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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

غذایی  تأمین  منبع  اصلی ترین  عنوان  به  کشاورزی،  بخش 

کشور، نقش مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور 

با دیگر بخشها،  این بخش در مقایسه  برعهده دارد. فعالیت در 

از نبوِد حتمیِت بیشتری برخوردار است. ازسویی، تنوع ریسک در 

بخش کشاورزی به مراتب از دیگر بخشهای تجاری افزون تر است. 

آفتها و بیماریها،  آب وهوایی  ریسکهای طبیعی از جمله خطرهای 

شیوع بیماریهای همه گیر، همراه با چاشنی تغییرات اقلیمی چند 

فاجعه بار  خسارتهای  رخدادِن  تواترِ  افزایش  باعث  که  اخیر  دهه 

شده است؛ در کنار دیگر ریسکها همچون ریسکهای مالی، قانونی، 

سیاسی و بازار، دامنه وسیعی از خطرهایی را که می تواند بخش 

آورده است. کشاورزی را تهدید کند، در سراسر جهان پدید 

کاهش  و  مدیریت  به  کمک  برای  متفاوتی  ابزارهای  تاکنون 

بعضی از این ریسکها، توسعه یافته است. برای نمونه، معامالت 

سلف، خریدهای تضمینی، تولید به شیوه پیمانی برای مقابله با 

از واکسن و قرنطینه دامها در  استفاده  خطر نوسانهای قیمت، 

از دیگر  تولید محصول،  در  تنوع  ایجاد  بیماریها، و  مقابل شیوع 

کشاورزی،  دانش  آنکه  با  امروزه  است.  ریسک  مدیریت  ابزارهای 

راهکارهای موفقی برای جلوگیری از سرمازدگی، خشکسالی و تگرگ 

کشاورزی همچنان در  این همه، فعالیتهای  با  پیشنهاد می دهد؛ 

آنها  برابر ریسک و نااطمینانی باالیی قرار دارد و بسادگی نمی توان 

می توان  میان،  آن  از  که  درآورد  کنترل خود  زیر  یا  داد  کاهش  را 

کرد.  اشاره  نوپدید  بیماریهای  و  نامناسب  آب وهوایی  شرایط  به 

و  مساعدت  با  کشاورزی،  بیمه های  که  است  شرایطی  در چنین 

حمایتهای دولتی می توانند وارد عرصه شوند و زیانهای واردشده 

را جبران کنند.

کشور عزیزمان،  کشاورزی در  از ویژگیهای مهم  ازسویی، یکی 

تنوع اقلیمی است که یک فرصت و مزیت نسبی مطلوب به شمار 

کمک  انواع محصوالت  تولید  برای  کشور  به خودکفایی  و  می آید 

آن در  می کند. از 13 اقلیم شناخته شده در سطح جهان، 11 اقلیم 

کشور ما وجود دارد و از نظر تنوع تولید محصوالت، با حدود 120 

محصول زراعی و باغی مختلف، در دسته کشورهای برتر دنیا قرار 

داریم؛ به گونه ای که در برخی از استانهای کشور همچون خراسان 

رضوی، کرمان و فارس، تنوع اقلیمی بسیار گسترده است؛ ولی از 

آورد. به  دیگر سو، این مزیت می تواند تهدیدهایی را نیز به همراه 

آب وهوایی  اقلیمهای مختلف به یکدیگر در شرایط  دلیل نزدیکی 

خاص، ممکن است اقلیمهای همجوار، تنشهای دمایی زیانباری بر 

یکدیگر تحمیل کنند که تولید محصوالت را با مخاطره هایی روبه رو 

کاهنده  روشهای  از  استفاده  از  پس  شرایطی  چنین  در  سازد. 

خسارت، بیمه کشاورزی، پذیرفته شده ترین راهکار برای برون رفت از 

این تهدیدهاست. بنابراین، توجه به بیمه کشاورزی در کشورمان، 

اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه هرچه بیشتر مسئوالن  از 

و  اعتبار مناسب  را طلب می کند. تخصیص  کشاورزان  و جامعه 

حداکثری،  پوشش  تحقق  برای  کشاورزی  بیمه  ترویج  بموقع، 

آموزش کشاورزان در راستای توجه به استانداردهای تولید، رعایت 

موضوعهایی  مهمترین  از  ریسک،  مدیریت  و  کشت  تاریخ  و  الگو 

که تنها با تشریک مساعی همه ذینفعان بخش کشاورزی،  است 

به دست می آید.

کوشیده است تا با  کشاورزی، در سالهای اخیر  صندوق بیمه 

بهره گیری از فناوریهای نوین، بویژه از راه دیجیتال کردن فعالیتهای 

خود، بهره وری خدمات را افزایش دهد و شفافیت و صحت عملیات 

که از مهمترین عوامل پایداری بیمه است، ارتقا بخشد.  اجرایی را 

هدف،  همین  با  کشاورزی«،  بیمه  جامع  »سامانه  راستا،  این  در 

طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این سامانه، 

20 زیرسامانه مختلف به صورت یکپارچه و برخط، تمامی خدمات 

فروش،  بازاریابی،  بیمه گری،  مشتریان،  امور  جمله  از  موجود 

ارزیابی خسارت، امور مالی، نمایندگیها و کارگزاران را پوشش داده 

است. امکان برقراری ارتباط با دیگر سامانه های موجود در کشور، 

حتی  و  هواشناسی  امالک،  و  اسناد  ثبت  احوال،  ثبت  جمله  از 

از دور، توانسته  سامانه های موقعیت یاب جغرافیایی و سنجش 

از جمله تأیید مشخصات  گذشته،  است؛ بر چالشها و تنگناهای 

آن با شماره حساب و مالکیت و حدود  دقیق کشاورزان و تطبیق 

اربعه( زمینهای زراعی و باغها چیره شود و همگی را با  چهارگانه) 

دقت باال، به انجام رساند.  همچنین از راه انطباق اطالعات جوی 

و مکانی و مراحل رشد گیاهان با ارزیابیهای خسارت انجام گرفته 

باال  نیز  را  خسارت  ارزیابیهای  در  دقت  خسارت،  ارزیابان  سوی  از 

این زمینه  ایجادشده در  کرده است. شفافیت  برده و نظارت پذیر 

و فرایندهای مالی، به گونه ای بوده که سازمانهای نظارتی، رضایت 

انجام شده  کنترل عملیات  امکان  برای فراهمسازی  را  کامل خود 

با  ارتباط دوسویه  برقراری  کرده اند.  اعالم  مالی  ایجاد شفافیت  و 

بیمه گذاران و فراهمسازی امکان دسترسی به سوابق بیمه ای و نیز 

خدمات صدور بیمه نامه برخط از راه پرداخت الکترونیک که بزودی 

به بهره برداری خواهد رسید؛ نقش مهمی در رضایتمندی مشتریان 

بازی خواهد کرد. استفاده از سامانه جامع، برای جمع آوری اطالعات 

گام  نیز، می تواند  زیرپوشش  فنولوژی محصوالت  یا  مراحل رشد 

ســخــن 
آغـــازین

از چالشها تا دستاوردهای تازه 
صنـدوق بیمــه کشـاورزی

  محمدابراهیمحسننژاد
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آید. دیگری در افزایش دقت براوردهای خسارت به شمار 

جامع،  سامانه  دستاورد  بزرگترین  گفت،  می توان  بنابراین 

جمع آوری کالن داده های مرتبط با بخش کشاورزی است که با توجه 

به برقراری ارتباط با داده های مکانی، نه تنها می تواند مورد استفاده 

صندوق بیمه قرار گیرد؛ بلکه کاربردهای گرانبهایی برای سازمانهای 

آورده است. مرتبط و مراکز تحقیقاتی به همراه 

مهمی  تحلیلهای  به  بیمه،  صندوق  سطح  در  اطالعات  این 

آنان به  همچون شناسایی دانش بیمه گذاران، میزان عالقه مندی 

محصوالت مختلف بیمه ای، تعیین نیازهای واقعی آنان و نیز بازاریابی 

بهتر و دقیقتر، کمک می کند. براورد ریسکها و تعیین حق بیمه در 

انفرادی نیز متناسب با ریسکها واقع  سطح مناطق و یا به طور 

کالن  امکان برنامه ریزی های  آن می توان به  کنار  شده است و در 

دقیقتر با توجه به رفتار بیمه گذار )مشتری(، رفتار ریسک و رفتار 

این، دیگر سازمانهای مرتبط و مراکز  افزون بر  کرد.  اقلیم، اشاره 

تحقیقاتی نیز، به کمک داده های جمع آوری شده، خواهند توانست، 

آمایش سرزمین، معرفی راهکارهای  به توسعه مطالعات پیراموِن 

تاریخهای  کشت و  الگوی  کاهش ریسکها، معرفی  برای  مدیریتی 

کشت مناسب با توجه به اطالعات ثبت شده درباره گیاهان مختلف 

و فنولوژی اقدام کنند.

گفته شد؛ صندوق بیمه در  آنچه  در پایان، باتوجه به اهمیت 

این مدت اخیر، به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته که تازه ترین 

ملی  جایزه  »سومین  یادبود  لوح  و  تندیس  دریافت  آن،  نمونه 

که یکی  است  کشور« در زمینه نوآوری دیجیتال  تحول دیجیتال 

از دستاوردها و موفقیتهای شیرین در پایان سال 97 برای صندوق 

کارگزاران  و  همکاران  همه  تالش  ارمغاِن  و  رهاورد  و  بوده  بیمه 

می شمارم  غنیمت  را  فرصت  می رود.  شمار  به  کشاورزی  بیمه 

گروهی را به همه فعاالن و  ارزشمند و موفقیت  این دستاورد  و 

زحمتکشان بیمه کشاورزی تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال 

1398 نیز، سالی سرشار از دستاوردها و موفقیتهای بیشتر برای 

تولیدکنندگان و خدمتگزاران و دیگر دست اندرکاران پرتوان بخش 

کشاورزی، بویژه بیمه کشاورزی باشد.
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سـخـن آغــازین

از چالشها تا دستاوردهای تازه صندوق بیمه کشاورزی

برخیـــــــز كـــه مـــی رود زمســـــتان
ویـــن پــــرده بگــــوی تا به یـــك بار
نـــوروز بـــــــاد صبح  برخیــــز كـــه 
بلـــــبالن مشــــــــتاق خامــــــــوشی 
آواز دهــــــــل نهـــــــــان نمانـــــــد
بــــــــوی گل بامـــــــداد نـــــــوروز
بس جامــــه فروخته  اســـت و دســــتار
مــــا را ســـر دوســـــت بر كنـار است
چشــــمی كه به دوست بركــــند دوست
سعــــدی چــــو به میوه می رسـد دست

 بگشـــــــای دِر ســـــــرای بُســــــتان
اِیـــوان پیــــــش  ز  ببــــرد   زحمــــت 
ُگل افشــــان می كنــــــد  باغچـــــه   در 
 در مــوســـــم گل نـــــدارد امــــــكان
 در زیـــــــر گلیم و عشــــــق پنهـــان
 و آواز خــــــــــوش هـــزاردســــــتان
 بـس خــــانه كه ســــوخته  است و دكان
 آنَـــك ســــــر دشـــمنان و ســـــندان
 بـــــر هــــــم ننهـــــد ز تیــــر بــاران
ســـــهل  است جفــــــای بوســـــتانبان

برخیــــــز كه می رود زمســـتان   

دست انــدركـــاران 
فصلنامه بیمـه و كشــاورزی، 

پیشاپیش، فرارسیدن فصل بهـــار 
و جشن نوروز باسـتانی را به همـه 
خوانندگان ارجمند، شــادباش 

می گویند.
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از روند بیمه پذیری اندک و ثابت، تا رشد چشمگیر و فزاینده 

اغلب برای مصرف ساالنه خود برای تغذیه  کشورهای در حال توسعه،  کشاورزان 

از همین رو،  خانواده هایشان، به شدت به محصوالت تولیدی خود تکیه می کنند. 

یک محصول بد، می تواند پیامدهای ناگوار شدیدی برای کشاورزان در کشورهای در 

حال توسعه داشته باشد. با این همه و به رغم مزیتهای درخور توجهی که بیمه های 

محصول در کاهش این ریسک ارائه می دهند، همچنان درصد کمی از کشاورزان، 

محصوالت کشاورزی خود را بیمه می کنند. در این میان، یک راه حل ساده ولی مؤثر 

آزمایش قرار گرفته است، پذیرش بیمه را تا بیش از  که از سوی پژوهشگران مورد 

70 درصد افزایش داده است.

کشورهای  دولتهای  و  )امدادی(  کمک رسانی  سازمانهای  شرکت ها،  دهه ها،  برای 

درحال توسعه، تالش کرده اند که تعداد کشاورزانی را که محصوالت کشاورزی خود 

را بیمه می کنند، افزایش دهند. با این حال، میزان استقبال و پذیرش کشاورزان از 

بیمه هنوز هم ثابت است. لورنزو کازابوری از پژوهشگران دپارتمان اقتصاِد دانشگاه 

زوریخ در سوئیس، با همکاری جک ویلیس، راهکار ساده خود را در افزایش نرخ این 

آنها دریافتند در مورد بیمه محصوالت کشاورزی،  گونه از بیمه، شناسایی کردند. 

زمان بندی ها و یا به گفته اقتصاددانان، ترجیحات زمانی یا اولویتهای زمانی، بسیار 

مهم و حیاتی است. در محصوالت بیمه ای استاندارد، حق بیمه از سوی کشاورزان 

در زمانی پرداخت می شود که از نظر مالی در تنگنا قرار دارند. افزون بر این، مزیت 

بالقوه بیمه نیز که همانا پرداخت خسارت در صورت افت برداشت یا محصول بد 

کاسته  کشاورز  برای  لحاظ ذهنی  از  آن  ارزش  از  است و  آینده  به  است، مربوط 

آینده، به نظر می رسد که ارزش کمتری  می شود. به دیگر سخن، این پول بالقوه در 

آن هزینه می شود، در بر دارد. از همین رو، کشاورز  نسبت به قیمتی که امروزه برای 

تصمیم می گیرد که از بیمه استفاده نکند، زیرا برای وی ارزش سرمایه گذاری ندارد.

زمانبندی پرداخت حق بیمه 
نکته کلیدی و حیاتی

در بیشتر کشورها، حق بیمه های محصوالت 

باید در آغاز فصل تولید پرداخت شود و این، 

کشاورزان  که  است  زمانی  همان  درست 

و  ماشین آالت  بذر،  نهاده ها،  تهیه  برای 

تا  خود  خانواده  معیشت  و  غذا  تأمین 

زمان برداشت، نیاز به پول دارند و تا هنگام 

هستند.  تنگنا  در  خود،  محصول  فروش 

تغییرات  ایجاد  با  پژوهشگران  از همین رو، 

خط مشی  و  سیاست  در  ساده ای  بسیار 

دستاوردهایی  با  آسان  راهکاری  به  بیمه، 

آنها تاریخ پرداخت برای  مهم دست یافتند. 

آغاز فصل، به زمان برداشت  حق بیمه را از 

خوب  برداشت  صورت  در  دادند.  تغییر 

محصول، کشاورز، مبلغ یا قیمت محصول 

حق بیمه  آن  از  که  را  خود  برداشت شده 

کسر شده است، دریافت می کند. در صورت 

برداشت بد، کشاورز مبلغی را برای برداشت 

بیمه  غرامت  برای  نیز  مبلغی  و  محصول 

کسر  آن  از  که حق بیمه  می کنند  دریافت 

در  را  نوآوری  این  محققان  است.  شده 

کردند؛ اگرچه یک  آزمایش  مناطق مختلف 

لورنزو  بود.  کنترل شده  تصادفی  آزمایش 

کازابوری پژوهشگر طرح یادشده، می گوید: 

»به سادگی با انتقال تاریخ پرداخت از زمان 

به زمان برداشت، ما  آغاز فصل،  یا  کاشت 

درصد   5 از  را  محصول  بیمه  فروش  نرخ 

بر  افزون  دادیم،  افزایش  درصد   72 به 

این طرح،  کشاورزان نیز در  این، فقیرترین 

تقاضای خود را به طور چشمگیری، بیشتر 

افزایش دادند.«

دستاوردی مهم بر پایه راهکار ساده علمی

تازه هــای
جهــــان
بیمــــه و
ی ز ر و کشـا
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با وجود میلیونها تن انسان گرسنه در سراسر جهان، هنوز 40 
درصد از محصوالت زراعی، به وسیله آفتها و بیماریهای گیاهی 
نابود می شود. ولی از سویی، دانشمندان بریتانیایی براین باورند 
که راه حلی در این زمینه یافته اند که تا حدودی از فضا می آید. 

از داده های   )Perise( آفتها  اطالعات خطر  این راستا، سرویس  در 

آسیب  زمان  پیشبینی  برای  هواشناسی  ایستگاههای  و  ماهواره 

منبع:                            

https://www.sciencedaily.com/releases/181206114743/12/2018 

امکان هشدار 
زودهنگام 
خطرهای طبیعی به 
آفریقایی  کشاورزان 
به کمک 
ابررایانه  بریتانیایی

اهمیت حیاتی ضمانت اجرایی برای 
موفقیت در این روش

راهکار  این  به  توجه  با  که  می آید  پدید  پرسش  این  اکنون 

ایده، هنوز  این  بزرگی، چرا  برای چنین مشکل  ساده و مؤثر 

استفاده نشده  کشاورزی  بیمه  در صنعت  گسترده  به طور 

»اجرای  می دهد:  توضیح  باره  این  در  کازابوری  لورنزو  است؟ 

درست قرارداد، موضوع کلیدی است و ما باید شرایطی را که 

کامل خود برسد، درک  این راهکار ساده می تواند به پتانسیل 

کنیم.« در این راستا، کشاورزان باید اعتماد کنند که بازپرداخت 

بیمه یا غرامت را دریافت خواهند کرد، و بیمه گر یا خریدار نیز 

او  به  را فقط  کشاورز، محصول خود  که  باید مطمئن شود 

)منهای هزینه حق بیمه( و نه به خریدار دیگری، عرضه می کند.

محدودیتهای پول نقد و سوگیریهای کنونی

پژوهشگران این طرح برای توضیح و تفسیر درست نتایج، به مقایسه نرخهای این طرح با دیگر طرحهای پرداخت حق بیمه در 

آنها به یک گروه دیگر از بیمه گذاران، طرحی را با تخفیف 30 درصدی پرداخت حق بیمه  حالتهای مختلف پرداختند. برای مثال، 

در ابتدای فصل ارائه دادند. در نهایت، حتی این طرح تخفیف درخور توجه نیز، تنها موفق به افزایش نرخ خرید بیمه تا 6 

آغاز  درصد شد، که نشاندهنده تأثیر منفی نرخ حق بیمه دریافتی در شرایط محدودیت های نقدی سنگین این کشاورزان در 

آنها )تمرکز بیش  سال زراعی است. آزمایشهای دیگر نیز نشان داد که محدودیت های نقدی کشاورزان و سوگیری های کنونی 

آینده( عوامل کلیدی مهمی در توضیح این نتایج هستند. از حد بر ارزش سرمایه نقدی امروز در مقابل 

آفتها و بیماریهای گیاهی به محصوالت زراعی استفاده می کند و به 

کشاورزان، زمان موردنیاز را برای آمادگی با این خطرات ارائه می دهد. 

 UKAid این پروژه )یعنی بخشی که از سوی آژانس فضایی بریتانیا و

تأمین می شود( از یک ابررایانه به نام جاسمین )Jasmin( در منطقه 

آکسفوردشیرد استفاده می کند تا جریان داده های مختلف را واکاوی 

آفتها را ارائه  آنالیز کند و به طور هفتگی پیشبینیهای مربوط به  یا 

دهد. این سرویس اطالعاتی )Perise( پیشتر در کشورهای غنا، کنیا 

اوایل  در  رواندا  و  ماالوی  در  باید  و  است  استفاده شده  زامیبا  و 

سال 2019 نیز به کارگرفته شود. دانشمندان امیدوارند که سیستم 

هشدار زود هنگام )اولیه( بتواند بازدهی و درآمد را برای کشاورزان تا 

حداقل 10 درصد افزایش دهد. 

بین المللی  زیستی  علوم  و  کشاورزی  مرکز  از  هیرشفیلد  مارین 

آخرین دستاوردهای  با  فناوری مطابق  این  اینکه  بیان  با   )CABI(

است  غیرانتفاعی  پروژه ای  تحقیقات،  این  می گوید:  است،  علمی 

بر  فناوری  این  افزود:  را هدایت می کند. وی  نظر  برنامه مورد  که 

آفتها و بیماریهای  اساس پروژه های پیشین ایجاد شده تا با شیوع 

آنها را پیشبینی کند تا کشاورزان بتوانند  گیاهی، مقابله، و به نوعی 

اقدامهای پیشگیرانه ای را برای کاهش تلفات محصول خود انجام 
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آفتها  دهند. همچنین کشاورزان، بتازگی از پیشبینیهای مربوط به 

 Plant( و بیماریهای گیاهی از راه شبکه ای به نام »دکترهای گیاهان

آگاه می شوند که پیامهایی را از راه برنامه )اپلیکیشن(   »)’Doctors

واتس آپ با هشدارهای هفتگی در سطح شهری در طول فصل رشد 

گیاه دریافت می کنند. 

پیرامون  اطالعاتی   ،)The Earth(زمین ماهواره   اسکن  سویی،  از 

می دهد.  ارائه  زمین  دمای سطح  و  کشاورزی  زمینهای  کاربریهای 

این داده ها با اطالعات ایستگاههای هواشناسی ترکیب می شود و 

آن در  سپس برای پیشبینی شرایط بهینه ای به کار می رود که در 

آفت به جا می ماند. 9200 شبکه گیاهپزشک قدرتمند  نهایت، شش 

نیز، از راه اجرای طرح کشاورزی CABI توسعه داده شده است که 

تأمین مالی   )DflD( بین الملل  اداره توسعه  به وسیله  تاحدزیادی 

می شود. 

از سال 2011، این طرح به 18 میلیون کشاورز در 34 کشور با آموزش 

گیاهپزشکان و ارائه  منابع اطالع رسانی همچون یک اپلیکیشن، یاری 

رسانده است که با آن بتوانند به تشخیص مشکلها و ارائه راه حل ها 

کمک کنند. کشاورزان در کلینیکهای گیاهپزشکی به گیاهپزشکان 

آنجا می توانند از مشاوره در مورد مدیریت  دسترسی دارند که در 

آفتها، بهره مند  آگاهی تکنیکهای مقابله با بیماریها و  محصول و یا 

گزارشها و یافته ها، کسانی از این خدمات استفاده  شوند. بر پایه 

آن  از  که  کسانی  از  باالتر  تا 13 درصد  درآمد  و  بازدهی  از  کردند، 

استفاده نکرده بودند، برخوردار شده بودند. 

اپلیکیشن در زمینه بانک دانش استفاده  از یک  گیاهپزشکان نیز 

می کردند که از سوی CABI برای کمک به کشاورزان برای شناسایی 

بیماریهای محصوالت زراعی CREDIT طراحی و توسعه داده شده 

بود. با این همه، درحالی که گیاهپزشکان به کار خود ادامه خواهند 

نهایت،  در  تا  است  در تالش   Perise اطالعات خطر  داد، سرویس 

نیاز به یک واسطه انسانی را با ایجاد یک اپلیکیشن کاهش دهد تا 

آن را از گوشیهای موبایل خود  کشاورزان بتوانند به طور مستقیم 

دانلود کنند. 

پایه  موضوعی  کشاورزی،  می گوید:  هیرشفیلد  آقای  باره  این  در 

وی همچنین  غذا.  ارائه  زمینه  در  فقط  نه  ولی  است؛  اساسی  و 

درآمد  اولیه  منبع  از  بیشتری  پول  مردم  هنگامی که  می افزاید: 

کودکان خود را به مدارس بهتری  کسب می کنند، می توانند  خود 

بفرستند یا غذای بهتری بخرند و یا خواهان مراقبتهای بهداشتی 

دریافت کننده  گیاهپزشک   520 داشتن  با   Perise شوند.  بهتری 

هشدارها و حدود 2000 کشاورز، هنوزهم در دوران بلوغ خود به سر 

اولیه نشان می دهد، این طرح در مواردی  می برد؛ ولی نشانه های 

گیاهپزشکان، پیشبینیها در بیشینه موارد، درست  گزارش  که به 

این  اگر  که  می کند  بیان  نیز   CABI مرکز  است.  تأثیرگذار  بوده، 

این خدمات نیز می تواند برای  موفقیت تداوم داشته باشد، روزی 

همه کشاورزان بریتانیا نیز در دسترس باشد. هیرشفیلد در پایان 

گفت: این طرح بواقع محصولی شگفت انگیز است و نمونه خوبی 

 Perise که محصول از نوآوری معکوس به شمار می آید. هنگامی 

آن را برای کشاورزان  به بلوغ رسید، بررسی خواهیم کرد که چگونه 

بریتانیا نیز عرضه کنیم. 

 https://www.telegraph.co.uk                                                    :منبع
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آماده نبودن صنعت بیمه، برای رو�ارو�یی با 

شرا�ط ناگوار آب وهوا�یی

در پژوهشی که در دانشگاه واترلو در کانادا در سال 2018 و بر پایه 

اطالعات مربوط به 178 بیمه گر انجام گرفته است؛ نمایان شده که 

از دست دادن  گزینه های خطر  بیمه، همچنان  بیشتر شرکتهای 

اموال در شرایط شدید آب وهوایی را ثابت نگهداشته اند و هزینه های 

تعیین  پیشین  تاریخی  داده های  اساس  بر  را  و حق بیمه ها  خود 

که شدت، فراوانی و پیشبینی ناپذیر  این در حالی است  می کنند. 

یافته؛  افزایش چشمگیری  آب و هوایی،  بودن وقوع شرایط شدید 

آنها تنظیم نشده است. ولی شرایط بیمه گران، متناسب با 

این پروژه و  از پژوهشگران  گفته جیسون تیستل توایت، یکی  به 

واترلو:  دانشگاه  در  آب و هوایی  تغییرات  اقتصاددان متخصص  از 

»همانطور که رخدادهای شدید بیشتر شده است، بیمه گرانی که 

آب و هوایی را نادیده می گیرند، پول کافی نیز برای پوشش  تغییرات 

دادن ادعاهای خود ندارند. از این همین رو، برای بازیابی و ترمیم این 

آنها باید نرخها را افزایش دهند یا پوشش بیمه  خسارتها و تلفات، 

این  »هنگامی که  پردازند«.  پرخطر  مناطق  از  را  خود 

از دست  را  پوشش  نفر  دهد، هزاران  روی  جا به جایی 

خواهند داد و یا این امر دیگر به صرفه نخواهد بود.«

از سویی، یکی دیگر از یافته های این پژوهش نشان 

داد که چگونه بیمه گران اتکایی و بیمه گران شرکتهای 

بیمه، در واکنش و سازگاری با ریسک مالی مرتبط با 

تغییرات اقلیمی، بهتر عمل کرده اند و این پویایی 

در  اختالل  به  می تواند 

صنعت بیمه در جهان بینجامد.

به گفته تیستل توایت »برخی از بیمه گران در درک شرایط تغییرات 

اقلیمی، نسبت به دیگران بهتر هستند. این گونه سازمان ها زنده 

در فروش خدمات  باالتری  توانایی  از  زیاد،  احتمال  به  و  می مانند 

که هنوز در تالش برای  آب و هوایی نسبت به همتایان خود  بیمه 

این  که  کسانی  گفته وی،  درک مشکل هستند، برخوردارند.« .«به 

کار را نمی کنند، شکست خواهند خورد. بیمه گران باید با نگاهی به 

آینده، به محافظت از ما در برابر وقایع  گذشته و چشم اندازی به 

و خطرهای پیشبینی نشده بپردازند؛ به طوری که ما دیگر در زمینه 

این موارد، نگران نباشیم ».

نسخه کامل این مطالعه، به نام »بیمه و مدیریت ریسک تغییرات 

در  آینده«  افق  به  کردن  نگاه  برای  اقلیمی: مقیاس گذاری مجدد 

مجله مدیریت بریتانیا، منتشر شده است.

منبع:

 https://www.sciencedaily.com/releases/180515081720/05/2018 

  از آنجا که سیالبهای بی سابقه برگرفته از تغییرات اقلیمی، به طور نگران کننده ای، زندگی جوامع 
مختلف را در سراسر جهان و از جمله کانادا، ویران می کند، ولی با این همه، پژوهشهای جدید نشان 
می دهد که صنعت بیمه، مسئله تغییرات اقلیمی را همچنان در شیوه های خود در نظر نگرفته و زندگی 

مردم و بویژه خانه هایشان را در معرض خطر نابودی و زیان مالی قرار داده  است.



10

دولتهای  با  همکاری  در  جهانی  بانک  گروه 

آلمان و بریتانیا، بتازگی یک برنامه تسهیالت 

 145 مبلغ  به   )GRiF( جهانی  ریسک  مالی 

کمک به مدیریت تأثیر  میلیون دالر را برای 

از  برگرفته  شوک های  و  اقلیمی  تغییرات 

آسیب پذیر  کشورهای  به  طبیعی  خطرات 

اعالم کرد. این تسهیالت جدید، در نشست 

بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانک  ساالنه 

اندونزی  کشور  بالی  شهر  در   IMF یا  پول 

جهانی  بانک  ارشد  نمایندگان  حضور  در  و 

و  بریتانیا  و  آلمان  دولتهای  و 

با حمایت نمایندگان کشورهای  

دهم  در   )V20(  20 گروه  عضو 

شد.  اعالم   2018 سال  دسامبر 

به گفته کریستالینا جئورجیوا، 

مدیرعامل بانک جهانی: بالهای 

 26 حدود  ساالنه  طبیعی، 

را  جهان  مردم  از  نفر  میلیون 

به دلیل قرار داشتن در معرض 

دیگر  و  سیل  توفان،  زلزله، 

فجایع طبیعی و افت اقتصادی 

آنها، به کام فقر می کشاند. وی 

می افزاید: »ما نمی توانیم تمام این حوادث 

کنیم، ولی می توانیم  وحشتناک را متوقف 

دیگر  یا  بیمه  راه  از  کشورها  گونه  این   به 

مردم  تا  کنیم  کمک  ریسک،  مالی  منابع 

بازسازی  به  بیشتری  با سرعت  بتوانند  آنها 

تا  دارند  نیاز  آنها  که  زمانی  بپردازند.«  خود 

مؤسسه های  این  دهند،  پاسخ  شوکها  به 

سازوکارهای  و  فجایع  ریسک  مالی  تأمین 

همزمان  می توانند  که  هستند  بیمه ای 

به  کاهش خطر،  و  بهتر  آمادگی  ارتقای  با 

آینده،  سال  پنج  در  کنند.  کمک  دولتها 

ایجاد  برای  را  مالی  تأمین   GRiF تسهیالت 

سازوکارهایی مثل ارائه  برنامه های ملی بیمه 

فجایع فراهم می کند که می تواند در صورت 

تأثیر  زیر  که  افرادی  برای  تهیه پول  به  نیاز 

بالهای طبیعی هستند، اقدام کند. به گفته 

بارتل، از مقامات برجسته دولت آلمان: »این 

تا  کمک می کند  تسهیالت جدید به دولتها 

و  ریسک  مالی  تأمین  به  الزم  دسترسی 

راه حل های بیمه ای را برای بسیج نیروها برای 

واکنش مؤثر و آمادگی بهتر برای رویارویی با 

آب و هوایی و تهدیدات، در اختیار  شوک های 

که  است  مهم  نکته  »این  باشند«.  داشته 

امکانات جدید بر فقیرترین و آسیب پذیر ترین 

سال  در  تنها  باشد«.  داشته  تمرکز  افراد 

بیش  طبیعی،  بالهای   ،2017

خسارت  دالر  میلیارد   300 از 

به  جهان  سراسر  در  تلفات  و 

مقدار،  این  که  داشته  همراه 

خسارت  باالی  رقم  دومین 

کنون  تا  که  است  ساالنه 

همه،  این  با  است.  شده  ثبت 

دولتهای کشورهای آسیب پذیر، 

آن  مالی  هزینه های  همچنان 

فقیرترین  و  می کنند  تحمل  را 

پذیرتر  آسیب  تنها  نه  افراد، 

فوری  تأثیرهای  معرض  در  و 

بیشتری هستند، بلکه در معرض تأثیرهای 

دارند.  قرار  توسعه  در چشم انداز  درازمدت 

زلزله  ویرانگر  تأثیرهای  شاهد  ما  »همه 

اخیر در اندونزی هستیم. فاجعه ها، بیشتر 

از  به  نهایت،  در  و  می شوند  شدیدتر  و 

دست دادن زندگی، خانه ها و شغل ها، بویژه 

در میان فقیرترین مردم جهان می انجامد. 

بالهای طبیعی، 

ساالنه حدود 

26 میلیون نفر از 

مردم جهان را 

به دلیل قرار داشتن 

در معرض زلزله، 

توفان، سیل و دیگر 

فجایع طبیعی و 

آنها،  افت اقتصادی 

به کام فقر 

می کشاند.

تسهیالت  راه  از  نیز  بریتانیا  راستا،  این  در 

 )GRiF( جهانی  بانک  جهانی  مالی  تأمین 

برای حمایت از این گونه کشورها برای ایجاد 

انعطاف پذیری و تأمین مالی و سیستمهایی 

برای  آنها  بیشتر  آمادگی  از  اطمینان  برای 

اقدام  اضطراری،  شرایط  به  پاسخگویی 

کرده است. در همین زمینه، پنی موردنت، 

از مقامات برجسته دولت بریتانیا می گوید: 

موجب  جهانی(  مالی  )تسهیالت  امر  این 

تسریع  همچنین  و  زندگی  در  صرفه جویی 

از  آسیب پذیر پس  کشورهای  به  کمک  در 

GRiF همچنین  بالهای طبیعی می شود«. 

آزمایش،  توسعه،  برای  را  فنی  کمکهای 

راه حل های  و  مقیاسها  بهبود  و  افزایش 

برابر  در  مرکز حفاظت  می دهد.  ارائه  مالی 

مشارکت  با  که  لندن،  در  جهانی  حوادث 

میان بریتانیا و گروه بانک جهانی به فعالیت 

این تالشها پشتیبانی ویژه ای  می پردازد، در 

را ارائه می دهد. GRiF به طور مستقیم به 

اهداف مشارکت جهانی پروژه تاب آوری بیمه 

در   2017 سال  در  که  نیز   )InsuResilience(

کنفرانس جهانی تغییر اقلیم یا به اختصار 

COP23 راه اندازی شده است، کمک می کند 

و عضوی از اعضای اتحاد برنامه خود خواهد 

مالی  تسهیالت  برنامه  است،  گفتنی  بود. 

همکاری  وزارت  سوی  از  اکنون  هم   GRiF

آلمان )BMZ( و همچنین  و توسعه فدرال 

 )DFID( بریتانیا  بین المللی  توسعه  اداره 

به  مشترک  طور  به  و  می شود  پشتیبانی 

برنامه  و  جهانی  بانکداری  برنامه  وسیله 

تسهیالت جهانی  و   )DRFIP( بحرانی  بیمه 

 )GFDRR( فاجعه  بازسازی  و  کاهش  برای 

مدیریت می شود. 

منبع: 

https://www.insuresilience.org 

تسهیالت مالی چشمگیر بانک جهانی 
برای اقدامهای زودهنگام در برابر شوکهای 

آب وهوایی و بالهای طبیعی
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ذخیره سازی محصوالت کشاورزی 

می شود  انجام  زمانی  مزرعه،  در 

که فرصتهای کمتری برای فروش 

باشد.  داشته  وجود  محصول 

بررسیها نشان داد، ظرفیت انبارها 

زیرا  یافت،  افزایش   2017 سال  در 

و  کرد  رشد  محصوالت  ذخایر 

در  روند  این  و  بود  پایین  قیمتها 

زیرا  یافت؛  تداوم  نیز   2018 سال 

به  سویا  کشاورزان  نمونه،  برای 

ایاالت  میان  تجاری  جنگ  علت 

متحده و چین، به کشت بی رویه 

محصوالت خود ادامه دادند. 

با این حال، به رغم تمام مزیتهای مخازن نگهداری در محل، آنها چند 

خطر ذاتی دارند که کشاورزان باید نیازهای بیمه ای خود را بر همین 

اساس، در نظر داشته باشند. شیوه های ذخیره سازی باید موضوع 

بحث و گفتگو با کارگزاران کشاورزی و بیمه کشاورزی باشد تا از این 

آنها درست و مناسب است و باید در نظر گرفته  نکته که پوشش 

شود، اطمینان حاصل کنند.

کارگزاران کشاورزی و بیمه کشاورزی همچنین می توانند کشاورزان 

را در مورد بهترین شیوه های تجربی حفاظت از ریسک برای تعدیل 

خسارتهای احتمالی و حفظ حق بیمه ها در درازمدت، راهنمایی کنند.

برخورد  چگونگی  خطرات،  آشکارترین  و  مهمترین  زمینه،  این  در 

این محصول در شرایط  با محصوالت ذخیره شده است. چنانچه 

ایده آل برداشت نشود، به احتمال زیاد در شرایط ایده آل نیز، ذخیره 

کشاورزان ذرت امریکا، در  نخواهد شد. برای نمونه، این نگرانی در 

تابستان سال 2018 وجود داشت که رطوبت، بیشتر از حد معمول 

محصول  زودرس  رسیدگی  باعث  و  بود  سپتامبر  و  اوت  ماههای 

این  و درنتیجه، منجر به برداشت زودهنگام ذرت شد. با توجه به 

برای هنگامی  مالی  زیانهای  و  گیاه  زنگ زدگی  از  رطوبت، جلوگیری 

که ذرت در انبارها و مخازن قرار داده می شد، ضروری و حیاتی بود. 

بلکه  این حال، مسئله فقط رطوبت زیاد و فاسدکننده نیست،  با 

چند مسئله دیگر هم هست. برای نمونه علف خشک بونجه را در 

این  در  فراوری و ذخیره می شود.  از حمل،  که پیش  بگیرید  نظر 

آن می تواند  گرد و غبار  کامال خشک شود،  اینکه  از  حالت، پیش 

آتش سوزی به همراه داشته باشد. از همین رو، سیستم های  خطر 

جمع آوری گرد و غبار در ساختمان ها و تأسیسات انبار، پیش شرطی 

اساسی برای اهداف بیمه ای است.

خود  ذخیره  مخازن  دسته بندی  برای  کشاورزان  انتخاب  چگونگی 

نیز، دلیل دیگری برای نگرانی است. برای نمونه، قراردادن  محصول 

این  نیست. مسئله  کاری غیرمعمول  زمینهای محصورنشده،  در 

است که مقدار درخورتوجهی از محصول ارزشمند کشاورزی در یک 

منطقه متمرکز قرار می گیرد و می تواند شرکتهای بیمه را به دلیل 

این خطر، دچار نگرانی کند.

اگر سیستم خنک کننده یا خشک کننده در مخزن  این،  افزون بر 

آسیبها  ببیند،  آسیب  و  نکند  عمل  درست  شما  ذخیره سازی 

می توانند فراتر از فقط تعمیرات مکانیکی باشند.

محصول،  ذخیره سازی  شیوه  به  مربوط  خطرهای  درک  بنابراین، 

این  در  بیمه  درست  سیاستهای  تهیه  راستای  در  گام  نخستین 

و  ریسک  مدیریت  برنامه  کلیدی  نکته های  اینجا،  در  است.  زمینه 

آشنایی خوانندگان و الگوبرداری  بیمه کشاورزی فدرال امریکا برای 

سیاستگذاران ارائه می شود:

از محصوالت در . 1 برای حفاظت  امریکا،  بیمه محصول فدرال 

برابر خطرات طبیعی مانند تگرگ و آتش در طول فصل رشد و 

آن، استاندارد شده است. بیشتر  مدت زمان مشخصی بعد از 

قراردادهای بیمه، پوشش را تا 20 روز پس از برداشت محصول 

مفاد  پایه  بر  می دهند.  انجام  مزرعه  به  مربوط  برای مسائل 

ظهرنویسی شده در قرارداد محصول برداشت شده تا بیش از 

آینده نمایان  60 روز در انبار، برای مسائلی که ممکن است در 

شود، پوشش فراهم کرده است.

برای محصوالتی که بیش از 60 روز در انبار ذخیره می شوند، . 2

افزوده شود.  باید به قرارداد بیمه عمومی مزرعه،  کاال  بیمه 

برای  قرارداد  تاییدیه پشت نویسی شده  با  باید  بیمه،  نوع  این 

خرابی های مکانیکی مخازن ذخیره سازی همراه باشد. به عنوان 

مثال، اگر سیستم خنک کننده نتواند درست عمل کند، به  طور 

معمول تا 250 هزار دالر خسارت را زیر پوشش می گیرد.

گالبی و دیگر . 3 انواع محصوالت، مانند سیب و  از  برای بعضی 

خروجی   – ورودی  پوشش  اوقات  گاهی  درختی،  میوه های 

و  باز  ریسک  پوشش  یک  نیز  این  که  می شود  نوشته  انبار، 

آسیب ناپذیر،  کاالهای فسادناپذیر و  تمام خطر است و برای 

بارگیری  محصوالت،  این  که  هنگامی  است.  استفاده  درخور 

این  ارسال می شوند؛ در  انبار می شوند و سپس دوباره  یا  و 

حالت چنانچه با شرایط ویژه محصول همخوانی داشته باشد، 

مدیریت 
ریسک 
ذخیره سازی 
محصوالت 
کشاورزی 
در مزرعه
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 نگاهی به راهکارهای معدوم سازی الشه 
و ضایعات دام در امریکا

همچون دیگر مناطق جهان، تلفات دامی، بخشی از فرایند پرورش 

است.  شمالی  داکوتای  ایالت  خاص،  طور  به  و  امریکا  در  دام 

مرگ ومیر دامها می تواند از راه انتقال یک بیماری، رخدادن حادثه، 

آتشسوزی  رقابت میان دامها و یا بالهای طبیعی مانند سیل و یا 

رخ دهد؛ ولی به هرحال به این پرسش می انجامد که چه کاری باید 

با الشه دام مرده انجام داد؟ 

)NDSU(، مشاوره هایی  ایالتی داکوتای شمالی  مرکز ترویج دانشگاه 

و  مرگ  رخداد  از  پیش  مرگ و میر  مدیریت  برای  دامداران  به  را 

ارائه می دهد. بررسیها نشان می دهد،  جلوگیری از چنین مسائلی 

معدوم سازی یا دفع نامناسب الشه دامها، یک مسئله جدی است 

آبهای  که می تواند از سوی افراد ناآگاه و ناآشنا به قانون دفع در 

آنها را با مشکل روبه رو سازد.  آید و  عمیق یا افراد قانون شکن پدید 

از سویی،  این نکته که جانوران دیگر از الشه دامهای مرده تغذیه 

داشته  پی  در  شهروندان  برای  را  بهداشتی  نگرانیهای  می کنند، 

است. گاهی مرکز ترویج NDSU به دامداران منطقه داکوتای شمالی 

کینا  این زمینه، هشدار می دهد. دکتر ماری  برای دقت بیشتر در 

متخصص مدیریت توسعه دامداری زیست محیطی NDSU در مرکز 

توسعه تحقیقات کارینگتون می گوید: با افزایش زایمان گوساله و 

بره در گوشه و کنار کشور، زمان آن رسیده است تا تولیدکننده گان، 

برنامه ای برای دفع سریع الشه های این مرگ ومیرها داشته باشند. 

گسترش  از  جلوگیری  برای  مرگ و میرها  الشه های  موقتی  »دفع 

آب، حیاتی است.«  یادآوری  بیماری و همچنین حفاظت از کیفیت 

)عمل آوری  یا رندرینگ  داکوتای شمالی، فراوری الشه  در  می شود، 

ضایعات و الشه دامها(، سوزاندن، دفن و تولید کمپوست، روشهای 

تأییدشده در زمینه دفع الشه است. خانم کینا در این زمینه افزود: 

»رهاسازی الشه، یک عمل دفع ضایعات درخور پذیرش برشمرده 

الشه های  تبدیل  فرایند  نیز،  رندرینگ  یا  الشه  فراوری  نمی شود«. 

حیوانی به محصوالت جانبی بدون عوامل بیماریزا )پاتوژن( و دارای 

با�دها و نبا�دهای پس از 

مرگ ومیر دامها

ترکیب بیمه ورودی – خروجی انبار، با پوشش خرابی تجهیزات 

حفاظت کافی برای کشاورز را تضمین می کند.

کشاورزان امروزی، به رغم این واقعیت که کشاورزی یک کسب و کار 

ذاتاً مخاطره آمیز است؛ یک گروه ریسک پذیر به شمار می آیند و در 

معرض نیروهایی از طبیعت قهرآمیز و نوسانهای بازار قرار دارند که 

آنها را کنترل کنند. نمی توانند 

آنها،  بر همین اساس با قرار دادن حمایتهای بیمه ای در منطقه 

با  است  ممکن  که  را  مسائلی  از  برخی  جبران  توانایی  کشاورزان 

آن روبه رو شوند؛ به  ذخیره سازی و انبار در محل محصوالت خود با 

دست آورند. با این حال بهتر است که بهترین شیوه های تجربه شده 

آن، یعنی قرار دادن  آغازین  گام  حفاظت از ریسک خود، از جمله، 

انبارهای  در  مطمئن  و  درست  شیوه ای  به  برداشتی  محصوالت 

مناسب را در نظر بگیرند.

تریسی هاوکر و جاشوا اسمارت )2019(
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مواد سودمند همانند پروتئین خوراکی است. این فرایند با بهره گیری 

به  این حال  با  انجام می گیرد.  باال و تحت فشار  با دمای  بخار  از 

امروزه دیگر رندرینگ، یک روش دفع  امکانات و هزینه،  دلیل نبود 

رایج ضایعات دام در داکوتای شمالی به شمار نمی رود. سوزاندن 

هزینه بر  می تواند  و  دارد  نیاز  توجهی  درخور  انرژی  به  نیز،  الشه 

باشد. همچنین گاهی مقدار الشه های بزرگ از ظرفیت دستگاه های 

سوزاندن الشه بیشتر می شود و به استفاده از روشهای سوزاندن 

پذیرِش  درخور  گزینه  یک  همچنان  که  می انجامد  باز  گودال  در 

معدوم سازی یا دفع الشه است. دفن الشه نیز، رایج ترین روش در 

این زمینه است؛ ولی در ماه های زمستان با چالشهایی روبه روست. 

این  ایالتی در  از درمانگاههای دامپزشکی  دراین راستا، رئیس یکی 

آن اهمیت دارد.  باره می گوید: انتخاب سایت دفن مناسب و حفظ 

آبهای زیرزمینی  وی یادآور شد، نواحی با خاکهای شنی و دانه ای و 

کم عمق، نباید به عنوان سایت دفن الشه استفاده شود. وی گفت: 

آن زندگی می کنند. این  افراد باید تابع قوانین ناحیه ای باشند که در 

آبهای زیرزمینی عمومی طراحی شده  است. به  قوانین با توجه به 

کارگماری دامپزشکان ایالتی نیز یکی از تالشهایی است که ما در این 

زمینه انجام داده ایم. از سویی، دفن الشه در طول زمستان دشوار 

است و گزینه مناسبی به هنگام سیالب یا برای نواحی مستعد سیل 

به شمار نمی آید. سایت دفن الشه، باید دور از مناطق مسکونی، 

کم عمق باشد. در  آشامیدنی یا سفره های زیرزمینی  آب  چاه های 

اتانازی )مرگ یاری( برگرفته از مواد شیمیایی، الشه های دفن  مورد 

شده باید حداقل 120 سانتیمتر)4 فوت( زیر خاک باشند تا از تغذیه 

شدن از سوی جانوران الشخور جلوگیری به عمل آید و از مشکلهای 

آن جلوگیری شود.  برخاسته از 

 معرفی بهترین روش معدوم سازی الشه دام

در نهایت، بر پایه توصیه دکتر کینا، بهترین گزینه می تواند کودکردن 

یک  کمپوست،  یا  کودکردن  باشد.  الشه ها  از  کمپوست سازی  یا 

کمترین میزان نگهداری بر  که به مواد اندک و  فرایند ساده است 

اساس معیارهای NDSU نیاز دارد. دکتر کینا راهنمایی هایش را برای 

تولید کمپوست یا کودسازی از الشه دامها نیز به اشتراک گذاشته 

است و در این باره می گوید: اگر کمپوست سازی از الشه یک حیوان 

آنها  است، یک پشته از آن بسازید. اگر الشه  از چندین حیوان باشد، 

را چند دسته کنید. از موادی مثل کاه یا یونجه کهنه یا خاک اره به 

عنوان ماده پوششی استفاده کنید. براین اساس، فرایند کمپوست 

یا کودسازی، ساده است؛ دراین راستا، به اندازه 60 سانتیمتر یا دو 

)بسته  الشه ها  از  یا دسته  توده  در یک پشته،  باید  از مواد  فوت 

کنید.  کود تبدیل می شود(، استفاده  اینکه چه تعداد الشه به  به 

الشه ها را در باالی پایه قرار دهید. دست کم به اندازه 30 سانتیمتر 

یا 1 فوت از مواد پایه را در پیرامون الشه و لبه پایه داشته باشید. 

الشه را با 20 تا 25 سانتیمتر )8 تا 10 اینچ( از ماده حجمی فشرده 

آنگاه، کل توده یا پشته را نیز، با 60 سانتیمتر یا 2 فوت  بپوشانید. 

از ماده پوششی، بپوشانید. ماده پوششی باید در باال و اطراف قرار 

توده  نشود.  دیده  الشه  از  بخشی  که هیچ  به طوری  داده شود؛ 

و  برابر جانوران وحشی  در  آن  برای حفظ  باید یک پوشش خوب 

کمپوست را  یا دزدان الشه داشته باشد. در نهایت، توده یا پشته 

دستنخورده نگهدارید تا گرمای کسب شده در طول ماههای سرد 

زمستان حفظ شود. توده را هر دو ماه یکبار با استفاده از یک لودر 

آخر پاییز هوادهی و روی هم دوباره انباشته کنید.  از ابتدای بهار تا 

کمپوست یا  که توده یا پشته  کنید  اطمینان حاصل  همواره نیز 

کود کشاورزی، همیشه به اندازه کافی ماده پوششی داشته باشد. 

منبع: 

https://bismarcktribune.com
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

ویــــژه  اهمیـت 
پــذیــرش و 
به کارگیری 
فناوریهای 
یـــــــن  نـــو
کشـــاورزی  در 

تولید  در  حیاتی  و  کلیدی  نقشی  دارای  همچنان  کشاورزی، 
بسیاری  برای  غذایی  مواد  تأمین  منبع  و  درآمد زایی  و  ثروت 
از مردم سراسر جهان است. در سالهای گذشته، این بخش با 
تغییرات و پیشرفتهای زیادی در رویکردها و روشهای مختلف 
کشاورزی روبه رو بوده است. استفاده کمتر از کودهای شیمیایی 
استفاده  و  یکسو  از  آفت کش ها،  از  کمتری  مقدار  مصرف  و 
بیشتر از تراکتورها و ماشین آالت مختلف کشاورزی، نمونه هایی 
نهاده هایی،  چنین  بودن  دسترس  در  پیشرفتهاست.  این  از 
نیاز به استفاده از منابع طبیعی و فراورده های طبیعی با هدف 
را  هزینه ها  کاهش  و  )ستاده ها(  کشاورزی  تولیدات  بهبود 
نمایان می سازد. استفاده از فناوریهای نوین )مدرن( در زمینه 
کشاورزی، سودمندیها و مزیتهای بسیاری را به همراه دارد. این 
مقاله را بخوانید تا نگاهی اجمالی به اهمیت پذیرش و بهره گیری 

از فناوریهای نوین در کشاورزی داشته باشید. 

 پذیریش فناوری در کشاورزی
کشاورزی،  مختلف  جنبه های  در  می توان  را  کشاورزی  در  فناوری 

بذرهای  و  کودها  آفت کش ها،  علف کش ها،  به کارگیری  مانند 

کرد. در طی سالها، بهره گیری  اصالح شده و بهبودیافته مشاهده 

است.  بوده  سودمند  بسیار  کشاورزی،  بخش  در  فناوری  از 

کشت  کشاورزان می توانند محصوالت خود را در مناطقی  امروزه 

آن  از  نمی توانند  می کردند هرگز  فکر  پیشتر  که  دهند  پرورش  و 

استفاده کنند؛ ولی اکنون این کار از راه زیستفناوری یا بیوتکنولوژی 

کشاورزی امکان پذیر شده است. به عنوان نمونه، مهندسی ژنتیک 

امکان ورود قطعات ژنتیکی خاص را به ژنهای دیگر محصوالت یا 

حیوانات فراهم کرده است. بر پایه این روش دستکاری یا مهندسی ، 

افزایش  خشکسالی،  و  بیماریها  و  آفتها  به  محصوالت  مقاومت 

کشاورزان در موقعیتی  کمک فناوری نوین،  می یابد. همچنین به 

قرار می گیرند که می توانند هر ابزار یا فرایندی را برای بهبود تولید و 

افزایش بهره وری، برقی کنند.

با این همه، در چگونگی سرعت بخشیدن به روند پذیرش فناوری 

می توان  را  آن  که  دارد  وجود  محدودیتهایی  کشاورزی،  در  مدرن 

این مفهوم،  به  که سرعت بخشیدن  داد  این واقعیت نسبت  به 

دربردارنده دانش و درک مناسب در زمینه برخی از عناصری است 

فناوری  بردن  به کار  و  پذیرفتن  برای  کشاورزان  تصمیم  بر  که 

کشاورزی تأثیرگذار است.  مسائل سازمانی، اجتماعی و  مدرن در 

که بر چگونگی پذیرش سریع و  اقتصادی، از جمله عواملی است 

آهسته فناوریهای کشاورزی تأثیر می گذارد. اندازه زمین، هزینه -  یا 

فایده و مزیتهای فناوری، از جمله عوامل اقتصادی است که میزان 

سطح  سویی،  از  می کنند.  تعیین  را  کشاورزی  فناوریهای  پذیرش 

نیز،  کشاورزان  جنسیت  و  اجتماعی  گروههای  سن،  تحصیالت، 

که بر احتمال پذیرش و سازگاری  از جمله عوامل اجتماعی است 

کشاورز با فناوریهای نوین کشاورزی، تأثیر می گذارد.

مربوط  کشاورزی  نوین  فناوریهای  پذیرش  به موضوع  که  آنجا  تا 

می شود، کشاورزان کوچک و خرده پا، در معرض چالشهای مختلف 

آهسته  داخلی و خارجی قرار می گیرند. از این نظر می توان سرعت 

گرفت.  نظر  در  چالشها  همین  را  فناوری هایی  چنین  پذیرش 

است  ارزش و جایگاهی  اهمیت دارد،  آنچه  از چالشها،  صرف نظر 

همین  در  است.  برخوردار  کشاورزی  بخش  در  نوین  فناوری  که 

راستا، در ادامه نوشتار، اهمیت فناوری نوین در کشاورزی را از نظر 

خواهیم گذراند.

 استفاده از فناوری در کشاورزی
در  را  مختلف  فناوریهای  کاربردهای  از  شماری  بخش،  این  در 

کشاورزی، مرور خواهیم کرد:

1- ماشین آالت کشاورزی
آن روبه رو هستند، نیاز  کشاورزان با  که امروزه  از چالشهایی  یکی 

این  در  است.  کار  نیروی  رضایت  آوردن  دست  به  و  استفاده  به 

راستا، هزینه های فزاینده ای در مورد نیروی کار وجود دارد که باعث 

برای تضمین هزینه های  بهتر  به دنبال رویکردهایی  آنها  می شود 

کمتر برای نیروی کار باشند. معرفی و به کارگیری کمباینهای دروگر 

این روند را  گیاهان زراعی  ترکیبی  برداشت  کاشت و  و ماشینهای 

آسان می کند. تولید و زمان نیز، از جمله عناصر مهم در کشاورزی 

همچنین  و  زودرس  کاشت  در  که  است  مهم  بنابراین  است. 

به دست  محصول  که  شود  حاصل  اطمینان  بهنگام،  برداشت 

آمده نیز در زمان مناسب ذخیره می شود. از همین رو استفاده از 

فناوریهای نوین در کشاورزی، تضمین می کند که کشاورزان مواد 

غذایی فراوانی را در کوتاه ترین زمان ممکن تولید کنند. 

و  خودکار  سمپاشهای  توسعه  در  نیز،   GPS فناوری  سویی،  از 

که به هیچ راننده ای نیاز ندارند، استفاده شده است.  تراکتورهایی 

بهره گیری از چنین فناوریهایی در کشاورزی، بسیار مهم است، زیرا 

باعث ترویج شیوه های بهتر و کارآمدتر کشاورزی می شود. به عنوان 
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مثال، تراکتورها و ماشینهای سمپاش خودکار، دارای سیستم های 

که خطاهای انسانی را حذف می کنند و در نهایت،  ردیابی هستند 

منجر به صرفه جویی در سوخت و تجهیزات می شوند.

2- سنسورهای مزارع محصوالت کشاورزی
آفت کش ها، چالش بزرگی در کشاورزی است؛  کاربرد مؤثر کودها و 

چه  برای  کودی  نوع  چه  که  شود  تعیین  باید  که  هنگامی  بویژه 

برنامه ها ی کشت مختلفی، چه موقع و به چه مقدار استفاده  شود 

تا به بهترین شکل عمل  کند. در این راستا، استفاده از سنسورهای 

کند تا به  کمک  کشاورزان  محصول در مزارع و باغها می تواند به 

آفت کش ها را به همان اندازه که نیاز است، به کار  راحتی کودها و 

گیرند. فناوری نسبت متغیر نیز در چنین مواردی سودمند است. 

چنین فناوری به شما امکان می دهد تا حس کنید که گیاهان شما 

یا  آب  اشباع  احتمال  کاهش  به  آن  پی  در  دارند و  احساسی  چه 

محصوالت،  کشت  سنسورهای  می کنند.  کمک  سطحی  رواناب 

کنند، چه مقدار منابع  که مشخص  به شیوه ای طراحی  شده اند 

محصول و در چه زمانی مورد نیاز است تا به وسیله ماشین آالت، 

اعمال  شود.

3- استفاده از GPS در مستندســـازی وضعیت زمینـــهای 
کشاورزی

کشاورزی است؛  GPS در حال تبدیل شدن به یک فناوری رایج در 

برای   GPS از  استفاده  بدون  مدرن،  کشاورزی  که  گونه ای  به 

کمک  به  نظر می رسد.  به  کشاورزی، دشوار  زمین  ثبت وضعیت 

GPS، تعیین و مستندسازی عملکرد یک مزرعه و همچنین ثبت 

آسان می شود. چنین فناوریهایی  نسبتهای به کار رفته در مزرعه، 

در  می توانند  کشاورزان  آنها  کمک  به  زیرا  هستند؛  سودمند 

هنگام تصمیم گیری، به اطالعات جمع آوری شده و ثبت شده برای 

کنند. فناوری مستندسازی درخور توصیه نیز، نقشه  ارجاع، تکیه 

عملکردی است که می تواند برای ارائه خالصه ای از فعالیتهای کل 

سال استفاده شود. چنین نقشه هایی نیز بسیار سودمند هستند؛ 

زیرا می توانند طیف وسیعی از اطالعات را در مورد هر چیزی مانند 

وضعیت سیستم زهکشی در حوزه خود ارائه دهند.

4- زیستفناوری )بیوتکنولوژی( کشاورزی
فرایندهای  و  ژنتیک  مهندسی  کاربرد  به  اغلب  نیز،  زیستفناوری 

اشاره دارد. در بیشتر  اصالح و بهبود ژنهای یک محصول معین، 

موارد، مهندسی ژنتیک برای افزایش مقاومت برخی از محصوالت 

علف کش ها  مانند  مزرعه،  در  رفته  به کار  نهاده های  به  کشاورزی 

کشاورزان  زیستفناوری،  کمک  به  همچنین  می شود.  انجام 

این  که در غیر  کشت محصول بپردازند  می توانند در مناطقی به 

صورت، منطقه خشک یا بیابان برشمرده می شوند. کاهش مصرف 

کشاورز، هزینه های  که  است  این معنی  به  نیز  نهاده های مزرعه 

منابع مزرعه را بخوبی مدیریت و ذخیره می کند.

که  است  کرده  ایجاد  را  امیدواری  این  کشاورزی،  نوین  فناوریهای 

در میان اهداف مهم اقتصادی، سودآوری و خروجی بهتر را نیز در 

پی داشته باشد. بنابراین، مهم است که مراقب اهداف و مقاصدی 

باشید که برای اجرای فناوری های مختلف در زمینه کشاورزی تدوین 

آن توجه شود، عبارت است  می کنید. برخی از جنبه هایی که باید به 

کشت متمرکز،  آبیاری،  کودها،  از: چگونگی مصرف و سازماندهی 

از منابع دیگر. با این حال، برای دستیابی به  تک کشت و استفاده 

از  استفاده  کشاورزی مدرن و  باید مفهوم  کشاورزان  اهداف،  این 

فناوری را بخوبی درک کنند.
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پــهپــادهــا، 
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مـــی آورنـــد
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پهپاد )هواپیمای بدون سرنشین(، به عنوان 
یکی از جالب ترین نوآوریهای چندمنظوره 
توجه  مورد  طور گسترده  به  کنونی،  سده 
قرار گرفته  است. استفاده های فراوانی برای 
پهپادها در صنایع مختلف وجود دارد؛ ولی 
به طور ویژه می توانند به اثربخشی کار در 
صنعت کشاورزی کمک کنند. برای نمونه، 
خاک  بهداشتی  اسکنهای  می توانند  آنها 
محصوالت  سالمت  بر  و  دهند  انجام  را 
نظارت داشته باشند؛ کودها را در مزرعه 
آب و هوا  آبرسانی،  را  مزارع  برند؛  کار  به 
را ردیابی، و عملکرد محصوالت را براورد 
کنند و در نهایت، داده ها را جمع آوری و 
با  آنالیز کنند.  واکنش سریع  برای  را  آن 
استفاده از پهپادها برای انجام تمامی این 
کارهای  در  می تواند  کارها، یک کشاورز 
خود، کارامدتر و مؤثرتر عمل کند. پهپادها 
را  انسانی  خطاهای  می توانند  همچنین 
حذف کنند و در نتیجه، داده های درخور 
 اعتمادتری را برای کشاورزان ارائه دهند. 

کشاورزی در مزرعه ای با 

پهپادهای مختلف

کاربردهای اصلی پهپادها در کشاورزی:
یا  پهپادها  ارائه  در  پیشرو  توزیع کنندگان  از  یکی  عنوان  به   »  Drone fly »شرکت 

هواپیماهای بدون سرنشین تجاری، مطلب مطبوعاتی جالبی را منتشر کرده است 

آن چهار استفاده اصلی از پهپادها را در صنعت کشاورزی توضیح می دهد.  که در 

کاربرد عبارت است از: نقشه بردای زمین زراعی با سنسور دوربین مادون  این چهار 

آبیاری با پهپادهای  قرمز، سمپاشی و اسپری محصول با یک پهپاد پاششی، مدیریت 

مجهز به دوربین حرارتی و نظارت بر دامها و چارپایان اهلی با پهپادهای مجهز به 

دوربین تصویربرداری.

آن الف( نقشه برداری از زمین کشاورزی و نظارت بر 
با استفاده از یک پهپاد که دارای سنسورهای دوربین مادون قرمز است، می توان 

آنالیز فتوسنتز و سالمت گیاه کمک کرد. پهپادها، طیف نوری را که گیاه  به 

برای فتوسنتز به کار می برد، شناسایی و به کمک این ابزار توانمند، 

باشند.  داشته  گیاه  سالمت  از  بهتری  درک  می توانند  کشاورزان 

همچنین پهپادها می توانند نقشه های GPS از زمینهای کشاورزی 

آن بتوانند به کشاورزان برای برنامه ریزی  تهیه کنند تا از راه 

از  استفاده  به حداکثررساندن  به منظور  کشت محصول 

از هواپیماها  گذشته نیز،  کود، یاری رسانند. در  آب، و  زمین، 

آنها  برای نقشه برداری زمینها استفاده می شد؛ ولی استفاده از 

پرداخت  را  آن  باید هزینه سوخت  تنها  نه  زیرا  بود؛  گران  بسیار 

آن افزوده می شد.  می کردند؛ بلکه هزینه های دستمزد خلبان نیز به 

کشاورزان،  برای  و  است  نزدیکتر  به صرفه  بسیار  پهپادها،  از  استفاده 

سرمایه گذاری  خود  پهپادهای  روی  آنها  اگر  زیرا  است؛  سودمند  بسیار 

کنند و به شیوه  از زمینهای خود به شکل دلخواه نقشه برداری  کنند، می توانند 

آن را مورد ارزیابی قرار دهند. مناسب 

ب( سمپاشی و اسپری محصوالت
سمپاشی و انواع افشانه و اسپری کردن محصول، به طور معمول به صورت دستی 
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و به کمک  یک هواپیما یا نصب دستگاه پاششی 

بر روی بدنه هواپیما انجام می شود؛ ولی امروزه 

داد.  انجام  با پهپادها  را می توان بسادگی  کار  این 

و  اسپری  برای  که  دارند  مایعی  ذخیره  پهپادها، مخازن  این گونه 

کار را به صورت خودکار  سمپاشی محصول استفاده می شوند و 

روش  از  ایمن تر  بسیار  روش  این  می دهند.  انجام  )اتوماتیک( 

از عملیات  انجام می شود وحتی  به صرفه تر  سمپاشی با هواپیما 

دستی سمپاشی با یک هواپیما خواهد بود. 

آبیاری مزارع با پهپادها ج( مدیریت 
به  کمک  از دوربینهای حرارتی برای  آبیاری،  پهپادها برای مدیریت 

یا  آب  ذخایر  دارای  نواحی  برجسته کردن  و  فراگیر  دید  و  بینش 

بینش و  با داشتن  استفاده می کنند.  دارای خاک خشک  مناطق 

دید فراگیر از هر سطحی از زمین زراعی، کشاورزان می توانند از این 

راه، شرایطی را که به رشد محصوالتشان کمک می کند و جنبه های 

آنها را تغییر می دهد، در راستای به حداکثر رساندن عملکرد  عملکرد 

و کیفیت محصول، بهتر درک کنند. همچنین، استفاده از پهپادها 

آبیاری می تواند به کشاورزان کمک کند تا بررسیهای  برای مدیریت 

یا  شدید  حّدی  آب و هوای  شرایط  در  که  مواردی  در  را  بیشتری 

آورند.  غیرعادی هستند، به عمل 

د( پایش و نظارت بر دامها
کنترل از راه دور  پهپادها، از دوربینهای حرارتی و یک خلبان دارای 

برای پایش و نظارت بر چارپایان اهلی استفاده می کنند. با داشتن 

که به طور پیوسته، دامها و دیگر چارپایان را می پاید،  این دوربین 

در  تا  کند  بررسی  زمانی  در هر  را  آنها  دور می تواند  راه  از  خلبان 

گم  باشند؛  آسیب دیده  اهلی،  یا دیگر جانوران  که دامها  صورتی 

کار به حفظ  این  کنند.  آنها را مشاهده  شوند و یا به دنیا بیایند، 

به  در دستیابی  کشاورز  به  و  کمک شایانی می کند  دامها  ایمنی 

سود بیشتر یاری می رساند. 

گفت، پهپادها می توانند به افزایش بهره وری  در مجموع می توان 

خطاهای  مقدار  و  هزینه ها  به حداقل رساندن  کشاورزی،  صنعت 

ایجادشده، کمک کنند.

نیک گالنزر- مه 2018

منبع: 

www.cropinsruancesolution.com
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تازه هـای جهـان بیمـه و کشـاورزی

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

درگفتوگوبارئیسادارهکلبیمهزراعت:

آغاز گفت وگو،  آقای مهندس، در  ع.ص: 

در  که  باالیی  سابقه  برحسب  آنکه  با 

و  دارید  کشاورزی  محصوالت  بیمه  حوزه 

صندوق  مجمـــوعه  در  نام آشنایی  چهره 

آشنایی  برای  اما  کشاورزی هستید،  بیمه 

مخاطب جدید فصلنامه  که  بهره بردارانی 

معرفی  هستند،  آن  تازه  رویکرد  با  بویژه 

کوتاهی از سوابق خودتان را بفرمایید؟

من حمید کریمی هستم. دانش آموخته 

از  پیش  که  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 

اداره  ریاست  مسئولیت  در  امروز  اینکه 

صندوق  زراعی  محصوالت  بیمه  کل 

کارشناس،  عنوان  به  کنم  وظیفه  انجام 

اداره در حال  کارشناس مسئول و معاون 

بیمه شـــدگان  و  بیمه گـــذاران  به  خدمت 

خدمتی  سابقه  بوده ام.  کشاورزی  بخش 

بر  به سال 75  بیمه  من هم در صندوق 

می گردد که البته پیش از آن هم 7 سال در 

شعبات بانک کشاورزی فعالیت کرده بودم 

و در مجموع از 23 سال خدمت در حوزه 

آن  بیمه محصوالت کشاورزی، فقط 4 ماه 

آن هم در  از بخش زراعت جدا بودم و  را 

کشاورزی  بیمه  صندوق  بازاریابی  بخش 

بوده است.

خب اگر موافق باشـــید برویـــم سراغ 

کل تحت مسئولیت  اداره  شـــرح وظایف 

شما؟

 37 مجموع،  در  و  کلزا  جــــو،  گندم، 

زیـــر پوشش خدمات  که  زراعی  محصول 

از جمله  دارد؛  قرار  بیمه  بیمه ای صندوق 

زراعت،  اداره  که  هستند  محصـــوالتی 

را  آنها  خســارت  پرداخت  و  بیمه  فـرایند 

این وادی، زمانها  اگرچه در  پایش می کند. 

آنها تفاوت هایی دارد. در ابتدا ما  و مراحل 

  با کوله باری از تجربه و دلسوختگی برای بخش کشاورزی و سرمایه های سبز 
کاشته شده در دل میلیون ها هکتار زمین زراعی، اعم از بیمه شده و نشده سخن 
می گوید؛ تا جایی که رنجش خود را از برخی تصمیم های دیرهنگام در پیشگیری 
نکردن از خسارت های سنگین به این سرمایه ها پنهان نمی کند. مدیری که سرد 
و گرم چشیده مسائل زراعت شده است و با ذکر جزئیات از مثالهایی که برای هر 
پرسش ما تشریح می کرد، سعی در انتقال دقیق دیدگاههای خود در مورد موضوع 
بحث را داشت و گفت وگو را پربارتر می ساخت که البته متأسفانه باتوجه به کمبوِد 
جا برای ارائه به دلیل کاهش حجم و تعداد صفحات این دوره از فصلنامه، در اینجا 

ناگزیر به حذف آنها شدیم.
 فعالیتهای گسترده اش در زمینه مسائل و امور زراعت، بویژه از دیدگاه امور بیمه 
و مدیریت ریسک در این سالها، همواره همراه با حضور در عرصه امور پژوهشی و 
اجرایی حوزه تحقیقات و مطالعات تخصصی این بخش نیز بوده که افزون بر غنا 
بخشیدن به کارهای سازمانی، وی را در زمینه پژوهش و نگارش تخصصی هم، پویا 
نگهداشته است و اگر د   ل نگرانی های اجرایی مانع نمی شد، با آن سابقه تهیه مطالب و 
مقاالت پژوهشی، بویژه در شماره های گذشته فصلنامه بیمه و کشاورزی و همچنین 
انگیزه هایی همچون کسب جوایز ارزنده در تهیه کتاب های ترویجی مناسب نظیر 
کتاب »آشنایی با عملیات بیمه محصوالت زراعی« و چند اثر دیگر، اکنون نیز چه 
بسا آثار و کتاب های ارزشمند دیگری را برای فعاالن زراعی کشور، فراهم می  آورد. 
در هر حال، گفت وگوی ما که با حضور همزمان دکتر افشین فهیما، رئیس اداره کل 
آموزش و اطالع رسانی صندوق بیمه کشاورزی و دکتر حسین رسول اف، سردبیر 
علمی-  از  پیش رو،  شماره  این  از  رویکردش  )که  کشاورزی«  و  »بیمه  فصلنامه 
پژوهشی، به آموزشی، ترویجی و تحلیلی، تغییر کرده است(؛ غنای فنی - ترویجی 
باالیی یافت. اگرچه این نکته مهم را نیز نمی توان نادیده گرفت که با وجود تالش 
برای حفظ محور اصلی بحث، یعنی بررسی خسارتهای سرمازدگی و راهکارهای 
کاهش آن، در جاهایی، صحبت از دیگر مسائل و چالشها هم پیش آمد که اجتناب 
ناپذیر بود. به هر روی، در ادامه، ماحصل گفت وگوی ما با مهندس حمید کریمی، 

رئیس اداره کل بیمه زراعت صندوق بیمه کشاورزی، را می خوانید:
علیرضا صفاخو

مراعات تاریخ کشت در زراعت؛ تنـها 
راه کاهش خســارت سرمازدگـی

پــرونــده
ویـــــژه 
فــصـــل
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پـرونـده ویــژه فـصـل

سرمازدگی، چالشها و راهکارها

قالب سامانه جامع  در  را  مکانی  اطالعات 

و  می کنیم  ثبت  صندوق  کشاورزی  بیمه 

به  می شود.  کشیده  نقشه  ثبت،  از  پس 

مشخصات  پایش،  مرحله  انجام  دنبال 

ثبت  نشده،  یا  شده  بیمه  از  اعم  مزرعه 

آن  به  اداره  این  کارشناسان  تا  می شود 

کنند و بدانند چه مناطقی بیمه  مراجعه 

مدیریت  مزارع  کدام  یا  نشده اند؟  یا  شده 

شده  پایش  اگر  یا  نداشته اند!؟  یا  داشته 

مزرعه  دارد؟  )پیشینه(  عقبه ای  چه  است 

مزرعه  )پیشینه(  عقبه  یا خیر؟  بوده  دیم 

آن با علف های هرز مبارزه  آیا در  چیست؟ 

سابقه  دنبال  دیگر  واقع  در  نه؟  یا  شده 

مزرعه نمی گردیم که مدیریتش خوب بوده 

داده  آب  و  کود  آن  به  کشاورزش  نه؟  یا 

که  است یا خیر؟ اصال مشخص می شود 

این مزرعه همان مزرعه مطالعه شده قبلی 

آن  یا نه؟ مالک  ارزیابی هست  و مشمول 

تغییر کرده است؟ در واقع اطالعات پایش 

در یک سیستم هست و اگر خسارت وارد 

آن  درصد  تعیین  در  می تواند  باشد  شده 

میزان  که  کند  اعالم  یا  کند  زیادی  کمک 

خسارتها کلی یا جزئی است؟ 

اطالعات جغرافیایی  آیا  آقای مهندس، 

کلزا  گندم، جو و  از مزارع  کاملی  متقن و 

وجود دارد؟ 

از  مجمــــــوعه ای  جمع آوری  حال  در 

و  هستیم  کشــــور  جغرافیایی  اطالعات 

دوره ای  در  که  مبناست  این  بر  ما  تالش 

کل  کلزا  و  جو  گندم،  مزارع  از  ساله   5

به  اگر  که  شود  جمع آوری  الزم  اطالعات 

گردآوری شود، به طور قطع  طور صحیح 

کشور وجود  می توانم بگویم درهیچ جای 

ندارد. 

هم اکنون در چه مرحله ای هست و چه 

مقدار از کار پیش رفته است؟

ما در این مورد از 3- 4 هزار کارگزار در 

می گیریم.  کمک  کشور  مختلف  مناطق 

که  ســــــالی هست  سه  یا  دو  هم اکنون 

اما  کژدار و مریز پیش رفته است،  به طور 

از امسال در حال ورود به سیستم است. 

نیاز  اساس طرح های مورد  بر  که  آنجا  از 

اطالعات الزم را در پایان با هزینه صندوق 

بیمه، جمع آوری می کنند؛ سعی می کنیم 

تا  باشد  درست  به دست آمده،  اطالعات 

بیمه ای  جــدیــد  طـــرح های  اجرای  منبع 

شود. ارزیابی ها  در  بیشتر  دقت  و  باشد 

دکتر رسول اف: در سالـــهای اخــیر چه 

تغییراتی در بخش بیمه زراعت رخ داده است؟

نسبت به چند سال پیش دستورالعمل ها 

دستـــورالعمــل های  است.  شــده  بیشتر 

مختلفی مـــانند دستــــورالعمل پایـــش، 

مشخصات  نرم افزاری  ثبت  دستورالعمل 

ِکیل گیری  مزارع بیمه شده ، دستورالعمل 

از مزارع و طرحهای بیمه ای جدیدی مانند 

»بیمه  و  عملکرد«  شاخص  بیمه  »طرح 

بیمه ای  طرح های  به  که  داشته ایم  پایه« 

موارد  از  مهمتر  است.  شده  اضافه  ما 

الکترونیکی جامع بیمه  یادشده، »سامانه 

گذشته  که طی دو سال  کشاورزی« است 

از  اعم  اطالعات،  همه  و  شده  راه اندازی 

آنجا ثبت می شود.  ارزیابی در  بیمه گری و 

برای  درست  مطالعات  از  باید  فقط  ما 

کنیم.  استفاده  تحلیل  و  گزارش گیری 

ارزیابی در  اینکه روشهای بیمه گری و  کما 

است. کل عوض شده  گذشته به  8 سال 

سطح  میــــزان  حاضر  حال  در  ع.ص: 

حــــوزه  در  کشــــور  بیمه شــــده  اراضی 

محصوالت زراعی چه اندازه است؟

پانصد  و  میلیون   12 کشور،  کل  در  ما 

 10 که  داریم  زراعی  اراضی  هکتار  هزار 

آنها قابلیت بیمه شدن  از  میلیون هکتار 

هم  بقیه  نیم  و  میلیون  دو  آن  دارد. 

که مشمول  است  دربرگیرنده محصوالتی 

از  درصد   90 واقع  در  نمی شود.  ما  بیمه 

بیمه  پوشش  زیر  زراعی  محصوالت  انواع 

شبدر،  مانند  محصوالتی  جز  به  هستند؛ 

شرایط  که  آنها  مانند  و  ماش   ، اسپرس 

بیمه پذیری ندارند. 

زراعی  مزارع  از  سطحی  هم اکنون چه 

خسارت  میزان  و  نــــوع  و  هستند  بیمه 

سرمازدگی در این زیربخش چگونه است؟

دویست  و  میلیون   3 هم اکنون 

هزارهکتار که معادل 30 درصد از کل مزارع 

است، زیر پوشش بیمه قرار دارد که البته 

است.  داشته  فرق  محصول  به  محصول 

گفت  می توان  هم  خسارتها  نوع  درمورد 

محصوالت  از  درصد   90 در  سرمازدگی  که 

فقط  شاید  رو  همین  از  و  هست  ما 

نباشد.  بیمه  زیرپوشش  محصول  چهار 

عمده ترین محصوالِت در معرِض مخاطره 

کلزا  گندم، جو و  سرما نیز، بیشتر شامل 
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مبنای  بر  هم  برنج  زراعت  که  می شود 

سطوح و پرتفویی که دارد، مورد توجه است.

محصول  چهار  این   گفت،  می توان  آیا 

آسیب  کلزا و برنج(، بیشترین  )گندم، جو، 

را از سرمازدگی می بینند؟

نه؛ چونکه آسیب های برنج، به طورعمده 

کلزا هم در مخاطره  از خشکسالی است. 

می بیند  آسیب  سرما  و  پرندگان  هجوم 

از  بیشتر  ترتیب  به  نیز  جو  و  گندم  و 

آسیب  سرمازدگی  بعد،  و  خشکسالی 

می بینند. البته این مسئله به تغییر اقلیم 

هم ارتباط دارد. یک زمان شاید سرمازدگی، 

60 درصد خسارتها را دربر می گرفت؛ ولی بر 

گذشته،  آمار طی 5 سال  آخرین  اساس 

30 درصد خسارتهای کل محصوالت زراعی، 

و  است  بوده  زمستانه  و  بهاره  از سرمای 

به عکس، 60 درصد سهم خشکسالی است. 

البته شاید امسال کمی شرایط تغییر کرده 

باشد، اما در پنج سال گذشته خشکسالی 

سهم پررنگی در بین خسارات داشته است.

بروز  در  مدیریتی  عوامل  میان  این  در 

در  بویژه  زراعی،  محصوالت  به  خسارتها 

زمینه سرمازدگی چقدر نقش داشته است؟

بسته به نوع محصول و توقع کشاورز 

کشت، همیشه نقش داشته است. به  از 

منطقه ای  در  فرض(  )به  شما  مثال  طور 

گندم  کشت  مناسب  که  بوشهر  مانند 

می کنید.  کشت  دیم  گندم  نیست،  دیم 

است، پس من به  اشتباه  پایه  از  کار  این 

لحاظ مدیریتی چه چیزی را نقد کنم؟! اصال 

نباید کشت می شده است. منتها سیاست 

این بوده است و منبع  بخش )کشاورزی( 

ما  است.  دیم  گندم  نیز  کشاورزان  درآمد 

می کنیم؛  بیمه  را(  محصول  )بناچار،  هم 

اما با روش خاص خودش بر اساس تولید 

هر شهرستان. ممکن است، جایی 100 کیلو 

را  کیلو   10 همان  ما  باشد،  داشته  تولید 

مثل سابق  دیگر  واقع  در  می کنیم.  بیمه 

که  نمی کنیم  محاسبه  کلی  صورت  به 

متوسط تولید زیاد را با تولید کم در هکتار 

متوسط بگیریم. 

برای  مطمئن  و  قطعی  راهــــکاری  آیا 

برای  سرمازدگی  خســـــارت  از  پیشگیری 

کشاورزان وجود دارد؟

از وقوع  بعد  که  با عملیاتی  کشاورزان 

کار  )این  می توانند  هست،  سرمازدگی 

خسارت  میزان  هم  اگر  دهند(؛  انجام  را 

وقوع  میزان  می توانند  اما  نشود  صفر 

میان،  این  در  دهند.  کاهش  را  خسارت 

عوامل  مهمترین  از  یکی  کشت،  »تاریخ 

خسارتهای  کاهش  و  پیشگیری  بر  مؤثر 

کلزاست«.  محصول  در  بویژه  سرمازدگی، 

حتی اگر تاریخ کشت کلزا، یک و در نهایت 

دو روز با تاریخ توصیه شده و درست کشت 

تولید  کل  در  باشد(،  کند)متفاوت  تغییر 

آن  از  داشت.  اساسی خواهد  نقش  کلزا، 

از  اثر سرما  در  کلزای شما  کل  اگر  طرف 

بماند؛  باقی  مرکزی  جوانه  اما  برود،  بین 

دوباره  شما  زراعت  حال همچنان(  این  )با 

را  تولید  زیاد  کرد و قسمت  رشد )خواهد( 

خواهید داشت.

نوعی  می توان  خسارتها  ارزیابی  در  آیا 

سیستم  در  و  بود  قائل  آن  برای  تنوع 

برای  جایگاهی  صندوق  سامانه  هوشمند 

آن تبیین کرد؟

خیر. تنوع نوع خسارت در مورد گندم و 

جو به قدری هست که نمی شود سیستم 

فرض  به  که  باشد  هوشمند  حد  این  در 

شد  خاص  درجه  یک  زیر  دما  اگر  بگویم 

خسارت داریم و اگر نرفت، خسارت نداریم. 

پوشیده  درصورت  گندم  مثال،  طور  به 

را  زیر صفر  برف، دمای 25 درجه  با  شدن 

هم تحمل می کند، در صورتی که محصولی 

مانند برنج هم داریم که 9 درجه باالی صفر 

در خزانه هم برای آن سرما حساب می شود 

به اندازه ای  واقع  در  می رود.  بین  از  و 

نمی توان  که  هست  سرمازدگی  در  تنوع 
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محصوالت  نوع  همه  برای  واحد  نسخه 

پیچید. آنها  به  سرمـــازدگی  خســـارت  و 

نتیجه  که  را  موضوعهایی  این  آیا 

ناهماهنگی با دیگر بخشهاست )مثل الزام 

بیمه کردن مناطق پرریسک به رغم حتمی 

از متولیان دیگر  بودن خسارت( نمی توان 

بخش بخواهید که با شما هماهنگ شوند؟

کنیم.  ما نمی توانیم چیزی را تحمیل 

وزارت  به  توانیم  می  فقط  ما  مثال  برای 

منطقه  در  مثال  بگوییم  جهادکشاورزی 

داریم.  سرمازدگی  خسارت  ساله  هر  الف، 

الگوی  خصوص  در  وزارتخانه  مسئوالن 

کشت منطقه یا راهکارهای پیشگیری از آن 

تدابیری بیندیشند.

دکتر رسول اف: در مجموع کدام ارگان را 

متولی اصلی این موضوع می دانید؟

وزارت جهــــاد کشـــاورزی و ســــازمان 

هواشناسی کشاورزی.

در خود وزارتخانه کدام معاونت یا اداره، 

متولی این موضوع است؟

کاهــــش  و  بحـــران  مدیریت  دفتــــر 

مخاطرات بخش کشاورزی که زیرمجموعه 

وزارت  اقتــــصادی  و  برنامه ریزی  معاونت 

جهادکشاورزی است.

اما مدیریت بحران که مربوط به بعد از 

بروز بحران است.

ریسک  مدیریت  نام  به  ارگانی  اما  بله. 

در جهادکشاورزی نداریم. چند سال پیش 

که با حمایت صندوق  هماهنگی هایی شد 

بیمه، دفتر مدیریت ریسک ایجاد شود و با 

کار تا جایی پیش رفت،  هم لینک باشیم. 

جای  که  حالی  در  نشد.  انجام  بعد  اما 

مثال  است.  خالی  عمالً  ریسک  مدیریت 

سیل خوزستان که بسیاری از مزارع گرفتار 

هواشناسی  سازمان  وقتی  شدند.  سیل 

مدیریت  می توانیم  ما  می کند  پیشبینی 

کنیم تا دست کم میزان خسارتها به میزان 

پیش  دو سال  یابد.  کاهش  درخورتوجهی 

آمد، سد دز، پر شد؛  که در خوزستان سیل 

باز  را  بود، سد  فاجعه  بروز  در حال  چون 

آب رفت!  کردند و 40 هزار هکتار مزرعه زیر 

امسال هم همین اتفاق افتاد. در مدیریت 

آخر  ریسک هم مسئولیت بیمه در حلقه 

هم  بیمه  صندوق  اساسنامه  در  است. 

می توانید  چنین  این  طرح های  در  آمده 

کمک کنید، نه اینکه مستقیم وارد شوید. 

کنیم و  ما در حد توصیه می توانیم عمل 

را  دستگاه هایی  و  کردند  رعایت  اگر  اینکه 

می توانیم  کم شد،  که خسارت  گذاشتند 

نمونه دستگاه  طــــور  به  دهیم.  تخفیف 

دمنده باد را نمی توانم مستقیم از کشاورز 

و  باغها  در  تنها  بگذارد؛  باید  که  بخواهیم 

در  شود.  می  گفته  توصیه  حد  در  مزارع 

واقع صندوق بیمه کشاورزی مجاز نیست 

تا مانند بیمه ایران که بر اساس اختیارات و 

مجوز اساسنامه اش برای کاهش خسارت 

برخی  نمونه(  )برای  خودش  هزینه  با 

پیچ های خطرناک در جاده ها را بر می دارد، 

کند. ما  اقدام به اجرای چنین برنامه هایی 

چنین راهکاری در اساسنامه نداریم. 

از  کشورها  بیشتر  در  طورمعمول  به 

آمریکا )به عنوان یکی از کشورهای  جمله 

و  پیشرفته(  کشـــــاورزی  اقتصاد  دارای 

منظقه،  توسعه  راه  در  کشورهای  حتی 

مجموعه  زیر  کشاورزی،  بیمه  مجموعه 

مدیریت ریسک است، ازهمین رو هماهنگی 

اقدامها را در  این  الزم وجود دارد و عمده 

که  است  چگونه  می دهند.  انجام  بیمه  

الگــــوهای  حتی  اینکه  به رغم  ایران،  در 

همین  بر  نیز  همسایه  کشورهای  دیگر 

زیر مجموعه  بیمه  است، مجموعه  گونه 

مدیریت ریسک نیست؟

ریسک  مدیریت  باید  اول  من  نظر  به 

اجرا شود، بعد در مورد زیر مجموعه رفتن 

چنین ارگانی صحبت کرد. من در مجموعه 

خودم می توانم مدیریت ریسک ایجاد کنم، 

اما اگر در مجموعه جهاد کشاورزی ایجاد 

آنها  شود، من هم می توانم زیر مجموعه 

خودم  اطالعات  چارچوب  در  من  بروم. 

مدیریت ریسک دارم. 

بی پاسخ  پرسش  این  همچنان  آنگاه 

 100 برداشت  با  مزرعه ای  آیا  که  می ماند 

کیلوگرم گندم در هکتار باید بیمه شود؟

مـــا باید سیاستـــهای وزارت جهــــــاد 

اما خب می توانم  کنیم.  اجرا  را  کشاورزی 

تغییردهم  گونه ای  به  را  ام  بیمه ای  روش 

تا هم صندوق بیمه در حد همان 100 کیلو 

محصول را متعهد شود و هم میلیاردها 

تومان سرمایه صندوق هدر نرود. دو سال 

گفته  به ما  از وزارت جهادکشاورزی  پیش 

شد برنج را حمایت نکنید، ما هم نکردیم. 

دانسته  مجاز  که  کشور  شمال  در  فقط 

شده بود، بیمه انجام شد و تحت حمایت 

دولت قرار گرفت.

دکتر فهیما: در این سالها گندم بیشتر 

در کدام مرحله آسیب پذیری داشته  است؟ 

تمام محصوالت زراعی در مرحله ساقه 

.البته  آسیب می بینند  از سرما  گلدهی  و 

همان طور که قبالً هم اشاره کردم، گندم 

برف  پوشش  با  را  صفر  زیر  درجه   25 تا 

تحمل می کند، اما در مرحله گلدهی حتی 

یک درجه زیر صفر را هم تحمل نمی کند. به 

طور مثال اگر از اوایل اسفند به خوزستان 

مرحله  در  گندم ها  که  می بینید  بروید 

و  آنها شکوفا شده  گلهای  خوشه  است. 

در حال تلقیح و ایجاد خوشه  است. اما اگر 

آذربایجان غربی بروید، در شرایط  آذرماه به 

نرفته  است.  پنجه هم  به  عادی محصول 

زمان گلدهی به منطقه سردسیر، گرمسیر 

و معتدل بستگی دارد و به لحاظ فصلی از 

بهمن تا اردیبهشت مناطق از گرمسیر به 

سردسیر، تقسیم بندی می شود. 

آیا در این مرحله کشاورزان باید  ع. ص: 

دقت بیشتری داشته باشند؟

کشاورزان  که  است  این  امر  حقیقت 

کاری نمی توانند بکنند؛ چون  این جهت  از 

می توان  را  باغ  نیست.  باغ  مثل  زراعت 

و  آتش  کردن  روشن  حصار،  کشیدن  با 

اگرچه  کرد.  محافظت  خاصی  تجهیزات 

می تواند  کشاورز  بهاره  سرمــــای  برای 

آب به  بالفاصله بعد از سرما با دادن کود و 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

زمین، به جای 70 درصد خسارت، متحمل 

سرمای  از  اما  شود؛  خسارت  درصد   30

می رود.  بین  از  محصول  کل  زمستانی 

به  کشت  تاریخ  تنها مراعات  این میان  در 

در  مثالً  می کند.  کمک  زمستانی  سرمای 

آذربایجان غربی می توان در  استان  همین 

که  اما هم اکنون  کرد،  کشت  15 شهریور 

نمی توان  زیاد  است،  شده  متفاوت   اقلیم 

کرد. با روال  این موضوع هم حساب  روی 

آذر مرحله  عادی و کشت شهریور ماه تا 15 

پنجه  است که با پوشش برف زیر 25 درجه 

هم مشکلی پیش نمی آید؛ فقط کافی است 

آبان ماه گندم  آخر  آذربایجان غربی،  که در 

کاشته شود. وقتی محصول به پنجه نرفته 

اولین  افتادن به موسم سرما با  باشد، با 

سرما محصول از بین می رود. این نکته ها 

مدیریتی  نکته های  عنوان(  )به  می توان  را 

کشاورزان  اما هم اکنون  کرد؛  قلمداد  الزم 

فقط به این فکر می کنند که باران چه موقع 

زراعت  بیشتر  و  نمانند!  آب  بی  تا  می آید 

آبیاری می کنند. خود را در پاییز با بارندگی 

از  را  آسیب  بیشترین  ما  شما  نظر  به 

مراعات نشدن تاریخ کشت می خوریم یا از 

نکاشتن بذر نامناسب. از کجا ضربه  اصلی 

را می خوریم؟

چون  کشت.  تاریخ  نکردن  مراعات  از 

استاندارد های بذر باید مورد تأیید باشد.

و  اینکه مناسب منطقه سردسیری  یا 

گرمسیری باشد...؟

خیر. بذرهای ما یک نوع هستند. تعداد 

زیاد  سرما  و  خشکی  به  مقاوم  بذرهای 

نیست. بذرهای سرداری، چمران، روشن و 

امید در گندم را در هر جای کشور می کارند، 

اما استثناهایی مانند بذر "کریم" در گندم 

سطحش  است،  خشکی  به  مقاوم  دیم، 

کم بوده و در مرکز تحقیقات دیم  خیلی 

استان کرمانشاه تولید شده  است. در واقع 

اگر قرار باشد فقط روی عامل بذر حساب 

که  اگر تنوع واریته و حجمی باشد  کنیم، 

کنیم  مختلف  اقلیم های  تنوع  با  بتوانیم 

عالی هم می شود، اما هم اکنون فقط روی 

کشت می توان متمرکز بود؛  مراعات تاریخ 

تحقیقاتی  مراکز  توصیه های  چون حسب 

در اراضی دیم قبل از اولین بارندگی مؤثر، 

کشت شده باشد. به  باید محصول  حتماً 

آمار هواشناسی نشان می دهد  طور مثال 

آبان حتماً  اخیر در تاریخ 15  طی 30 سال 

چون  حاضر  حال  در  اما  داریم  بارندگی 

شرایط اقلیمی تغییر کرده  است؛ کشاورزی 

گندم  تاریخ  این  از  قبل  باید  که  هم 

می کاشت، نمی کارد. این را کنار این مسئله 

بذرهای  که  وجودی  با  که  بگذارید  هم 

استاندارد گواهی شده  است، اما چون بذر 

گران شده  است خیلی  اخیر  هم دو سال 

پارسال  خودمصرفی  بذر  از  کشاورزان  از 

که همین مسئله  استفاده می کنند  خود 

کاهش عملکرد  به طور خودکار 30 درصد 

را به دنبال دارد.

از  باید  کشاورز  را  کشت  تاریخ مناسب 

مراکز خدمات بپرسد یا اداره هواشناسی؟

آن هم زیر مجموعه  مراکز خدمات؛ که 

و  هستند  کشاورزی  جهاد  ترویج   ادارات 

تحقیقات  مراکز  از  را(  )اطالعات  هم  آنها 

تحقیقاتی  مراکز  جهادکشاورزی می گیرند. 

کاشته اند  نمونه  مزارع  در  که  را  بذری 

توصیه  کشت  برای  داده است،  جواب  و 

از  را(  )اطالعات  هم  کشاورزان  می کند. 

مراکز خدمات می گیرند. 

دکتر فهیما: مواردی هم داشته ایم که 

بر  کشاورز  و  باشد  بوده  اشتباه   اطالعات 

باشد،  کاشته  شده،  توصیه  تاریخ  اساس 

اما چون توصیه دقیق نبوده، خطا رخ داده 

باشد؟

می آید.  پیش  حالت  دو  موارد  این  در 

آنها  کشت  که تاریخ  ما مزارعی داشته ایم 

رعایت شده؛  اما خسارت دیدند؛ اما مزارعی 

که تاریخ کشت را رعایت نکردند،  هم بوده 

از  بنابراین،  ندیدند!  آسیبی  محصول  اما 

اقلیمها،  تغییر  به  باتوجه  نگذریم،  حق 

کند.  چه  نمی داند  کشاورز هم  هم اکنون 

اما به هر صورت بر اساس قواعد علمی و 

ساله   30 مواقع  این  در  مبنا  آمار  تجربی 

واقع  در  نیست.  دوساله  معیار  و   است 

کل  اساس  بر  و  می سنجند  را  درازمدت 

منطقه  هواشـــناسی  ایستگاه  اطالعات 

بگویم  خودمانی  می گویند.  را(  )توصیه ها 

کشاورز باشد، باید بر مبنای  کشاورز،  اگر 

درازمدِت  تجربه های  به  استناد  و  اصولی 

توصیه شده بکارد.

کنترل  را  کشت  تاریخ  شما  ع.ص: 

غـــرامت  داشت  مشکل  که  اگر  می کنید 

ندهید؟

غرامت می دهیم، فقط از لحاظ مدیریتی 

)مبلغی را( کم می کنیم. چون تاریخ کشت 

کاهش میزان محصول شده  است.  باعث 

بود،  منطقه ای  اطالعات  اساس  بر  قبالً 

هم اکنون با توجه به پایش بهتر و دقیق تر 

می توانیم اظهارنظر کنیم.

پارسال  به  نسبت  خسارت  پرداخت  در 

چه تغییری داشته ایم ؟

 97  -96 زراعی  سال  در  خاص  طور  به 

کم داشته ایم  که سرمای زمستانه خیلی 

و سرمای بهاره هم فقط در برخی مناطق 

بوده؛ بیشتر خسـارتها از خشکسالی بوده 

 است. سرمای ده سال اخیر عمدتاً زمستانه 
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بوده،  اما در 4 سال  اخیر به سمت سرمای 

هم اکنون  کرده ایم.  پیدا  سوق  بهاره 

نیست...! زمستان  دیگر  ما  زمستانهای 

دکتر رسول اف: این تغییر اقلیم از کی 

شروع شد؟

 1387 سال  از  اقلیمی  تغییرات  اصل 

آن  از  پیش  سال  چند  اما  شد؛  شروع 

 79  -  78 در  اگرچه  و  بود  خوب  )اوضاع( 

هم خشکسالی داشتیم، اما از 86 به بعد، 

خشکسالی را هر سال داشته ایم. این نوع 

از تأثیرگذاری سرما ) سرمای بهاره( 4 سال 

است که بالی جان زراعت ما شده  است.

مشکل سرمازدگی در مورد کلزا چگونه 

است؟

)توضیحات  روال  همین  به  هم  کلزا 

پیشگفته درباره گندم( است. البته  از نظر 

گندم است .در  کلزا حساستر از  تقویمی، 

مرحله  اول گل، بعد ساقه.

بهاره  سرماهای  که  هم اکنون  پس 

از سرما  کلزا  یافته،  آسیب دیدگی   افزایش 

هم بیشتر می شود؟ 

بله بیشتر می شود. 

از  هم  کلزا  عمده  و  اصلی  خسارتهای 

تاریخ کشت نامناسب است؟

حمله  از  بیشتر  هم اکنون  کلزا  نه! 

جوانه  واقع  در  می بیند.  خسارت  پرندگان 

است.  کلزا خیلی خوش طعم  گل  مرکزی 

)در  هم  دیگری  دانه  پرنده  اگر  حتی 

بویژه  می رود.  کلزا  سراغ  باشد،  دسترس( 

که معموالً در شهریور و مهر سطح سبز 

تازه  محصوالت  سراغ  پرنده هم  و  نیست 

جوانه زده می رود. 

آیا به روشهای مشابه  اطراف فرودگاه ها 

گریزدهنده  امواج  ارسال  دستگاه های  که 

کشاورزی  برای  نمی توان  هست،  پرندگان 

هم تدبیری اندیشید؟

حفاظت  سازمان  را  روش هایی  چنین 

محیط زیست ممنوع کرده است.

با شلیک چطور!؟

شلیک هم ممنوع است؛ چون سازمان 

محیط زیست بر این اعتقاد است که پرنده 

اکوسیستم منطقه  است و  از  هم جزئی 

درست هم می گویند. فقط کاش بودجه ای 

می  خسارت  پرندگان  که  اگر  بگذارند  هم 

پرداخت  زیاندیده،  کشاورزان  به  را  آن  زنند 

کنند. حتی برای گراز هم که به مزارع حمله 

شکار  اجازه  می زند؛  خسارت  و  می کند 

نمی دهند. در نتیجه  آن را هم ممنوع کردند.

آماری از میزان خسارت پرندگان و گرازها 

به مزارع دارید؟

در  نه...  گرازها  از  اما  داریم،  پرندگان  از 

خسارتهای  میزان   97  –  96 رزاعی  سال 

واردشده در این باره، برابر با 11 میلیارد ریال 

بوده  است.

گرفته  گونه خسارتها  این  چرا جلــــوی 

نمی شود؛ با توجه به اینکه کاهش خسارتها 

به نفع صندوق بیمه خواهد بود...؟

به  اجازه بدهید در همین جا تعریضی 

به  لحاظ  که  از چه  کنم  تان وارد  پرسش 

غیرانتفاعی  سازمانی  ما  می گویید!؟  نفع 

هستیم و این کلمه در پرسش شما تصور 

ما  می کند.  متبادر  ذهن  به  را  سوددهی 

سود و زیان را برای مجموعه صندوق بیمه 

سازمان  واقع  در  ما  نمی کنیم.  محاسبه 

سال   34 طول  در  و  هستیم  حمایتی 

نداشته ایم؛  سودی  هم  صندوق  فعالیت 

نه اینکه نفع مالی صندوق در اولویت بوده 

باشد.... 

که  اتفاق  خســـارتی  هر  حال  هر  به 

می افتد، هم از بـــودجه بیت المال هــــدر 

با ســــرمایه  که  و هم محصولی  می رود 

رفته  است.  بین  شده  از  تولید  زحمت  و 

که  است  موضع  آن  از  اینجانب  پرسش 

این دلنگرانی مدیران صندوق بیمه  قطعاً 

آیا در صندوق نمی توانیم مرکز  نیز هست. 

هشدار داشته باشیم؟

اساسنامه صندوق اجازه نمی دهد و در 

شرح وظایف صندوق بیمه نیست.

مهمترین  مجموع،  در  رسول اف:  دکتر 

چالش شما در حوزه بیمه زراعت چیست؟

)اداره کل  دفتر  وظایف  بخواهیم  اگر 

بیمه زراعت( را به دو قسمت بیمه گری و 

ارزیابی،  در قسمت  کنیم؛  تقسیم  ارزیابی 

است.  اعتبار  کمبود  چالش،  مهمترین 

شده  ارزیابی  خسارت  میزان  اگر  که   چرا 

امور  روی  شود،  پرداخت  دیر  قرارداد  در 

قسمت  در  می گذارد.  اثر  هم  بیمه گری 

روشهای  توسعه  وجود  با  هم  بیمه گری 

برای  نداریم.  را  الزم  بیمه گری های  متنوع، 

مثال هم اکنون شاخص عملکرد را به عنوان 

که در  کرده اند  اجرا  روش بیمه گری جدید 

خیلی جاها جواب داده  است، اما شاخص 

بیمه گری  روش  یک  عنوان  به  آب وهوا 

نیافته  پیاده سازی  امکان  هنوز  مدرن، 

 است. دقت کنید که با وجود اجباری بودن 

و سابقه باالی بیمه شخص ثالث خودرو، 

بیش از 30 درصد از خودروهای کشورمان 

اکنون 30 تا 35  هنوز بیمه نیستند! هم 

درصد کشاورزان بیمه نامه دریافت می کنند 

و به استثنای طیور که  اجباری است و 90 تا 

95 درصد بیمه هستند، در زراعت هم از 50 

به 30 درصد افت کرده  است. 

بیمه  چرا  پرسش،  آخــــرین  عنوان  به 

شدن  اجباری  سمت  به  باغبانی  یا  زراعت 

پیش نمی رود؟

طیور  بیمه  قانونی،  مسئله  از  غیر 

یکروزه،  جوجه  انجمن  مانند  تشکلی  را 

به  اجبار  اگر  می کند.  اجرایی  و  همکاری 

کشاورزان بر اساس  که همه  گونه ای بود 

اجبار در خرید بذرگواهی شده می توانستند 

می داشت؛  وجود  امکان  این  شوند؛  بیمه 

اما در وضعیت کنونی مقدور نیست. 

ع. ص: با سپاس از همراهی شما...

عکسها از: زمرد انیسی
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آغــــاز بفرمایید چه  آقای مهندس، در 

تعداد از محصـــوالت باغبانی زیرِ پوشش 

عامل سرمازدگی است؟

بیمه  که  خورشیدی   75 سال  از 

بیمه  صنــــدوق  )در  باغی  محصوالت 

این  بیمه  کرد؛  کار  به  آغاز  کشاورزی( 

و  شد  شروع  محصول  دو  با  محصوالت 

داد  رخ  تدریجی  به طور  هم  آنها  توسعه 

تدریجی،  مطالعه  با  و  زمان  مرور  به  و 

بیمه  پوشش  زیر  باغی  محصوالت  تعداد 

اکنون  که هم  جایی  تا  یافت  افزایش  نیز 

40 محصول باغی زیر پوشش بیمه است 

شد.  تکمیل  نیز  طبیعی  منابع  بیمه  با  و 

گفت، 75 مورد بیمه  در مجموع می توان 

محصول و تنه درخت و منابع طبیعی، زیر 

پوشش بیمه است. 

بر این اســــاس چه مقـــــدار از کـــــل 

بررسیچالشهاوخسارتهایسرمازدگی
باغهاودانشفنیمقابلهباآن

درگفتوگوبارئیسادارهکلبیمه
باغبانیصندوقبیمهکشاورزی

قرار  بیمه  پوشش  زیر  باغی،  محصوالت 

دارند؟

شـــرایط  نظــــر  از  اکنـــون  هم  البته 

سطح  درصد   98 از  بیش  بیمه شدن، 

زیرکشت تولیدی محصوالت باغبانی کشور، 

شرایط قرارگرفتن زیر پوشش بیمه را دارند. 

سالهای  در  شده  بیمه  سطح  مقدار  ولی 

مختلف، متفاوت است. در مجموع، ما به 

طور متوسط حدود 500 هزار هکتار باغ را با 

600 هزار نفر بیمه گذار بیمه می کنیم.

نــــوع  چند  تولیـــد،  و  فنی  دیدگاه  از 

سرمازدگی در درختان مشاهده می شود؟

دارای  کشورمان  تولید،  شرایط  نظر  از 

تولید  اقلیمی  امکان  و  نسبی  مزیت های 

ایران در  است.  باغبانی  محصوالت متنوع 

اقلیمی و در  کشور برتر تنوع  شمار چند 

محصوالت  بویژه  تولیدی،  تنوع  نتیجه، 

گرمسیری،  محصوالت  از  است.  باغی 

نیمه گرمسیری تا معتدله و انواع محصول 

آجیلی و خشک و محصول چای که در ایران 

اقلیم  تنوع  نشاندهنده  می شود؛  تولید 

داشتن  البته  است.  کنار هم  در  متفاوت 

تنوع اقلیمی با وجود مزیت نسبی، احتمال 

افزایش ریسک را هم در برمی گیرد؛ زیرا در 

از شاخصه های  کدام  چنین شرایطی، هر 

که به هم نزدیک باشند  اقلیم  آن  مؤلفه 

و درگیر شوند، محصوالتی را که متعلق به 

آن اقلیم نباشند در بر می گیرد و مهمترین 

آنها نیز سرماست. سرما، همواره در کشور 

ما مهمترین عامل خسارت به محصوالت 

آن در  است. هر چند شدت  باغبانی بوده 

سالهای مختلف، متفاوت است و به نظر 

می رسد در چند سال اخیر، با وجود روبه رو 

بودن با تغییر اقلیم سهم و شدت سرما 

در حال تغییر است؛ ولی مهمترین عامل 

باغها، همچنان سرماست. در  به  خسارت 

این پرسش شما هم باید  پاسخ دقیق به 

سرمازدگی،  که  کنم  عرض  کوتاه  به طور 

است.  شده  دسته بندی  مهم  نوع  دو  به 

سرماهای  و  )انتقالی(  جبهه ای  سرماهای 

تشعشعی )تابشی(. 

  سرمازدگی، از جمله عوامل خسارت زای مهمی است که بیش از بخش زراعت، 
بخش باغبانی را دچار زیان می کند. سرماهایی که در دو نوع جبهه ای و تشعشعی، 
محصوالت و تنه درختان را در دسترس آسیب و خسارت قرار می دهند و بر اساس 
اطالعات موجود، به طور متوسط ساالنه نزدیک به 300 میلیارد تومان خسارت به 
باغهای زیرپوشش بیمه در کشور وارد می سازد. اینکه چه محصوالتی بیشتر در 
دسترس این آسیب ها هستند و چه تدابیر پیشگیرانه ای می توان برای جلوگیری، 
پیشگیری یا کاهش خسارتها اتخاذ کرد، محور بحث خواندنی این بخش از پرونده 
فصِل »فصلنامه بیمه و کشاورزی«، با مهندس حسین حدادنژاد، رئیس اداره کل بیمه 
باغبانی و منابع طبیعی صندوق بیمه کشاورزی بود. این بحث تا جایی پیش رفت که 
حدادنژاد با توصیف توصیه های سازمان جهانی بهداشت، از یکسو به اهمیت تغذیه 
باغی در  نقشی که محصوالت  و  روزانه  و سبزی در وعده های غذایی  میوه  انواع 
پیشگیری از بیماری های انسانی دارد و از سویی، به نقش حیاتی حفظ باغها و منابع 
طبیعی اشاره داشت. وی بر این باور است که تدبیری از این بهتر نیست که همه 
دست به دست هم دهند و با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه ازجمله، به کارگیری 
دستگاه های مقابله با سرما در شمارگان زیاد و همچنین آموزش فراگیر و اصولی به 
تمام باغداران، از سرمایه های گرانقدر باغها تا حد امکان نگهداری کنند و به نوعی 
جلوی گسترش مناطق کویری و بیابانی را هم بگیرند. در اینجا توجه خوانندگان 
ارجمند را به مشروح فرازهای اصلی این گفتگو که در دفتر ایشان در ستاد صندوق 

بیمه و در روزهای پایانی بهمن ماه انجام گرفت، جلب می کند. 
علیرضا صفاخو

سرمازدگی؛ سرمایه های باغی را نیست و نابود می کند
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اطالع بیشتر خوانندگان، مقداری  برای 

آنها توضیح  درباره این دو نوع سرما و تمایز 

می دهید؟

ایجاد  با  )انتقالی(،  جبهه ای  سرماهای 

یک توده سنگین سرما در نقاط سرماخیز 

سیبری،  و  قطبی  مناطق  مانند  جهان، 

این سرماها  گسترش می یابد.  پراکنش و 

معموالً گسترده، عمیق و ماندگار هستند 

و در زمان وقوع، خسارتهای خیلی جدی و 

آن در  شدیدی می زنند. راه مقابله طبیعی 

مناطق  در  که  است  این  نیز  ایران  و  دنیا 

سرما  نوع  این  وقوع  احتمال  که  معتدله 

شوند  کاشته  محصوالتی  است،  بیشتر 

دارند. در واقع  را  با سرما  توان مقابله  که 

گرمسیری  درختان  مناطق،  این  در  نباید 

کرد. چگونگی ایجاد خسارت نیز به  کشت 

برای نمونه، وقتی در  که  است  این شکل 

اقلیم   ( که  کرمان  استان  جنوبی  بخش 

دارد،  پرهیز  سرماها  این  از  آن(  معمولی 

مرکبات می کارند، ولی در قسمت شمالی 

امکان  سرماهاست،  این  معرض  در  که 

کاشت مرکبات وجود ندارد. حال اگر شدت 

سرما به اندازه ای قوی باشد که از قسمت 

کند و به  کوه ها عبور  از  استان و  شمالی 

به  برسد،  کرمان(  )جنوب  جیرفت  دشت 

می زند.  سنگین  خسارت  مرکبات  باغ های 

سرمازدگی دو سه سال پیش مرکبات در 

مازندران نیز، از همین نوع بود. یا یک سال 

هم  باز  که  فارس  استان  در  آن  از  پیش 

مرکبات را سرما زد. ولی خسارت سرماهای 

دیده  بهار  در  معموالً  که  تشعشعی 

آن  می شود و به عنوان سرمای دیررس از 

زمان هایی  به  مربوط  بیشتر  می برند،  نام 

گونه ای است  اقلیمی به  که شرایط  است 

که دمای روز و میزان ذخیره گرما در زمین 

آرام و بدون رطوبت موجب  کم است و جو 

نحوی  به  زمین  از  حرارت  دادن  دست  از 

می شود که در محدوده های نزدیک صبح، 

با به حداقل رسیدن دما، تشعشع یا تابش 

گرمای زمین به سمت اتمسفر را داریم که 

سرما در نزدیکی زمین مستقر می شود و 

به آن سرمای تشعشعی می گوییم و ارتفاع 

آن عمدتاً از 12 تا 15 متر  بیشتر نمی شود. 

گود حرکت  این سرما به نقاط  که  آنجا  از 

می کند، از همین رو در دره ها، سرمازدگی ها 

بیشتر مشاهده می شود. این سرما محلی 

رفتن حرارت  از دست  واسطه  به  و  است 

به  تشعشع  اثر  بر  زمین  در  شده  ذخیره 

وجود می آید. این نوع سرما در هوایی کامالً 

ابر و در ساعتهای نزدیک  آرام، بدون باد و 

آفتاب رخ می دهد و در صورتی که  به طلوع 

از روش مناسبی استفاده شود، می توان با 

آن مقابله کرد. مقابله با این نوع سرما در 

این  است. برای مقابله )با  آسان تر  جهان، 

انتخاِب مناسب زمین و  اقداِم  دو  پدیده( 

که  گونه ای  به  کشت  برای  )سازگار(  ارقام 

نیز  و  مناسب  شیب  و  جهت  ارتفاع،  در 

افزایش  برای  مناسب  پیشگیری  روش 

از  پس  محدود  مدت  در  دما  درجه  چند 

بروز سرما، از خسارت سنگین جلوگیری به 

عمل می آید. این سرماها طی چند دقیقه 

تا چند ساعت، دما را تا 4 درجه زیر صفر 

می برد و در همین مدت کم می تواند چنان 

خسارتی بزند که سرمایه یک سال کشاورز، 

یکی  می دانید  که  طور  شود. همان  نابود 

که  است  این  از مباحث مهم درکشاورزی 

درامد در تمام سال، عمدتاً یکسان نیست 

و )به شکل( ساالنه است. همان چند دقیقه 

تمام  می تواند  )پیشگفته(  ساعت  چند  و 

از بین  کشاورز و باغدار را  درامد یک سال 

ببرد و برای وی بسیار تلخ تمام  شود.

آیا نقاط تعریف شده ای در مورد رخدادن 

سرمازدگی تشعشعی وجود دارد؟

است.  این سرما، ویژه مناطق معتدله 

غیر از استانهای گرمسیری مانند هرمزگان، 

و  سیستان  جنوب  خوزستان،  بوشهر، 

استان شمالی  استانهای جنوبی و 3  کالً 

از مناطق معتدل سرد حساب  که  کشور 

کشور  دیگر  مناطق  تمام  در  نمی شوند، 

استانها  برخی  در  دارد.  وقوع  احتمال 

احتمال میزان خسارت ها بیشتر می شود 

آن  گذشته  سال  زمستان  به  واقع  در  و 

)بستگی  این  به  واقع  در  دارد.  بستگی 

دارد( که اسفند و فروردین چگونه گذشته 

باشد. به طور نمونه در استان اردبیل، در 

بارش برف و سرما  فروردین ماه سال 97 

از نظر تواتر وجود داشته است. اما بتازگی 

به دلیل گرم شدن زمستان، میزان خسارِت 

شده  تغییر  حال  در  هم  اردبیل  استان 

است. در واقع سرما جای خودش هست 

آنجا شروع شده است  و مشکل اصلی از 

داریم  گرمی  نسبت  به  زمستانهای  که 

حتی  و  فروردین  در  مواقع  خیلی  حتی  و 

که  اکنون  شده اند.  بیدار  درختان  اسفند 

در حال مصاحبه هستیم، درختان بادام در 
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کرده اند و با اندکی افزایش  گل  استان یزد 

احتمال  بنابراین،  شد.  خواهند  بیدار  دما 

دارد،  وجود  بهار  در  سرمازدگی  خسارت 

آن مناطق تا پایان  که تواتر سرما در  چرا 

فروردین عادی است. 

به  چه راهکارهای پیشگیری را می توان 

آنها خسارت  به  یا  تا  کرد  توصیه  باغداران 

خسارتها  شدت  دست کم  یا  نشود  وارد 

کاهش یابد؟ 

خوشبختانه امروزه با توسعه رسانه ها 

آموزش و اطالع رسانی، امکان  و گسترش 

مؤثر  دانشهای  به  باغداران  دسترسی 

اتفاق  دو  موارد  این  در  دارد.  وجود  روز 

آنکه  نخست  شود؛  انجام  همزمان  باید 

و  است  تغییر  حال  در  اقلیم  بپذیریم، 

کرده اند  آغاز  را  کار  این  کشورها  از  خیلی 

منحصر  یادشده  مسئله  که  این  دیگر  و 

به چند کشور صاحب نام در جهان نیست. 

تغییرات  با  ارقام مختلف متناسب  اصالح 

که  ضربه پذیر  نقاط  پیشبینی  و  اقلیمی 

را  خسارت  بیشترین  محصوالت  کدام 

کما  اقدامهاست.  این  جمله  از  می بینند؛ 

اینکه در این شرایط وقتی هوا در زمستان 

مناطق  میوه های  می رود،  گرما  به  رو 

قرار  خطر  بیشترین  معرض  در  معتدله 

با  را  خودش  امر  این  واقع،  در  می گیرند. 

آغاز اختالالت رشد و تولید و احیاناً خسارت 

نشان می دهد. در این مورد هم راهکارهایی 

مانند انتخاب مناطق مناسب و جایگزینی 

کمابیش در مورد پسته و  که  محصوالت 

سیب هم در ایران در حال رخ دادن است، 

اجرا می شود.

به طور میانگین میزان خسارتهایی که 

سرما، هرساله به محصوالت باغبانی وارد 

می کند، چقدر است؟

سرما، به عنوان عامل اصلی خسارت به 

باغها، در صندوق بیمه شناخته می شود 

)پیشتر(  که  باغی  محصول   40 تمام  و 

بیمه  امکان  در مقابل سرما  کردم،  اشاره 

برای  قدری  به  سرمازدگی  خسارت  دارند. 

گاهی ممکن  که  اهمیت دارد  بهره برداران 

را  بیمه نامه ای  باشند،  مختار  اگر  است 

خطرِ(  پوشش  )گزینه  که  کنند  انتخاب 

موارد  نه  باشد  آنها  از  یکی  در  سرما 

آنها حتماً  نباشد.  گزینه(  این  )که  دیگری 

می شود،  شامل  را  سرما  که  بیمه نامه ای 

انتخاب می کنند.

)سرمازدگی  خسارت  میزان  مورد  در 

میزان  مختلف،  سالهای  در  هم  باغها( 

از  که  گونه ای  به  است؛  متغیر  غرامت 

میزان 500 میلیارد تومان میانگین غرامت 

شده،  بیمه  باغهای  برای  ساالنه  پرداختی 

مسئله  برای  تومان  میلیارد   300 حدود 

سرمازدگی در هر سال بوده است. 

و بیشترین میزان پرداخت خسارت برای 

سرمازدگی مربوط به چه زمانی بوده است؟

همین بهار امسال که میزان خسارتهای 

از  سهم  بیشترین  بهاره،  زودرس  سرمای 

800 میلیارد تومان خسارت پیشبینی شده 

را به خود اختصاص می دهد.

چنین  بیمه ای  ادوار  تمام  در  یعنی 

خسارتی وارد نشده است؟

پرخسارت ترین  امسال،  واقع  در  دقیقاً. 

بیمه  تاریخ  کل  در  ما  بیمه ای  سال 

محصوالت باغبانی طی 22 سالی است که 

محصوالت باغبانی بیمه شده اند.

و چند استان کشور را درگیر کرد؟

که  از نوع جبهه ای بود  این سرمازدگی 

در تاریخ 27 و 28 فروردین وارد کشور شد 

بیدار  کامالً  که درختان  و درست هنگامی 

برفی سنگین و سرما، 22  بارش  با  بودند 

استان کشور را درگیر کرد و در بیشتر این 

مناطق تا 100 درصد خسارت وارد شد.

به طور میانگین چند درصد خسارتهای 

واردشده به باغها، سهم سرمازدگی است؟

چه  و  جبهه ای  نوع  از  چه  درصد.   60

تشعشعی. گفتنی است، از نظر زمان وقوع 

پاییزه،  نوع زودرس  به سه  هم، خسارتها، 

تقسیمبندی  بهاره،  دیررس  و  زمستانه 

هم،  پاییزه  زودرس  مدل  در  که  می شود 

با  زودرس  جبهه ای  سرمای   95 سال  در 

تواتر بیش از 40 سال از سیبری و در هفته 

وارد شد  کشور  از شمال شرق  پاییز  اول 

که به جنوب تهران هم رسید. خسارتهای 

باغ  هکتار  هزار   10 که  بود  اندازه ای  به  آن 

این،  وجود  با  شد.  کف بر  کشورمان،  انار 

خسارتهای  شامل  عمده  خسارتهای 

برگرفته از سرمای زمستانه و دیررس بهاره 

است. در مجموع، بیشترین تواتر متعلق 

البته  است.  بهاره  سرمای  خسارتهای  به 

در بین خسارتها، دیگر عوامل نیز به دلیل 

اقلیمی و  تغییرات زمان بارش و تغییرات 

در  هم  توفانها  و  خشکی  مانند  عواملی 

شدت  میانگین  ولی  است؛  افزایش  حال 

همچنان  درصدی،   65 تا   60 خسارتهای 

درخورتوجه است.

به ســــرما  باغبــانی  چه محصــــوالت 

حساستر هستند؟

سرمازدگی  به  را  درختان  حساسیت 

نوع  کرد. یک  تعبیر  دیدگاه می توان  دو  از 

به  ذاتاً  درخت  خود  که  است  حساسیتی 

دیدن  صورت  در  و  است  حساس  سرما 

بیشترین  کم،  مقاومت  دلیل  به  سرما، 

آسیب را می بیند؛ مانند درختان گرمسیری 
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) مثل موز و انبه( و بعد هم خرما و مرکبات 

که به هیچ وجه مناسب مناطق سرماخیز 

نیستند.

درختانی  می توان  هم  را  دوم  دسته 

برشمرد که به درستی در مناطق معتدل و 

سرماخیز کشت شده اند و حتی به سرما نیاز 

دارند، ولی فقط سرمازدگی نادر یا بی موقع، 

به  که  است  بهاره  زودرس  سرمای  بویژه 

این موارد هرچقدر  آسیب می زند. در  آنها 

شود،  بیدار  زودتر  ما،  محصول  درخِت 

دارد. بیشتری هم وجود  احتمال خسارت 

نام  که  دوم  دسته  در  درختان  کدام 

بردید، جای می گیرند؟

درختان هسته دار مانند زردآلو و بادام و 

به  که  دیگر درختان محصوالت هسته دار 

می دهند.  گل  ابتدا  در  بیدارشدن  محض 

را هم  گردو  مانند  برخی محصوالت  البته 

آن در مناطق با ریسک باالی  که با کاشت 

این فهرست  50 درصد روبه رو هستیم به 

باید افزود و در مجموع، در 20 هزار هکتار 

از سطوح بیمه شده در کشور. 

عدد بزرگی است..!

هم،  آن  اصلی  دلیل  متأسفانه...  بله 

وجود این درختان در همان دره هایی است 

که در شیب سرمای تشعشعی قرار دارند 

آن را توضیح دادم و یا  که پیشتر شکل بروز 

سرمای جبهه ای در فصل بهار است.

آقای مهندس، اگر قرار باشد میزان این 

حساسیت پذیری درختان یا محصوالت را در 

آسیب پذیری از سرما دسته بندی کنید، چه 

آن قائل می شوید؟ ترتیبی برای 

هسته دار  درختان  نخست،  دسته  در 

هلو،  گیالس،  زردآلو،  گردو،  بادام،  مانند 

آلو قرار می گیرند. در  گوجه سبز و  شلیل، 

این درختان، نخست، گل ظاهر می شود و 

آنها  به فاصله چند روز تا یک ماه بعد، برگ 

درختان  دوم،  دسته  در  ولی  می آید.  پدید 

در  که  دارند  جای  سیب  مانند  دانه دار 

سپس  و  می شود  پدیدار  آنها  برگ  ابتدا 

است  ممکن  رو  همین  از  می دهند.  گل 

از سر  را  طی همین یک ماه، خطر سرما 

گذرانده باشند. دسته سوم هم، میوه های 

نیمه گرمسیری مانند انار و مرکبات هستند 

که در مرتبه بعدی حساسیت به سرمازدگی 

نابهنگام قرار می گیرند. 

کشت  هم اکنون با توجه به سطح زیر 

محصوالت باغی، بیشترین محصوالتی که 

مشمول بیمه شده اند کدام هستند؟

با  باغی هم متناسب  بیمه محصوالت 

به  هم اکنون  آنهاست.  کشت  زیر  سطح 

بادام،  انگور،  سیب،  خرما،  پسته،  ترتیب: 

زیرکشت  سطح  بیشترین  مرکبات  و  انار 

محصوالت باغبانی را در بر می گیرد که به 

لحاظ درصد سطح می توان گفت 30 - 25 

درصد سطح زیرکشت را شامل می شود.

این حال، خســـــارتهای واردشده در  با 

به اصطالح،  یا  سنگین  خیلی  موارد  برخی 

کمرشکن است.

مالی  کمکهای  البته  بله.  متأسفانه 

که با راه اندازی بیمه هر  قانونی هم داریم 

آمادگی  محصول در صندوق بیمه و اعالم 

آن  خاص،  محصول  یک  کردن  بیمه  در 

کمکهای بالعوض دولتی نیز قطع می شود. 

مثال خسارت واردشده به مرکبات مازندران 

در سالی که برف و سرمای شدید رخ داد و 

دولت به صورتی استثنا و با سازوکاری خارج 

کشاورزان  کشاورزی برای  از سازوکار بیمه 

گرفت.  نظر  در  کمک  خسارت دیده، 

همچنانکه پارسال در منطقه تاکستان هم 

باغهای  به  سرمازدگی  از  شدیدی  خسارت 

از 20  انگور وارد شد و فقط 5 هزار هکتار 

یا  بود  بیمه  آسیب دیده،  باغ  هکتار  هزار 

هزار   2 که  دماوند  منطقه  در  دیگر  مورد 

منطقه  باغ سیب  7 هزار هکتار  از  هکتار 

خسارت  آن،  باغهای  تمام  ولی  بود،  بیمه 

شدید دیده بودند.

خطور  ذهن  به  پرسش  این  اینجا  در 

چنین  وجود  با  است،  چگونه  که  می کند 

سنگــــینی،  و  غافلگـــیرانه  خســــارتهای 

استفاده  بیمه  از  باغــــداران  یا  کشاورزان 

نمی کنند!؟

به  مستقــــیم  ارتبــــاط  مسئله  این 

بیمه  پذیرش  شرایط  دیگر  و  پیشبینی 

طور  به  دارد.  باغداران  و  کشاورزان  نزد 

نمونه امسال در کرمان 4000 نفر، زیرِ تاثیِر 

خسارِت سال گذشته، بیشتر از تعداد افراد 

بارندگی  اگر  واقع  در  کردند.  بیمه  پارسال 

مناسبی  اقلیمی  وضعیت  یا  باشد،  خوب 

درجه نخست  در  بیمه  کنند،  پیشبینی  را 

آنها قرار نمی گیرد.  اولویت اقدامهای 

پس پیشبینی آنها به سابقه رویدادهای 

اقلیمی متکی است!؟

که  خوبی  تجــــربه  و  سابقه  به  بله. 

کرده اند  کسب  فعالیت  سالها  طول  در 

ولی  است،  موفقی  تجربه  هم  معموالً  و 

تغییر  یک  با  و  نیست  آن قطعی  مفهوم 

دارایی  محصول  تمام  غافلگیرانه،  اقلیم 

آنها در باغها و زمینهای کشاورزی، نیست 

و نابود می شود.

با وجودی که به نظر می رسد حق بیمه 

شــــما  باور  به  پس  نیست،  باال  ایران  در 

جان  به  ما  باغداران  را  ریسکی  چنین  چرا 
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می خرند؟

ما،  که همه  است  این مسئله ای  خب 

از مروجان، رسانه ها و دیگر متولیان  اعم 

از  تا  شویم  متمرکز  آن  روی  باید  امر 

سنگین  خسارت  شدن  وارد  اجازه  سویی، 

از  و  ندهیم  را  کشاورزان  سرمایه های  به 

باور  این  به  نیز،  کشاورزان  دیگرسو، همه 

برسند که بیمه هرساله و مستمر به سود 

از  خیلی  امروزه  میان،  این  در  آنهاست. 

کشورها به این باور رسیده اند که باید )این 

مسئله را ( کنترل کنند و به بلوغی در تولید 

آن رسیده اند که  در تمام زنجیره ها و اجزای 

برسد.  ممکن  حداقل  به  خسارتها  میزان 

زیرا در عصر کنونی همه نیک می دانند که 

در اقلیمهای امروز، غیر از تلفات انسانی، 

در  طبیعی  حوادث  خسارت  بیشترین 

جوامع، به کشاورزی می خورد . 

و به احتمال، ایران در شمار کشورهای 

آسیب پذیر عمده است؟ 

درجه  از  بیمه،  قسمت  در  ایران  آمار 

تا حدی  است  نیز برخوردار  باالتری  ریسک 

محصوالت  از  برخی  به  به اصطالح،  که 

می شود  گفته  ریسک  از  سطح  این  با 

اساس  بر  که  چرا  نیستند؛  بیمه پذیر  که 

تعاریف فائو، ریسک باالی 7 درصد، ریسک 

بزرگ است و سازوکارهای بیمه ای در مورد 

آنها باید تغییر کند. در واقع ریسک های 50 

درصد "بیمه پذیر" برشمرده نمی شوند.

این تفاوت، خیلی معنادار و محسوس 

است!

گرفت  البته این امر را نمی توان نادیده 

که به دلیل تنوع اقلیمی کشورهایی مانند 

ایران، ریسک بیشتر از کشورهای تک اقلیم 

برنج  یا  نیشکر  مانند  که محصولی  است 

تولید می کنند. به طور نمونه در شهرستانی 

مانند سرباز )در سیستان و بلوچستان(، از 

سیب  و  گردو  مانند  معتدل  محصوالت 

میوه های  و  پاپایا  مرکبات،  تا  ارتفاعات،  در 

می شود. کشت  دشت  در  گرمسیری 

آیا این برداشت ما از توضیحات  در واقع 

کشت  الگوی  باید  که  است  درست  شما 

با تمهیدهای  تا  بگیرد  کار قرار  در دستور 

مدیریتی میزان خسارتها کاهش یابد؟

در واقع باید ترکیبی باشد. همانطور که 

به طور  کشاورزی  دارید بخش  استحضار 

عام و باغبانی به طور خاص، خصوصی ترین 

بخش اقتصادی کشور است و این امکان 

هر  در  تا  دارد  وجود  عالقه مندی  هر  برای 

رقم  هر  با  را  محصولی  هر  کشور  نقطه 

مواقعی  چنین  در  بکارد.  دلخواه  نهال  و 

کشاورز  کرد تا  ایجاد  باید دانش فنی ای را 

انتخاب منطقه و رقم و نهال مناسب  در 

آنجا، اصول حرفه ای را مراعات کرده باشد. 

و  اقتصادی  شرایط  زمینه  این  در  البته 

است. برای مثال،  اهمیت  بازار هم درخور 

کمتر  که شاید  برخی ارقام دیرگل هستند 

برای  خوبی  بازار  ولی  می بینند،  خسارت 

کشاورزان ندارند. 

چه سیستم های فنی را می توان توصیه 

در  آن ها شدت خسارات  مراعات  با  تا  کرد 

مواردی مانند سرمازدگی به حداقل میزان 

ممکن کاهش یابد؟

به باغی  روشهای  و  سیستم ها 

به نژادی(  و  به زراعی  روشهای  با  )همراستا 

زمینه  این  در  شایانی  کمک  می تواند 

تغذیه  باید  چگونه  را  درختان  اینکه  کند. 

که خاک های  بویژه  کرد.  آبیاری مناسب  و 

و  تغذیه  و  است  قلیایی  بیشتر  ما  کشور 

آسان نیست و  گونه خاکها  این  تولید در 

پیاده سازی  را حتماً  الزم  فنی  دانش  باید 

تعداد  که  داریم  فراوانی  مستندات  کرد. 

باغداران یک منطقه خسارت  از  بیشماری 

به  آنها  میان  در  باغدار  یک  ولی  دیده اند، 

و  تغذیه  علمی  تکنیک های  مراعات  دلیل 

همه  میان  در  اصولی  مهندسی  مشاوره 

باغداران دیگر، خسارت بسیار ناچیزی دیده 

است.
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عوامل  تفکیک  امکان  میان  این  در 

عوامل  از  واردشده  خسارت های  مدیریتی 

آن  اساس  بر  که  دارد  غیرمدیریتی وجود 

بتوان با استناد قانونی از پرداخت خسارت 

به باغداران بی توجه به نکته های مدیریتی 

پرهیز کرد؟

از  که  حدی  تا  هست.  تشخیص  قابل 

آگاه  آن برای ایجاد تفاوت بین مدیریتها و 

مدیریت  اعمال  لزوم  به  باغداران  ساختن 

اعمال  بیمه ای  محاسبات  در  درست 

را  روالی  چنین  کنون  تا  ما  ولی  می شود، 

اگر  بگوییم  باغدار  به  که  نکرده ایم  اعمال 

داده  انجام  را  مدیریتی  نکته های  چنین 

بودی، خسارت وارد نمی شد.

موجب  کنونی،  رویکـــــرد  تــــداوم  آیا 

بی انگیزگی و تبعیض بین باغداران متعهد 

به شیوه های مدیریتی با دیگـــــر باغداران 

نمی شود؟

در شرایط کنــــونی نمی تـــــوان چنین 

با  بیشتر  باید  ابتدا  در  داشت؛  رویکردی 

الزم  فنی  آموزش  و  تشویقی  روشهای 

دانش حرفه ای را به باغداران منتقل کرد. در 

این صورت باغداران و عموماً کشاورزان هم 

آنها از بین برود. تمایل ندارند که دسترنج 

بر اساس یافته های نوین از فناوری های 

روز، چه دستگاه ها و ماشین های کشاورزی 

کاهش  به  می تواند  که  هست  بازار  در 

خسارتهای سرمازدگی در باغها کمک کند؟

کنترل  از دستگاه های  امروزه در جهان 

می شود  استفاده  تشعشعی  سرماهای 

افزایش  باعث  که  توری  پوشش های  یا  و 

تولید  کیفیت  و  کمیت  محسوس 

که  ایران  مانند  کشورهایی  در  می شود. 

است و تبخیر و  اتفاق رایجی  خشکسالی 

کنار تگرگ و دیگر  نیز در  آفتاب سوختگی 

موارد، به فراوانی رخ می دهد، به استفاده 

از تجهیزات نوین مقابله با سرما نیاز مبرم 

هست. همچنین همراه با تغذیه مناسب 

درختان که بهترین راه مقابله با سرمازدگی 

یا دیگر تنشهاست و از روشها و شیوه های 

آنها استفاده از گرمای  متفاوت که یکی از 

آب است، دما را می  توان پیرامون  نهان در 

مانع  و  داد  افزایش  درجه   4 تا  درخت 

سرمازدگی شد. 

اندازه نیاز،  از این تجهیزات به  پس اگر 

به  می توان  شود،  کشور  وارد  یا  تولید 

سرمازدگی  خسارتها  محسوس  کاهش 

امیدوار بود ...؟

مبتنی  و  اصولی  استفاده  البته شیوه 

بر دانش فنی الزم هم مهم است؛ در غیر 

این صورت شاید نتیجه دلخواه کسب نشود.

تبلیغی  خطاهایی،  چنین  متأسفانه  و 

این باره نزد دیگـــــــر باغـــداران  منفی در 

می شود.

توسعه  دفتر  اگر  همین  برای  دقیقاً. 

مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی، توصیه 

آن  باغداران  و  باشد  داشته  کارشناسی 

باغدار  کنند، ما هم به  توصیه ها را رعایت 

اگرچه  می دهیم.  تخفیف  را  حق بیمه 

اندازه ای هست  به  کاهش خسارت  انگیزه 

چنین  از  درست  استفاده  صورت  در  که 

خسارت  بیمه  به  نیاز  دیگر  دستگاه هایی، 

سرمازدگی هم نداشته باشد.

آیا به طور مصداقی یا نمونه در باغهای 

کشور، از تجهیزات ضدسرمازدگی استفاده 

شده است که جنبه اقناعی باالیی داشته 

باشد؟

که  شرقی  آذربایجان  استان  در  بله. 

ایران  استان های  تگرگ خیزترین  درشمار 

دستگاه  این  از  نمونه  چند  نصب  است، 

کمترین  مناطق،  آن  در  تا  شد  موجب 

خسارت از تگرگ به باغهای محافظت شده 

آید. وارد 

را  الزم  باغداری بخواهد تمهیدهای  اگر 

مرجع  یا  سازمان  کدام  به  باید  کند  اتخاذ 

مشورتی مراجعه کند؟

)و  دستگاه هـــــا  )تأمین(  زمیـــنه  در 

در  مکانیزاسیون؛  دفتر  فنی(  تجهیزات 

در  و  خاک  و  آب  معاونت  مواد،  قسمت 

باغبانی  معاونت  نیز،  نهال ها  قسمت 

البته  است.  باغبانی  مسائل  رأس  در  که 

کشاورزی  جهاد  ترویج  خدمات  مراکز  از 

از  استفاده  نیز می توانند در مورد شیوه 

این  کمک بگیرند. در  کاربردی  تکنیک های 

دارد.  نقش مؤثری  دولت هم  کمک  باره، 

گلخانه ها از جمله  به طور مثال، توسعه 

سایبان ها،  تأمین  در  یا  است.  موارد  این 

اختیار  در  امکانات خوبی  کشاورزی  بانک 

گاهی جریان  افراد قرار می دهد. در واقع 

مشکل  دستخوش  را  مناطقی  اقتصادی 

به  ریسک  کاهش  برای  بود.  کرده  جدی 

معیشتی،  کشاورزی  در  و  سنتی  صورت 

در  اینکه  کما  می کارند.  محصول  چند 

نمی کارند.  گل  یک  ما،  گلکاران  ایران 

است  قدری  به  موضوع  این  حساسیت 

تاریخ  و  مقدار  با  را  عروسی ها  تاریخ  که 

می کنند.  برنامه ریزی  محصول  برداشت 

موضوع(  این  )به  باید  همه  بنابراین 

چنین  تحمیل  با  زیرا  شوند؛  حساس 

خسارتهایی، بخش بزرگی از جامعه دچار 

اقتصادی  و  اجتماعی  جدی  مشکلهای 

می شود. برای نمونه در همین مجموعه 

چند  در  رضوی،  قدس  آستان  کشاورزی 

انجام  پیشگیرانه  مراقبت های  هکتار، 

آن  محصوالت  و  )باغها  و  بود  شده 

قسمتی  در  بود.  خسارت  بدون  بخش( 

100 درصد  که محافظت نشده بود، تگرگ 

هم  بعد  سال  چنانکه  بود؛  زده  خسارت 

در  داد.  خواهد  کمی  محصول  قطعاً 

برخی  از  استفاده  صورت  در  که  حالی 

آن  کل هزینه  دستگاه ها طی چند سال، 

با سود حاصل از فروش محصول جبران 

کشورهای  می شود. در واقع تفاوت ما با 

آنها  نکته هاست.  در همین  توسعه یافته 

ارقام و تکنیکهایی را استفاده می کنند که 

حالت  از  شده  برداشت  محصول  میزان 

درخورتوجهی  صورت  به  و  بیشتر  سنتی 

در واحد سطح افزایش پیدا می کند. البته 

در ایران هم این نوع کشتهای متراکم در 

حال توسعه است.
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یا  کمک سازمــــانها  با  نیست  بهتر  آیا 

نهاد های دیگر، مرکز مدیریت ریسک داشته 

باشیم؟

نقطه  این  به  سرانجام  من  گمان  به 

سطح  در  خوشبختانه  رسید.  خواهیم 

در  خوبی  اقدامهای  جهادکشاورزی  وزارت 

مختلفی  کارگروه های  است.  انجام  حال 

که  این  هم  است.  شدن  ایجاد  حال  در 

نیز به سامانه ای  کشاورزی  صندوق بیمه 

)سامانه  است  شده  مجهز  هوشمند 

گفته می شود  که  کشاورزی(  بیمه  جامع 

نوع  در  ورودی،  اطالعات  حجم  لحاظ  به 

خود برتر است و با اطالعات ریز جمع آوری 

شده این سامانه )که نشان می دهد( یک و 

نیم میلیون نفر بیمه شده ساالنه خسارت 

اطالعات  به  خوبی  دسترسی  است،  دیده 

ریسک پیدا می کنیم. 

در  اکنون  که  خوبی  حرکت  سویی،  از 

مهندس  همت  به  و  باغبانی  معاونت 

انجام است، تالش بر  طهماسبی در حال 

صالحدید  به  کس  هر  که  مبناست  این 

خود، هر نهالی را در هرجا نکارد. محققان 

طور  به  ایران  در  دیرگل  ارقام  گویند،  می 

تا یک هفته  بعضاً  تا 5 روز و  متوسط 3 

نشان  هم  ما  آمار  و  می دهند  گل  دیرتر 

می دهد، 20 تا 30 درصد خسارت این ارقام 

دیرگل، کمتر است. اگر مرکزی ایجاد شود 

برنامه  پیشگیری خسارت  با  ارتباط  در  که 

آرزوی خدمتی من، محقق  بدهد، بزرگترین 

شده است .

از  پیشگیری  دستورالعمل  زمینه  در 

باغی،  محصوالت  سرمازدگی  خسارتهای 

چه تمهیدها و راهکارهایی پیشبینی شده 

است؟

در این دستــــــــورالعمل، وظــــــــایف 

سازمان های مختلف تعریف و تبیین شده 

است. اکنون سازمان هواشناسی اعالم کرده 

است، نیاز پسته به سرمای الزم در برخی 

مناطق کشور تأمین نشده است. از همین 

رو، باغداران برای مقابله با چالش پیش رو 

« هستند. ُولک   « روغن  پاشیدن  حال  در 

درختان  تنه  بیمه  در  می رسد،  نظر  به 

از راه  نیز، بیشترین خســــــارت واردشده 

سرمازدگی باشد، همین طور است؟

واقع  در  و  باغدار  سرمایه  درخت،  تنه 

بیمه  هم  دیرباز  از  اوست.  سرمایه  کل 

تنه درختان مورد درخواست باغداران بوده 

 ،87 ماه  دی  در  قانون  تغییر  با  که  است 

امکان ورود صندوق به عرصه بیمه عوامل 

تولید، از جمله تنه درختان فراهم شد. هم 

مقابل  در  کشور  اصلی  درخت   25 اکنون 

که  می شوند  بیمه  اقلیمی  خطر  عوامل 

آنها، سرماست.  مهمترین عامل در میان 

هرچند عوامل دیگر هم مهم است. البته 

اگر  که  باشید  نکته را در نظر داشته  این 

 90 است،  شده  پرداخت  خسارت  جایی 

درصد به خاطر سرماست که البته )میزان( 

آن )در حد( معقول است؛ زیرا  خسارتهای 

مناسب  جای  در  کاشت  دلیل  به  درختان 

)تنه  حساس ترین  دارند.  بهتری  مقاومت 

انواع( درخت های ما، تنه درختان  در میان 

است. درخت سیب بسیار مقاوم  مرکبات 

است. 

زمینه،  این  در  مهم  نکته های  از  یکی 

ولی  است.  درخت  مناسب  پایه  انتخاب 

شاید  حق بیمه  مبلغ  اینکه  به  توجه  با 

حداکثر  یا  میوه  کیلوگرم  یک  ارزش  به 

تنه  بیمه  بنابراین،  است؛  یک جعبه میوه 

می شود.  تمام  باغدار  سود  به  درختان 

انصافاً ما بیمه بسیار ارزانی داریم تا جایی 

که )در گرانترین حالت، مبلغ حق بیمه باغ، 

به اندازه( پول یک جعبه میوه است که در 

سال پرداخت می شود. )این در حالی است 

به  بازگشت  باغ خشک شود،  یک  اگر  که( 

چرخه تولید بسیار سخت است.

به  غرامت  خسارتهایی،  چه  مورد  در 

آیا برای مثال،  تنه درختان تعلق می گیرد؟ 

غرامتهای بیمه، مدتی را که درختی به دلیل 

آسیب دیدگی شدید، َکف بُر شده است را در 

دوره ای که باغدار باید صبر کند تا دوباره به 

محصول برسد، جبران می کند؟ 

در این زمینه محدودیت هــــــای خاص 

کل  تمام جهان هم  در  داریم.  را  خودمان 

خسارتهای وارد شده را پرداخت نمی کنند. 

پرداخت  را  حداقلی  )مبلغی(  واقع،  در 

چرخه  به  بتواند  تولیدکننده  تا  می کنند 

برایتان  زمینه شاید  این  در  بازگردد.  تولید 

سه  ما  درختان  بدانید،  که  باشد  جالب 

به  آسیب  از  گونه خسارت می بییند: یکی 

سال  که  جایی  تا  شاخه ها  و  سرشاخه ها 

آینده محصول ندارند؛ در این مورد اگر تنه 

باشد، می تواند غرامتی  بیمه شده  درخت 

نداشته  اگر محصول  بعد  که سال  بگیرد 

آن را )غرامت( بگیرد.  باشد، معادل دریافتی 

آسیبهای جدی تری  درختان  دیگر،  نوع  در 

سال   3 که  می بینند  کردن  کف بر  مثل 

اندازه ای  محصول ندارند. غرامت را هم به 

آسیب دیده را  از جا  می گیرند که درختان 

بکارند.  آنها  نهال های جدید جای  و  بکنند 

باغدار  که  است  رویکرد  این  با  اینها  همه 

خب  ولی  داریم.  نگه  تولید  چرخه  در  را 

این  با  است  محدود  هم  صندوق  منابع 

اعتبارات، 50 درصد از دولت کمک می گیرند 

که امسال سهم کمک دولت به 60 درصد 

افزایش یافته است. 

شاید با 100 یا 200 میلیارد تومان هزینه در 

آموزش،  زمینه کمک به مدیریت ریسک و 

میلیارد  هزار   14 این  سنگین  ابعاد  بتوان 

تومان را کاهش داد.

صدها  که  دارم  عینی  موردهای  من 

هکتار بدون میوه بوده، ولی وسط آنها باغی 

که محصول دارد. روش های جدید  هست 

ارتقای درست مطلب،  با  آموزش می تواند 

خود  بگذارد.  را  خودش  مثبت  تأثیرهای 

وزارت جهادکشاورزی هم در قالب معاونت 

در  را  اقدامهایی   تات(  )سازمان  ترویج 

دستور کار دارد. یک بند هم در اساسنامه 

که در همان  مترقی صندوق بیمه هست 

اینکه برای  از صحبت پول، به  ابتدا، پیش 

بیفتد،  باید  اتفاق هایی  چه  پیشگیری 

آغاز، کاهش  اشاره کرده است. در واقع از 

کشاورزی  از هدفهای اصلی بیمه  خسارت 

غرامت. پرداخت  صرفاً  نه  است،  بوده 
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اگر بخواهید شاخص ترین دستاوردهای 

اداره کل بیمه باغبانی صندوق را نام ببرید 

به کدام موارد اشاره می کنید؟

بیمه  کل  اداره  شاخص  دستاوردهای 

نبوده  قسمت ها  دیگر  از  بزرگتر  باغبانی، 

است. ما مجموعه ای کم تعداد ولی دلسوز 

استان ها  یا  مرکزی  ستاد  در  که  داریم 

برقرار  خوبی  ارتباط  باغبانی  معاونت  با 

می کنند. تالش کرده ایم تا تجربه نسل های 

منتقل  امروزی  نسل های  به  هم  را  قبلی 

بیمه  شدن  پررنگ  نتیجه اش  که  کنیم 

بخش  به  کردیم  سعی  ما  است.  باغبانی 

کشور متصل باشیم و با محققان  علمی 

ارتباط خوبی داشته باشیم. ما هم اکنون 

داریم  بیمه  زیر پوشش  را  باغدار  600 هزار 

آرزو می کنیم به هیچکدام  و در عین حال 

خسارتی وارد نشود. اکنون تمام محصوالت 

باغبانی بیمه هستند و منابع طبیعی هم 

بیمه  شده،  واقع  مظلوم  بین  این  در  که 

کاری  که  این هستند  هستند. همه دنبال 

کاری  تأثیرگذار انجام دهند. ما اگر با بیمه 

کم  باغداران  به  خسارت  میزان  که  کنیم 

می  بازنشسته  خوب  حس  با  همه  شود 

ما  باغی  محصوالت  که  همانطور  شویم. 

درشمار 10 کشور نخست دنیاست، حجم و 

تنوع بیمه ما هم در زمره 10 کشور نخست 

است. در یکی از مجامع بین المللی، وقتی 

متوجه شدند ما با وجود )نظام کشاورزی( 

خرده مالکی، چنین خدماتی را در این حجم 

راه  از  سنجش  روش  بدون  و  گسترده 

انجام  بازدید  نوبت  آن هم طی دو  دور و 

می دهیم، ،شگفت زده شدند!

در  گلخانه ای  سازه های  و  تولیدات 

شمار بخش های مهم حوزه باغبانی است. 

گلخانه ها و  ارتباطی بین  دراین زمینه چه 

سرمازدگی برقرار شده است؟

آنجا که صرفه جویی و مصرف بهینه  از 

آب گلخانه الزام ایجاد کرده است، در طرح 

تولید  انتقال  طرح  یا  گلخانه ها  توسعه 

گلخانه  به  باز  از فضای  برخی محصوالت 

است.  شده  حکمفرما  جدیدی  شرایط 

جریان  در  می کرد  نقل  دوستانم  از  یکی 

در  است،  داشته  اسپانیا  از  که  بازدیدی 

با دیدن منطقه وسیعی،  از جاده ها،  یکی 

آب داشته، ولی وقتی  تصور دریاچه ای پر 

شده  محرز  برایش  رسیده،  جلوتر  به 

آنچه  و  است  بوده  اشتباه  تصورش  که 

گلخانه های  متکثر  شیشه های  می بیند 

بزرگ است. اکنون )در کشورمان( سازه های 

گلخانه ها، بیمه شده و توسعه یافته و این 

بیمه به سمت سازه های مورد تأیید وزارت 

جهادکشاورزی سوق داده شده است. اگر 

کند، تا سال  کمک  دولت در سطح خوبی 

که  می کنیم  برنامه ریزی  گونه ای  به  آینده 

تمام محصوالت تولیدی در گلخانه ها، زیر 

پوشش بیمه قرار گیرد. 

عوامل  چه  پرسش،  آخرین  عنوان  به 

بیمه  پوشش  زیر  گلخانه ها  در  خطری 

است؟

برای  گلخانه ها  می دانید  که  همانطور 

با  احداث شده اند.  احاطه بر شرایط جوی 

خشکسالی  بارش ها،  خاص،  دمای  وجود 

این  در  گلخانه ها  ریسک  باد،  سرعت  و 

آن متداول  است که دمای هوا در محوطه 

با  متناسب  دستگاه ها  که  چرا  نباشد. 

شرایط جوی همان منطقه نیز نصب شده 

آب وهوایی منطقه،  اگر شرایط رایج  است. 

به  شدید،  باد  وزش  یا  تگرگ  شدت  مانند 

بزند، ما چنین  آسیب  گلخانه و محصول 

آن زیر  کم بودن موارد  ریسکی را با وجود 

زمینه  در  البته  می دهیم.  قرار  پوشش 

تا  که  بزرگی  تعهدات  ما  گلخانه ها،  بیمه 

دو میلیارد تومان برای یک هکتار را در بر 

گلخانه ها  کرده ایم. در  می گیرد، پیشبینی 

بزرگترین عامل ریسک، دیگر سرما نیست، 

بلکه توفان است. با افزایش گرما و خشکی، 

است؛  شده  بیشتر  ما  منطقه  توفان های 

زیرا با تفاوت دما و تغییر چگالی، جریان باد 

از نکته های مهم در  شتاب می گیرد. یکی 

جهان بیمه، جزئیات زیاد بیمه هاست. برای 

سازه ها،  مانند  موارد  تمام  در  گلخانه ها 

پوشش، تأسیسات، تسهیالت، عامل خطر 

و دیگر موارد، فکر شده است.

ع.ص: با سپاس از شما

عکسها از: شبنم حسینی

31

پـرونـده ویــژه فـصـل

سرمازدگی، چالشها و راهکارها
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ــاورد سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی رهــ
دانـــش و 
ــاوری فنــ

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

درصد  دربردارنده 42-45  آن  دانه  که  است  گیاهان  از مهمترین 

آن  آن، دارای 40-36 درصد پروتئین است و روغن  روغن، و کنجاله 

اولئیک،  به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع )اسید 

میزان  پایین ترین  داشتن  و  آلفالینولنیک(  اسید  لینولئیک،  اسید 

اسیدهای چرب اشباع )حدود 7 درصد(، همانند زیتون، درشمار با 

از 90 درصدی  کیفیت ترین روغنهای خوراکی است. وابستگی بیش 

کشت  اهمیت  روغنی،  دانه های  تأمین  زمینه  در  کشور  به خارج 

کلزا را در کشور، بیش ازپیش نمایان می سازد. هم اکنون ساالنه به 

کشور، صرف واردات  ارز  از  طور  میانگین حدود سه میلیارد دالر 

دانه های روغنی، روغن خام و کنجاله می شود. از سویی، براساس 

توجه  با  گندم،  پایدار  تولید  برای  گرفته،  علمی صورت  بررسی های 

آبی کشور و کشت این  کاهش ذخایر  کم آبی و  به وجود مشکل 

از بارشهای فصلی به بهترین شیوه ممکن  که  محصول در پاییز 

گندم به  کلزا، مناسب ترین محصول در تناوب با  استفاده می کند، 

شمار می آید و افزایش 20 تا 25 درصدی تولید گندم را نیز در پی 

خواهد داشت.

ارائه می شود؛  دنباله دار  یا  به صورت چندبخشی  که  مقاله  این   

آن به سفارش و  از  کتابی برگرفته  از طرحی پژوهشی و  برگرفته 

حمایت مالی صندوق بیمه کشاورزی است که باتوجه به اهمیت 

کلزا و  کشت  اهمیت طرح توسعه  به دلیل  بویژه  این محصول، 

یارانه های پرداختی دولت و به طورخاص پرداخت بیشترین میزان 

یارانه تخصیصی درچارچوب سهم حق بیمه دولت به این محصول 

طی این سالها و ازسویی، حجم غرامتهای پرداختی صندوق بیمه 

و چندسویه  فراگیر  رویکردی  با  تا  است  آن  پی  در  طرح،  این  به 

در زمینه مدیریت تولید و مزرعه و مدیریت ریسک عوامل چندگانه 

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

گیاهشناختی، 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، 

اصول مدیریت تنشهای محیطی و راهکارهای گوناگون پیشگیری و 

جلوگیری از خطرهای مربوط و رویارویی و کاهش انواع عوامل خطر 

قهری و طبیعی، بویژه سرمازدگی و خشکسالی به عنوان مهمترین 

این محصول،  کاهش خسارتهای  و  پایدار  تولید  افزایش  به  آنها، 

بیمه گذاران،  تولیدکنندگان،  دقیق  آگاهسازی  راه  از  و  کند  کمک 

آنها را یاری رساند. در  مدیران مزارع و ارزیابان خسارت و بیمه گران، 

همین راستا، نخستین بخش این مقاله که به بررسی تاریخچه و 

پیشینه و اهمیت این محصول و ویژگیهای زیستی و گیاهشناختی، 

این شماره  در  پرداخته،  آن  اقتصادی  زراعی، سازگاری محیطی و 

ارائه شده است.

کلید واژه  ها:

زیستی-زراعی،  ویژگیهای  تولید،  مراحل  روغنی،  دانه های  کلزا، 

سازگاری، فنولوژی، تنش محیطی.

  مقدمه
از راه واردات و  كشور  کردن بخش عمده روغن مورد نیاز  فراهم 

اخیر،  ضرورت طراحی و برنامه ریزی  این روند طی سالهای  تداوم 

جامع و منسجم برای توسعه كشت دانه های روغنی را بیش ازپیش 

مورد تأکید قرار داده است. اگرچه طی پانزده سال گذشته، سطح 

آنها افزایش یافته است؛  زیر كشت دانه های روغنی و میزان تولید 

ولی هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب و تأمین روغن خوراکی مورد 

افزایش  است. متأسفانه به دلیل  کشور، راه درازی در پیش  نیاز 

و  آن  با  روغن  تولید  متناسب  نیافتن  افزایش  به رغم  جمعیت، 

طی  کشور  روغن  مصرف  سرانه  همزمان  افزایش  همچنین، 

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

بخش نخست: ویژگیهای اقتصادی، زیستی، 
زراعی و سازگاری کلزا

ابوالفضلفرجی*،شهابهاشمبیکمحالتی**،امیرمحتشمامیری***

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

*** معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان
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سالهای گذشته، سرانه مصرف روغن از حدود 2/5 کیلوگرم سال 

با  کیلوگرم  تا 20  به رقم 18  کشور  با جمعیت 20 میلیونی   1340

از 80 میلیون نفر در سالهای اخیر رسیده است.  جمعیتی بیش 

از میزان روغن مصرفی کشور که بیش از 1/5میلیون تن در سال 

آن وارداتی بوده و بقیه  است، هم  اکنون بیش از یک میلیون تن 

از منابع داخلی تأمین شده است. بنابراین با توجه به اینکه حدود 

90 درصد از روغن مورد نیاز کشور از راه واردات تأمین می شود و 

همه ساله سهم درخور توجهی از بودجه کشور )سال 96 نزدیک 

به 3 میلیارد دالر( سهم خرید روغن و محصوالت جانبی دانه های 

افزایش تولید دانه های روغنی در  کنجاله می شود،  روغنی مانند 

داخل کشور، بسیار درخور اهمیت است. 

خوشبختانه بسیاری از دانه های روغنی، دارای سازگاری وسیعی با 

آنها در داخل فراهم  شرایط اقلیمی کشور هستند و امکان تولید 

است. از میان دانه های روغنی، گیاه کلزا، یکی از مهمترین گیاهان 

قابلیت  ایران،  مختلف  مناطق  آب وهوایی  شرایط  در  که  است 

کشت و گسترش دارد. کلزا، به دلیل داشتن ویژگیهای زراعی بسیار 

مناسب، مانند تحمل نسبی به تنشهای مختلف محیطی، قابلیت 

کشت در بیشتر خاکها و زمینهای زراعی کشور، ارزش تناوبی باال، 

آسان بودن عملیات کاشت، داشت و برداشت، دارا بودن پتانسیل 

باالی عملکرد و درصد روغن باال و داشتن روغنی با کیفیت مطلوب، 

برای زراعت در کشور بسیار مناسب است و می تواند برای کشت 

کلزا،  گیاه  ایران توصیه شود. امروزه  کشاورزی  در بیشتر مناطق 

بهترین گونه گیاهی برای قرار گرفتن در سیستم های زراعی مبتنی 

بر گندم و جو در ایران است که می تواند در صورت توسعه سطح 

آن افزون بر اینکه نقش  زیرکشت و رفع مسائل مربوط به زراعت 

زیادی در افزایش تولید روغن و کاهش وابستگی به روغن داشته 

باشد،  بسیاری از مشکلهای مربوط به کشت مداوم گندم و جو 

آفتها و علفهای   در یک قطعه زمین را کم کند، از تراكم بیماریها، 

هرز بكاهد و باعث افزایش عملكرد دانه این محصوالت شود. در 

كلزا، سبب بهبود پایداری تولید گندم و  گیاه  واقع توسعه كشت 

جو کشور خواهد شد.

  پیشینه و اهمیت کلزا
جنس  زراعی  گونه  مهمترین  چلیپائیان1،  خانواده  از  كلزا،  گیاه 

براسیکا است که در زبانهای اروپایی به نامهای Rapeseed ، Colza و 

Raps شناخته می شود. این گیاه از ترکیب دو گونه شلغم روغنی 

(.Brassica rapa L) و کلم (.Brassica oleracea L) و دو برابر شدن 

آمده است. )17(. كروموزوم های هیبرید حاصل، به وجود 

اروپا  آسیا و  کلزا برای مصارف خوراکی در  از روغن  اینکه قرن ها  با 

آن برای این منظور، پس  استفاده می شد، ولی به کارگیری گسترده 

آن نیز، بهبود روشهای  که علت  از جنگ جهانی دوم رواج یافت، 

زراعی در مزرعه و فنون فراوری در کارخانه ها بود. پیشرفتهای بعدی 

در اصالح کیفیت روغن و کنجاله کلزا موجب افزایش بیش ازپیش 

کلزا برای مصارف خوراکی شد؛ به گونه ای که امروزه مصرف خوراکی 

آن بیش از دیگر موارد است. البته مصارف صنعتی روغن کلزا نیز 

زیاد است و به احتمال، اهمیت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. 

كه دارای 44- 36  کلزا )کانوال(  ارقام اصالح شده  كنجاله دانه  از 

آنها كمتر از 30 میكرو  درصد پروتئین بوده و میزان گلوكوزینوالت 

مول در هر گرم ماده خشك است و در تغذیه دام استفاده می شود. 

اصالح  ارقام  در  که  كلزا،  دانه  باالی  روغن  میزان  همین سان،  به 

شده جدید، بین 45-40 درصد است و همچنین، تركیب مناسب 

اسیدهای چرب روغن ارقام جدید، موجب گسترش چشمگیر روغن 

آن در بازارهای جهانی شده است.

واژه كانوال2، که نخستین بار در دهه 70 میالدی از سوی پژوهشگران 

و  Brassica napus گونه های  از  ارقامی  به  رفت،  کار  به  کانادایی 

دو  بودن  دارا  نظر  از  که  می شود  گفته   Brassica Campestris

کنجاله،  در  گلوكوزینوالت  و  روغن  در  اروسیك  اسید  خصوصیت 

گونه  کلزا،  از  این نوشتار، منظور  باشد. در  کیفی رسیده  به حد 

کلزا، معروف  کشور ما به نام  که در  کانوال است   Brassica napus

شده است. 

دانه های  از  آمده  دست  به  روغنهای  با  مقایسه  در  كلزا،  روغن 

اشباع  اسیدهای چرب  دلیل حضور  به  سویا،  و  ذرت  آفتابگردان، 

باالیی  بسیار  تغذیه ای  كیفیت  از  كلسترول،  نداشتن  و  نشده 

تا 45 درصد  با دارا بودن حدود 38  كلزا  كنجاله  است.  برخوردار 

پروتئین، 3/5 درصد چربی و 1/2 درصد فسفر جذب شدنی، نسبت 

فیبر  درصد   13 دارای  كلزا،  كنجاله  دارد.  برتری  سویا  كنجاله  به 

عامل  یك  كنجاله،  در  فیبر  زیاد  نسبت  به  مقدار  این  که  است 

برشمرده  دام،  عنوان خوراك  به  آن  از  استفاده  در  محدود كننده 

كاهش می دهد.  انرژی را در جیره غذایی  می شود؛ زیرا توان تولید 

ترکیب اسیدهای چرب روغن در ارقام مختلف کلزا در جدول شماره 

1 ارائه شده است.

1- Cruciferous
2- Canola
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سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

جدول شماره 1: ترکیب اسیدهای چرب روغن در ارقام مختلف کلزا

کلزا دو صفر )درصد(کلزا یک صفر )درصد(کلزا سنتی )درصد(نوع اسید چرب

اشباع شده

16:01/73/54 پالمتیک

18:00/91/51/4 استئاریک

20:00/90/30/3 دکوزانوییک

24:00/50/10/1 لیگنوسریک

با یک پیوند دوگانه

16:100/40/5 پالمیتولئیک

18:112/358/956/9 اولئیک

20:15/81/51/5 اکوزنوییک

22:159/41/10 اروسیک

24:11/60/20/3 نروییک

با چند پیوند دوگانه

18:212/721/823/8 لینولئیک

18:37/610/510/1 لینولنیک

آمار جهانی تولید دانه های روغنی و کشورهای مهم تولیدکننده روغن در چند سال گذشته نیز، در جدولهای شماره 2، 3، 

.)2018 ،USDA( 4 و 5 ارائه شده است

آمار جهانی تولید دانه در چند گیاه روغنی مهم )میلیون تن( جدول شماره 2: 

18-172017-162016-152015-2014گیاهردیف

44/3635/7639/0844/99پنبه دانه1

70/4368/7469/4374کلزا2

320/72316/57349/31339/99سویا3

39/1940/5448/0147/4آفتابگردان4

آمار جهانی تولید روغن در چند گیاه روغنی مهم )میلیون تن( جدول شماره 3: 

18-172017-162016-152015-2014گیاهردیف

5/124/294/425/16پنبه دانه1

27/4127/3427/5427/9کلزا2

49/2951/5553/7255/16سویا3

14/9715/3818/1818/23آفتابگردان4
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اصول بهینه تولید، مدیریت بهزراعی و مدیریت ریسک در مزارع کلزا

جدول شماره 4: کشورهای مهم تولید کننده روغن در جهان )میلیون تن(

18-172017-162016-152015-2014کشورردیف

37/7836/6841/044/97اندونزی1

22/219/8521/1322/13مالزی2

24/8625/7826/7627/77چین3

18/0818/4217/9418/89اتحادیه اروپا4

10/9411/2111/4312/11ایاالت متحده5

8/979/699/828/68آرژانتین6

8/658/468/739/65برزیل7

177/03176/30188/41198/01کل جهان8

جدول شماره 5: تولید کلزا در سطح جهان )میلیون تن(

روغنپروتئیندانهسال

2008-957/8130/8020/45

2009-1060/9633/5722/29

2010-1160/5635/1423/58

2011-1260/6635/6723/81

2012-1363/6736/9524/98

2013-1471/0938/6226/05

2014-1570/4338/7227/41

2015-1668/7438/6127/34

2016-1769/4338/7627/54

2017-187439/1027/9

  تولید کلزا در ایران 
كلزا در مقایسه با دیگر دانه های  ضریب استحصال روغن از دانه 

آن با  روغنی، باالتر بوده و این عامل به عالوه عملكرد باال و سازگاری 

آن  شرایط اقلیمی ایران، امکان اجرای طرح توسعه كشت و تولید 

را در كشور فراهم کرده است. 

در ایران، برنامه ریزی منسجم برای كشت و تولید کلزا و استحصال 

آغاز شده و به تدریج روند افزایشی یافته  آن از سال 1379  روغن، 

است. با اجرای طرح توسعه کشت کلزا، این گیاه توانست سهم 

گونه ای  کنجاله کشور داشته باشد، به  بسزایی در تولید روغن و 

آن از 17 هزار تن در سال 1379 به 330 هزار تن در سال  که تولید 

کشور مربوط  تولید در  که بیشترین میزان  یافته  افزایش   1397

واحد  در  عملکرد  میانگین  باالترین  است.  بوده  سال  همین  به 

کیلوگرم  میزان 1938  به  زراعی89-90  به سال  مربوط  نیز،  سطح 

فاصله  )1979کیلوگرم(  جهانی  میانگین  با  که  است  هکتار  در 

گلستان،  استانهای  کلزا در  چندانی ندارد. هم اکنون، عمده تولید 

مازندران، خوزستان، فارس و کرمانشاه و بیشتر در تناوب با گندم 

و جو صورت می گیرد. جدول شماره 6، اطالعات مربوط به سطح 

آغاز طرح تولید  از  کلزا  برداشت، تولید وعملکرد در واحد سطح 

دانه های روغنی تا کنون را نشان می دهد.
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آغاز تاکنون جدول شماره 6: خالصه وضعیت طرح تولید کلزا از 

سال
سطح برداشت 

)هکتار(

درصد افزایش نسبت 

به سال قبل

تولید 

)تن(

درصد افزایش نسبت 

به سال قبل

عملکرد 

)کیلوگرم(

درصد افزایش نسبت 

به سال قبل

78-7917240-17010-987-

79-8026649553024778113517

80-81484188269247129143026

81-827140347/511216462157110

82-83735022105700-0/51478-0/5

83-8412793974212112101165011

84-85174500382972494017004/2

85-861989901331939871605-5

86-87116088-41/7179769-43/81549-3/5

87-889149321156041-13171010

88-8910828018/3145868-61347-21

89-9083204-2316128010/5193844

90-9181058-2/8142149-12/31754-8/9

91-9297200201754002418053

92-939987931639936/61642-9

93-9439906-6051250-671280-22

94-955402735/36803532/81260-1/6

95-9610304490/8185000272179542/5

96-9719125185/632984378/31725-3/9

گفتنی است، پس از موفقیت های چشمگیر توسعه کلزا در جهان، 

تنها مدت کوتاهی است که این گیاه در كشور ما به عنوان یكی از 

امیدهای اصلی قطع وابستگی به واردات روغن مورد توجه دست-

زراعی  ویژگی های  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  زارعان  و  اندرکاران 

آن و كمك به پایداری تولید  كلزا، پاییزه بودن زراعت  گیاه  مناسب 

اخیر، رو به بهبود  آن در سالهای  کشت و تولید  گندم، وضعیت 

کاهش توان  گندم در زمینهای زراعی، سبب  کشت مداوم  است. 

رویشی زمینها و اُفت درخور توجه میزان تولید گندم می شود که 

گندم  برای جلوگیری از این روند، بایدمحصول دیگری را در تناوب 

نشان  علمی  بررسیهای  که  داشت  نظر  در  جایگزین  کشت  برای 

می دهد، دانه روغنی کلزا بهترین نوع محصول در این زمینه است. 

كلزا دارای پتانسیل عملكرد باالیی بوده و در میان دانه های روغنی، 

از درصد روغن دانه باالیی )حدود 40 تا 45 درصد( برخوردار است. 

ارقام  از  می توان  برنج،  برداشت  از  نیز، پس  زمینهای شالیزار  در 

با  كلزا  کرد. فصل رشد  استفاده  كشت  برای  كلزا  زودرس  بسیار 

دیگر دانه های روغنی، متفاوت بوده و به طور معمول در زمانی 

برداشت  گیاه  این  است،  خالی  روغن كشی  واحدهای  كه ظرفیت 

می شود. 

گندم، شرایط مساعدی برای  كلزا با تقدم برداشت در مقایسه با 

به کارگیری  با  می سازد.  فراهم  تابستانه  محصوالت  دوم  كشت 

مدیریت درست و استفاده از روشهای ساده، امكان كاشت، داشت 

کنونی، وجود دارد.  آن در شرایط مختلف و با امكانات  و برداشت 
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به علت بقایای گیاهی مطلوب، افزون بر تأثیر مثبت بر میزان ماده 

آلی خاك، در تأمین علوفه مورد نیاز کشور نیز از سویی، است. به 

علت پاییزه بودن، بر خالف دیگر دانه های روغنی بهاره، در رقابت با 

محصوالت پر درامِد بهاره قرار نمی گیرد. در مناطقی كه در بهار به 

علت محدودیت آب و همزمانی آبیاری محصوالت بهاره، چالشهایی 

این  كلزا  زودرس  ارقام  كشت  با  می توان  دارد،  وجود  آبیاری  در 

چالشها را حل کرد. در مناطق دیم كه بارندگی پاییزه مطلوب وجود 

انتهای فصل رشد روبه رو هستند، با  دارد، ولی در بهار با خشكی 

می آید. دست  به  مناسبی  دانه  عملکرد  كلزا  زودرس  ارقام  كشت 

با توجه به ویژگیهای پیشگفته برای گیاه کلزا و همچنین نقش بسیار 

مثبت آن در سیستم های تناوبی کشور، اقتصاد کشاورزان و صنایع 

مختلف، به نظر می رسد با توسعه زراعت کلزا و رفع مسائل مربوط 

آن، افزون بر این که می توان سهم درخور توجهی از نیاز روغن  به 

کشور را برطرف کرد؛ در افزایش عملکرد و پایداری تولید بسیاری از 

گامهای بسیار مثبتی برداشت. محصوالت زراعی دیگر نیز بتوان 

  ویژگیهای زیستی، زراعی و سازگاری کلزا
- سازگاری گیاه 

آب وهوایی  کلزا گیاهی است یکساله، سازگار با نواحی دارای شرایط 

روز،  طول  افزایش  که  روزبلند  و  سرمادوست  معتدل،  تا  خنک 

آن می شود. بهترین دما برای رشد و نمو  سبب تسریع در گلدهی 

از 27 درجه  باالتر  و دماهای  است  20 درجه سانتیگراد  آن حدود 

که  این  بر  افزون  دانه،  تشکیل  و  گلدهی  دوره  طی  سانتیگراد 

کاهش تولید دانه شود،  گرده و  می تواند باعث عقیمی دانه های 

گل  کاهش تبدیل  کند و به  کوتاه  گلدهی را  می تواند طول دوره 

دانه  کاهش عملکرد  نتیجه،  در  و  دانه  کاهش تشکیل  به غالف، 

بینجامد. عوامل محیطی و مدیریتی مختلف مؤثر بر عملکرد در 

گیاه کلزا نیز، در نگاره شماره 1 ارائه شده است.

نگاره شماره 1: عوامل محیطی و مدیریتی مختلف مؤثر بر عملکرد در کلزا

آنجا که كلزا می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گیرد و از  از 

آفتها و علفهای هرز بكاهد و باعث افزایش عملكرد  فشار بیماریها، 

آن، زراعت گندم و جو  دانه این محصوالت شود؛ در واقع با كشت 

بعدی، به اصطالح بیمه شده، اقتصادی تر و پایدارتر می شود.

- ویژگیهای برگ
اشکال مختلف برگ در ارقام و الین های مختلف کلزا در تصویر شماره 

1 نشان داده شده است. تعداد برگ در تیپ ها و ارقام مختلف کلزا 

کشت متداول، بین 10 تا  کلی در شرایط  متفاوت است و به طور 

مقایسه  در  بهاره  تیپ های  به طور معمول  است.  متغیر  عدد   40

ارقام  ارقام زودرس در مقایسه با  با تیپ های زمستانه و همچنین 

دیررس، دارای تعداد برگ کمتری هستند. از سویی، گیاه کلزا دارای 

دو نوع برگ است. در مرحله روزت، برگها کرکدار، به رنگ سبز و دارای 

بریدگیهای عمیق در قاعده خود هستند. برگهای اصلی کلزا، بدون 

آغوش و به رنگ سبز زیتونی هستند.  کرک، از نوع نیمه ساقه در 

با  در مراحل مختلف رشد  برگ  یا شاخص سطح  برگها  مساحت 

توجه به تیپ رشد، رقم، تاریخ کاشت، تراکم بوته و شرایط مختلف 

محیطی و مدیریتی متفاوت است )یادآوری اینکه مساحت برگها، 

همان مساحت زمینی است که اشغال می کنند، یا به دیگر سخن، 

در یک متر مربع سطح زمین، چند متر مربع سطح برگ سبز وجود 

دارد(. در شرایط متداول، به طورمعمول، بیشترین شاخص سطح 

برگ )شاخص سطح برگ 5 تا 8( در اواسط دوره گلدهی به دست 

ریزش  رسیدگی  زمان  در  برگها  نیز،  کلزا  ارقام  بیشتر  در  می آید. 

می یابند. 
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تصویر شماره 1: الف( نمایی از شکل برگ  در ارقام کلزا. ب( دو رقم کلزا با برگهایی با رنگ متفاوت در مرحله ساقه   دهی

تصویر شماره 2: نمایی از ریشه در ارقام مختلف کلزا

آرجی اس003 )ب( در مرحله غنچه دهی تصویر شماره 3: ریشه هیبرید هایوال420 )الف( و رقم 

- ویژگیهای ریشه  
کلزا، گیاهی است با ریشه عمودی یا راست که در شرایط مناسب 

کند. اگرچه در شرایط مزرعه  می تواند تا عمق 2 متری خاک نفوذ 

و  عوامل  دلیل  به  ایران،  در  کلزا  کشت  زیر  خاکهای  بیشتر  در 

طور  به  کلزا،  ریشه های  عمقی  گسترش  مختلف،  محدودیتهای 

اشکال مختلف  به عمق حدود یک متر محدود می شود.  عمده، 

ریشه در ارقام و الینهای مختلف کلزا در تصویرهای شماره 2 و 3 

ارائه شده است. 

الف

الف

ب

ب
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تصویر شماره 4: الف( نمایی نزدیک از یک لپه سبز شده کلزا. ب( لپه های کلزا پس از سبز شدن 

تصویر شماره 5: الف( بوته کلزا در مرحله 3 تا 4 برگی. ب( بوته کلزا در مرحله 4 تا 5 برگی

آغاز غنچه دهی تصویر شماره 6: الف( مزرعه کلزا در مرحله روزت. ب( مزرعه کلزا در مرحله 

شرایط مختلف مدیریتی، همچون نوع تناوب یا سیستم زراعی مورد 

آماده سازی بستر، تاریخ کاشت، تراکم  کشت، عمق شخم و شکل 

نوع رقم و همچنین خصوصیتهای مختلف خاک، شامل  بوته و 

آلی، وجود یا  آن، میزان فشردگی، میزان مواد  بافت و ساختمان 

نبود الیه های سخت، میزان رطوبت و عناصر غذایی مختلف، تأثیر 

زیادی بر گسترش ریشه های کلزا دارد.

و  کلزا  گیاه  )فنولوژی(  زیستی  رخدادهای  چرخه    
آن عوامل مؤثر بر 

مراحل  کردن  طی  محیطی  شرایط  تأثیر  زیر  بویژه،  کلزا،  عملکرد 

گیاه است و عوامل مختلف می توانند بر فنولوژی و نمو  حساس 

کلزا، تأثیر بگذارند. بررسیهای هابكوت )1997( نشان می دهد، عوامل 

گلدهی، دما و  آغاز  تا  کلزا در دوره بین سبز شدن  مؤثر بر نمو 

ارقام تیپ زمستانه، بهاره سازی است؛  فتوپریود است و در مورد 

گلدهی تا  آغاز  از  کاشت تا سبز شدن و  از  کلزا  كه نمو  در حالی 

رسیدگی فیزیولوژیک، تنها زیر تأثیر دما قرار می گیرد. مشاهده شده 

است  كه به ازای هر روز تأخیر در كاشت کلزا از 13 اكتبر، تعداد 

روز تا رسیدگی فیزیولوژیك 0/62 روز كاهش می یابد. با كاهش دمای 

هوا از 24 به 2 درجه سانتیگراد، زمان حرارتی تجمعی از سبز شدن 

تا ظهور غنچه كاهش یافت. مقدار زمان حرارتی تجمعی از سبز 

شدن تا ظهور غنچه های گل نیز، معادل 350 درجه روز بود، كه در 

آن بین  ارقام مختلف به ازای هر درجه كاهش دما، میزان كاهش 

كاشت درست نیز  انتخاب تاریخ  22 تا 41 درجه روز متفاوت بود. 

می تواند سبب برخورد مراحل حساس فنولوژی گیاه، مانند مرحله 

آب وهوایی مناسب شود. مراحل  گلدهی و پر شدن دانه، با شرایط 

مختلف فنولوژیکی در ارقام مختلف کلزا، در تصویرهای شماره 4، 

5، 6 و 7 نشان شده است.

الف

الف

الف

ب

ب

ب
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تصویر شماره 8: یک بوته کلزا در شرایط نبود رقابت، با رشد رویشی زیاد و تعداد بسیار زیاد غالف

تصویر شماره 7: الف( غالفهای بازشده کلزا. سمت چپ، اوایل دوره پر شدن دانه و سمت راست، زمان رسیدگی فیزیولوژیک را نشان می دهد. 
ب( بذرهای کلزا. سمت چپ، اوایل دوره پر شدن دانه و سمت راست، زمان رسیدگی برداشت را نشان می دهد.

به طور كلی، دماهای باال طی مراحل مختلف، نمو گیاه را سرعت 

پتانسل عملكرد  كاهش می دهد و  را  می بخشد؛ طول دوره رشد 

دانه را كم می كند. از سویی، دمای باال طی دوره گلدهی، طول دوره 

گرده به  گرده و زمان دریافت دانه های  آزادسازی و بقای دانه های 

وسیله گلها را كوتاه  می كند. به هر روی، اگرچه تمام مراحل نموی 

تأثیر دما قرار می گیرد، ولی حساسیت مراحل مختلف  زیر  گیاه، 

گیاه برای  از دیگرسو، توانایی  است.  گیاهان به دما متفاوت  نمو 

تطبیق مراحل حساس نموی با شرایط نبود تنش در طی فصل 

این موضوع  تنشها شود.  این  از  گیاه  فرار  می تواند سبب  رشد، 

سبب می شود که انتخاب و معرفی ژنوتیپ هایی که مراحل حساس 

فنولوژیکی آنها تطابق بیشتری با شرایط آب وهوایی مناسب داشته 

باشد، همواره مورد توجه پژوهشگران اصالح نباتات و فیزیولوژی 

گیاهان زراعی  قرار گیرد. در این زمینه، تاریخ كاشت، ابزار مدیریتی 

مهمی در به حداقل رساندن جنبه های منفی دمای باال طی دوره  های 

فنولوژیکی حساس گیاه، مانند دوره گلدهی و پر شدن دانه است و 

تأخیر در كاشت می تواند سبب كاهش طول دوره های پیش گفته، 

شود.  دانه  عملكرد  کاهش  نتیجه،  در  و  تولید  پتانسیل  کاهش 

  تشکیل گل، غالف و دانه 
آن باالست و  کلزا گیاهی خودگشن است، که درصد دگرگشنی در 

به طور معمول به 30 درصد می رسد. گل آذین گیاه نیز، خوشه ای 

انتهای  در  اصلی و سپس  انتهای ساقه  در  و خوشه ها، نخست 

 Brassica napus L. شاخه های فرعی تولید می شوند. بویژه در گونه

از جنس براسیکا که همان گونه زیر کشت در ایران است، باز شدن 

گلها در هر گل آذین، به طور منظم و از قسمت پایین به سمت باال 

آغاز می شود و  صورت می گیرد. باز شدن گلها، ابتدا در ساقه اصلی 

سپس گلهای شاخه های فرعی به طور منظم، شروع به باز شدن 

کلزا،  گل و غالف در بوته های  می کنند. همچنین، پتانسیل تولید 

بسیار باالست و به طور کلی در شرایط نبود رقابت، یک بوته کلزا 

اگرچه  )تصویر شماره 8(،  کند  تولید  گل و غالف   2000 تا  می تواند 

در شرایط رقابت در مزرعه، تعداد غالفهای تولیدی، به طور عمده، 

کمتر از 200 عدد در بوته خواهد بود. 

بالف
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تصویر شماره 11: الف( گلدهی در کلزا که به ترتیب از قسمتهای پایینی ساقه به سمت باالی بوته گسترش پیدا می کند. 
ب( استفاده از کندوهای زنبور عسل در مزرعه کلزا

تصویر شماره 9: گل  آذین کلزا در مرحله غنچه دهی )الف( و گلدهی )ب(

تصویر شماره 10: الف( ساختار گل کلزا با 4 گلبرگ و 6 پرچم. ب( پرچمهای كلزا با ساختار تترادینام

در كلزا، گلها دارای 4 کاسبرگ، 4 گلبرگ، 6 پرچم و یک مادگی دو 

برچه ای هستند. از 6 پرچم 2 عدد کوتاه و 4 پرچم دیگر نیز بلند 

گرد و ساچمه  ای شکل بوده و  کلزا،  هستند )تترادینام(. دانه های 

میانگین وزن هزار دانه در ارقام موجود به طور معمول بین 3 تا 5 

گرم است. روغن، جزء اصلی دانه است و در ارقام جدید، حدود 40 

تا 45 درصد دانه را تشکیل می دهد. در شرایط متداول در مزرعه، 

تبدیل  گل  به  گل،  آغازی های  از 25 درصد  كمتر  به طور معمول، 

می شوند. همچنین در چنین شرایطی، به طور معمول کمتر از 50 

درصد از گلهای تشكیل شده در ارقام مختلف كلزا، به غالف تبدیل 

كردند  گزارش  می شوند. تایو و مورگان )1975( در بررسیهای خود 

كه تنها 45 درصد از گلهای كلزای بهاره به غالف تبدیل شدند و تا 

آنها همچنین مشاهده كردند كه 75  زمان برداشت، باقی ماندند. 

درصد از غالفهای موجود در زمان رسیدگی، از گلهایی بودند كه از 

آغاز گلدهی تشكیل شده بودند. گل آذین کلزا و گل  14 روز نخسِت 

آن و همچنین مزرعه کلزا در مرحله گلدهی در تصویرهای شماره 

9، 10 و 11 نشان داده شده است.  

بالف

بالف

بالف
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  برداشت محصول 
در زراعت کلزا، زمان برداشت مناسب، یكی از مسائل مهم است. 

برداشت دیر به علت ریزش غالفهای زودرس سبب كاهش عملكرد 

دانه می شود. خوابیدگی بوته های کلزا و همچنین نبود یکنواختی 

روی  می تواند  مختلف  دالیل  به  که  دانه ها  و  غالفها  رسیدگی  در 

دهد، سبب پدیدآمدن مشکل در برداشت کلزا می شود و احتمال 

ریزش دانه را زیاد می کند )تصویرهای شماره 12، 13 و 14(. از سویی، 

بذرهای  علت  به  را  كیفیت محصول  می تواند  زودهنگام  برداشت 

باالی  درصد  همچنین  و  دانه  رطوبت  افزایش  كوچك،  و  نارس 

سبزینه كم كند. 

آرجی اس003 به دلیل مصرف زیاد نیتروژن و رشد رویشی زیاد  تصویر شماره 12: خوابیدگی بوته  در رقم 

آزاد گرده  افشان شیرآلی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی با نبود یکنواختی در رسیدگی. ب( ریزش بذور کلزا به دلیل تاخیر در برداشت تصویر شماره 14: الف( رقم 

تصویر شماره 13: الف( نبود یکنواختی رسیدگی در زمان برداشت، به دلیل مخلوط کردن بذرهای دو رقم متفاوت. ب( مزرعه کلزا در 
زمان برداشت. درخور توجه اینکه بوته های حاشیه مزرعه، هنوز سبز هستند.

بالف

الف

الف

ب

ب

اوایل صبح و یا  كاهش ریزش دانه، بهترین موقع برداشت،  برای 

نزدیک عصر است. در برداشت مستقیم نیز، بهترین زمان برداشت 

هنگامی است كه 80 تا 90 درصد بذرها، به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه 

درصد  تا 14  دانه حدود 13  رطوبت  زمان،  این  در  باشند.  درآمده 
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تصویر شماره 16: الف( مزرعه کلزا در زمان برداشت مستقیم با کمباین. ب( بقایای کلزا پس از برداشت

آزمایشهای کلزا به شیوه غیرمستقیم در یک ایستگاه تحقیقاتی تصویر شماره 17: الف( برداشت مستقیم کلزا با کمباین. ب( کمباین مخصوص برداشت 

تصویر شماره 15: الف( رسیدگی فیزیولوژیک در هیبرید هایوال 420، زمان مناسب برای برداشت غیرمستقیم. 
ب( برداشت غیرمستقیم کلزا در منطقه علی  آباد استان گلستان

آشکارا  است و با تکان دادن غالفها، صدای حرکت دانه ها در غالفها، 

شنیده می شود. گفتنی است که نمو کلزا از کاشت تا سبز شدن، 

آغاز گلدهی، زیرِ تأثیر دما، فتوپریود و  زیرِ تأثیر دما؛ از سبز شدن تا 

آغاز گلدهی تا رسیدگی، تنها زیرِ تأثیر دما قرار دارد.  بهاره  سازی؛ و از 

بر رقم و مدیریت  افزون  کلزا،  برداشت  زمان رسیدگی و  بنابراین 

تابع شرایط محیطی،  آبیاری،  و  تغذیه  کاشت،  تاریخ  مانند  زراعی 

در  تسریع  سبب  نیز،  هوا  دمای  افزایش  هواست.  دمای  بویژه 

رسیدگی کلزا می شود که این نیز، به تسریع یافتن زمان برداشت 

می انجامد. 

کلزا به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم  کلی، برداشت  به طور 

برداشت  در   .)17 و   16  ،15 شماره  )تصویرهای  می گیرد  صورت 

غیرمستقیم، نخست بوته های کلزا در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک 

درو می شوند و سپس برای خشک شدن، در مزرعه باقی می مانند. 

پس از گذشت چند روز، بوته های خشک شده با کمباین کوبیده 

می شوند. تصویر شماره  17 ب، کوبیدن بوته های خشک شده کلزا را 

)چند روز پس از درو کردن( به وسیله کمباین مخصوص آزمایشها در 

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد نشان می دهد. برداشت مستقیم 

کلزا نیز، با كمباین غالت و با نصب هد مخصوص صورت می گیرد*. 

الف

الف

الف

ب

ب

ب

* یادآوری: ادامه این مقاله، در شماره های بعدی فصلنامه، به طور زنجیره وار، چاپ و منتشر خواهد شد.
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پدیده سرمازدگی گیاهان و 
راههای پیشگیری از آن

دیمنبایزیدی*،محمدعبداللهیمشایی**،اسماعیلقلینژاد***
بازنگری:ح.ر

  چکیده
سبب  پایین،  حرارتهای  درجه  در  که  است  پدیده ای  سرمازدگی، 

گیاهان می شود. سرما  اندامهای  از بین رفتن  ایجاد خسارت و یا 

کشاورزی  از مهمترین عوامل خسارت زا در محصوالت  و یخ زدگی 

است و همه ساله خسارتهای درخور توجهی را به اقتصاد و چرخه 

تولید کشور تحمیل می کند. تنش، عبارت است از هرگونه انحراف 

معنیدار از شرایط بهینه برای زندگی موجود زنده، و عوامل تنشزا 

گیاهی می شود  باعث تغییر و اختالل در فرایندهای فیزیولوژیکی 

و از این راه تولید گیاهان زراعی را زیر تأثیر قرار می دهد. همچنین 

است  عبارت  زیاد می شوند  باعث خسارتهای  که  انواع سرما زدگی 

از: سرمازدگی های تشعشعی و سرمازدگی های انتقالی )جبهه ای(. 

کوتاهمدت نیز دربرگیرنده  روشهای فعال پیشگیری از سرمازدگی  

آبیاری  کردن،  باد، غرقاب  از بخاری ها، ماشین های مولد  استفاده 

آنهاست. از روشهای غیرفعال درازمدت هم می توان  بارانی و مانند 

به مواردی همچون انتخاب مکان مناسب برای کشت، شیب زمین، 

انتخاب  بادشکن،  مناسب،  ارقام  انتخاب 

آنها اشاره کرد. خاک مناسب و مانند 

کلیدواژه ها:

سرمازدگی   تشعشعی،  سرمازدگی   تنش، 

انتقالی، یخ زدگی، ریسک کشاورزی.

  مقدمه
درجه  در  که  است  پدیده ای  سرمازدگی، 

خسارت  ایجاد  سبب  پایین،  حرارتهای 

گیاهان  اندامهای  رفتن  بین  از  یا  و 

میوه  درختان  در  عارضه  این  می شود. 

روی  بهار  اوایل  یا  و  زمستان  فصل  در 

بر  زیادی  خسارتهای  هرساله  و  می دهد 

ارائه  آمارهای  اساس  بر  می گذارد.  جای 

شده، تنها حدود 10 درصد از کل زمینهای 

درخور کشت در جهان، ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند. 

آمریکا، ساالنه حدود 4-3 درصد و در برخی  خسارت سرمازدگی در 

مناطق همچون کشورهای نیمکره جنوبی، نزدیک به 5 درصد و در 

آسیب رسان  ایران، حدود 3- 2/5 درصد گزارش شده است. عوامل 

از  از سوء مدیریت و یا برامده  کشاورزی، یا برگرفته  به محصوالت 

به  یخبندان،  و  است. سرمازدگی  مدیریت  کنترل  از  عوامل خارج 

عنوان یکی از عوامل قهری طبیعی خسارت زای غیرمدیریتی است 

کشاورزی،  جامعه  به  جبران ناپذیری  خسارتهای  همه ساله  که 

بویژه باغها وارد می کند. پدیده سرمازدگی و یخبندان و خسارتهای 

برخاسته از آن، نه فقط در کشور ما بلکه در بیشتر کشورهای جهان 

آن می توان با  وجود دارد. با پیشگیری به موقع و دقیق زمان وقوع 

آن را به  این پدیده جوی، خسارت  به کارگیری شیوه های مقابله با 

حداقل میزان ممکن رساند. سهم عامل تنش سرما و یخبندان، 

نسبت به دیگر عوامل تهدیدکننده در زیربخش های زراعی و باغی، از 

وزن بسیار باالیی برخوردار است و پهنه وسیعی از حاصلخیزترین 

آب وهواشناسی دانشگاه پیام نور * کارشناسی ارشد رشته 
** کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه پیام نور

*** دانشیار گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران.    
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مناطق تولیدی کشور ما و بخش عمده ای از محصوالت اقتصادی 

مهم کشور، همه ساله در برابر تهدید تنش سرما و یخ زدگی قرار 

از خسارت  اتالف هزینه های برگرفته  از  دارند. به منظور جلوگیری 

کشور ما،  اقلیمی  ایران و به دلیل تنوع  کشاورزی  سرمازدگی در 

شناخت انواع سرمازدگی برای پیشگیری، از جایگاه خاصی در علم 

کشاورزی برخوردار است. براساس مطالعات هواشناسی، در پدیده 

سرمازدگی، به دلیل کاهش شدید و سریع دما و استمرار آن، اقدام 

پیشگیرانه فراگیری فراهم نیست. این در حالی است که افت درجه 

حرارت و وقوع یخبندان در مراحل مختلف رویشی برای محصوالت 

محدودیت  موجب  نهایت  در  که  است  مخاطره انگیز  کشاورزی 

کشاورزان  که ساالنه خسارتهای زیادی به  آنجا  از  تولید می شود. 

و باغداران از راه وقوع یخبندان و در نتیجه سرمازدگی محصوالت 

خسارتهای  کاهش  برای  مناسبی  راهکارهای  باید  می شود  وارد 

برامده از آن ارائه شود در راستای همین منظور می توان با مطالعه 

و بررسی تاریخهای آغاز و پایان یخبندانها، مناسب ترین زمان کشت 

محصوالت کشاورزی را با کمترین خسارتهای سرمازدگی تعیین کرد 

آن و نیز دخالت دادن دیگر عوامل و عناصر اقلیمی  و با استفاده از 

مؤثر، به برنامه ریزی های خرد و کالن کشاورزی در مقیاس محلی 

و ملی پرداخت.

  سرما و سرمازدگی 
سرمازدگی، به شرایطی گفته می شود که گیاهان در نتیجه رخدادن 

افت درجه حرارتهای بین صفر تا 10 درجه سانتیگراد )بسته به گونه 

بر  تنش سرما  که  است  در حالی  این  و رقم( خسارت می بینند. 

حالت عادی گیاه اثری ندارد.

  انواع سرما
از  آن  عبور  و  قطبی  سرد  جریان  یک  اثر هجوم  بر  که  سرمایی 

درجه  ناگهانی  و  شدید  کاهش  موجب  که  می آید  پیش  منطقه 

حرارت به چندین درجه زیر صفر می شود. این جریان، اغلب همراه 

آنها این است که همواره  با بارشهای مختلف بوده و خاصیت کلی 

از جایی دیگر به منطقه، انتقال و نفوذ می یابند و محلی نیستند 

و بیشتر در دوران خواب درختان در دوره غیرفعال، یعنی زمستان، 

آن  که درختان میوه سردسیر تا حد زیادی در برابر  پدید می آیند 

چنین  سالها  بعضی  در  ندرت  به  البته  دارند.  دوام  و  مقاومت 

سرماهایی در اوایل فصل بهار و پاییز دیده می شود و خسارتهای 

سنگینی به باغداران تحمیل می کند.

و  معین  محدوده  یک  در  و  است  منطقه ای  کامالً  که  سرمایی 

محیط محدود، بدون اینکه هوای سردی از دیگر جاها به منطقه 

این  کند، براثر تابش یا تشعشع در خود محل پدید می آید.  نفوذ 

نوع سرما، به عکس سرمای پیشگفته، همواره در شبهای ساکت 

آرام بدون ابر و باد و برف و باران، پدیدار می شود و اگر در اواخر  و 

زمستان یا اوایل بهار روی دهد، خطرناک به شمار می آید.

گیاهان مناظق  به نظر می رسد، تنش سرما، عامل محدودکننده 

گرمسیری و نیمه گرمسیری باشد. وقوع دماهای پایین نیز، نتیجه 

موازنه گرمایی منفی در سطح زمین است. در عرضهای جغرافیایی 

باال و میانه، تابش یا تشعشع خالص با نزدیک شدن زمستان به 

کم تابش خورشید و دراز شدن شبها، و خارج شدن  دلیل زاویه 

می شود.  منفی  فزاینده ا   ی  به طور  بلند(  )موج  گرمایی  تشعشع 

این پدیده، باعث سردشدن بیشتر و تجمع توده های هوای سرد 

می شود. این توده ها از راه جریانهای جوی )اتمسفری( به عرضهای 

جغرافیایی پایین تر منتقل می شوند. بنابراین وقتی تلفات گرما زیاد 

یابد، سرد شدن عمومی و محلی رخ  انتقال  و هوای سرد  باشد 

می دهد. سرمای استثنائی در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری 

نیز، نتیجه ورود هوای  قطبی است.

واکنش گیاه، بسته به مقدار یا غلظت نامناسب و مدت زمان قرار 

آغاز  اگرچه در  است. در جانداران  برابر تنش، متفاوت  گرفتن در 

ممکن است تنش برگشت پذیر باشد؛ ولی با گذشت زمان طولی 

نمی کشد که به صورت دائمی در می آید. اگر یک تغییر برگشت پذیر 

نتیجه  در  است  ممکن  گیاه  یابد،  ادامه  کافی  زمان  مدت  در 

آسیب ببیند و باعث تغییرات  آن  اختالل در فرایندهای متابولیک 

از  تابعی  نیز،  زراعی  گیاهان  عملکرد  و  رشد  شود.  برگشت ناپذیر 

آن است. تمامی عوامل محیطی و اثرهای متقابل 

تنشهای محیطی نیز، به دو دسته تقسیم شده است: تنشهای 

حمله  دربرگیرنده  زیستی،  تنش  غیرزیستی.  تنشهای  و  زیستی 

آفتها و بیماری ها به گیاهان و رقابت با علفهای هرز است. تنشهای 

تنش  و  یخبندان  تنش  سرما،  تنش  دسته:  سه  به  غیرزیستی 

دماهای باال تقسیم می شوند.

آغاز بهار و یا اوایل پاییز  تنش سرما، ممکن است در شبهای صاف 
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این شرایط، زمین و در  از نوع تابشی یا تشعشعی روی دهد. در 

به صورت طول  از خورشید  دریافتی  انرژی  تمام  نتیجه رهاسازی 

موج بلند )مادون قرمز(، به تدریج سرد می شود و در نزدیکی های 

صبح، کاهش درجه حرارت به حداکثر خود می رسد و حداقل دما 

شبهای  در  پدیده  این  می شود.  ایجاد  سرما  تنش  رخدادن  برای 

آمدن تنش سرما،  ابری به وقوع نمی پیوندد. همچنین عامل پدید 

می تواند وزش باد و یا انتقال توده هوای سرد به یک منطقه باشد. 

کاهش عمومی  گیاهان نیز، در بردارنده  آثار اولیه تنش سرما در 

رشد، تغییر رنگ، کلروز، تخریب بافت های سلولی، نبود جوانه زنی، 

دیگر  و  غذایی  عناصر  فتوسنتزی، جذب نشدن  مواد  انتقال  نبود 

آثار این تنش، برگشت پذیر و برخی  آنهاست. برخی از  موارد مانند 

آثار دیگر این تنش، مانند فتوسنتز بر اثر تخریب کلروپالست ها  از 

و پیری زودرس گیاه، برگشت ناپذیر است.

گرما و سرما، بسته به شدت و دوام، فعالیت متابولیکی و رشد و 

قابلیت زیست گیاه را مختل می کنند و بنابراین، محدوده پراکنش 

عنوان  به  دما،  به  گیاه  یک  واکنش  می کنند.  تعیین  را  گونه  یک 

یکی از مهمترین عوامل بومشناختی یا اکولوژیکی حاکم بر توزیع 

گونه ها و پتانسیل عملکرد محصوالت شناخته شده است. بنابراین 

هر یک از گونه های گیاهان زراعی، تنها زمانی می توانند به باالترین 

مقدار عملکرد در تولید دست یابند و دچار کمترین ریسک شوند 

که در شرایط دمایی نزدیک به دمای مناسب برای هر یک از مراحل 

نموی گیاه طی فصل رشد، زیر کشت بروند.

به  آنها  واکنشهای  اساس  بر  گیاهان  طبقه بندی    
دماهای پایین

آنها به  دانشمندی به نام لویت )1990(، گیاهان را بر اساس واکنش 

دمای پایین )تنش سرما( به شش دسته، طبقه بندی کرده است:

درجه  صفر  باالی  دماهای  به  حساس  سرما:  به  حساس   –1
سانتیگراد.

2– حساس: حساس به درجه حرارت های یخبندان کم یا دماهای 
نزدیک به صفر درجه سانتیگراد.

درجه   – تا 5  انجماد  دماهای  در  ماندن  زنده  کمی مقاوم:   –3
سانتیگراد.

4– نیمه مقاوم: زنده ماندن در دماهای انجماد در محدوده 5 – 
تا 10 – درجه سانتیگراد.

در محدوده  انجماد  دماهای  در  ماندن  زنده  5– بسیار مقاوم: 
10 – تا 20 – درجه سانتیگراد.

6- خیلی زیاد مقاوم: گونه های با حداکثر مقاومت به یخ زدگی که 
توانایی تحمل سرماهای بسیار شدید را دارند.

گفتنی است، برخی دیگر از دانشمندان، گیاهان حساس به سرما 

را به دو دسته تقسیم کرده اند: گیاهانی که به طور کامل حساس 

آنها همه بخشهای گیاه، حساس است و گیاهانی که  هستند و در 

آغازه  آسیب می بینند. )برای نمونه،  بر اثر سرما فقط به طور جزئی 

از نظر حساسیت  گیاه نیز  اندام ها و بافت های یک  گل یا میوه(. 

گیاه در  است  دارند. همچنین ممکن  زیادی  تفاوت های  به سرما 

مراحل خاص از نمو خود، به سرما حساس تر باشد. در بعضی از 

آغازه گل در برابر دمای کمتر از 10 درجه  واریته های برنج و ارزن، اگر 

سانتیگراد قرار گیرد، گرده حاصل، عقیم خواهد شد.

  اثرها و پیامدهای تنش سرما
و  سلولی  ساختارهای  برسد،  آستانه  سطح  به  دما  هنگامی که 

به  ببینند؛  آسیب  ناگهانی  به طور  است  ممکن  آن  فعالیت های 

اثر خسارت  از بین می رود و بر  که پروتوپالسم، بی درنگ  گونه ای 

واردشده به غشاها و اختالل در تأمین انرژی سلولی، ممکن است 

رویارویی  در  واکنش های سلولی  بررسی  یابد.  وقوع  مرگ سلولی 

تورژسانس،  فشار  دادن  دست  از  همچون  پدیده هایی  سرما،  با 

کاهش  برهم خوردن تعادل غشاء سیتوپالسمی، وزیکوله شدن، 

اندام ها را نشان می دهد.  کلی در  اختالل  جریان سیتوپالسمی و 

است  گونه ای  به  به سرما،  گیاهان حساس  اثر تنش سرما روی 

که در گیاهان مناطق گرمسیری، با کاهش درجه حرارت در حدود 

25 تا 30 درجه سانتیگراد، کاهش در میزان فتوسنتز و تعرق روی 

کاهش می یابد.  می دهد و در دماهای پایین تر، شدت فتوسنتزی 

اگرچه قرار گرفتن در برابر درجه حرارتهای پایین می تواند بر بسیاری 

از فرایندهای فیزیولوژیک اثر ناگواری داشته باشد، ولی بیشتر، اثر 

اولیه  استقرار  آن روی فتوسنتز به عنوان عامل مهم و مؤثر در 

گیاه، مطالعه و شناخته شده است. این کاهش ممکن است به 

دلیل آشفتگی در تولید کلروفیل و به هم خوردن کلروپالست باشد 

این حالت  از تنش سرماست.  برگرفته  بی گمان  اختاللها،  این  که 

زمانی رخ می دهد که رنگ سبز معمول برگ ها در شرایط تنش، از 

47

رهـاورد دانش و فنـاوری

پدیده سرمازدگی گیاهان و راههای پیشگیری از آن
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بین می رود. شوربختانه، به ندرت نیز گیاهان بی درنگ پس از تنش 

سرما و افزایش دما بهبود می یابند.

  نشانه های ظاهری خسارت سرمازدگی در گیاهان
آشکارترین نشانه یا عالمت تنش سرما و یخ زدگی، در صبح روز پس 

از یخبندان دیده می شود. برگ های خسارت دیده، رنگی سبز تیره و 

آنها را در روغن جوشان فرو  ظاهری خیس خورده دارند؛ مانند اینکه 

برده باشند. اگر خسارت شدید نباشد یا تمام سطح برگ را نگرفته 

باشد؛ برگ روی درخت می ماند و خسارت جبران می شود. خسارت 

محدود  درختان  شکوفه  به  تنها  سردسیری،  میوه های  مورد  در 

سیاه رنگ  تا  قهوه ای  ظاهری  شکوفه های خسارت دیده،  می شود. 

آنها دقیق شویم، مالحظه  به  نزدیک  از  پیدا می کنند و چنانچه 

می شود که گلبرگ ها شفاف شده اند و در میان انگشتان، به آسانی 

آسیبهای واردشده، شکوفه ها طی  له می شوند. از همین رو، بر اثر 

آن سال بدون میوه خواهد بود. چند روز می ریزند و درخت نیز، در 

  تحمل گیاهان در برابر دمای پایین
مختلف،  گیاهی  گونه های  و  گیاه  یک  گوناگون  اندام های  میان 

بذرهای  نمونه،  برای  دارد.  تفاوت وجود  به سرما،  بردباری  نظر  از 

در  زمینی  اندام های  و  – درجه سانتیگراد  تا 193  گیاهان،  خشک 

حالت خواب، تا 40 – درجه سانتیگراد را تحمل می کنند. این در حالی 

است که گیاهان گوشتی نسبت به سرمای شدید، بسیار حساس 

هستند. حساس ترین اندام گیاه نسبت به سرمازدگی، مادگی و در 

مراحل بعدی، پرچم، گلپوش، برگ، ساقه و ریشه است.

  انواع سرمازدگی
یا  انتقالی  سرمازدگی  دارد:  وجود  گیاهان  در  سرمازدگی  نوع  دو 

جبهه ای و سرمازدگی تابشی یا تشعشعی

- سرمازدگی انتقالی یا جبهه ای
و  باد شدید  به وسیله  را می توان  نوع یخبندان  این  شرایط وقوع 

آسمان ممکن است ابری یا نیمه  ابری  آسمان ابری تشخیص داد. 

باشد. در واقع ابرها ممکن است چند ساعت پس از رسیدن جبهه 

ستاره ها  باشد،  ابری  آسمان  اگر  شوند.  پدیدار  منطقه،  به  سرد 

چندان در دیدرس نیستند و ماه رنگ پریده به نظر می رسد و امکان 

گرفته باشد. پس از سرمازدگی جبهه ای  آن را  دارد هاله ای اطراف 

آن، تنها  یا انتقالی، می توان مشاهده کرد که خسارت برخاسته از 

آسمان قرار دارند، بلکه  محدود به برگ هایی نمی شود که در برابر 

آسیب می بینند. در چنین  حتی علفهای هرز زیر سایه گیاهان نیز 

گیاهان حرارت خود را به هوای سرد پیرامونی می دهند  شرایطی، 

که حتی  گونه ای  افت درجه حرارت پیدا می کنند؛ به  و به سرعت، 

کارساز  حالتی  در چنین  نیز  تشعشعی  است حرارت های  ممکن 

به طور معمول، هوای سرد در محلهای  و سودمند واقع نشود. 

گسترش و نفوذ می یابد و به شدت  گودی و داخل دره ها، بیشتر 

خسارت می زند.

- سرمازدگی تابشی یا تشعشعی
آسمان صاف و بدون  این نوع سرمازدگی و یخبندان، در شرایط 

که بعضی مواقع،  امکان دارد  ابر پدید می آید. در چنین شرایطی 

این  باشد.  داشته  وجود  کم دوام  و  ضعیف  مالیم،  نسیمهای 

اینکه  سرمازدگی، در یک محدوده معین و محیط محدود، بدون 

هوای سرد از دیگر مناطق نفوذ کند، پدید می آید و به طور معمول، 

اتفاق  است،  فعال  گیاه  که  زمانی  بهار،  اوایل  و  پاییز  اواخر  در 

می افتد. گفتنی است که در این نوع سرمازدگی، چون انتقال دما 

از  کندی صورت می گیرد،  به  انسان،  از قسمت های مختلف بدن 

نیز،  همین  و  می کند  احساس  کمتر  را  سرما  انسان  همین رو، 

موجب اشتباه کشاورزان در تشخیص این نوع سرمازدگی می شود. 
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همه ساله  که  است  بهاره ای  سرمای  همان  سرمازدگی،  نوع  این 

این  می کند.  وارد  مختلف  مناطق  باغداران  به  باالیی  خسارتهای 

دارای  کشورهای  تمامی  در  نوع سرمازدگی  این  که  است  درحالی 

کشاورزی پیشرفته، کامالً کنترل شده است.

با سرما و یخبندان  در جهت مقابله  آنچه معموالً  است  گفتنی 

تشعشعی  سرمازدگی های  برابر  در  حفاظت  می شود،  انجام 

با  مقابله  برای  مؤثری  چندان  نقش  حفاظتی،  روشهای  و  است 

سرمازدگی های انتقالی )جبهه ای( ندارد.

  راههای مقابله با سرمازدگی

- روشهای حفاظت فعال یا کوتاه مدت
  حفاظت به وسیله بخاری

  حفاظت به وسیله ماشینهای مولد باد

  حفاظت به وسیله ترکیبی از ماشینهای مولد باد و بخاری ها

  حفاظت به وسیله غرقاب کردن

آبیاری بارانی   حفاظت به وسیله 

  حفاظت به وسیله سوختهای جامد

  حفاظت به وسیله سوختهای دیگر

  حفاظت به وسیله پوشش

  حفاظت به وسیله کفهای بادوام

  حفاظت به وسیله پاشیدن مواد مؤثر بر فیزیولوژی گیاه

  حفاظت از سرمازدگی با استفاده از ضدیخ ها

- روشهای حفاظت غیرفعال یا درازمدت
احتمال  کشت:  مناسب  زمینهای  انتخاب  به وسیله  پیشگیری   .1

خطر سرمازدگی و یخبندان در زمینهایی که در کنار دریا و دریاچه و 

یا دیگر منابع آبی قرار دارند، نسبت به زمینهایی که در کنار این گونه 

آب، ظرفیت حرارتی بیشتری  آبی نیستند، خیلی کمتر است.  منابع 

آب وهوای مناطق پیرامون خود،  دارد و به همین دلیل، در تعدیل 

اثر بسزایی دارد. یکی از دالیل موفقیتهای کشت مرکبات در شمال 

کشور نیز، وجود دریای مازندران در کنار باغهای مرکبات است. 

عامل  خاک،  رنگ  مناسب:  خاک  انتخاب  به وسیله  پیشگیری   .2

می آید.  به شمار  یخبندان  خطر  کاهش  یا  افزایش  در  دیگری 

کنند،  در خود ذخیره  را  بیشتری  تیره می توانند حرارت  خاک های 

از دست می دهند. خاکهای  در نتیجه، حرارت بیشتری را در شب 

بازتاب  بیشتر  روز،  در طول  را  انرژی سودمند خورشید  روشن تر، 

می دهند و در شب، خطر یخبندان را افزایش می دهند.

کاشت  زمان  و  مناسب  ارقام  انتخاب  به وسیله  پیشگیری   .3

مناسب.

4. پیشگیری از راه انتخاب پایه مناسب.

مانند  بهزراعی:  عملیات  روشهای  دیگر  به وسیله  پیشگیری   .5

تغذیه گیاهی، عملیات خاکی، پیوند زدن، بادشکن.

  جمعبندی و پیشنهادها
به طور خالصه، از روشهای کاهش سرمازدگی در گیاهان، می توان 

به پیشنهادها و توصیه های زیر اشاره کرد:

افزایش  به دلیل تحریک رشد رویشی و  نیتروژنه،  کودهای  از   –  1

حساسیت به سرما در اوایل پاییز استفاده نشود.

2 – از کودهای پتاسیمی، در اواخر دوره رشد که به خشبی شدن و 

افزایش تحمل به سرما می انجامد، استفاده شود.

از رخدادن  آزاد، پیش  آمینواسید  3 – ترکیبات دارای میزان باالی 

سرما به کار گرفته شود.

4 – باکترهای تشکیل دهنده هسته یخ، کنترل شود. به طور معمول 

و  از سرما  پیش  کوتاهی  قارچ کش های مسی، مدت  از  استفاده 

یخبندان به منظور از بین بردن و یا کاهش جمعیت باکتری های 

آسیب یخبندان احتمالی، ضروری به  یخساز و در نهایت، کاهش 

نظر می رسد.

5 – هرس دیرهنگام انجام گیرد.

عملیات  از  با جلوگیری  زیرا  ممنوع شود؛  عملیات خاک ورزی   –  6

خاک ورزی و فشرده بودن خاک، زمینه افزایش انتقال و ذخیره گرما 

در خاک فراهم می گردد.

انجام  در خاک های خشک  از یخبندان  آبیاری پیش  – عملیات   7

پذیرد.

8 – علفهای هرز نیز، از بین برده شود.

  منابع
1. امیرقاسمی؛ ت.، )1381(: سرمازدگی گیاهان )یخبندان، صدمات، پیشگیری(، انتشارات 

آیندگان. مؤسسه فرهنگی نشر 

2. سادات اسیالن، ک.، )1386(: زراعت عمومی، انتشارات دانشگاه پیام نور. 

بیمه  عملیات  با  آشنایی   :)1385( م.،  بردوئی.  و  غ.،  نبی زاده،  ح.،  س.  کریمی،   .3

آموزش کشاورزی. محصوالت زراعی، نشر 

4. میرمحمدی میبدی، س. ع.م.، )1379(: جنبه های فیزیولوژی و به نژادی تنشهای 

سرما و یخ زدگی گیاهان زراعی. انتشارات گلبن اصفهان، 224 صفحه.

5. Levitt, J. (1990) “Responses of Plants to Environmental Stress, Vol 

.1.2nd. Academic Press, New York”.
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پدیده سرمازدگی گیاهان و راههای پیشگیری از آن
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

  چکیده
در  کشاورزی  نقش  اهمیت  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  امروزه 

برنامه های توسعه اقتصادی از دیدگاه های گوناگون، بویژه از نظر 

گونه ای  اقتصاد تولید و تأمین غذای جمعیت فزاینده جامعه به 

و  برنامه ریزان  مدیران،  توجه  مورد  بیش ازپیش،  باید  که  است 

سیاستگذاران قرار گیرد. در این میان، یکی از موانعی که پیوسته 

در  بوده، خطرپذیری  مطرح  اقتصادی  بخش  این  توسعه  راه  در 

از  کشاورزی، یکی  است. تولید در بخش  زمینه تولید محصوالت 

آفتها  پرمخاطره ترین فعالیتهای اقتصادی است. بالهای طبیعی، 

بارش  گاهی،  حتی  و  دما  ناگهانی  تغییرات  گیاهی،  بیماریهای  و 

وارد  کشاورزان  به  فراوانی  است خسارتهای  نیز، ممکن  بی موقع 

کشاورزی، بویژه  از تولیدکنندگان  که بخش مهمی  آنجا  از  کند و 

دارند،  توان مالی محدودی  کشورهای در حال توسعه جهان،  در 

بین  از  را  آنها  زندگی  است  کمترین خسارت هم ممکن  بسا  چه 

کند. به همین  آنها تحمیل  بر  ببرد یا شرایط زندگی فالکت باری را 

دالیل است که بیمه کشاوری را می توان یکی از اهرم های توسعه 

کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از این ساز وکار، نه تنها می توان 

از راه پس اندازهای اندکی که انبوه پرشماری از کشاورزان به عنوان 

آمده به کشاورزان خسارت دیده  حق بیمه می پردازند، خسارت وارد 

امنیت بیشتری را برای  آن می توان  بلکه به وسیله  کرد؛  را جبران 

تولیدکنندگان کشاورزی فراهم کرد.

کلیدواژه ها: 

بیمه، ریسک کشاورزی، طبقه بندی ریسک، مدیریت ریسک.

  مقدمه
مفهوم ریسک

»ریسک«، واژه ای با ریشه فرانسوی است که در فارسی به »خطر« 

ترجمه شده است. همچنین فرهنگنامه وبستر، ریسک را به عنوان 

)1(. ریسک،  است  کرده  زیان جانی و مالی تعریف  احتمال ضرر و 

آنجا که مربوط به یک واقعه در  فرایندی وابسته به زمان است و از 

آن تأثیر می گذارد؛  آینده است، گذشت زمان بر میزان شناخت ما از 

کار یا فعالیت، هر چه زمان بگذرد،  به طوری که در طول انجام یک 

پیدا  کار  ماهیت  و  موجود  وضعیت  از  که  بیشتری  شناخت  با 

می کنیم، بسیاری از مسائل که اکنون یک ریسک به نظر می رسد، 

آینده ریسک نخواهد بود )4(. در 

فعالیتهای کشاورزی، به طور ذاتی همراه با ریسک است و کشاورزان 

یا همانا مدیران مزارع، ناچار به تصمیم گیری در چنین محیطی 

هستند. این در حالی است که تصمیم گیری، فعالیت اصلی مدیران 

آنها در شرایط ریسک آمیز، بستگی  است و چگونگی تصمیم گیری 

آنان نسبت به ریسک دارد. به دیگر سخن، متفاوت بودن  به نگرش 

شرایط  در  افراد  تا  می شود  سبب  ریسک  به  نسبت  آنان  نگرش 

مشابه، تصمیمهای متفاوتی بگیرند.

گروه  سه  به  ریسک،  به  نگرششان  برحسب  افراد  کلی  به طور 

تقسیم می شوند:

1- افراد ریسک گریز
آنان به دست  نگرش افراد به ریسک، از روی شکل تابع مطلوبیت 

افراد ریسک گریز دارای تابع مطلوبیت مقعر و منحنیهای  می آید. 

مطلوبیت بی تفاوت محدب نسبت به مبدأ مختصات هستند. این 

دسته از افراد، حالت بدون ریسک را به حالت ریسکی، ولی با ارزش 

مورد انتظار برابر، ترجیح می دهند.

2 – افراد خنثی به ریسک
این گروه از افراد، بی اعتنا به ریسک و دارای تابع مطلوبیت خطی 

هستند. بنابراین، مطلوبیت نهایی آنان ثابت است. از نظر این گروه 

از افراد، یک انتخاب مطمئن با یک انتخاب نامطمئن؛ ولی با ارزش 

برابر، تفاوتی ندارد.

3 – افراد ریسک پذیر
مطلوبیت  و  محدب اند  مطلوبیت  تابع  دارای  افراد،  از  گروه  این 

آنان فزاینده یا صعودی است. چنین افرادی در رویارویی با  نهایی 

آن، بازی  یک انتخاب مطمئن و یک بازی با ارزش انتظاری برابر با 

منصفانه را بر می گزینند و حتی ممکن است بازی غیرمنصفانه ای 

بیمه کشاورزی، ابزاری کارامد در 
مدیریت ریسک بخش کشاورزی

نیماحصاریشرمه،آرامحبیبی*،محمدرضاارسالنبد**
بازنگری:ح.ر

* کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
** دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
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بیمه کشاورزی، ابزاری کارامد در مدیریت ریسک بخش کشاورزی

)اختالف  آن  غیرمنصفانه بودن  میزان  که  کنند  انتخاب  هم  را 

درجه  به  بستگی  مطمئن(  انتخاب  با  بازی  انتظاری  ارزش  بین 

به  ریسک،  واژه  کلی،  به طور  باشد.  داشته  شخص  ریسک پذیری 

)فعل و عمل(  کنش  از  برگرفته  نتایج  بودن  نامعلوم  دو مفهوم 

آینده و همچنین به مفهوم خطر نیز، به کار می رود. مشخص در 

  مدیریت ریسک
تخمین ریسک، همیشه یک عمل ذهنی بوده است و این موضوع، 

کنترل  فرایند  ریسک،  مدیریت  دارد.  تأکید  فرد  نقش  اهمیت  بر 

اقدام نخستین در  این یک  است و  احتمال زیان مالی  یا  شانس 

تمام  تشخیص  راه  از  سیستم  درامد  و  دارایی ها  حفظ  راستای 

مختلف  مراحل  برنامه ریزی  و  آن  تخمین  زیان،  احتمالی  علتهای 

این  برای جلوگیری و حذف زیان است. مدیریت ریسک، با پذیرش 

واقعیت انجام می گیرد که سیستم شما ممکن است در نهایت، 

متحمل یک زیان اتفاقی شود؛ حتی اگر تاکنون هیچ لغزشی صورت 

نگرفته باشد. مدیریت ریسک می تواند هزینه خطری را که سیستم 

آن روبه روست، کاهش دهد و این از راه کمک به شما در  شما با 

آنها دوری کنید  شناخت ریسک هایی انجام می گیرد که می توانید از 

آنها را کاهش دهید. بی اطالعی از ریسک و یا اتفاقی برخورد کردن  و 

با آن، می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد و به اصطالح، بشدت 

گران تمام شود و جلوی انجام مؤثر عملیات سیستم را بگیرد.

  راهبرد های مدیریت ریسک
تعریف  روشهایی  عنوان  به  ریسک،  استراتژی های  یا  راهبردها 

می شوند که برای حذف یا کاهش نسبی اثرهای عوامل ایجادکننده 

راهبردهای ریسک  واقع،  در  کار می روند.  به  کشاورزی،  در  ریسک 

فعالیتهای  برای  نامطلوب  در شرایط  بقا  یا  و  کاهش خطر  برای 

کشاورزی ضروری هستند.

به طور کلی چهار راهبرد یا استراتژی پایه برای مدیریت ریسک وجود 

دارد:

موقعیت  و  در شرایط  گرفتن  قرار  از  پرهیز  ریسک:  کنترل   –  1
خطرناک است )همچون واکسیناسیون دام و ضدعفونی بذر(.

2 – انتقال ریسک: به معنای انتقال بار مسئولیت های مالی برای 
است )مانند معامالت سلف قیمت تضمینی و  احتمالی  زیانهای 

بیمه(.

3 - حذف ریسک: از راه حذف شرایطی صورت می گیرد که دارای 
از حد درخور پذیرش برای سیستم است )مانند  خطرهایی باالتر 

انتخاب روش تولید(. 

گرفتن  عهده  به  برای  تصمیم سیستم  به  ریسک:  پذیرش   -4
می گردد  باز  بالقوه  زیان  از  بخشی  یا  تمام  برای  مالی  مسئولیت 

)همانند تنوع تولید محصوالت(. 

انتخاب راهبرد مناسب مدیریت ریسک از سوی کشاورز، به عوامل 

گوناگونی از جمله مزرعه، وضعیت مالی و نگرش کشاورزان نسبت 

به ریسک بستگی دارد.

آنچه گفته شد، به یکی از راهبرد ها و راهکارهای  در اینجا با توجه به 

مهم در این زمینه می پردازیم:

مدیریت  راهکار  مناسب ترین  و  کارامدترین  بیمه،    
ریسک در بخش کشاورزی

که  از دیدگاه فنی و حقوقی، بیمه به معنی خرید قراردادی است 

مجموعه ای از حوادث را که برای بیمه گذار، زیان مالی در پی دارد، 

تصریح می کند. در صورت رخدادن این زیان ها، بیمه گر متعهد به 

جبران خسارتهایی می شود که در رابطه با پوشش اعالم شده است 

)یعنی غرامت(. در مقابل، بیمه گذار برای اطمینان خاطر در زمان 

عقد قرارداد، حق بیمه ای را می پردازد. بنابراین، ویژگی های اساسی 

خسارتها،  زیانبار،  حوادث  از:  است  عبارت  بیمه  قراردادهای  تمام 

پوشش و حق بیمه. حق بیمه را نیز به صورت حاصل ضرب پوشش 

و نرخ حق بیمه بیان می کنیم.

آشنایی با شماری از اصطالحات    
- اطالعات درونزا 

آن، افراد هیچ گونه اطالعاتی برای پیشرفت  موقعیتی است که در 

که درباره نوع ریسک، اطالعاتی  کار ندارند؛ ولی این امکان را دارند 

آورند. به دست 

- اطالعات برونزا 
آگاهند.  آن روبه رو هستند،  که با  هنگامی که افراد از نوع ریسکی 

اطالعات ساختاری برای مدل از نوع برونزا است. 

- اطالعات متقارن 
انجام  که فرد  آن بیمه گر می تواند، رفتاری را  که در  موردی است 

می دهد، مشاهده کند. همچنین بیمه گر می تواند نتیجه این رفتار 

کامل درباره ی افراد  کند. به دیگر سخن، اطالعات  را نیز مشاهده 

وجود دارد. 

- اطالعات نامتقارن 
به طور کلی، نظامهای بیمه ای، به دلیل وجود اطالعات نامتقارن، 

انتخاب نامساعد و مخاطره های اخالقی، با چالشها و دشواریهایی 

در اجرا روبه رو هستند. مسئله اطالعات نامتقارن، یکی از بحثهای 

که در  عمده در اقتصاد اطالعات است. در واقع، موقعیتی است 

اطالعات  خود،  مبادله   مورد  در  اقتصادی  عامل  یا  طرف  یک  آن، 

اطالعات  ندارد.  را  اطالعات  آن  که طرف دیگر مبادله  دارد  خاصی 

انتخاب  آمدن دو نوع رفتار فرصت طلبانه   نامتقارن، موجب پدید 

اخالقی  ناسازگار( و مخاطره  یا  یا معکوس  بد  )انتخاب  نامساعد 

می شود.

- انتخاب نامساعد )ناسازگار یا معکوس( 
انتخاب نامساعد )ناسازگار یا معکوس( در بازارهای بیمه، هنگامی 

روی می دهد که اطالعات، نامتقارن باشد. به دیگر سخن، هنگامی 

نتواند ریسک  بیمه نامه  بیمه گر در زمان صدور  که  روی می دهد 
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درباره  کاملتری  اطالعات  بیمه گذار،  و  کند  مشاهده  را  بیمه گذار 

از  معکوس  انتخاب  کشاورزی،  در  باشد.  داشته  خود  ریسک 

بیشتر  که  کشاورزانی  معمول  به طور  که  می شود  ایجاد  این رو 

در دسترس مخاطره ها هستند؛ در صورت ثابت بودن نرخ بیمه، 

مؤسسه  اگر  رو،  از همین  دارند.  بیمه شدن  به  بیشتری  گرایش 

بیمه کننده نتواند )یا نخواهد( افراد رویارو با مخاطره های متفاوت 

آن شرایط، قرارداد از جمله  را از یکدیگر تشخیص دهد و بر اساس 

نرخ بیمه را تعیین کند؛ این کار می تواند موجب ٌپر شدن مؤسسه 

بیمه کننده از افراد دارای ریسک باال شود و آن مؤسسه را با زیانهای 

آکرلوف )1970( این موضوع را  بسیاری روبه رو سازد. در این راستا، 

تفاوتهای  درباره  ناقصی  اطالعات  بيمه گران،  اگر  که  کرد  مطرح 

از  برخی  آن صورت،  در  باشند،  داشته  بالقوه  بیمه گذاران  ریسک 

بازارهای بیمه ای تشکیل نمی شود و دیگر بازارهای بیمه ای موجود 

نیز، ناکارا خواهد بود.

- مخاطره اخالقی 
مخاطره اخالقی، هنگامی پدید می آید که طرفی که اقدامهای وی 

بگذارد  تأثیر  حوادث،  رخدادن  احتمال  بر  نیست،  مشاهده شدنی 

افزایش  دهد. مخاطره  را  از سوی طرف دیگر  احتمال پرداخت  تا 

کشاورزی  در  می شود.  منابع  از  ناکار  استفاده  موجب  اخالقی، 

از  کشاورز پس  که  آن است  اخالقی  از مخاطره های  نیز، منظور 

بیمه شدن، رفتار خود را به گونه ای تغییر دهد که احتمال دریافت 

خسارتها را افزایش دهد. از همین رو، شرکت بیمه متحمل پرداخت 

غرامت های باالتری به بیمه گذاران خواهد شد. 

- بیمه کامل 
در یک وضعیت بیمه کامل، کل زیان از سوی شرکت های بیمه گر 

به صورت کامل، پوشش داده می شود. بیمه کامل، هنگامی ایجاد 

پوشش  و  باشد  برابر  احتمالی  زیان  با  بهینه  نقطه  که  می شود 

گفته  این مورد  است. در  زیان وارد شده  با  برابر  بیمه ای، درست 

می شود، نقطه بهینه منصفانه )عادالنه( وجود دارد.

- بیمه ناقص 
زیان  به  نسبت  پوشش  جزئی،  بیمه   پوشش  وضعیت  یک  در 

انتظاری کمتر خواهد بود و یک ظرفیت مثبت پدید می آید و نقطه 

بهینه باالتر از زمان احتمالی قرار می گیرد.

- بیمه حداکثر  
در این نوع بیمه، بیمه گر به مشتریان اجازه می دهد تا پوشش های 

بیمه ای را که خیلی بیشتر از زیان انتظاری است، خریداری کنند. در 

این مورد، پوشش بیمه ای چون خیلی بیشتر از زیان انتظاری است. 

یک ظرفیت منفی پدید می آید. به دیگر سخن، نقطه بهینه پایین تر 

از زیان احتمالی قرار می گیرد. 

بخش  تولید کنندگان  از  حمایت  مختلِف  سیستم های  بین  در 

بیمه  آنها،  خسارتهای  و  زیانها  جبران  و  دامداری  کشاورزی، 

حمایتی  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  دام،  و  کشاورزی  محصوالت 

مناسب برای حمایت از منابع مالی تولید کنندگان و سرمایه گذاران 

از  طبیعی،  و  قهری  حوادث  آمدن  پدید  هنگام  در  بخشها  این 

سوی صاحبنظران علوم اقتصادی کشورها، مورد تأکید جدی قرار 

کشاورزی و دامداری بیشتر  است و در نظام های مختلف  گرفته 

کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان، اعمال می شود 

)1(. بیمه کشاورزی، یک سازوکار مشارکتی در پذیرش ریسک است؛ 

انتقال ریسک از کشاورزان و  ابزار هزینه بر برای  ولی در عمل، یک 

تولید کنندگان به بیمه دولتی یا خصوصی است.

برای  وثیقه ها  انواع  درخورِپذیرش ترین  از  یکی  کشاورزی،  بیمه 

نظر داشت  در  این گونه  باید  است.  کشاورزی  در بخش  اعتبارات 

با یکدیگر قرار  تقابل  اعتبارات روستایی، در  کشاورزی و  بیمه  که 

ندارند تا افزایش یکی، کاهش دیگری را به دنبال داشته باشد. این 

دو پدیده، مکمل هم و در تعامل با یکدیگر هستند و یکی از شروط 

آنها نهفته است. در واقع  اعتباررسانی روستایی در هماهنگی بین 

آسانی بیمه کشاورزی،  هیچ یک از وثيقه های قید شده، بسادگی و 

در زمان های بحرانی و وقوع خسارتها نمی تواند در بازگرداندن توان 

کشاورزی،  وام های  بازپرداخت  به  پاسخگویی  و  کشاورزان  مالی 

که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  این رو،  از  باشد.  داشته  نقش 

ایجاد امنیت سرمایه گذاری  که افزون بر  ابزاری مؤثر است  بیمه، 

و رویارویی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، رضایت خاطر و 

منافع مورد نظر کشاورزان را نیز تأمین می کند.

به دیگر سخن، بی گمان می توان گفت که بدون امنیت، کشاورزی، 

رونق نمی گیرد و این امنیت زمانی به دست خواهد آمد که هدفهای 

آنهاست، تحقق یابد. با  مدیریت ریسک که بیمه کشاورزی یکی از 

توجه به مفهوم ریسک و شرایط ویژه کشاورزی، آن هم در کشوری 

با اقلیمهای گوناگون همچون ایران؛ متوجه نقش بسیار حساس 

و  بخش  این  به  توجه  برای  سیاستگذاران  و  دولتمردان  مهم  و 

دشواری تخصیص بودجه محدود رو به کاهش دولت با توجه به 

سیاست های خصوصی سازی و ایجاد رغبت برای سرمایه های کالن 
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بیمه کشاورزی، ابزاری کارامد در مدیریت ریسک بخش کشاورزی

راستای هدفهای  در  ازسویی  می شویم.  بخش  این  به  خصوصی 

بر  مبنی  ملل(  سازمان  در  توافق  مورد  اسناد  )از  هزاره  توسعه 

جهانی  خواروبار  سازمان  جهان،  گرسنگان  میزان  شدن  نصف 

که ساالنه حداقل 30 میلیارد دالر وجوه اضافی  نشان داده است 

مورد نیاز است. همچنین، ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال 2050، 

اضافی در بر  تا 100 میلیارد دالر هزینه  ساالنه چیزی در حدود 90 

خواهد داشت. ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این 

گزینه  کشورها نیز،  کمکهای مالی دیگر  شکافها محدود است و 

به سوی  که  کمکهایی  در واقع، سهم  نیست.  کارگشایی  چندان 

یافته  کاهش  زیر 5 درصد  به  کشاورزی سرازیر می شوند،  بخش 

گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در  این  است. شاید بتوان دلیل 

گیرد، در نبود  که می تواند محور توسعه قرار  کشاورزی را  بخش 

همه  البته  کرد.  جست وجو  سرمایه  برگشت  از  اطمینان خاطر 

صاحبنظران، بر بالخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند و جایگاه دهم 

ایران در میان کشورهای بالخیز جهان، گواه این مدعاست )از میان 

آن در ایران رخ می دهد( که البته  40 نوع بالهای طبیعی، 31 نوع 

همچون هر چالش دیگری، این مشکل نیز با راهکاری به نام بیمه، 

حل شدنی است. در همین راستا و پس از گذشت چندین سال از 

آستانه ربع قرن دوم  اجرای برنامه بیمه محصوالت کشاورزی و در 

خدمت صندوق بیمه کشاورزی، با تصویب قانون بیمه کشاورزی 

در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛ راه برای 

توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش 

به سرمایه گذاران  را  امکان  این  و  بازتر شد  امنیت سرمایه گذاری 

که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش  داد 

بپردازند. 

  جمعبندی  
فعالیت  کشورها،  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  اهمیت  وجود  با 

کنترل نشدنی، مانند عوامل  این بخش به دلیل وجود شرایط  در 

قیمت  اقتصادی همچون  عوامل  نیز  و  بیماری ها  و  آفتها  جوی، 

بازار، از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی برشمرده می شود. 

با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی کشور ما، مخاطره هایی که 

بسیار جدی  تهدید می کند،  را  کشاورزی  در بخش  سرمایه گذاری 

این  در  مخاطره هاست.  از  سرشار  فعالیتی  کشاورزی،  است، 

فعالیت، انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و شخصی، 

را  آسیب پذیر  و  شکننده  مجموعه ای  و  داده  هم  دست به دست 

از این رو، فعالیت در بخش  برای تولید کنندگان فراهم ساخته اند. 

ریسک  با  همراه  و  پرخطر  فعالیتی  به خودی خود،  کشاورزی، 

است. اگر چه ممکن است برای کنترل ریسک و میزان خطرپذیری 

باشد؛ ولی  گوناگونی وجود داشته  کشاورزی، راههای  محصوالت 

است.  آن، »مدیریت ریسک«  با  از بهترین روشهای رویارویی  یکی 

مدیریت ریسک، محدود کردن یا به کار بستن چارچوبی به منظور 

کشاورزی را تهدید می کند. در  که بخش  کاهش خطرهایی است 

آینده منجر  برای  برنامه ریزی  واقع، مدیریت ریسک، به طراحی و 

بیشتر می کند و  را  با خطرها  امکان رویارویی  این رو،  از  می شود. 

ابزارهای  از  یکی  میان،  این  در  می آورد.  پایین  را  خسارت  ضریب 

کشاورزی  بیمه  ریسک،  مدیریت  زمینه  در  مؤثر  و  کارامد  مهم، 

است. توسعه این بیمه نیز می تواند، نقش درخورتوجهی در جبران 

خسارتهای واردشده به این بخش بازی کند و باعث افزایش ارزش 

افزوده بخش کشاورزی و باالرفتن درامد و کاهش فقر در جامعه 

کار در  گفت، دشوارترین  کشاورزی شود. شاید بتوان  روستایی و 

استفاده از بیمه برای کاهش خطر و زیان در بخش کشاورزی، نبود 

کشاورزان باشد. به همین  درک الزم و یا فرهنگ نیاز به بیمه در 

داده می شود.  زیادی  بهای  آموزش،  به  ریسک،  مدیریت  در  دلیل 

آموزش، می توان بستری را برای گسترش فکری و ذهنی  با اهرم 

آورد. گزیده سخن اینکه بیمه کشاورزی، در کنار  کشاورزان فراهم 

دیگر عوامل کاهش ریسک، به عنوان عاملی درخور توجه، ضریب 

را  مهمی  نقش  و  می آورد  پایین  را  کشاورزی  بخش  خسارت های 

کشور  از جمله  کشورهای در حال توسعه  کشاورزی  در توسعه 

خودمان، بازی می کند. 
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ــاه  از نگــ
کارشــناس درگفتوگوبارئیسادارهکلآموزشواطالعرسانی

صندوقبیمهکشاورزیعنوانشد:

  دانش آموخته دامپزشکی از دانشگاه تهران در سال 72 خورشیدی است و طی 
23 سال خدمتش، در آغاز از یک ارزیاب دامپزشک معتمد صندوق بیمه، مورد توجه 
و اعتماد بیشتر مسئوالن در استان مازندران قرار گرفت و به امور بیمه گری و ارزیابی 
دام و آبزیان پرداخت و سپس به عنوان کارشناس ستادی در بخش امور بیمه دام و 
طیور در ستاد صندوق بیمه در تهران، مشغول به کار شد و به تدریج مسئولیتهای 
بیشتری را به عهده گرفت تا در نهایت به 3 سال اخیر رسید که به عنوان رئیس اداره  کل آموزش و اطالع رسانی 
صندوق بیمه کشاورزی، دلنگرانی اول و آخر کاری اش، »آموزش و  یادگیری اثربخش« شده است؛ و نه تنها 
به روح آموزش و تأثیر آن در ارتقای بهره وری باور دارد که ابزار درست آموزش و روشهای نوین یادگیری و 
اطالع رسانی را مکمل الزم و واجب در انتقال دانش و یافته های نوین و خبررسانی بموقع به گروههای هدف اصلی 
یعنی بهره برداران می داند. بنابراین پس از تغییرات و تحوالت کمی و کیفی در ساختار پیشین »فصلنامه بیمه و 
کشاورزی« که بیشتر مورد اقباِل قشر متخصص و دانشگاهی و پژوهشگران حوزه بیمه و اقتصاد کشاورزی قرار 
داشت؛ سیاستهای جدید صندوق مبنی بر توسعه دایره مخاطبان و فراهم کردن امکان انتقال دانش تخصصی و 
پژوهشی از کانالی غیر از فصلنامه، کارگروه تعیین شده در این رابطه را بر آن داشت تا با تدبیری نو، از سویی، 
فصلنامه را با رویکردی جدید برای بهره برداران مشتاق منتشر کند و از دیگر سو، ماهنامه جدیدی با عنوان: 
»پیام بیمه کشاورزی« را نیز با ساختاری جدید و زبانی متفاوت از فصلنامه، به دست دوستداراِن اخبار و اطالعات 
حوزه بیمه کشاورزی برساند. این که چرا و چگونه، چنین ضرورتی ایجاب کرد تا فصلنامه ای مورد اقبال قشر 
دانشگاهیان و پژوهشگران، به رویکرد آموزشی - ترویجی تغییر روش دهد و دو نشریه متفاوت حاصل از آن 
)فصلنامه با رویکرد جدید و ماهنامه جدید( دارای چه ویژگیهایی خواهند شد؛ تحریریه فصلنامه را بر آن داشت 
تا جویای این دالیل، از دکتر افشین فهیما به عنوان نماینده و مسئول امور هماهنگی و نظارت صندوق بر این دو 
نشریه شود. مدیری که نه فقط یک ناظر و هماهنگ کننده، بلکه در تمام این شماره ها که با او همکاری داشته ایم، 
یک مشاور خبره و همراه و مشوقی صبور و حساس به تهیه بسته های خبری و آموزشی با کیفیت محتوایی و 
بصری باال برای مخاطبان است. شاید در عشق او به دانستن و انتقال دانش، بیراه نبوده که در کنار دلبری های 
پراحساس ماهی های داخل آکواریوم کوچک کنار میزکارش و گیاه کنار رایانه اش؛ این بیت دلنشین از استاد 
غزل، خواجه حافظ شیرازی، در قابی زیبا، به دل هر مصاحب با وی می نشیند که " هواخواه توام جانا و می دانم 

که می دانی/ که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی..."
علیرضا صفاخو

پیش از هر چیز، اجازه دهید بپرسم که 

به باور شما، رسانه خوب و مؤثر چیست  

و  باشد؟  داشته  باید  ویژگی هایی  چه  و 

به  رسانه ها،  این گونه  دسته بندی  بین  در 

»بیمه  فصلنامه  اختصاصی،  و  تخصصی 

نشریه های  در دسته  اصوالً  کشاورزی«  و 

تخصصی قرار دارد یا اختصاصی!؟

نخست  که  است  آن  رسانه خوب  یک 

با  و  بشناسد  خوب  را  خود  مخاطبان 

آنها آشنا باشد و دوم اینکه درخور  نیازهای 

اعتماد باشد و مخاطب با اطمینان خاطر، 

نیاز،  صورت  در  و  بپذیرد  را  آن  محتوای 

تولیـد بسـته رسـانه ای کاربـردی بـرای 
کشـاورزان و کارگـزاران بیمه کشـاورزی
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دسته بندی  دیدگاه  از  کند.  عمل  آن  به 

و  بیمه  »فصلنامه  هم،  کردید  اشاره  که 

است،  تخصصی  رسانه  یک  کشاورزی«، 

برای انتقال دانش بیمه و مدیریت ریسک و 

ارتباط بین فعاالن بیمه  کشاورزی  برقراری 

و کشاورزان یا بهره برداران بخش کشاورزی 

که در واقع، مشتریان بالقوه خدمات بیمه 

کشاورزی هستند.

فصلنامه بیمه و کشاورزی، از چه زمانی 

آن چه  انتشار  از  کرد و هدف  کار  به  آغاز 

بود؟

اوایل  در  کشاورزی،  و  بیمه  فصلنامه 

سال 1383 و همزمان با بیستمین سالگرد 

تأسیس صندوق بیمه کشاورزی، به عنوان 

کار  به  آغاز  - تخصصی  یک نشریه علمی 

کرد. در آن دوره، دو همایش علمی در زمینه 

کشاورزی در سالهای 1380 و 1383  بیمه 

برگزار  کشاورزی  بانک  و  صندوق  سوی  از 

فراوان  نیاز  احساس  برپایه  که  بود  شده 

به انجام کارهای گسترده علمی – پژوهشی 

و تهیه و تولید ادبیات تخصصی در زمینه 

بیمه کشاورزی و مدیریت ریسک در بخش 

کشاورزی، شکل گرفته بود و برگزاری موفق 

برای  الزم  که، بستر  داد  آن نشان  پربار  و 

ارائه پیوسته و منظم این گونه مطالب و 

مقاله های علمی و دانشگاهی و پژوهشی، 

برای رشد و توسعه و ترویج بیمه کشاورزی 

فراهم است. همچنین از آنجا که طرحهای 

در حال  راستا،  این  در  مختلفی  پژوهشی 

انتشار وسیع تر نتایج  اجرا بود؛ به منظور 

بیشتر  بهره برداری  و  موجود  پژوهشهای 

امور  در  تحقیقاتی  طرحهای  یافته های  از 

اجرایی بیمه و آگاهی کارشناسان و مدیران 

بیمه کشاورزی، مقرر شد تا فصلنامه بیمه 

و کشاورزی منتشر شود.

مطالعات  این  تأثیرهای  کنون  تا  آیا 

بیمه ای  خدمات  کیفی  و  کمی  ارتقای  در 

تأثیرگـــذارترین  است؟  شــده  سنجــش 

مقاله های پژوهشی نشریه در تمام دوره ها 

از نظر شما، کدام مقاله ها بوده است؟

نظرسنجی  زمینه  این  در  متأسفانه 

خاصی انجام نگرفته است؛ ولی به اعتقاد 

بوده اند  اثرگذار  بیشتر  مقاله هایی  من 

برای  و  داشته  بیشتری  کاربردی  که جنبه 

خسارت  کاهش  یا  کشاورزی  بیمه  بهبود 

بخش، راهکارهایی توصیه کرده باشند.

بوده  چه  نشریه  رویکرد  تغییر  دلیل 

آیا مطالعه میدانی یا بررسی خاصی  است؟ 

در اتخاذ تصمیم جدید، مؤثر بوده است؟

بیمه  فصلنامه  در  رویکرد  تغییر 

داده  روی  مرحله  دو  در  کشاورزی،  و 

از  نشریه  که   1395 سال  در  یکی  است؛ 

رویکرد علمی – پژوهشی، به یک نشریه با 

رویکرد علمی - ترویجی- اطالع  رسانی تغییر 

تا شماره زمستان  که  این مرحله  کرد. در 

سال 1396 ادامه داشت، مخاطبان اصلی 

فعاالن  کارشناسان،  متخصصان،  نشریه 

بیمه و مدیران بیمه کشاورزی و مسئوالن 

بخش کشاورزی بودند.

چه هدفی را دنبال می کرد؟

آخرین  که مقاله هــا و  آن بــــود  هدف 

برای  کاربردی  صورت  به  علمی  یافته های 

این مخاطبان بیان شود. در سال 1397 با 

راهنمایی های قائم مقام محترم صندوق و 

پس از تشکیل کارگروهی متشکل از آقایان 

منابع  و  مالی  امور  مدیر  سجادی،  دکتر 

انسانی؛ مهندس نوری، مدیر امور پژوهش 

و فناوری اطالعات؛ مهندس مرادنیا، مشاور 

صندوق بیمه؛ مهندس حسین نژاد، مدیر 

معاون  فرزانه،  مهندس  و  مدیریت  حوزه 

اداره کل پژوهش و برنامه ریزی، رویکردهای 

گرفت.  فصلنامه مورد بازنگری دوباره قرار 

مخاطب  که  کرد  پیشنهاد  کارگروه  این 

بهره برداران  و  کشاورزان  فصلنامه،  اصلی 

کارشناسان  و  مسئوالن  دوم  درجه  در  و 

و  باشد  بیمه  حوزه  و  کشاورزی  بخش 

افزون بر »فصلنامه بیمه و کشاورزی« که 

مدیریت  و  بیمه  یافته های  آخرین  آن  در 

و جهان  ایران  در سطح  کشاورزی  ریسک 

مورد بررسی قرار می گیرد، »ماهنامه پیام 

آگاهی رسانی  بیمه کشاورزی« نیز با هدف 

و  اخبار  آخرین  زمینه  در  مشتریان  به 

نیز توصیه های  کشاورزی و  بیمه  خدمات 

و  شرایط  با  متناسب  خسارت  کاهندگی 

منتشر  و  تهیه  ماه،  زمانی هر  مقتضیات 

شود.

بیمه، چه  از دیدگاه مسئوالن صندوق 

تغییر  این  به  تا  شد  باعث  بیشتر  چیزی 

رویکرد در فصلنامه ترغیب شوند؟

آن بود که  یکی از مشکلهای فصلنامه 

اخبار و رویدادها در طول 3 ماهه انتشار، 
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از  کهنه به نظر می رسید. به همین دلیل 

توصیه ها،  و  رویدادها  و  اخبار  پس،  این 

علمی- مطالب  و  ماهنامه،  در  عمدتاً 

نیز در فصلنامه قرار  آموزشی  ترویجی و 

می گیرند.

طور  به  رویکرد،  تغییر  این  به  توجه  با 

طبیعی، راهبرد موردنظر کارگروه ماهنامه 

این  افزایش طیف مخاطبان  و فصلنامه، 

راهکارهـــایی  بود. چه  نشریه هــــا خواهد 

دو  هـــر  مخاطبان  دایـــره  افزایش  برای 

بیمه  »پیام  جدید  ماهنامه  بویژه  نشریه، 

کشاورزی« اتخاذ خواهد شد؟

تصمیم  نخستین  راستا،  این  در 

قالب  در  نشریه  دو  هر  کارگروه، انتشار 

pdf در فضای مجازی و پورتال بیمه  فایل 

در  صرفه جویی  ضمن  تا  است  کشاورزی 

وسیع تری  انتشار  دامنه  کاغذ،  مصرف 

کاهش  نیز  را  هزینه ها  و  آوریم  فراهم  را 

دهیم.

فصلنامه،  رویکرد  تغییر  صورت  در  آیا 

آن نمی رود تا جریان تخصص گرایی و  بیم 

پژوهش  محوری در امور و تولید محتوای 

نظام مند و علمی برای بهره برداری مدیران 

ارشد و میانی صندوق دچار افت شود؟ چه 

راهکارهایی برای تأمین محتوای الزم برای 

استفاده این دست از مدیران و مسئوالن، 

پیشبینی شده است؟ 

به  تأسیس،  آغاز  از  بیمه،  صندوق 

در  کشاورزی  بیمه  موضوع  تازگی  دلیل 

پژوهشهای  انجام  نیازمند  ایران،  سطح 

کارهای  زمینه  این  در  و  بوده  مختلف 

زیادی انجام شده و در حال اجراست؛ ولی 

الزم  کشاورزی،  بیمه  اجرایی  مدیران  برای 

داشته  کاربردی  نتایج  پژوهشها،  تا  است 

اساس، درخور بهره برداری  این  بر  باشد و 

برنامه ها،  هدفها،  ساختار،  اصالح  در 

خط مشی ها و روشها باشد. انتشار چنین 

پژوهشهایی به زبان ساده، در رویکرد جدید 

رویکرد  در  ما  آنچه  است؛  امکانپذیر  نیز 

آن پرهیز داریم، مطالعات محض  جدید از 

آن برای  که خروجی عملیاتی  و پایه است 

مخاطب کشاورزی یا مدیران و کارشناسان 

این  در  نیست.  بهره برداری  اجرایی، درخور 

راستا، کسانی که نیاز به دسترسی به اصل 

داشته  را  تخصصی  و  علمی  پژوهشهای 

صندوق  کتابخانه  به  می توانند  باشند، 

اداره کل  سوی  از  یا  کنند؛  مراجعه  بیمه 

پژوهشگراِن  به  برنامه ریزی،  و  پژوهش 

طرح ها معرفی شوند.

)در  انتشار  جدید  دوره  یا  رویکرد  در 

در  فصلنامه  تحول  دوره  سومین  اصل، 

عمر پانزده ساله خود(، فصلنامه دارای چه 

بخشهایی خواهد بود؟

اعضای  جلسه های  مصوبه های  طبق 

کارگروه، فصلنامه دارای بخشهایی نوین و 

بخشهایی همانند قبل خواهد بود؛ البته با 

تغییر روش تهیه و ارائه، از علمی-تخصصی 

از  که  تحلیلی  و  آموزشی-ترویجی  به 

این بخشها: تازه های جهان بیمه و  جمله 

کشاورزی، مصاحبه با دست اندرکاران بیمه 

کشاورزی یا مدیریت ریسک کشور )پرونده 

کاربردی  و  آموزشی  مقاالت  فصل(،  ویژه 

و  توصیه ها  و  فناوری(  و  دانش  )رهاورد 

ریسک های  با  رویارویی  برای  راهکارهایی 

بخش کشاورزی )از نگاه کارشناس( خواهد 

بود.

و ساختار ماهنامه چگونه خواهد بود؟

بخشهایی  دربـــردارنده  نیــز  ماهــنامه 

کشـــاورزی در سطح  اخبار بیمه  ازجمله: 

ویژه،  خبـــرهای  تحلیل  استانی،  و  ملی 

رویدادهای  و  حوادث  احتمالی  پیشبینی 

فعالیت های  با  مرتبط  افلیمی  و  طبیعی 

افراد  معرفی  کشاورزی،  بخش  تولیدی 

مؤثر در بیمه کشاورزی، صدای مخاطبان 

و  کارگزاران(  و  بیمه گذاران  یا  )مشتریان 

نگاهی به شبکه های اجتماعی یا سایت های 

مرتبط با بیمه کشاورزی و مدیریت ریسک 
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و مواردی از این دست است.

چه  تا  کشاورزی«  و  »بیمه  فصلنامه 

دانش  انتقال  در  است،  توانسته  اندازه 

صندوق  ارشد  مدیران  حوزه  به  فناوری  و 

بیمه و بخشهای مختلف کشاورزی و حتی 

به  کند؛  عمل  تأثیرگذار  کشاورزی،  جامعه 

کاهش  و  ریسک  مدیریت  در  که  گونه ای 

مخاطره های این بخش سودمند باشد؟ 

رویکرد  مورد  در  پرسش  این  به  پاسخ 

ارزیابی،  بررسی،  به  نیاز  پیشین فصلنامه، 

دارد؛  میدانی  پژوهش  بسا  چه  و  تحلیل 

موارد،  این  تمامی  جدید،  رویکرد  در  ولی 

بیمه  اجرایی فصلنامه  در شمارِ هدفهای 

و کشاورزی و ماهنامه پیام بیمه کشاورزی 

کردم، هدف ما  که عرض  است. همانطور 

و  ارشد صندوق  رویکرد جدید، مدیران  در 

دیگر سازمانهای دولتی نیست.

اطالعاتی  و  علمی  نیازهای  به  پس 

از  تاکنون  که  صندوق  ارشد  مدیران 

مقاله های فصلنامه با رویکرد پیشین، بهره 

می گرفتند، چگونه پاسخ داده خواهد شد؟

دوره های  برگـــزاری  با  مدیــــران،  برای 

در همایش هــــای  یا شـــرکت  آمــــوزشی 

آنان  دانش  افزایِش  در  تالش  تخصصی، 

آنچه از انتشار فصلنامه و ماهنامه  داریم، 

گروه های  دربرگیرنده  است؛  انتظار  مورد 

بزرگتری همچون کشاورزان، کارگزاران بیمه 

در  بویژه  کشاورزی،  بخش  مسئوالن  و 

سطح استانهاست.

صندوق بیمه، در واپسین روز بهمن ماه 

سال جاری و در سومین جشنواره »تحول 

اجرای جامع، برخط و  دیجیتال«، به دلیل 

نظام مند امور جاری بیمه ای از راه سامانه  

دریافت  به  موفق  صندوق،  الکترونیکی 

نوآوری های  برای  تقدیر  لـــوح  و  تندیس 

دیجیتال شد. ضمن تبریک به شما و دیگر 

اعضای صندوق، به نظر شما فصلنامه و 

آن در ایجاد همراهی  مقاله  های پژوهشی 

و  اصالحی  طــــرح های  با  صندوق  بدنه 

طی  صندوق  مدیریت  ساختاری  تحولی 

دو یا سه سال اخیر، تا چه اندازه تأثیرگذار 

چنین  اینکه  از  پیش  آیا  است؟  بوده 

اصالحاتی، از جمله پیاده سازی سامانه های 

شود،  انجام  بیمه  صندوق  در  تخصصی 

فصلنامه به طرح و ارائه مصادیق تأثیرهای 

فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه بیمه 

کشاورزی پرداخته بود؟ 

یاد  به  دقیق  طور  به  هم اکنون  البته 

پیراموِن  مطلب  ارائه  نظر  از  ولی  ندارم؛ 

خود سامانه جامع، در شماره های پیشین، 

با رئیس اداره کل فناوری اطالعات صندوق 

فناوری  و  پژوهش  امور  مدیر  و  بیمه 

این باره به طور مفصل  اطالعات وقت، در 

مصاحبه هایی انجام گرفته است. بنابراین 

اطالعات  برای  را  عالقه مند  خوانندگان 

پیشین  شماره های  مطالعه  به  بیشتر، 

فصلنامه دعوت می کنم. 

به  بار دیگر  اینجا  است، در  اگر ممکن 

صورت خالصه، محورهای مهم و مؤثر این 

آن دسته از خوانندگان که  سامانه را برای 

صندوق  نشریه های  خانواده  به جمع  تازه 

بیمه کشاورزی پیوسته اند، توضیح دهید؟

این سامانه، بسیاری از فرایندهای بیمه، 

از جمله بیمه گری، بازاریابی، ارزیابی خسارت، 

به  را  نمایندگیها  و  کارگزاران  و  مالی  امور 

صورت یکپارچه و برخط، به یکدیگر متصل 

مانند  دیگر سامانه ها،  از  و  است  ساخته 

امالک،  و  ثبت  اسناد  ثبت احوال،  سامانه 

موقعیت یاب  سامانه  حتی  و  هواشناسی 

بهره برداری  آنها  مانند  و   GIS جغرافیایی 

امکانات به طور یکجا  این  می کند. تمامی 

بیمه های  سامانه های  از  یک  هیچ  در 

بازرگانی در کشور، وجود ندارد. از همین رو، 

برگزارکنندگان  دید  از  نوآوری،  و  تالش  این 

سومین جایزه ملی تحول دیجیتال کشور 

به  نوآوری  بخش  تندیس  و  نماند  پنهان 

صندوق بیمه تعلق گرفت.

به نظر  به روحیه هنری شما،  با توجه 

طراحی  روی  خاصی،  حساسیت  می رسد 

زیبایی های  به  توجه  و  جلد  طرح  بویژه  و 

بصری در صفحه آرایی فصلنامه طی دورانی  

که مسؤلیت نظارت و هماهنگی های مجله 

به شما محول شده، وجود داشته است. 

تبلور این حس از کجا سرچشمه می گیرد؟ 

صندوق  خاص  مالحظات  چقدر  اصوالً  و 

بیمه در صفحه آرایی ها لحاظ شده است؟

طرح  می دانید،  همانگونه  متشکرم؛ 

ارتباط مستقیمی  روی جلد و صفحه آرایی 

آن دارد.  با هدفهای یک نشریه و مخاطبان 

انتشار  هدف،  فصلنامه،  نخست  دوره  در 

بنابراین  بود؛  علمی-تخصصی  نشریه  یک 

آن مطابق  صفحه آرایی و طراحی روی جلد 

استانداردهای یک نشریه علمی- تخصصی 

انجام می گرفت. ولی با تغییر رویکرد  باید 

بوده  الزم  ترویجی  علمی-  نشریه  یک  به 

مخاطب،  با  متناسب  نیز  آن  طراحی  تا 

که  باشد  برخوردار  الزم  جذابیت های  از 

فصلنامه  جدید  دوره  در  را  آن  از  بخشی 

دستان  در  اکنون  که  نسخه  )همین 

یافته  تداوم  نیز  است(  گرامی  خوانندگان 

اصلی  مخاطب  اینکه  به  توجه  با  است. 

دوره کنونی، بهره برداران و ذی نفعان بیمه 

تا  است  شده  تالش  هستند،  کشاورزی 

محتوا، طراحی ها، رنگها و حتی نوع فونت 

به گونه ای تغییر یابد که برای گروه هدف، 

بیشتری  مطالعه  سهولت  و  جذابیت  از 

برخوردار باشد. کوشش ما بر این است که 

در عین سادگی و زیبایی ظاهری، محتوای 

از توانمندیهای  با بهره گیری  نشریه را هم 

کارشناسان زبده،  استادان و  متخصصان، 

خودمان  ارجمند  همکاران  همچنین  و 

و  کشاورزی  بانک  در  محترم  همکاران  و 

و  سازمانها  دیگر  و  جهادکشاورزی،  وزارت 

کشاورزی  بیمه  پیشکسوتان  و  تشکل ها 

در  متخصص  و  حرفه ای  گروه  البته  و 

اجرایی و هنری فصلنامه  امور  تحریریه و 

و  نگهداریم  باالیی  سطح  در  ماهنامه،  و 

اختیار  در  را  سودمندی  و  دقیق  اطالعات 

مخاطبان قرار دهیم./ 

سپاس از همراهی شما

57

از نگاه کارشناس

تولید بسته رسانه ای کاربردی برای کشاورزان و کارگزاران بیمه کشاورزی
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

  مقدمه
انسانها در قدیم  با سبک زندگی  بنیادی بسیاری  زندگی در دنیای مدرن، دارای تفاوتهای 

از ملزومات  گذشته معنایی نداشتند،  که در  از مفاهیمی  امروز، برخی  است. در دنیای 

زندگی کنونی به شمار می روند. برای نمونه، با اینکه بیمه، پدیده ای با پیشینه تاریخی است 

که در بعضی از جوامع وجود داشته، ولی از جایگاه شناخته شده و ویژه ای در سطح جهان 

برخوردار نبوده است. شکوفایی بیمه ها محصول دوران جدید و در واقع، از نتایج صنعتی 

و  پیچیده، مشاغل متنوع  اجتماعی  روابط  اساس  بر  قوانین مدنی  امروزه  است.  شدن 

آورده  گسترده، بار مسئولیت درخور توجهی را برای هر فردی پدید  اجتماعی  فعالیتهای 

است. جبران پیامدهای برگرفته از این مسئولیتهای اجتماعی نیز، کار ساده ای نیست. یکی 

از بر دوش  از بهترین روشها برای جبران پیامدها، خسارتها و مشکلهای مختلف برامده 

آنجا روشن تر می شود  از  داشتن این مسئولیتها، دارا بودن بیمه است. اهمیت بیمه ها 

که می بینیم در هر کشوری، یک یا چندین بیمه اجباری وجود دارد. بیمه در واقع قراردادی 

آن( و شرکتهای بیمه ای )بیمه گر( است  بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی )شرکتها و مانند 

این قرارداد، شرکت بیمه ای )بیمه گر( ملزم به جبران خسارتهای واردآمده  که به موجب 

که بیمه شده  این فرایند نیز بدین گونه است  بر بیمه شده )بیمه گذار( می شود. سازوکار 

)بیمه گذار( به صورت ماهانه و یا ساالنه، حق بیمه ای را پرداخت می کند و در صورت رخدادن 

آن را تا سقفهای مشخِص چندین برابرِ حق بیمه، جبران می کند. با  خسارت، شرکت بیمه 

اینکه میزان پرداختی بیمه شرکت در صورت وجود غرامت، چندین برابر حق بیمه است؛ 

کمتر از خسارت را جبران می کند. به دیگرسخن، همیشه درصدی  ولی همیشه درصدی 

از خسارت  این درصد  است. به  از خسارت، هرچند ناچیز بر عهده بیمه شده )بیمه گذار( 

  انواع فرانشیز
بیمه ها  انواع  در  شیوه محاسبه فرانشیز 

به پنج شکل است:

1. ثابت

مشخصی  مبلغ  معین،  و  ثابت  فرانشیز 

بیمه نامه  در  صراحتاً  و  ابتدا  از  که  است 

نگاشته می شود. برای نمونه، در بیمه نامه 

نوشته می شود که فرانشیز 10 میلیون ریال 

است.

2. درصدی از بیمه

در  بیمه  میزان  از  درصدی  حالت،  این  در 

نوشته می شود.  و  گرفته  نظر  در  قرارداد 

یعنی هر اندازه که مبلغ بیمه بیشتر باشد، 

فرانشیز نیز، بیشتر است.

3. درصدی از خسارت

در این شیوه، درصدی از خسارت، به عنوان 

فرانشیز در بیمه نامه نگاشته می شود. به 

که  که مبلغ خسارت هر چقدر  این معنی 

باشد، درصد معین نگاشته شده در قرارداد 

می شود، ) فرانشیز چیست؟ ( پرداخت  بیمه گذار  سوی  از  که 

»فرانشیز« می گویند.

  فرانشیز و اشتباه رایج
ریشه  دارای  واقع  در  فرانشیز،  واژه 

انگلیسی  زبانهای  در  و  است  فرانسوی 

معنی  ولی  می شود؛  استفاده  فرانسه  و 

بیمه،  صنعت  در  آن  کاربرد  و  لغوی 

نادرست است. این واژه، پس از سالها به 

بیمه  اشتباه رایج و عرفی در صنعت  یک 

و همچنان  است  شده  تبدیل  کشورمان، 

که  همان گونه  می شود.  استفاده  نیز، 

کاربرد فرانشیز  گفته شد، معنا و  پیشتر 

و  بیمه گذار  سهم  ما،  بیمه  صنعت  در 

بر  که  است  از خسارت  درصدی  واقع  در 

بر  فرانشیز،  است.  بیمه شده  خوِد  عهده 

و  بیمه  نوع  ویژگی شرکت،  و  نوع  اساس 

نوع قرارداد، متفاوت است. مقدار و درصد 

فرانشیز، به طور معمول در قرارداد بیمه 

انواع  در  فرانشیز،  می شود.  مشخص 

بیمه ها ازجمله بیمه های اموال، اشخاص 

انواع بیمه های  و مسئولیت )از جمله در 

کشاورزی( وجود دارد.

که میزان  گفته شود  باید از سوی بیمه گذار پرداخت شود. برای نمونه، اگر در بیمه نامه 

فرانشیز،   10 درصد از خسارت است، در صورت رخدادن خسارت 100 میلیون ریالی، فرانشیز، 

مبلغ ده میلیون ریال می شود.

4. ترکیبی

از ترکیب مدلهای فرانشیز بیمه استفاده می شود. برای نمونه،  از بیمه نامه ها،  در برخی 

فرانشیز ثابت، به عالوه درصدی از خسارت.

5. سقف غرامت

از خسارتها را پوشش می دهند و باقی مانده  از قرارداد های بیمه، تا سقف معینی  برخی 

که برای  این معنی  از سوی بیمه گذار، پرداخت می شود. به  خسارت به عنوان فرانشیز، 

مثال، در قرارداد نوشته می شود که جبران خسارتها تا سقف 100 میلیون ریال است. در این 

صورت اگر خسارت 130 میلیون ریال بشود، 30 میلیون بیشتر بر عهده بیمه گذار است.

  دالیل وجود فرانشیز
مهمترین دلیلهای بهره گیری از فرانشیز در صنعت بیمه، به شرح زیر است:

1. ارزانتر شدن حق بیمه است؛ به این دلیل که فرانشیز تعهدات بیمه گر را کمتر می کند.

2. رعایت بیشتر نکته های ایمنی و اقدامهای پیشگیرانه در هر زمینه، از سوی بیمه شدگان؛ 

زیرا خودشان نیز در پرداخت غرامت، سهیم هستند.

این نیز، توانگری  3. باعث مراجعه نکردن بیمه شدگان برای خسارتهای جزئی می شود و 

بیمه ها را در خسارتهای بزرگتر افزایش می دهد و از هزینه های اضافی کم می کند.
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  سرمازدگی بهاره
سرمای دیررس بهاره، یکی از رخدادهای ناگوار و خسارتزای باغهای 

اخیر است  اقلیمی در سالهای  کشور، بویژه با توجه به تغییرات 

آسیب زدن به جوانه های تازه بیدار شده درختان میوه  که موجب 

می شود و در صورت دیررس بودن بیشتر این نوع سرماها، حتی 

هرچند،  می کند.  وارد  خسارت  نیز،  تازه تشکیل شده  میو های  به 

جوانه های بارور در حال رکود، به سرمای زمستانه مقاوم هستند، 

می یابد.  کاهش  جوانه ها  شدن  بیدار  هنگام  آنها  مقاومت  ولی 

به طور کلی، جوانه های گل در دمای 2- و 3- درجه سانتیگراد از بین 

گلها حساستر  به  نیز، نسبت  تازه تشکیل شده  میو های  می روند. 

در  می بینند.  آسیب  سانتیگراد  درجه    -0/5 منفی  در  و  هستند 

بهار، جبهه های سرد هوا در منطقه پرورش درختان میوه  اوایل 

ابر، باعث خسارت دیدن جوانه درختان میوه  و در شبهای بدون 

می شود.

  روشهای ساده کاربردی جلوگیری از سرمازدگی بهاره
روشهای مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد 

که می تواند جوانه های گل و میو های تازه تشکیل شده درختان میوه 

را از سرما زدگی محافظت کند. در اینجا، به اختصار، هشت روش 

یا  بهاره  از خسارت سرمازدگی  برای جلوگیری  را  کاربردی  و  ساده 

آن، معرفی می کنیم: کاهش شدت خسارت 

1  انتخاب ارقام دیر گل
در مناطقی که احتمال خطر سرمای دیر رس بهاره است؛ با توجه 

ارقام  از  گونه درختی، می توان  ارقام مختلف یک  گلدهی  به تاریخ 

کمتر  گل،  ارقام با توجه به دیر بازشدن  این  کرد.  دیرگل استفاده 

با سرما های دیررس بهاره روبه رو می شوند. برای نمونه، بتازگی در 

برخی مناطق از بادام های دیرگل استفاده به عمل می آید.

بیشتر درختان میوه مناطق معتدل، در دسترس خطر یخبندان 
رخداد،  این  که  می گیرند  قرار  بهاره  سرمازدگی  یا  زمستان 
موجب خسارتهای شدید اقتصادی به باغداران می شود. حتی 
آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیتهای جغرافیایی 
آنها  از سرما در  برگرفته  تا خسارت  خاص ساخته می شوند 
به حداقل کاهش داده شود نیز، گهگاه با این حوادث ناگوار 

روبه رو می گردند.

2  استفاده از ترکیبات شیمیایی
استفاده از محلول اتفون )Ethephon( در درختان میوه هسته دار 

در پاییز، موجب دیر باز شدن جوانه ها به مدت 4 تا 12 روز در بهار 

از هورمون نفتالین استیک اسید در بهار نیز،  می شود. استفاده 

بین 1 تا 2 هفته در زمان گلدهی درختان تأخیر می اندازد.

3  موقعیت و محل باغ
در مناطق شیب دار و کنار تپه های ماهور، در صورت احتمال وجود 

انتخاب  سرما های دیر رس بهاره، محل باغ را در شیبهای شمالی 

می کنند تا در اوایل بهار، دیر تر گرم شود و بیدار شدن جوانه ها را 

به تأخیر اندازد. ایجاد باغ میوه در کنار جنگلها، رودخانه ها، برکه ها 

باال  شبنم  نقطه  و  مرطوب  هوای  دارای  که  نیز  سواحل  کنار  و 

آسیبهای سرمای بهاره را کاهش می دهد. هستند، 

آب روی درختان 4  پاشیدن 
درجه  صفر  دمای  در  میوه  درختان  شاخه های  روی  آب  پاشیدن 

آب که یخ  سانتیگراد، موجب تشکیل یخ می شود. به ازای هر لیتر 

آزادشده موجب  گرمای  آزاد می شود.  گرما  کیلو کالری  می زند، 80 

در  هستند.  آب  با  تماس  در  که  می شود  اجسامی  شدن  گرم 

ضمن تشکیل، یک الیه به نسبت عایق یخ در اطراف جوانه باعث 

می شود تا دمای جوانه از صفر درجه سانتیگراد پایین نیاید. برای 

یا  و  کرد  استفاده  بارانی  آبیاری  سیستم  از  می توان  منظور  این 

به وسیله محلول پاش ها، روی درختان میوه آب پاشید. پاشیدن آب 

باید در دمای صفر درجه سانتیگراد انجام گیرد.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال 1397/ جلد پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55 و 56 پیاپی

5  راهکارهای زراعی
نوع سطح خاک در محافظت دمای هوا، تأثیر دارد و اختالف دمای 

حدود 7/1 درجه سانتیگراد ایجاد می کند. برای محافظت در برابر 

و  مرطوب  باید  خاک  تشعشع،  از  برگرفته  یخبندان های  و  سرما 

بدون علفهای هرز و شخم نخورده باشد. زیرا زمین شخم خورده، 

دارای هوای بیشتر بوده و گرمای ویژه کمتری دارد. از این رو خاک 

شخم خورده، سریع تر سرد می شود؛ ولی خاکهای مرطوب، دیرگرم 

می شوند و دیرتر دمای خود را از دست می دهند. علفهای سطح 

خاک نیز، نوعی هدایت کننده گرما از خاک به هوا هستند. راهکارها 

یا تدبیرهای زارعی یاد شده، یخ زدگی را در الیه 15 سانتیمتری سطح 

خاک به تأخیر می اندازد و بویژه برای جلوگیری از سرما زدگی گیاهانی 

همچون توت فرنگی و انگور، مؤثر واقع می شود.

6  گرم کردن باغ به وسیله بخاری های باغی
و  باغ  مختلف  در قسمتهای  باغی  پالر های  یا  بخاری  کار گذاشتن 

سوزاندن موادی همچون چوب، نفت یا گازوییل، موجب گرم شدن 

تأثیر  است  این روش در مناطق سردسیری ممکن  باغ می شود. 

زیادی نداشته باشد، در مناطق نیمه گرمسیری، از جمله در باغهای 

آن، می تواند مؤثر واقع شود. مرکبات، انار، انجیر زیتون و مانند 

7  ایجاد دود برای کاهش تشعشع
در شبهایی که احتمال پدیدآمدن سرما بیشتر است، با سوزاندن 

کاه وکلش و مواد دیگر، موجب ایجاد دود در هوای باز می شود. 

هر چقدر ذرات معلق در هوا بیشتر باشد، انعکاس حرارت به سقف 

که با طول موج های  کاهش می یابد، زیرا تشعشع حرارت  آسمان 

آسمان منعکس می شود، به وسیله ذرات هوا جذب  بلند به طرف 

می شود و دمای باغ را حفظ می کند

8  ایجاد بادشکن در اطراف باغ
کشت درختان بادشکن، همچون چنار، زبان گنجشک، افرا و مانند 

باد های سرد می وزد، موجب محافظت  که  در جهت شمالی  آن، 

درختان میوه از سرما می شود.

w.ww.tabnak.ir                                                                :برگرفته از
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وضعیت  از  تحلیلی  و  پژوهشی  گزارشی  که  است  سال  چندین 

از سوی  صنعت بیمه در جهان، با عنوان: »گزارش بیمه جهان«، 

کپجمینی )Capgemmini( و با همکاری شرکت  شرکت سرشناس 

افما )Efma(1 به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

جهان  بیمه  درباره  شرکت  این  گزارش  یازدهمین  پیش،  چندماه 

از تحلیل نتایج مصاحبه با  که برگرفته  در سال 2018 منتشر شد 

از 26  از 11 هزار و پانصد مشتری  اجرایی بیمه و بیش  131 مدیر 

التین و  آمریکای  اروپا،  آمریکای شمالی،  از جمله  منطقه جهان، 

آسیا-اقیانوسیه است.

گزارش بیمه سال 2018، بر چابکی دیجیتالی، دقت در  پیام اصلی 

آینده و  آمادگی برای  تقاضای مشتریان و خلق الگوهای عملیاتی با 

نیز، بهره برداری از کالن داده ها استوار است.

در اینجا، خالصه یافته های اصلی این گزارش، ارائه شده است:

در  تجربه ای  ارائه  و  فراهمسازی  از  همچنان  بیمه،  صنعت   

فرصت  و همچنان  است  مانده  عقب  مشتری،  برای  عالی  سطح 

برای بیمه گران به منظور بهبود چابکی دیجیتالی با هدف جذب و 

حفظ مشتری وجود دارد. کالن داده ها در این زمینه، بسیار کارساز 

خواهند بود.

  با تحول در انتظارات مشتریان و پویایی سریع بازار، چابکی دیجیتالی 

برای بیمه گران با هدف پیشبینی و پاسخگویی سریع به نگرشهای 

مختلف مشتریان و نیز، فرصت های بازار و ریسک ها، حیاتی است.

  به منظور بهبود چابکی دیجیتالی، مهم است که بیمه گران برای 

اجرای فناوری بیمه در تمامی سطوح عملیاتی، هم افزایی داشته 

ارائه  اجرای دیجیتالی بی نقص  باشند و عملکرد در زمان واقعی و 

دهند. این توانمندی از راه دریافت داده ها در زمان  واقعی، به کمک 

نرم افزارهای  نهایی و با حمایت ابزارهای تحلیل پیشرفته، اجراشدنی 

است.

آن دسته از بیمه گرانی که چابکی دیجیتالی دارند، خواهند    تنها 

که  آینده  برای  آماده باش  عملیاتی  الگوهای  تدوین  به  توانست 

این  بپردازند.  است،  دیجیتالی  متصل  اکوسیستم های  بر  مبتنی 

موضوع، سبب اطمینان از پایداری درازمدت کسب وکار نیز خواهد 

شد.

نکته کارشناسی: 
پدید نیاوردن، حفظ نکردن و توسعه  ندادِن روابط تجاری هوشمند 

از روشهای نوین مشتری مداری و  استفاده نکردن  با مشتریان و 

بیمه  صنعت  مهم  چالشهای  از  بیمه نامه ها،  فروش  دشواری 

قلمداد می شوند.  

نا آشنایی  و  است  پیچیده   بسیار  و  ناملموس  بیمه گری،  خدمات 

انواع خدمات بیمه ای در بیشتر موارد  طبقات مختلف جامعه با 

که تجربه های رد و بدل شده با مشتریان، نیازمند  باعث می شود 

اصالح و ترمیم باشد. در غیر این صورت، تفکر تحمیلی دانستن 

خرید بیمه نامه ها با مشتری همراه است. شرکت های بیمه گر در 

ادامه  کنونی به بقای خود  صورتی می توانند در فضای فرارقابتی 

دهند و رشد کنند که مشتریان را همچون دارایی ارزشمندی، مورد 

آنها نیز، به حفظ و وفادارسازی  توجه قرار دهند و نتیجه فعالیت 

مشتری بینجامد.

و  شناسایی  در  شایانی  کمک  دیجیتال،  فضای  خوشبختانه 

پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان داشته است. این موضوع، 

کمک  به  گسترده سایبری  دیگر خدمات  راه اندازی  از  زودتر  حتی 

آمده است. اکنون تجربه هوشمندسازی در درک نیازهای  سازمانها 

مشتریان، ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفته است که گزارش 

پیشگفته، تصویری از این شرایط جدید است.

نگاهی به گزارش بیمه جهان در سال ۲۰۱۸

ارائه خدمات  زمینه  در  فرانسوی  )Capgemmini(، یک شرکت چند ملیتی  کپجمینی   -1
آن در پاریس قرار دارد. شرکت افما  حرفه ای و مشاوره کسب وکار است که دفتر اصلی 
)Efma( نیز، یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی و فرانسوی است که در سال 1971 از 
سوی بانک ها و شرکت های بیمه راه اندازی شد تا شبکه سازی برای تصمیم گیری در این 

مؤسسه ها را تسهیل بخشد.

  www.bimekaran.com                                                      :برگرفته از
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پذیرش مقـاله و دیگر مطالب 
برای فصلنامه از سراسر کشور

کشاورزی و منابع طبیعی  کشاورزی«، به عنوان نخستین نشریه تخصصی بیمه و مدیریت ریسک  فصلنامه »بیمه و 

ایران، در پانزدهمین سال انتشار خود و برپایه تغییر رویکرِد محتوایِی اخیر و موردنظرِ مدیریت محترم صندوق بیمه و 

مدیرمسئول نشریه، مبتنی بر پاسخ به احساِس نیازِ بهره برداران مختلف بخش کشاورزی کشور به دریافت و بهره گیری 

از تازه ترین اطالعات کاربردی و دانش فنی و مدیریتی و ابزارها و فناوریهای نوین، به زبانی ساده و غیرتخصصی، و در پی 

آن، ایجاِد تغییر عمده در مخاطبان هدف فصلنامه، از متخصصان، پژوهشگران، مدیران ارشد و کارشناسان خبره و دیگر 

خوانندگان مقاله های علمی- پژوهشی، به طیف گسترده ای از مخاطبان و فعاالن بخش کشاورزی و خواستارِ محتوای 

افتخار تمامی  انتشار فصلنامه، بدینوسیله، با  آموزشی-ترویجی و تحلیلی و در نتیجه، تغییر در شیوه تهیه، تولید و 

مخاطبان و عالقه مندان، بویژه کارشناسان بخشهای مختلف کشاورزی و بیمه و دانشپژوهان و دانشجویان رشته های 

به همکاری فرا  را  اقتصاد و دیگر قلمروهای وابسته  بیمه، مدیریت و  کشاورزی و علوم وابسته و رشته های  گوناگون 

می خواند تا در زمینه تهیه و ارسال انواع مطالب و مقاالت با توجه به بخشهای مختلف فصلنامه، بویژه بخش » رهاورد 

دانش و فناوری«، شامل انواع مقاالت و نوشتارهای تألیفی و ترجمه ای با روش ترویجی، آموزشی، تحلیلی، مروری و کاربردی 

با موضوعهای مختلف، بویژه در زمینه های: مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی، مدیریت مزرعه )واحد تولیدی( بویژه با تأکید 

آنها و روشها و ابزارهای مختلف پیشگیری یا کاهش زیانها و خسارتهای احتمالی و  بر روشهای به زراعی و به باغی و مانند 

آمادگی مقابله با رویدادها و بالهای طبیعی، اقلیمی و دیگر پدیده های ناگوار آب وهوایی و جوی و آفتها و بیماریهای گیاهی، 

آنها،  و همچنین بخش: »تازه های جهان بیمه و کشاورزی«، شامل مطالب و نوشتارهای  آبزیان و پیامدها و اثرهای  دامی و 

آخرین دستاوردهای و یافته های علوم و فناوری، مدیریت، بویژه ابزارها و طرحهای جدید بیمه و  ترجمه شده یا تالیفی از 

مدیریت ریسک و پیشگیری از حوادث و خسارتهای مختلف از سراسر جهان و بخش »از نگاه کارشناس«، شامل تحلیلها، 

آنها، نشریه خود را یاری و همراهی کنند. پیشنهادها، توصیه ها و راهکاهای فنی و مدیریتی بیمه و ریسک کشاورزی و مانند 

از هرگونه  فراتر  راستا،  این  در  گرامی  ارزشمند و درخور سپاس شما مخاطبان  یاری و همکاری  آنکه  با  است،  گفتنی 

ارزشگذاری مادی و مالی است؛ ولی دست اندرکاران اجرایی فصلنامه، به منظور جبراِن بخشی از تالشهای گرانقدر شما، 

از سوی داوران و هیئت تحریریه،  ارزیابی شده  با سطح  تأیید و چاپ شده، متناسب  ارسالِی  برای هر مقاله و نوشتار 

حق التحریر مناسبی نیز، در نظر خواهد گرفت.

آگاهی بیشتر از چگونگی تهیه و ارسال مقاله و یا هرگونه همکاری دیگر در زمینه های یاد شده، با نشانیهای مجری  برای 

طرح فصلنامه بیمه و کشاورزی: »مؤسسه نشانه های سبز« و به یکی از روشهای زیر، ارتباط برقرار فرمایید:

شماره های تماس تلفنی:

تلفن:  021-44273160     

همراه:   09375973232

مشتاقانه در انتظار دریافت مقاالت 

و مطالب ارزشمندتان و دریافت 

هرگونه پیشنهاد و انتقاد ازسوی 

شما عزیزان هستیم.

ایمیلهای اختصاصی:

Bimeh.keshavarzi@gmail.com

Neshan.sabz@gmail.com

Faravand_co@yahoo.com

شبکه های اجتماعی مبتنی بر 

شماره همراه زیر:

09375973232

فـراخـوان






