتر،  بوته  در  غالف  تولید  سبب  همچنین 

کمتر و وزن هزار دانه کمتر می شود.

آب وهوایی، دمای هوا، بیشترین  به هر روی، در بین تمامی عوامل 

اثر را بر کیفیت دانه کلزا دارد. میزان روغن و پروتئین کلزا، زیر تأثیر 

تغییرات بارندگی، تشعشع، دمای هوا، طول روز و تا حدی رطوبت 

نسبی هوا قرار می گیرند. به طور معمول، بیشترین مقدار روغن، 

در شرایط دماهای معتدل و رطوبت نسبی پایین تولید می شود، 

که بیشترین میزان پروتئین دانه در دمای باال به دست  در حالی 

می آید. 

کلزا،  در  غالف  تشکیل  و  گلدهی  دوره  طی  هوا  دمای  افزایش 

به  که  گلهایی شود  تعداد  کاهش  زیر سبب  راه  از سه  می تواند 

غالف تبدیل می شوند:

در  و  می شود  دوره  طول  کاهش  سبب  دما  افزایش  الف( 

می شوند،  تبدیل  غالف  به  که  گلهایی  تعداد  نسبت  نتیجه، 

کاهش می یابد. 

که  گلها می شود و  کاهش طول عمر  ب( افزایش دما، باعث 

نتیجه،  در  و  لقاح  احتمال  کاهش  به  می تواند  مسئله  این 

کاهش احتمال تولید غالف بیانجامد. 

گرده به تخمدان،  انتقال دانه های  کلزا، بر سر راه  گیاه  ج( در 

گرده به تخمدان  که دانه های  این  موانعی وجود دارد و برای 

این موانع را برطرف سازد.  که  تولید شود  آنزیمهایی  برسند، 

در  و  می کند  مختل  را  آنزیمها  این  عمل  یا  تولید  باال،  دمای 

تولید  کاهش  نهایت،  در  و  لقاح  عمل  کاهش  سبب  نتیجه، 

در  نخستین بار  برای  این فرضیه  است  غالف می شود.گفتنی 

نتایج مطالعات پکان )1984( بیان شده است.

آینده، مطالعه فرمایید«. »دنباله این بخش از مقاله را در شماره 

  منابع:
1- اسدی، م. ا. و ا. فرجی. )1388(. مبانی کاربردی زراعت دانه های روغنی )سویا، پنبه، 

آفتابگردان(. نشر علم کشاورزی ایران. 84 صفحه.  کلزا و 
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اصالح و تهیه نهال و بذر. بخش تحقیقات دانه های روغنی.  
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بذر. بخش تحقیقات دانه های روغنی. 263 صفحه.   
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کلزا. مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. بخش تحقیقات دانه های  مزارع 

روغنی.  158 صفحه.

6- فرجی، ا. )1382(. »اثر تاریخ كاشت و تراكم بوته بر ارقام كلزا«. مجله علوم زراعی 

ایران. جلد 5، شماره 1. صفحه 64 تا ۷3. 

كلزا  ۷- فرجی، ا. )1383(. »اثر فاصله ردیف و میزان بذر بر عملكرد و اجزای عملكرد 

)رقم كوانتوم( در گنبد«. مجله نهال و بذر. جلد 20. شماره 3. 29۷-314.

8- فرجی، ا. و ا. سلطانی. )1386(. »ارزیابی عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپهای بهاره 

آب و هوایی مختلف«. مجله نهال و بذر. جلد 23.  كلزا در دو سال زراعی با شرایط 

شماره 2. صفحه 191 تا 202.

آقاجانی و ك. رهنما. )1385(. »تأثیر برخی عوامل زراعی  9- فرجی، ا.، ن. لطیفی، م.ع. 

بر مراحل فنولوژی، خصوصیات رویشی و وقوع پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه دو 

ژنوتیپ كلزا در منطقه گنبد«. مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 

سال سیزدهم. شماره دوم. صفحه 56 تا 68.

آبیاری بر عملكرد  10- فرجی، ا.، س. صادقی و م.ا. اسدی. )1384(. »بررسی اثر نیتروژن و 

و اجزای عملكرد ارقام كلزا در گنبد«. مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

گرگان.

کلزا.  زراعت  ارزیابی خسارت  و  بررسی  راهنمای   .)1389( بیک محالتی،ش.  11- هاشم 

صندوق بیمه کشاورزی. صفحه 55.

12- Faraji، A. (2010). “Flower formation and pod/ flower ratio in canola (B. 

napus L.) affected by assimilates supply around flowering”. International 
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agement. 96: 132-140. 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

  چکیده

کشـور ایران، از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، در بیشتر مناطق، 

است. چگونگی بارش  اقلیمی خشـک و نیمه خشـک برخوردار  از 

ویژگیهای  از  تأثیرپذیری  ضمن  مناطق،  این گونه  در  آن  توزیع  و 

آسیبها  برگرفته از اقلیمهای یادشده، با ایجاد سیالب های فصلی، 

و خسارتهای جبران ناپذیری به بار می آورد. این مطالعه، با بررسی 

براورد  و  سـیل  خطرهای  کاهش  و  ارزیابی  گوناگون  روشهای 

خسارتهای احتمالی، می تواند الگوی مناسـبی در پیشگیری و مهار 

ارزیابی خسارت در  این مقاله، به روشهای  آید. در  سـیل به شمار 

پرداخته  کشاورزی  خسارت  توابع  معرفی  همچنین،  و  کشاورزی 

شده است. بر این اساس، دو نوع تابع خسارت را برای هر محصول 

که دربرگیرنده تابع خسارت زمانی  کرد  کشاورزی، می توان تعریف 

به روشهای  اشاره  پایان، ضمن  است. در  تابع فیزیکی خسارت  و 

جلوگیری از خسارت سیل، راهکارهایی برای مدیریت ریسک سیل و 

بیمه سیل در بخش کشاورزی ارائه شده است. 

کلیدواژه ها:
ارزیابی،  ریسک،  کشاورزی،  بخش  خسارت،  سیالب،  آسیب پذیری، 

پیشگیری.

  مقدمه

میان  در  متحد،  ملل  سازمان  سوی  از  شده  تهیه  آمار  مطابق 

به  را  تلفات و خسارتها  بیشترین  توفان،  بالهای طبیعی، سیل و 

آورده اند، به گونه ای که تنها در یک دهه، میزان  جوامع انسانی وارد 

خسارتهای برگرفته از سیل و توفان، برابر با 21 میلیارد دالر در مقابل 

18 میلیارد دالر خسارتهای برامده از زلزله بوده است. این وضعیت، 

از کشورهایی  ایران یکی  کشور ما نیز صادق است. همچنین،  در 

است که در برابر سوانح طبیعی بسیاری قرار دارد که سیل، یکی از 

آنهاست. در این میان، چگونگی پایش و کنترل سوانح،  جدی ترین 

از مهمترین چالشهای دولت  امدادرسانی، یکی  ارزیابی خسارت و 

نظارت  داشتن  صورت  در  است.  بحران  مدیریت  کارشناسان  و 

وقوع  از  پس  و  هنگام  در  دقیق  ارزیابی  وقوع،  از  پیش  پیوسته 

انسانی و  از دامنه خسارتها و هدر رفتن منابع  سانحه، می توان 

مادی جلوگیری کرد. 

از  بیش  بارندگی  آن  خاستگاه  که  اسـت  ناگهانی  رویدادی  سیل، 

حد، شکسته شدن دیواره سد، خرابی سیل برگردان در طی چند 

از حد طبیعی  بیش  آب  است. سیل، جریان  آن  مانند  و  ساعت 

است. چنین حالتی، در صورتی که جان انسانها و زندگی بشر را بـه 

خطـر بیاندازد، بال بـه شمار می رود. 

به  سیل  اندازه  هیدرولوژی،  متخصصان  و  پژوهشگران  نظر  از 

بهترین حالت با حداکثر جریان تشریح می شود. خسارتهای برگرفته 

محسوس  خسارتهای  است:  دسته  دو  دربرگیرنده  نیز،  سیل  از 

سیالب  مدیریت  و  کنترل  راههای  نامحسوس.  خسارتهای  و 

به دو دسته روشهای سازه ای و غیرسازه ای تقسیم  هم، عموماً 

آبیاری و زهکشی، 13۷9(. از همین رو با توجه  می شود )کمیته ملی 

به مقدمه پیش گفته، می توان کنترل سیالب را یک روش سازه ای 

و روشهای مدیریت سیالب را در دسته روشهای غیرسازه ای جای 

است؛  سیالب  میزان  کاهش  بر  تالش  سازه ای،  روشهای  در  داد. 

و  اثرها  کاهش  برای  کوشش  در روشهای غیرسازه ای،  آنکه  حال 

پیامدهای سیالب است )امامی، 1385(.

طایفی نصرآبادی و همکاران )138۷(، راهکارهای مدیریت سیالب در 

فرایندهای فراگیری مهار سیل را که گسترش سیالب و خسارتهای 

باورند،  این  بر  و  کردند  بررسی  می کند،  تعدیل  را  آن  از  برخاسته 

هدف اصلی مدیریت سیالب این است که بتواند با ارائه راهکارهای 

علمی و کاربردی سازه های و غیرسازه ای و با به کار بستن تدبیرها 

کاهش احتمال خسارتها با خطرهای سیل و  و اقدامهای الزم در 

ارزیابی تأسیسات مورد نیاز سیالبها را پیشبینی، کنترل و خسارتها 

را به حداقل ممکن رساند. 

یکپارچه  مدیریت  نگرش  تاریخچه   ،)1388( همکاران  و  وطن فدا 

موجود،  وضعیت  شرح  به  و  کرده  بررسی  را  کشور  در  سیالب 

نتایج  پرداخته اند.  پیش رو  مشکلهای  و  چالشها  و  دستاوردها 

نگاهی به روشـهای ارزیابـی و براورد 
خسـارتهای سـیل در بخش کشاورزی 
و راهکارهای کاهش خطرها و خسارتها

 مهسا عزیزی*، علی اصغر مرتضوی**

* کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی
آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی   ** استادیار دانشکده عمران، 



5353

رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نگاهی به روشهای ارزیابی و براورد خسارتهای سیل در بخش کشاورزی و ...

پژوهش آنها نشان داده است که احداث سازه در مسیر رودخانه ها 

برای مهار سیالب، به تنهایی نمی تواند از خسارتهای سیل جلوگیری 

کند و الزم است اقدامهای مدیریتی در همه جنبه های تأثیرگذار در 

نظر گرفته شود.

در یک جمع بندی کلی از تمامی تجربه های موجود در سطح جهان 

آن را دربردارنده  ایران برای روشهای سازه ای، می توان  و همچنین 

روشهایی همچون ساخت سد بر رودخانه، سیلبند در مناطق در 

خطر سیالب، گوره یا خاکریز و یا دیواره های اطراف رودخانه، تثبیت 

کردن رودخانه دانست. برای روشهای غیرسازه ای  بستر و الیروبی 

نیز، می توان از روشهایی مانند پیشبینی سیالب، پیشبینی مناطق 

سیلزده با استفاده از عکسهای ماهوارهای، کنترل گسترش سیالب 

دشت، بیمه سیالب، مدیریت حوضه، هشدار سیل، تخلیه مناطق 

کمکهای اضطراری  سیلزده، مدیریت بهنگام سیالب در مخازن و 

نام برد )پاتل و داالکی، 2010(. 

 1980 دهه  به  غیرسازه ای،  روشهای  مورد  در  جهانی  تجربه های 

میالدی برمی گردد و به تقریب، همه روشهای پیش گفته، بسته به 

آزمون شده؛ ولی در عمل،  کشور و منطقه مورد نظر،  موقعیت 

سیالب، هشدار  بیمه  سیالب دشت،  گسترش  کنترل  مورد  چهار 

سیل و تخلیه، بیش از دیگر موارد در کشورهای اروپایی، امریکا و 

ژاپن با اقبال روبه رو شده اند )امامی، 1389(.

در ایران، مصباحی و همکاران )1386(، میزان خطرپذیری گرگان رود 

وسیله  به  واردشده  خسارتهای  نظر  از  را  گنبد  شهرستان  در 

کردند و نقشه های خطرپذیری منطقه را به دست  سیل، بررسی 

از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS(، مدل  آوردند. بدین منظور 

شبیه سازی هیدرولیکی جریان )HEC-RAS( و تحلیل اقتصادی به 

صورت پیوسته، بهره گرفتند.

رحیمی و همکاران )1390(، برای مدیریت ریسک سیالب، سیستمهای 

از حوضه  بازه ای  در  که  بردند  کار  به  را  تصمیم گیری چندمعیاره 

از مدلسازی هیدرولیکی و براورد خسارتهای  گرگان رود، پس  آبریز 

از سیالبهای مختلف، هفت راهبرد )استراتژی( مدیریتی   برخاسته 

به وسیله سیستمهای تصمیم گیری چندمعیاره را با هم مقایسه 

و رتبه بندی کردند. 

احداث شده در  اثرهای سازه های  به  علیخانی و همکاران )1388(، 

ضمن  و  پرداختند  سیالب  عبوردهی  ظرفیت  کاهش  بر  رودخانه 

تأکید بر توقف هرچه سریعتر طرحهای عمرانی در بستر رودخانه 

و   1388 سال  سیل  خسارتهای  و  اثرها  به  پرداختن  با  قم رود، 

مدیریت  و  سیل  وقوع  از  جلوگیری  راههای  آن،  ناگوار  پیامدهای 

کردند و راهکارهای علمی الزم  بحران در مواقع سیالب را بررسی 

را ارائه دادند.

و  نگرفته  صورت  مورد  این  در  جدی  کاری  ایران،  در  حال،  این  با 

از  پس  کمک رسانی  به  بیشتر  غیرسازه ای،  مدیریت  از  بهره گیری 

سیالب و گهگاهی تخلیه مردم از مناطق زیر خطر، محدود بوده 

سیل  سیستمهای هشدار  نصب  مورد  در  نیز  تجربه هایی  است. 

است. )روابط  گرگان رود، شاندیز و ماسوله دیده شده  در حوضه 

گرگان،  و  گیالن  رضوی،  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عمومی 

)1391

  روشهای ارزیابی خسارت در کشاورزی

در  سیل  فراوانی  تحلیل  نیازمند  کشاورزی،  خسارت  پیشبینی 

منطقه، شبیه سازی هیدرولیکی سیل با توجه به توپوگرافی، تعیین 

کشاورز در  گیاهان و میزان سرمایه گذاری  توابع خسارت فیزیکی 

هر یک از مراحل رشد گیاه است. بر این اساس، در این بخش از 

مقاله، نخست به شیوه دستیابی به هر یک از عوامل باال پرداخته 

گرفتن  نظر  در  با  کشاورزی  پیشبینی خسارت  برای  نهایت،  در  و 

برای  گیاه، روشی  از مراحل رشد  احتمال رخداد سیل در هر یک 

ترکیب عوامل پیش گفته با یکدیگر ارائه می شود.

  تعیین توابع خسارت کشاورزی
کشاورزی، دربرگیرنده سرمایه های  خسارت سیل برای محصوالت 

از دست رفته و فرصت اقتصادی به دست نیامده، به ازای رخداد یک 

واقعه سیل است. خسارتهای برگرفته از رخداد سیل، هم به دلیل 

و  زمان وقوع سیل  تا  زراعت  برای  گرفته  وابستگی هزینه صورت 

به مراحل  توجه  با  گیاه  تغییر مقاومت ساختمانی  دلیل  به  هم 

نوع  دو  اساس،  این  بر  است.  سیل  وقوع  زمان  از  تابعی  رشد، 

تابع  است:  کشاورزی، تعریف پذیر  تابع خسارت برای هر محصول 

خسارت زمانی )Time Dependent Loss Function; TDLF( که بر پایه 

پتانسیل خسارت هر محصول طی سال تولید می شود و اهمیت 

 Physical( زمان رخداد سیل را نشان می دهد و تابع فیزیکی خسارت
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گیاه مشخص را در هر  Loss Function; PLF ( که خسارت وارد بر 

مرحله از رشد، بر پایه پارامترهای فیزیکی سیل به دست می دهد و 

اهمیت بزرگی سیل را در ایجاد خسارت مشخص می کند. 

تعریف پذیر  نیز   )Total TLF; Function Loss( کل  خسارت  تابع 

می آید.  به دست  پیش گفته،  تابع  دو  حاصل ضرب  از  که  است 

پتانسیل  تعیین  نیازمند  کشاورزی،  خسارت  پیشبینی  بنابراین 

فراوانی  به  داده های مربوط   )TDLF( خسارت محصول طی سال 

اثرهای فیزیکی سیل و مقاومت گیاه در هر دوره از رشد در مقابل 

از سویی، تعیین تابع خسارت  است.   )PLF( اثرهای فیزیکی سیل

زمانی پتانسیل خسارت یک محصول مشخص طی سال، از زمان 

کاشت تا درو متغیر است. توابع خسارت محصول نیز، به صورت 

یک رابطه از هزینه سرمایه گذاری و درامد خالص برای محصول در 

زمانهای مختلف به دست می آیند. پتانسیل کل خسارت کشاورزی 

آن D میزان  آورد: که در  را هم می توان از رابطه شماره 1، به دست 

خسارت، IC  هزینه سرمایه گذاری، NR درامد خالص )درامد منهای 

خسارت  است.  سیل  تاریخ   t و  سیل  واقعه   J هزینه ها(،  همه 

کشاورزی و دیگر خسارتهای غیرمستقیم  واردشده به تأسیسات 

را هم می توان به صورت درصدی از خسارت محصول بیان کرد. 

DJ=Ict+NR                                                                              )1

تابع فیزیکی خسارت، میزان خسارت واردشده بر گیاه را در مقابل 

پارامترهای فیزیکی سیل، مانند عمق، سرعت، زمان ماندابی و مانند 

را  توابع خسارت  اغلب پژوهشگران پیشین  به دست می دهد.  آن، 

ارتباط  یا سرعت سیل  عمق  پارامتر  با  نوع خسارتی  مورد هر  در 

گیاه،  اندرکنش پیچیده جریان و  آنکه برای بررسی  می دادند؛ حال 

تنها عمق و سرعت، کافی نیست و پارامترهای هیدرولیکی دیگر و یا 

ترکیب آنها برای تعیین میزان خم شدگی و در نهایت شکست ساقه 

گیاه، مورد نیاز است. )گنجی و همکاران، 1390(.

برای   )1390( گنجی و همکاران  که  پژوهشی  در  راستا،  در همین 

تعیین توابع خسارت کشاورزی برای گیاه برنج انجام داده اند، افزون 

تأثیر  تنهایی،  به  سرعت  و  عمق  پارامتر  دو  از  یک  بررسی هر  بر 

پارامترهای حاصلضرب عمق و سرعت، عدد فرود، عدد رینولدز و 

تنش برشی را نیز در براورد میزان خسارت، مورد بررسی قرار دادند. 

آنها  گیاه،  با توجه به تفاوت میزان خسارت بر حسب دوره رشد 

ارتباط بین میزان خسارت و پارامترهای سیل را برای چهار مرحله 

کردند.  برقرار  درو،  و  نشا، ساقه زنی، خوشه دهی  از  مختلف پس 

آن پژوهش نشان داد که برای تخمین خسارت کشاورزی، از  نتایج 

میان همه پارامترهای مورد بررسی، عدد رینولدز، پارامتر برتر و تابع 

لگاریتمی زیر )در رابطه شماره 2(، بهترین تابع است:

PLFi=aln(Re)-b ; i=a,s,c,h                                                                              )2

 Re ،میزان خسارت واردشده به گیاه به صورت درصد PLF آن که در 

عدد رینولدز، i معرف مرحله رشد گیاه و a و b ضریبهایی هستند که 

آزمایش مشخص می شوند. برای مراحل مختلف رشد، به وسیله 

  شیوه ارزیابی ریسک در حوادث سیل

آن  وقوع  احتمال  درجه  بودن  دارا  با  است؛  خطر  همان  ریسک، 

خسارت  پتانسیل  کردن  معـین  یعنی  نیز  ریسک  ارزیابی  خطر. 

بـرای مقادیر بیمه شده که با ارزیابی و فراوانیها و احتماالت همراه 

خواهد بود و اساس کار برای شرکتهای بیمه است. ریسک سیالب 

تا حدی در محاسبه خسارت مورد انتظار ساالنه وارد می شود؛ ولی 

آن نیاز به لحاظ کردن خصوصیتهای موارد بیمه شده  ارزیابی دقیق 

آن دارد. اجرای بیمه بر مبنای ریسک، به طور معمول به  و شروط 

دو صورت روش اجباری و اختیاری انجام می شود.

  روش محاسبه خسارتهای احتمالی ساالنه

دربرگیرنده:  سال،  هر  در  احتمالی  خسارتهای  محاسبه  روشهای 

خسارتهای اندازه گیری شدنی )قابل اندازه گیری( و اندازه گیری نشدنی 

طور  به  که  اندازه گیری شدنی  خسارتهای  اندازه گیری(.  )غیرقابل 

مستقیم به ساختمانها و متعلقات و محصوالت کشاورزی، دامی 

آنها، وارد می شوند که کمی بوده و درخور  و صنایع وابسته و مانند 

تبدیل به پول هستند. خسارت اندازه گیری نشدنی که قابلیت کمی 

شدن ندارد و دربردارنده انواع خسارت روحی و جسمی و سالمت 

فـردی است که ضایعات اجتماعی نامیده می شوند و نمی توان آنها 

را تبدیل به پول کرد. 

  نتیجه گیری و پیشنهادها 
به  نیاز  سیل،  از خسارت  جلوگیری  برای  مناسب  راهکارهای  ارائه 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نگاهی به روشهای ارزیابی و براورد خسارتهای سیل در بخش کشاورزی و ...

مطالعه و پژوهش گسترده در زمینه های مختلفی دارد. برای هر 

انسان عادی، رسیدن به این نتیجه که استفاده از بستر رودخانه 

آسان است.  برای هر کاری، نامطمئن و خطرپذیر به شمار می آید، 

با این همه، پیشرفت فناوری، این امکان را به شهرسازان می دهد 

تقاطعهای  و  مسیرها  این گونه  از  گوناگون،  خطرهای  به رغم  که 

بی گمان  کنند.  استفاده  خود  طرحهای  اجرای  برای  ناهمسطح 

جمله  از  حادثه  انواع  وقوع  در  را  طرحها  این گونه  تأثیر  می توان 

ترکیبی  طرح  اجرای  می رود  انتظار  که  این  کرد.  مشاهده  سیل، 

آب  آوردن سطح  اصالح و الیروبی مسیر، بیشترین تأثیر را در پایین 

در رودخانه داشته باشد، در عمل، تفاوت زیادی را بین طرح الیروبی 

نمی دهد.  نشان  مسیر  الیروبی  و  اصالح  ترکیبی  طرح  و  مسیر 

دو  سیالبدشت  نامناسب  توپوگرافی  در  می توان  را هم  آن  دلیل 

طرف رودخانه در مسیر جدید نسبت به حالت طبیعی رودخانه 

دانست. بنابراین تنها می توان گفت: از میان طرحهای مورد بررسی 

از لحاظ هیدرولیکی، طرح الیروبی مسیر و طرح ترکیبی اصالح و 

الیروبی مسیر رودخانه، از طـرح اصالح مسیر رودخانه، مؤثرترند. 

تحلیل  با  است،  مناسبتر  کدامیک  دو طرح،  آن  میان  از  ایـن که 

اقتصادی و ریسک مشخص میشود. به طور بسیار خالصه می توان 

روشهای  به وسیله  سازه ای  روشهای  تکمیل  بودن  الزامی  دالیل 

غیر سازه ای را به شرح زیر بیان کرد:

و  ژئوتکنیکی  هیدرولوژیکی،  هیدرولیکی،  قطعیتهای  نبود   -1

همچنین، کاستیهای اجرایی، مانع از آن می شوند که اطمینان 

کامل از عملکرد سازه ها وجود داشته باشد. 

2- در هنگام احداث سازه ها، اعمال روشهای غیرسازه ای، تنها 

گزینه ممکن است. این دوره در طرحهای بسیار بزرگ می تواند 

طوالنی باشد و از نظر اقتصادی، کاهش خسارتها در سالهای 

آغازین، بسیار با اهمیت تر از سیلهای بعدی است. 

ابعاد  افزایش  و  طراحی  سیالب  بازگشت  دوره  افزایش   -3

سیالب  از  برخاسته  خطرهای  می تواند  دراز مدت  در  سازه ها 

بسیار  پیامدهای  بزرگ،  سازه های  تخریب  زیرا  کند؛  بیشتر  را 

فاجعه بارتری در مقایسه با زمانی دارد که اصل سازه ای احداث 

نشده باشد. 

بیمه سیل،  برنامه  گفت،  این مطالعه می توان  یافته های  پایه  بر 

مناسب ترین راهکار غیرسازه ای به شمار می آید و استفاده از مخازن 

کفپوشهای  باران و  آب  مانند بیولوژیکی، مخازن جمع آوری کننده 

نفوذپذیر به عنوان راهکارهای مناسب سازه ای در مدیریت سیالب 

شهری است. همچنین روشهای مختلف موجود در این زمینه برای 

گرفتن خسارتهای  درنظر  منظور  به  مناسب  عمل  تدوین شیوه 

قرار  بررسی  مورد  سیل  بیمه  در  شهری  سیالب  کیفی  و  کمی 

نیز مشخص شد  از روشهای سازه ای  استفاده  زمینه  در  گرفت. 

که در هنگام انتخاب هرکدام از این روشها، باید افزون بر توجه به 

آنها در کنترل کمی و کیفی رواناب، محدودیتها  چگونگی عملکرد 

و ضوابط طراحی شهری، در هنگام اجرای این روشها درنظر گرفته 

شود.

اطراف رودخانه می تواند در نقاط  با توجه به توپوگرافی  خسارتها 

مختلف حوضه، بسیار متفاوت باشد و این موضوع، اهمیت ترکیب 

آشکارتر می کند.  شبیهسازی هیدرولیکی سیل را با توابع خسارت 

دو  به هر  باید  نیز،  کشاورزی  براورد خسارت  برای  مناسب  روش 

عامل زمان و مکان توجه داشته باشد. میزان خسارت برگرفته از یک 

سیل معین که در زمانهای متفاوت سال رخ داده، در نقاط مختلف 

حوضه، از صفر تا صددرصد متغیر است. با توجه به استفاده از 

نقشه های رستری در محیط GIS می توان برای هر سلول از نقشه، 

میزان خسارت را تعیین کرد و بر این اساس، به تهیه نقشه ریسک 

خسارت  میزان  برحسب  مناطق  زونبندی  مبنای  بر  کشاورزی 

می تواند  مطالعه،  این  از  آمده  به دست  نتایج  پرداخت.  واردشده 

کشاورزی، فراهم  مبانی الزم را برای تهیه دستورعمل بیمه سیل 

از رخداد  سازد. یادآوری می شود، میزان متوسط خسارت برگرفته 

به وسعت  در مساحتی  500 ساله  تا   2 برگشت  دوره  با  سیلهای 

سیل 500 ساله از 2 تا 50 درصد متغیر بوده و در پهنه سیل گیر، 

خسارت هیچگاه صد در صد نبوده است.
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  چکیده

تأمین کننده  همچنان  کشاورزی،  بخش  بررسیها،  و  آمار  پایه  بر 

حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی است و یک سوم از سهم 

کل اشتغال کشور را در اختیار دارد. همچنین، بیش از چهار پنجم 

از نیازهای غذایی را تأمین می کند و سهم مهمی در معیشت سه 

میلیون خانوار کشاورز کشور دارد. از سویی دیگر، بیمه کشاورزی 

که می تواند کشاورزان را به  ابزارهایی است  نیز، یکی از مهمترین 

بسیار  کشاورزی، بخش  زیرا بخش  کند؛  امیدوار  و  دلگرم  تولید، 

پرخطری است و در برابر حوادث طبیعی و تنشهای محیطی زیادی 

قرار دارد. با توجه به اقلیم ایران و خطرهای کار کردن در حجم باال 

برای کشاورزان و دامپروران، بیمه کشاورزی، نیازی ضروری است. 

کشاورزی در جهان  این مقاله، ضمن نگاهی به پیشینه بیمه  در 

و صندوق بیمه کشاورزی در ایران و شماری از پژوهشهای انجام 

آن، به ضرورتها، نقشها و اقدامهای انجام شده در  گرفته پیرامون 

کشاورزی به  این باره پرداخته و در راستای ترویج و توسعه بیمه 

بررسی و تحلیل پرداخته و راهکارهایی نیز، ارائه شده است.

کلیدواژه ها:
بیمه کشاورزی ، ترویج، توسعه ، بخش کشاورزی.

  مقدمه

اقتصاد در بسیاری  از  کشاورزی، بخش مهمی  چنانکه می دانید، 

از کشورهای در حال توسعه است و درصد درخورتوجهی از تولید 

می دهد.  تشکیل  کشورها،  این  در  را  اشتغال  و  داخلی  ناخالص 

و  کم  اندک، نسبت سرمایه  درامد  این همه، مواردی همچون  با 

در  کشاورزی  بخش  ویژگی های  از جمله  کلی،  بی ثباتی  و  کمینه 

کشورهای در حال توسعه است. از سویی، چون کشاورزی همیشه 

با شرایط ناپایدار روبه روست، یک فعالیت پرمخاطره و خطرآفرین، 

بویژه برای معیشت مردم روستایی و دستیابی به هدفهای توسعه 

اخیر،  که طی سالهای  است  این در حالی  هزاره به شمار می رود. 

آب وهوایی، از لحاظ تعداد و میزان  بالهای طبیعی، بویژه تغییرات 

به عنوان  کشاورزی  بیمه  این راستا،  است. در  یافته  افزایش  نیز 

ابزاری برای توسعه نیز، شناخته شده  راهکاری برای این چالشها، 

کشورها، بیمه گران به عنوان مؤسسه های  از  است و در بسیاری 

کشاورزی را  گرفته می شوند. به دیگر سخن، بیمه  توسعه به کار 

می توان نوعی فناوری )تکنولوژی( مورد استفاده برای پاسخگویی 

بخش  در  ریسک پذیری  کاهش  و  کوچک  کشاورزان  نیازهای  به 

مناطق  در  خاص  وضعیت  به  توجه  با  گرفت.  نظر  در  کشاورزی 

روستایی و نگرشهای فرهنگی کشاورزان در ایران، بیمه کشاورزی، 

آن، با موانع  مانند هر فناوری نوین دیگر در مراحل اولیه توسعه 

از راه جوامع  بیشتر  نیز،  کنون  تا  است و  بوده  گوناگونی رو به رو 

است و به رغم پیشینه سی وچند ساله  گسترش یافته  روستایی 

از بیمه  کشاورزان هنوز به طور جدی به استفاده  ایران،  خود در 

کشاورزی روی نیاورده اند. 

از مهمترین و بحث  برانگیزترین تعامالت در سطح  از سویی، یکی 

کالن اقتصادی، تعامل میان دو بخش صنعت و کشاورزی است. 

مطالعات اولیه در این زمینه، به بررسیهای فیزیوکرات ها در سده 

هفدهم میالدی، بر می گردد. کوزنتس )1۷58( بخش کشاورزی را 

تنها منبع ثروت معرفی می کند؛ به گونه ای که تجارت و صنعت، تنها 

شاخه ای از کشاورزی به شمار می آیند )نوری و همکاران 1395(. در 

اقتصاد دانان مختلفی را به  این موضوع توجه  نیز،  سده بیستم 

آنها بر این باور بودند که توسعه کشاورزی و  خود جلب کرده بود. 

صنعت به دلیل محدود بودن منابع اقتصادی در دو جهت متضاد 

کنونی، بیشتر  اقتصاددانان  که  است  این درحالی  عمل می کنند. 

بر این باورند، نه تنها تضادی میان رشد هماهنگ دو بخش وجود 

عنوان  به  اقتصادی  توسعه  در جریان  می توانند  آنها  بلکه  ندارد؛ 

مکمل یکدیگر عمل کنند. از یک سو، بخش کشاورزی فراهم کننده 

مواد غذایی مورد نیاز شاغالن دیگر بخشها و همچنین مواد اولیه 

مورد نیاز بخش صنعت است و از دیگر سو، توسعه صنعتی نیز 

می تواند با تأمین فناوریهای مورد نیاز بخش کشاورزی،  بر رشد این 

بخش تأثیر مثبتی داشته باشد. 

نگاهی به اهمیت و ضرورت بیمه کشاورزی 
و راهکارهای ترویج و توسعه آن

زینب امیدوار*
بازنگری، اصالح و تکمیل: ح. ر

آموزش و اطالع رسانی صندوق بیمه کشاورزی * دکتری اقتصاد کشاورزی و کارشناس اداره کل 
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رهـاورد دانش و فنـاوری )مقـاله های علـمی(

نگاهی به اهمیت و ضرورت بیمه کشاورزی و راهکارهای ترویج و توسعه آن

  ضرورت و اهمیت بیمه کشاورزی

چنانکه گفتیم، کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور 

ناخالص داخلی ، 23 درصد  تولید  از  به 25 درصد  نزدیک  است و 

از  برگرفته  درامدهای  از  توجهی  شایان  میزان  و  اشتغال  سطح 

است. همچنین،  بخش  این  به  مربوط  کشور،  غیرنفتی  صادرات 

نقش بخش کشاورزی در تأمین بیش از 80 درصد نیازهای غذایی 

برای صنایع و  الزم  منابع  از  توجهی  تولید بخش شایان  جامعه ، 

کشور، نمایانگِر  اقتصادی  ایجاد زمینه الزم برای ثبات سیاسی و 

اهمیت فراگیر بهبود عملکرد این بخش در سطوح محلی و ملی 

است )ترکمانی 1388(.  با این حال ، عاملهای گوناگون از جمله رشد 

سریع جمعیت در دهه گذشته ، افزایش درامد سرانه و تغییر در 

الگوی غذایی، موجب افزایش تقاضای محصوالت کشاورزی شده 

است.

طبیعت  به  زیاد  وابستگی  علت  به  کشاورزی  بخش  در  فعالیت 

با ریسک به  و عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه 

شمار می رود )نوری و همکاران 1395( و تولیدکنندگان این بخش، 

بالهای  و  قهری  حوادث  رخدادن  از  برامده  خسارتهای  با  همواره 

آنها در دسترس خطرهای  اقتصادی  زندگی  طبیعی روبه رویند و 

جدی قرار دارد؛ به طوری که موجب می شود، کشاورزان و دامداران، 

همواره نگران بازپرداخت هزینه های مختلف تولید و حتی هزینه های 

ضروری زندگی و معاش خود باشند. از این رو، بقا و دوام فعالیتهای 

تولیدکنندگان  از  نیازمند حمایتهای جدی  بخش،  این  در  تولیدی 

مختلف  سیاستهای  بین  در  است.  بخش  این  سرمایه گذاران  و 

حمایتی، بیمه محصوالت کشاورزی، به عنوان راهکاری سودمند و 

مناسب برای مقابله با این خطرها، همواره مورد توجه و تأکید بوده 

است. بیمه محصوالت کشاورزی، به کشاورزان کمک می کند تا به 

برنامه های مدیریتی و راهبردهای  بهترین  کاهش ریسک،  منظور 

پایدار را به کار ببرند )علی بیگی و همکاران ، 201۷(.

  نگاهی کوتاه به تاریخچه بیمه کشاورزی در جهان
مورد  میالدی،  بیستم  سده  آغاز  از  کشاورزی،  محصوالت  بیمه 

آمریکا، نخستین  ایاالت متحده  گرفت.  کشورها قرار  توجه جدی 

کشاورزی  از سال 1909 طرحهای مختلف بیمه  که  کشوری است 

آنها را در  اجرای  از سال 1939 تاکنون،  را مورد بررسی قرار داد و 

سطح گسترده ای ادامه داده است. کانادا نیز، از پیشگامان صنعت 

بیمه محصوالت کشاورزی به شمار می رود. شیلی، پرو و اکوادور 

آغاز  را  کشاورزی  بیمه  میالدی،   ۷0 دهه  از  جنوبی،  آمریکای  در 

کرده اند. در بین کشورهای اروپایی، بیمه کشاورزی، بیشتر در چند 

دهه اخیر رشد پیدا کرده و در سوئد نیز، به صورت گسترده ای اجرا 

شده است.

بیمه  زمینه  در  پژوهشها  از  شماری  به  نگاهی    

کشاورزی
ترکمانی )1388( در پژوهشی با عنوان: »بررسی اثرات بیمه محصوالت 

کشاورزی در کاهش ریسک و نابرابری درامدی بهره برداران: مطالعه 

موردی در استان فارس«، به براورد درجه ریسک گریزی بهره برداران 

بر  بیمه،  که  داد  نشان  و  پرداخت  مطالعه  مورد  نمونه  عضو 

و  گذاشته  تأثیر  )ریسک(  مخاطره  به  کشاورزان  نگرش  چگونگی 

آن،  آنها شده است. افزون بر  موجب کاهش سطح ریسک گریزی 

بیمه  مثبت  تأثیر  نمایانگر  مقایسه ضریبهای جینی،  و  محاسبه 

کشاورزی  بهره برداران  نابرابری  کاهش  بر  کشاورزی  محصوالت 

است. تخمین تابع تقاضا نیز نشان داد که سطح زیرکشت گندم ، 

نسبت غرامت به حق بیمه ، درجه ریسک گریزی ، تحصیالت ، تجربه ، 

سن و مالکیت مزرعه، بر تقاضای بیمه تأثیر مثبت دارد . در نهایت ، 

بررسی عاملهای مؤثر بر گرایش بهره برداران به مخاطره در نمونه 

آبیاری  مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار ، روش 

مالکیت  و  اعتبارات  کشاورزی ،  محصوالت  بیمه  استفاده ،  مورد 

آنان به مخاطره، تأثیر مثبت دارد. زمین، بر گرایش 

نوری و همکاران )1395(، در پژوهشی با عنوان: »عوامل مؤثر بر 

سردآبی  استان  ماهیان  پرورش  مزارع  بیمه گذاران  رضایتمندی 

»رسیدگی  متغیر  که  دادند  نشان  کشاورزی،  بیمه  از  مازندران 

بیشترین  درصد،   30 درسطح  شکایت«  به  بیمه  صندوق  بموقع 

گویه  یا  آن متغیر  از  است و پس  بر رضایتمندی داشته  تأثیر را 

»از روش تشخیص و براورد خسارت راضی هستم« در سطح 28 

درصد، سپس متغیر»فاصله بین خسارت واردشده با زمان تعیین 

میزان خسارت« در سطح 23 درصد و در نهایت، متغیر »برخورد 

کشاورزی« در سطح 20  کارکنان صندوق بیمه  مناسب مدیران و 

پژوهش،  این  نتایج  بوده اند.  مؤثر  رضایتمندی  میزان  در  درصد، 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال پانزدهم/ شماره 57 و 58 پیاپی

ترتیب  به  آبزی پروران،  نارضایتی  عمده  که  کرد  نمایان  همچنین 

پیرامون »طوالنی شدن فاصله بین خسارت وارد شده با پرداخت 

غرامت، مناسب نبودن و اشکال در فرآیند تشخیص و تعیین براورد 

آبزی پروران و  خسارت، نحوه رسیدگی به شکایتها و خواسته های 

کشاورزی«  کارکنان صندوق بیمه  شیوه رفتار و برخورد مدیران و 

بوده است.

آسیب شناسی  علی بیگی و همکاران1 )201۷( در پژوهشی با عنوان: »

سیستم بیمه کشاورزی از دیدگاه متخصصان بیمه در شهرستان 

اهمیت بخش  با توجه به  که  این نتیجه رسیدند  کرمانشاه«، به 

کرده اند، برنامه های بیمه فراگیر  کشاورزی، دولتها همیشه تالش 

را برای کمک و ارائه یک پلت فرم امن برای در راستای تولید بیشتر 

اجرا  دیگر،  از سویی  اجتماعی  ارائه عدالت  و  از یک سو،  بهتر،  و 

کنند. با این حال، جوامع روستایی، همچنان در برابر پذیرش بیمه 

کشاورزی مقاومت می کنند. پژوهش کیفی یاد شده، با هدف یافتن 

آن در شهر  مشکلهای نظام بیمه کشاورزی و اولویتبندی مسائل 

کرمانشاه از منظر امکانات بیمه و با استفاده از نظریه زمینه ای 

گرفته است. در مجموع، بر پایه یافته های این پژوهش، 11  انجام 

مشکل در نظام بیمه کشاورزی شناسایی شد. سپس، کارشناسان 

کردند.  آزمونهای مناسب، رتبه بندی  این مشکلها را با استفاده از 

بر اساس این یافته ها، مشکلهای: » نبود امنیت کار و کارشناسان 

سیاست، مدیران نامناسب به سطح )به عنوان اولویت باالترین(، 

شده  ارائه  ضعیف  خدمات  اعتبارات،  به  دسترسی  مشکلهای 

از  استفاده  غیرمستقیم،  بیمه ای  قوانین  بیمه،  نظام  سوی  از 

فناوریهای منسوخ، سطح پایین مشارکت سازمانی، و همچنین 5 

مشکل دیگر« در نظام بیمه کشاورزی شناسایی شده است.

»پیامدهای  عنوان:  با  پژوهشی  در  نیز،   )201۷( همکاران  و  مولر 

آب وهوا در کشاورزی«، نشان دادند که هم اینک،  نامطلوب بیمه 

برنامه های بیمه کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

گرفته است.  از راه دریافت کمکهای بین المللی مورد حمایت قرار 

امیدبخش برای مقابله با خطر  ابزاری  این برنامه ها، به عنوان  از 

آنها  تأثیرهای  مورد  در  تحقیق  این حال،  با  یاد می شود.  آب وهوا 

عمدتاً بر مالحظات اقتصادی متمرکز است. 

بیمه  در  آن  نقش  و  کشاورزی  بیمه  صندوق    

کشاورزی کشور
بانک  مدیرعامل  کشاورزی،  بیمه  صندوق  اساسنامه  پایه  بر 

کشاورزی، همزمان مدیرعامل صندوق بیمه است و مجمع عمومی 

آن نیز، دربرگیرنده وزیران جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی 

و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است )اسماعیل پور، 1380(. 

پنج  در  نیز،  بیمه  اجرایی صندوق  و  فنی  برنامه ریزی،  فعالیتهای 

بخش یا فصل زیر، انجام می شود:

بخش یکم: تحقیقات و برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی؛

آموزش و توسعه بیمه؛ بخش دوم: 

بخش سوم: بیمه زراعت و باغبانی؛

آبزیان؛ بخش چهارم: بیمه دام، طیور و 

آبخیزداری. بخش پنجم: بیمه جنگل و مرتع و 

  سرمایه گذاری در بیمه کشاورزی 

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از نیازهای عمده رشد و توسعه 

پایدار اقتصادی ، ایجاد روندی مطمئن و فزاینده در تولید محصوالت 

کشاورزی و در نتیجه ، تأمین امنیت غذایی مورد نیاز جامعه است. 

از جمله مهمترین  اطمینان نسبت به بازده سرمایه گذاری،  نبود 

آن روبه رو هستند. برای رویارویی  با  کشاورزان  که  است  مسائلی 

با ریسک و نبود اطمینان موجود در بخش کشاورزی و در نتیجه، 

بیمه  بخش ،  این  در  جدید  سرمایه گذاری  زمینه  ساختن  فراهم 

محصوالت کشاورزی، به عنوان یکی از مناسبترین راهکارها مورد 

)احسان و همکاران  است  گرفته  تأکید صاحبنظران قرار  توجه و 

کشاورزی،  بیمه   )2004 همکاران  و  هاردکر  و   1990 بیکر   ،1982

احساس  افزایش  بهره برداران ،  ریسک پذیری  افزایش  با  می تواند 

کشاورزی  تولید محصوالت  نوسانهای  کاهش  کشاورزان ،  امنیت 

آورد  فراهم  را  کشاورزان  درامدی  نوسانهای  کاهش  همچنین  و 

احمدآبادی 1380(  و 1380 و سالمی و عین اللهی  )ترکمانی 13۷5 

کشاورزی، تابع عاملهای  این حال، تقاضا برای بیمه محصوالت  با 

آنها، جلب  آگاهی از  اقتصادی – اجتماعی گوناگونی است که بدون 

برنامه ها ضعیف  این  در  کشاورزی  بهره برداران  مشارکت مناسب 

است. از همین رو، به باور پژوهشگران گوناگون از جمله سالمی و 

عین اللهی احمدآبادی )1380( و کرباسی و کامبوزیا )1382(. عوامل 

آن  تقاضای  تابع  راه تخمین  از  باید  این فناوری  تقاضای  بر  مؤثر 

مشخص شود.

در  بویژه  کشاورزى ،  تولیدکنندگان  از  مهمى  بخش  که  آنجا  از 

دارند؛  محدودى  مالى  توان  جهان،  توسعه  حال  در  کشورهاى 

آنها را به نابودی  گاهی حتى کمترین خسارت، ممکن است زندگی 

آنها تحمیل کند. به همین  بکشاند و شرایط زندگى فالکت بارى را بر 

دالیل است که بیمه کشاورزى را مى توان یکى از اهرمهاى توسعه 

کشاورزى دانست ؛ زیرا با استفاده از این سازوکار، نه تنها مى توان 

از راه پس اندازهاى اندکى که انبوه پرشماری از کشاورزان به عنوان 

کشاورزان خسارت دیده  حق بیمه مى  پردازند، خسارت واردشده به 

امنیت بیشترى را براى  آن مى توان  بلکه به وسیله  کرد؛  را جبران 

آورد. بی گمان می توان گفت: بیمه  تولید کنندگان کشاورزى فراهم 

گذار  دوران  در  بویژه  مؤثرى  بسیار  نقش  کشاورزی  محصوالت 

کشاورزى )از ویژگیهاى کشاورزى سنتى، به کشاورزى تجارى( بازی 

مى  کند )صندوق بیمه کشاورزی، 13۷8(.

آنکه خطرات غالب در نظامهاى کشاورزى مختلف با هم تفاوت  با 

کشورهاى  کشاورزان  که بگوییم:  است ،  این  دارند؛ ولی منصفانه 

کشاورزان  در حال توسعه، بیشتر در دسترس خطرها هستند و 

با خطر  از همه  بیش  توسعه نیافته،  مناطق  در  بویژه  کم درامد ، 

1- A. H., Adinevand, Z., Gholami, M., & Shahbazi, S. (2017).
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نگاهی به اهمیت و ضرورت بیمه کشاورزی و راهکارهای ترویج و توسعه آن

کشاورزان و جوامع  این خطرها ،  روبه رو می شوند. براى مقابله با 

از  طیفى  مختلف،  کشورهاى  برنامه ریزان  همچنین،  و  روستایى 

برنامه ها،  این  جمله  از  آورده اند.  پدید  را  خطر  مهار  برنامه هاى 

دخالت دولتها در مهار خطر از راه بیمه محصوالت کشاورزی است 

کشاورزان حمایت  از  تا در برابر زیانهاى برامده از سوانح طبیعى، 

آنان، یاری رسانند  کنند و بدینسان به حفظ سطح درامد بهره ورى 

)نوری و همکاران، 1395(. 

کشاورزى،  محصوالت  بیمه  از  آمده  دست  به  اقتصادى  امنیت 

مى تواند دست کم، چهار هدف مهم زیر را براورده سازد  : 

بخش  در  سرمایه  براى جذب  الزم  فضاى  و  شرایط  ایجاد   -1

کشاورزى؛ 

2- تأمین عدالت اجتماعى؛ 

دهقانان  مورد  در  بویژه  آسیب پذیرى،  و  فقر  با  مقابله   -3

درامد  ثبات  تضمین  راه  از  کوچک،  و  متوسط  کشاورزان  و 

کشاورزان؛ 

4- کمک به فراهم سازى شرایط توسعه پایدار کشاورزى )مولر 

و همکاران، 201۷(. 

آبی ضعیف  قرار داشتن ایران بر روی کمربند خشک اقلیم، منابع 

پیشبینی نشده  حوادث  پرشمار  وقوع  کم،  جوی  بارشهای  و 

آفتهای  حمله  سرمازدگی،  زلزله،  و  سیل  جمله  از  )غیرمترقبه( 

از جمله عواملی  کشاورزی،  مختلف و نوسان قیمت محصوالت 

است که ضرورت بیمه کشاورزی را بیش از پیش نمایان می کند و 

آگاهی بخشی به کشاورزان را می طلبد.

ملموستر  و  روشنتر  زمانی  کشاورزی،  بیمه  به  نیاز  احساس 

می شود که دهقانی، پس از ماهها رسیدگی به کشت وکار خود و 

آخرین روزهای رسیدن به زمان  انتظار برای برداشت محصول، در 

نابودکننده  عوامل  و  دچار حوادث  فصل،  میانه  در  یا  و  برداشت 

زیر  را  خود  محصول  که  کشاورز،  این  اگر  آنگاه  محصول  شود. 

است؛  ناکام مانده  آنکه در تولید  با  پوشش بیمه قرارداده باشد؛ 

ولی با دریافت خسارت بیمه، انگیزه ای قوی برای ادامه فعالیت و 

تالش دوباره دارد.

  نقش بیمه کشاورزى در توسعه کشاورزى 
آنجا که در ایران، با رشد سریع جمعیت ، تقاضا براى مواد غذایى  از 

افزایش یافته است؛ سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزى 

و افزایش سطح زیر کشت مناطق در دسترس خطرهای طبیعى 

نیز، در حال گسترش است. در راه سرمایه گذاری هاى جدید ، همواره 

خطرهایى وجود دارد که هر سرمایه گذار را با تهدید روبه رو مى  کند. 

از سویى، طبیعت نیز به کسانى که مناطق در دسترس خطرهای 

تحمیل  سهمگین  مخاطره هایی  مى  برند،  کشت  زیر  را  طبیعى 

مى  کند که پیشبینى پذیر و کنترل شدنی نیستند. از همین رو، براى 

اینکه کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به بهره گیری از شیوه هاى 

نوین تولید و همچنین گسترش سطح زیر کشت اقدام کنند؛ بیمه 

آنجا که فعالیت  محصوالت کشاورزى مورد توجه قرار مى  گیرد. از 

کشاورزى، وابسته به طبیعت است؛ بنابراین با خطرهای بى شمار 

تگرگ  یخبندان،  سیل،  تندباد،  توفان،  روبه روست.  نیز  طبیعت  

هستند  کشاورزى  طبیعى  خطرهای  از  نمونه هایى  آن،  مانند  و 

)علی بیگی و همکاران، 201۷(. 

از بین بردن خطرها، نقشى ندارد؛  کشاورزى، در  بیمه محصوالت 

زمانهاى مختلف،  کردن خطر در طول  به منظور سرشکن   بلکه 

به  زمان،  طول  در  خطر  کردن  سرشکن  مى  شود.  گرفته  کار  به 

زیان  پرداخت حق بیمه،  با  کشاورز  که  مى  گیرد  این شکل صورت 
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برگرفته از وقوع خطر را در طول زمان، تقسیم مى  کند. به همین 

دلیل، حق بیمه را قیمت تأمین و ایجاد امنیت براى کشاورزى نیز، 

آن  نامیده اند. نخستین اثر مثبت بیمه در توسعه کشاورزى، تأثیر 

در  ریسک گریز  کشاورز  یک  برای  است.  ریسک گریز  کشاورزان  بر 

که  پوششهاى بیمه ای، محصول وی را مورد حمایت قرار  صورتى 

از  بدون ریسک مى  پردازد.  فعالیتى  به  که  است  آن  مانند  دهند، 

افزایش  با  سویی، شرکت در فعالیتهاى دارای ریسک، تنها همراه 

بیمه ای،  پوششهاى  به  آنان  تشویق  و  کشاورزان  ریسک پذیرى 

امکانپذیر است. 

در  سرمایه گذارى  دادن  افزایش  کشاورزى،  بیمه  دیگر  نقش 

که هزینه هاى اقتصادى  بخش کشاورزى است. باید توجه داشت 

از  ریسک، محدود به خسارت نابهنگام و پیشبینی نشده برگرفته 

و  پدید می آورد  اطمینان را  نبود  نیست. وجود ریسک، فضاى  آن 

از راه تأثیر گذارى بر قیمتهاى سایه اى، هزینه هاى نامرئى  این نیز، 

به  کشاورزى،  بر بخش  اعم، و  به طور  اقتصاد،  کل  بر  را  اضافى 

آن، نبود اطمینان،  طور اخص، تحمیل مى  کند. ریسک و به دنبال 

انتظارى،  بهره وری  نرخ  کاهش  نتیجه،  در  و  امنی  نا  بردن  باال  با 

موجب پایین آمدن بهره وری نهایى سرمایه می شود و بر تخصیص 

دیگر  به  مى  گذارد.  اثر  مختلف،  فعالیتهاى  میان  سرمایه ها 

سخن، عامل ریسک، به ناکارایى در تخصیص بهینه سرمایه هاى 

کند شدن روند توسعه  موجود به سرمایه گذاری هاى کشاورزى و 

سرمایه گذاری هاى جدید مى  شود. 

  بیمه کشاورزى و ترویج کشاورزى 
کشاورزى را مى توان تدوین  آینده نظام ترویج  از فعالیتهاى  یکی 

کشاورزان  بانکى  وام  بازپرداخت  که  دانست  حمایتى  اقدامهای 

کشاورزان متحمل  اگر  که  بیمه شده را بهبود دهد. بدین معنى 

به  کشاورزى می توانند  بیمه  از  زیان شوند ، در صورت برخوردارى 

تعهدات خود عمل کنند. افزون بر این، برنامه نشان مى  دهد، بیمه 

از نظر جمع آورى اطالعات مربوط به میزان  کشاورزی  محصوالت 

از سوی مؤسسه های وام دهنده  که  کشاورزان،  افتادن  در خطر 

در تصمیمگیرى براى افزایش یافتن یا افزایش نیافتن میزان وام 

استفاده می شود، تأثیر مثبتى به بار مى  آورد. 

ارتباط تنگاتنگ بین برنامه هاى ترویج کشاورزى و بیمه کشاورزی، 

سوى  از  فناوری  پذیرش  براى  انگیزه ای  مى تواند  صورتى  در  تنها 

روستاییان قرار گیرد که مؤلفه هاى زیر را به همراه داشته باشد: 

1- با فعالیتهاى اطالع رسانى ترویج ، روستاییان از خطر گریزان 

محصوالت  بیمه  سودمندیهای  از  درستى  درک  و  باشند 

آن داشته باشند.  کشاورزی و مفاهیم برگرفته از 

2- فناوری را بتازگى در منطقه شناسانده باشند. 

تولیدى خود  تمام ظرفیت  از  باشند  نتوانسته  کشاورزان   -3

استفاده کنند و از این رو امکان سرمایه گذارى بیشترى وجود 

داشته باشد )متین 13۷4(. 

از زمانى موفق به عملکرد بهینه خواهد  ایران  کشاورزى در  بیمه 

و  کمک  اساس  بر  بلکه  بیمه؛  اصول  اساس  بر  تنها  نه  که  شد 

و  تعاونیها  مانند  سنتى  نهادهاى  از  و  شود  اجرا  متقابل  تعاون 

شوراى روستا، به عنوان حلقه ارتباط با کشاورزان خرده پا استفاده 

را  کشاورزى  حمایتى  مناسب  سیاستهاى  دیگر،  سوى  از  و  کند 

به  بیمه  برنامه  در  کشاورزان  همه  با  هماهنگ  و  موازى  به طور 

کارتهاى  از زمینه تاریخى و  کشور ما با استفاده  آورد. در  اجرا در 

ادغام نظامها و نهادهاى  اقتصادى و اجتماعى خاص، مى توان با 

ظرفیتهاى  ایجاد  کشاورزى ،  محصوالت  بیمه  برنامه  در  سنتى 

جدید ، افزایش کارایى و ایجاد رضایتمندى نقش مهمى در کمک به 

کشاورزان خرده پا ، ایفا کرد. افزون برآن، دولت نیز باید از نظر مالى 

و سیاستهاى بهنگام کشاورزى ، از اجراى این برنامه ها حمایت کند 

)نوری و همکاران، 1395(. 

براى برنامه ریزى در راستای ایجاد ساختار مناسب بیمه ای در کشور 

نیز، باید هدفهای زیر به گونه ای مناسب دنبال شود: 

و  زراعی  محصوالت  بیمه  به  مختلف  مناطق  نیاز  1- تعیین 

از سوی  کاشته شده  ارتباط با نوع محصوالت  نیازسنجى در 

کشاورزان هر منطقه. 

2- شناسایى اولویت محصوالتى که باید بیمه شوند. 

3- تعریف جامع خطرهای بیمه پذیر. 

4- ارائه فرمولى مناسب و واقع گرایانه براى پرداخت غرامت. 

5- تخمین نیاز هاى مالى. 

بیمه  کارکنان  انگیزشى  و  سازمانى  نیاز هاى  شناسایى   -6

محصوالت. 

بین  ریسک  تفاوت  به  توجه  با  حق بیمه  کردن  ۷- عادالنه 
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نگاهی به اهمیت و ضرورت بیمه کشاورزی و راهکارهای ترویج و توسعه آن

بیشتر  تحقق  در جهت  کشاورزی ،  پرداخت کنندگان حق بیمه 

عدالت در صنعت بیمه کشاورزى. 

8- ارائه طرحهایى براى بیمه هاى جدید کشاورزى و تنوع بیشتر 

در خدمات بیمه ای بخش کشاورزى. 

9- هماهنگى بین صندوق بیمه کشاورزى و بیمه مرکزی ایران 

و به طور کلى عوامل اجرایى صنعت بیمه در بخش کشاورزى. 

در ایران، شناخت عینى از مناطق روستایى و خرده فرهنگ دهقانى 

عرضه  آنان  به  خاصى  آموزشهاى  زمینه،  این  در  و  ندارد  وجود 

نشده است. در بیمه هاى شهرى مثل بیمه عمر یا انواع بیمه هاى 

گسترده بیمه در  این فصل به دلیل فعالیت  مهندسى و تجارى ، 

شهرها، کمتر به چشم مى  آید. وجود دیگر شکلهای بیمه در سطح 

شمار  به  محصوالت  بیمه  ترویج  در  مؤثرى  کمک  نیز،  روستا ها 

مى  آید. هرچه پوشش بیمه ای براى کشاورز، جامعتر باشد و بخش 

بیمه  فعالیت  امکان  دهد،  پوشش  را  وی  داراییهاى  از  بیشترى 

کشاورز،  سوی  از  پذیرش بیمه  و  می شود  بیشتر  نیز،  محصول 

آسانتر خواهد بود )مولر و همکاران،201۷( 2 .

  نتیجه گیری  و پیشنهادها 
کشاورزی در راستای دستیابی به هدفها  بی گمان، صندوق بیمه 

تأثیر  کاهش  و  کشاورزی  بخش  از  خود  حمایتی  برنامه های  و 

با  طبیعی،  و  اقلیمی  کنترل ناپذیر  حوادث  از  برامده  آسیبهای 

یافته  نیز، دست  نتایج رضایتبخشی  به  و  کوشیده  توان  حداکثر 

است. با این همه، هنوز در ابتدای راه بویژه در بیمه محصوالت باغی 

قرار دارد. توسعه بیمه، یک کار جمعی در بخش به شمار می آید، 

بنابراین همکاری و مساعدت تمامی گروهها و سازمانهای مربوط 

در جهت ارتقای عملکرد پوشش بیمه ای در راستای ایجاد امنیت 

آسایش خاطر  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای اطمینان و 

بهره برداران و استمرار تولید، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ضابطه مند  و  بیمه  مسیر  در  کشاورزی  بخش  اعتبارات  هدایت 

بیمه ای،  سازوکارهای  راه  از  بالعوض  کمکهای  و  پرداختها  کردن 

اینگونه خدمات به تمامی  گسترش  افزون بر توسعه و  می تواند 

و  دولتی  مالی  منابع  پشتیبانی  با  و  کشاورزی  بخش  فعالیتهای 

مطلوب  گونه ای  به  را  واردشده  خسارتهای  کشاورزان،  مشارکت 

جبران سازد. صندوق بیمه کشاورزی نیز، ساماندهی خسارتهایی را 

آینده به اقتصاد کشاورزی ایران وارد می شود، مانند گذشته  که در 

پیامدهای  کاهش  برای  همواره  و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در 

است.  پیشقدم  بحرانی،  شرایط  در  واردشده  خسارتهای  ناگوار 

نگاهی به روند توسعه بیمه باغهای کشور، به رغم تمامی دشواریها 

و کاستیهای اشاره شده و حجم باالی غرامتهای پرداختی از سوی 

صندوق بیمه کشاورزی بویژه در جبران خسارتهای برگرفته از عامل 

سرما و یخبندان به محصوالت باغی و نیز برنامه ها و تحقیقات در 

دست انجام برای توسعه و افزایش کیفیت خدمات بیمه ای در این 

عرصه، نشان دهنده توان و پتانسیل باالی صندوق بیمه برای جبران 

خسارتهای واردشده به بخش کشاورزی  وحفظ و ماندگاری چرخه 

تولید در باغهای کشور است.

کشاورزی، نیازمند  ماندگاری و دوام فعالیتهای تولیدی در بخش 

حمایتهای جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است. 

بیمه  کشاورزی،  بخش  از  حمایتی  مختلف  سیاستهای  میان  از 

کشاورزی، به عنوان راهکاری سودمند و مناسب برای مقابله با این 

از همین رو، در  است.  بوده  تأکید  و  توجه  خطرها، همواره مورد 

بیمه محصوالت  توسعه  بهبود و  زمینه  در  پایان، چند پیشنهاد 

کشاورزی ارائه می شود:

آگاهی کشاورزان و بهره برداران از اهمیت  1- افزایش دانش و 

بیمه کشاورزی در توسعه اقتصادی و توسعه ملی؛

محصوالت  همه  به  کشاورزی  بیمه  تعمیم  و  گسترش   -2

تولیدی در بخش کشاورزی که دارای ارزش کاالیی باشند و با 

هدف بازرگانی تولید می شوند.

3- بیمه کردن محصوالت کشاورزی و دامی، بدون هیچگونه 

محدودیتی از لحاظ عوامل خطر.

4- همکاری و همیاری همگی مراجع فرهنگی کشور در زمینه 

جوامع  بین  در  کشاورزی  بیمه  فرهنگی  توسعه  و  گسترش 

روستایی ایران.

5- انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه بررسی عوامل مؤثر 

از سوی بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش  بر پذیرش بیمه 

کشاورزی.
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انتشار  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 

این اوراق، نیاز به تأسیس نهادی میانجی 

امین  که به عنوان  یا واسطه )SPV( دارد 

عمل  بیمه  شرکت  و  سرمایه گذار  بین 

به  وابسته  نیز،  نهاد  این  عمر  و  می کند 

عمر اوراق منتشرشده خواهد بود.

اوراق  فرایند  زمینه  در  منشوری 

فرایند  این  گفت:  نیز  بیمه  بهادارسازی 

تبدیل  است: نخست،  اصل  دربردارنده دو 

اوراق  به  )بیمه گر(  تعهدات  نقدی  جریان 

دیگری،  و  معامله شدنی  مالی  بهادار 

بازار  به  بیمه گر  تعهدات  ریسک  انتقال 

سرمایه از راه معامالت این اوراق بهادار.

پایان  در  سرمایه  بازار  کارشناس  این 

این  انتشار  مزیتهای  به  توجه  با  گفت: 

مانند  حوادثی  ریسک  پوشش  در  اوراق 

این  در  تجربه جهانی  نیز  و  زلزله  و  سیل 

از  مرتبط،  نهادهای  است  الزم  زمینه، 

با  بهادار،  اوراق  بورس  سازمان  جمله 

ناظر،  و  سیاستگذار  نهادهای  همراهی 

بازار  از راه  خسارت های حوادث طبیعی را 

اینکه  بر  افزون  کنند.  مدیریت  سهام 

به  نوین  ابراز  یک  معرفی  به  آن،  انتشار 

بیشتر  افزایش  و همچنین  سرمایه  بازار 

عمق بازار سهام نیز کمک می کند.

برگرفته از: خبرگزاری تسنیم

ــاه  از نگــ
کارشــناس

بهره گیری از ابزار اوراق بهادار فجایع )رخدادهای فاجعه آمیز(، یکی از راهکار های گذر 
از بحران هایی مانند سیل و زلزله است که هم به مدیریت ریسک برای شرکتهای بیمه 
و دولت کمک می کند و هم اینکه سهامداران و مردم حادثه دیده، از آنها سود می برند.

زهرا منشوری، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به خسارتهای سنگین سیل طی روزهای 

گفتگو با خبرگزاری تسنیم، یادآور شد: خسارتهای این رخداد ناگوار،  آغازین سال 98 در 

هزینه های باالیی به دولت و شرکت های بیمه وارد کرده که ممکن است برای تأمین مالی 

آن، با شرایط سختی رویارو شوند.

وی در ادامه افــــزود: در این زمینه استــــفاده از ابزار »اوراق بهــادار فاجـــعه  یا َکت بـــاند 

Cat bond (Catastrophe Bond)«، یکی از راهکارهای گذر از بحران های این گونه است. وی 

در این زمینه همچنین گفت: سازوکار اوراق فاجعه  به گونه ای است که ریسک برخاسته 

از حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله، افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیردار، 

آن را به بازار سرمایه منتقل می کند؛  خسارت های واردشده بر زمینهای کشاورزی و مانند 

ابزار مدیریت ریسک برای شرکتهای بیمه و حتی دولتهاست. اوراق،  این  به دیگرسخن، 

اتکایی در جهان،  بیمه های  بیمه و  از شرکتهای  اینکه بسیاری  به  اشاره  با  منشوری، 

َکت باندها، مهمترین  ادامه داد:  کنترل ریسک خود استفاده می کنند،  اوراق برای  این  از 

که در این راستا، تنها در سه ماهه  و پرانتشارترین اوراق بهادار مربوط به بیمه هستند 

نخست سال 2019 بیش از 2/8 میلیارد دالر از این اوراق در موضوعهای متفاوت، منتشر 

آن  که از  کاستیهای بیمه اتکایی را نیز ندارد  شده است. افزون بر اینکه اوراق یادشده، 

باشند؛  با هم هم بسته  ریسک ها  که  اتکایی، هنگامی  بیمه  ناکارایی  به  می توان  جمله، 

اشاره کرد. 

دیگر  با  همبستگی  نداشتِن  به دلیِل  فاجعه ،  بهادار  اوراق  این،  بر  افزون  گفت:  وی 

سبد  تنوع بخشی  منظور  به  سرمایه گذاران  برای  صفر(  )بتاِی  سرمایه  بازار  فاکتورهای 

سهام، جذابیت دارد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اوراق فاجعه ، از نظر هزینه در 

مقایسه با بیمه  اتکایی سنتی، برای ریسک های با احتمال کم و شدت زیاد، برای پوشش 

تکمیلی و معامالت بزرگ، مناسب هستند. همچنین این اوراق، اگر بدرستی ساختار دهی 

بیمه   سیاست های  ذات  در  که  را  ورشکستگی(  )خطر  اعتباری  ریسک  می توانند  شوند، 

اتکایی است، به طور درخور توجهی کاهش دهند یا حتی از بین ببرند.

کرد: سازوکار طراحی  این نکته را تصریح  اوراق فاجعه ،  وی در زمینه سازوکار طراحی 

این اوراق به گونه ای است که سرمایه گذاران، در صورت پایدار بودن و کاهش یافتن نرخ 

افزایش نرخ خسارت، زیان  خسارت واردشده، به سود دست خواهند یافت و در صورت 

خواهند دید.

صادرکننده  بیمه   شرکت  دیدگاه  از  سو،  دیگر  از  افزود:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 

کاهشی بودن نرخ خسارت، شرکت بیمه می باید سود  اوراق، در صورت پایدار بودن و یا 

سرمایه گذاران را پرداخت کند که این سود، بخشی از حق بیمه ای  است که از قراردادهای 

از  از سود برگرفته  افزایش خسارت، شرکت بیمه ،  بیمه ای دریافت می شود و در صورت 

این اوراق، زیان برامده از افزایش خسارت بیمه نامه ها را جبران می کند. 

امکان مدیریت ریسک سیالب 
ســرمـایـه بـــازار  راه  از 
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