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ردایپا یبر توسعه کشاورز یمحصوالت کشاورز مهیاثرات ب یابیارز  

 نشهرستان مانه وسملقا یدهستان قاض: یمطالعه مورد

1وکانلیک انیجعفر دیناه
   2یبوذرجمهر جهیخد، 

 مشهد  یدانشگاه فردوس ،ییروستا یزیو برنامه ر ایارشد جغراف یکارشناس یدانشجو -1

 مشهد یدانشگاه فردوس ،ییتاروس یزیو برنامه ر ایجغراف اریدانش -2
 

Email: (nahidjafarian@yahoo.com) 

  دهیچک
روش تحقيق  .است توسعه كشاورزي پایدار دهستان قاضی بر كشاورزي محصوالت بيمه اثرات ارزیابی این پژوهش هدف

كه شغل اصلی آنان  خانوارهایی است از نفر 056 شامل آماري جامعه. و با استفاده از پرسشنامه است پيمایشی كاربردي،
 زمينه در بخصوص ها زمينه تمامی در پایدار توسعه مطرح شدن با  كه دهدمی تحقيق نشان از حاصل نتایج. كشاورزي است

و در اینجا  .نمایيم فراهم را آن مداوم توليد زمينه و رسانده به حداقل را كشاورزي فعاليتهاي مخاطرات باید پایدار، كشاورزي
 و پایداري بعد اقتصادي و اجتماعی كشاورزان و بعد زیست محيطی كشاورزي مثبت محصوالت كشاورزي بر اثرگذاري بيمه

 . بوده است توجه قابل

 

 "شهرستان مانه و سملقان " داریتوسعه پا "داریپا یکشاورز "بیمه محصوالت کشاورزی" :کلیدی کلمات

 

 

   و هدف مقدمه .1
وجود مخاطرات و حوادث طبيعی است كه همه ساله  كند،هاي اقتصادي متمایز میآنچه كه بخش كشاورزي را از سایر بخش

قابل كنترل و طبيعت و شرایط غير وابستگی فراوان بخش كشاورزي به. سازدوارد میاین بخش كنندگان هایی را به توليدزیان
ها محسوب هاي این بخش یکی از پرمخاطره ترین نوع فعاليتبينی محيطی موجب شده كه فعاليتگاهی غيرقابل پيش

 بروز و یبارندگ نامناسب پراكنش و كمبود دما، ناگهانی تغييرات دامی، و گياهی هاي بيماري انواع آفات، طغيان .[11]شود
 زیادي هاي خسارت است ممکن زلزله، و سيل مانند طبيعی بالیاي وقوع نيز و آن از ناشی پيامدهاي و پياپی هاي خشکسالی

لذا همواره لزوم بکارگيري ابزاري دقيق و موثر جهت حمایت و تامين امنيت  .كند وارد كشاورزي بخش و كشاورزان به
كشاورزان به دليل نداشتن . شود باالبردن سطح زندگی آنان احساس می نتيجهاقتصادي جمعيت فعال در این بخش و در 

افزون برآن دیگر  .[1]هایشان هستندخانوادههاي توليد خود و اطمينان از درآمد ساالنه همواره نگران بازپرداخت هزینه
. ندهستها و تسهيالت خود اند نيز نگران بازپرداخت وامدر ارتباطدهنده كه با این كشاورزان نهادهاي كشاورزي و روستایی وام

-از جمله تنوع در كشت محصوالت زراعی، انعقاد قرارداد. اندهایی را براي كاهش خطر یافتهاي از كشاورزان با تجربه راهعده

-همچنين رعایت اصل انعطاف هاي مختلف، تنوع در درآمد از منابع غيركشاورزي، توليد محصوالت داراي قيمت تضمينی و

ها این روش. ها و نگهداري مقداري ذخيره مالی براي مواقع ضروري و بحرانی از جمله این راهکارهاستپذیري در تهيه نهاده
برداران بکاهند، ليکن در زمان رویارویی كشاورزان با مشکالت توانند از نوسانات درآمدي بهرهبا وجود اینکه تا حدودي می

هاي توسعه كشاورزي بشمار در همين راستا بيمه محصوالت كشاورزي كه یکی از اهرم .[3]نبوده استعموال كارساز م ،جدي
با  و.[10]بينی ناپذیر این مخاطرات باشدترین راهکارهاي مقابله با ماهيت پيشتواند به عنوان یکی از مناسبمی ،آیدمی

برداران و به تبع آن افزایش احساس امنيت كشاورزان، زمينه الزم را براي استفاده مناسب از افزایش ریسك پذیري بهره
وري در بخش كشاورزي را فراهم گذاري در استفاده از فناوري نوین و در نتيجه افزایش بهرهعوامل توليد و همچنين سرمایه
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. شودنوسانات درآمدي كشاورزان می ها در توليد محصوالت كشاورزي و همچنين كاهشو موجب كاهش نوسان[2]كندمی
هاي عمومی نسبت به آن، حفظ بيمه گذاران فعلی و هاي نشر و توسعه بيمه محصوالت كشاورزي، باالبردن آگاهیاز راه

امنيت اقتصادي كه از بيمه  .استگذاران كشاورزي كی اساسی از نقش حياتی بيمه در تامين امنيت سرمایهایجاد در
 :تواند دست كم چهار هدف مهم زیر را برآورده سازدمی ،شودمحصوالت كشاورزي تامين می

 .ایجاد شرایط مناسب براي جذب سرمایه در بخش كشاورزي -1
 .تامين عدالت اجتماعی -2
 .مقابله با فقر و آسيب پذیري بویژه در مورد دهقانان و كشاورزان متوسط و كوچك از طریق ثبات درآمد كشاورزان -3
 .[9]سعه كشاورزي پایداركمك به فراهم سازي شرایط تو -4

 تئوری و پیشینه تحقیق .2
این اهداف، سایر اهداف  نصورت تامي نقش بيمه در دستيابی كشور به توسعه كشاورزي پایدار بسيار با اهميت است كه در

اقتصادي، مقبوليت اجتماعی و  اكولوژي، ماندگاري ي پایدار، تناسبمدل كشاورز. بخش كشاورزي نيز تحقق پيدا خواهد نمود
بر این اساس اگر . دهدبلندمدت پایداري مورد بحث قرار می مسووليت سياسی را به عنوان چهار بعد تفکيك ناپذیر از اهداف

حتی اگر از نظر اكولوژیك و اجتماعی درست باشد نمی تواند ادامه  نظام كشاورزي ایران از نظر اقتصادي توجيه پذیر نباشد
ستم ها در بخش مدیریت روابط انسانها و اكوسي. فرآیند مدیریتی است به عبارت دیگر كشاورزي پایدار یك. پيدا نماید

ینده انسانها و آكشاورزي و براي تامين رفاه حال، توليدات محصوالت  كشاورزي به منظور استفاده پایدار از منابع در
باید به نحوي اعمال شود كه پایداري درونی و بيرونی نظام كشاورزي در چهار بعد  این مدیریت. گيرداكوسيستمها صورت می

جاد اشتغال در یکی از اهداف اساسی توسعه پایدار كشاورزي، ای. سياسی حفظ و تقویت شود اجتماعی، اقتصادي، طبيعی و

 میایجاد اشتغال در این نواحی خود به ایجاد درآمد مناسب و دائمی و كاهش فقر روستایی كمك [8].نواحی روستایی است

نقش فعالی  تواند در پایداري اقتصادي فعاليتهاي كشاورزيه میبيمه محصوالت كشاورزي، یکی از راهبردهایی است ك. نماید
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي براساس اهداف و  .را داشته باشد و در نهایت به توسعه پایدار كشاورزي كمك نماید

دولت در بخش كشاورزي در قالب برنامه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، با اجراي سياست هاي حمایتی  سياست هاي
از  براي افزایش محصوالت اساسی و باالبردن سطح درآمد كشاورزان و دامداران، نقش حساس و مؤثري را ایفا كرده و دولت

شش پو وظایف صندوق بيمه تأمين. کا و اعتماد به نفس آنان شده استن طریق به عنوان پشتوانه اي مطمئن سبب اتای
 وفان،طد تگرگ، ننع و حوادث قهري مادر مقابل خسارت هاي ناشی از مواناورزي حمایتی براي انواع محصوالت كش

 اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزيبه عنوان وسيله ...و  خشکسالی، زلزله، سيل، سرمازدگی، یخبندان
 آن از كه است شده انجام داخلی و خارجی محققين توسط متعددي هايپژوهش تاكنون هدف، نای راستاي در[4].است

 :موارد زیر اشاره نمود به توانمی جمله،
 این نتایج كه است پرداخته« نيجریه كشاورزي توسعه در كشاورزي بيمه وضعيت به بررسی»  مطالعه یك در( 2664)آللی 

 نيجریه هاي كشاورزيفعاليت ریسك اهشك به 2666 تا 1996 هايسال طی كشاورزي بيمه توسعه كه دهدمی نشان مطالعه
 ارائه با دولت كه است بوده الزم روبرو مالی منابع وجود قبيل از زیادي مشکالت با ابتدا در كاراین. است نموده موثري كمك

 [12].وده استنم فراهم را كار زمينه الزم هايحمایت

 كشاورزي بيمه كه كندمی بيان« اورزي در مدیریت ریسك در چيننقش بيمه كش»با عنوان  یایدر مقاله( 2662)رامون 
 در را گذاريسرمایه ميزان بتوانند آنها كه دهدمی اجازه و دهدمی افزایش كشاورزي ریسك مدیریت در را كشاورزان توانایی
 محصوالت فزایشا زمينه كشاورزي، بيمه به یارانه پرداخت طریق از هادولت همچنين .دهند افزایش كشاورزي بخش

 [14] .است گرفته قرار زیادي استفاده مورد گذشته دهه طی در چين دولت توسط موضوع این .نمایند فراهم را كشاورزي
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 نتایج. است پرداخته« در كشور چين كشاورزي توليدات براساس كشاورزي بيمه بررسی» به مقاله یك در نيز (2669)تانگ 
 طریق از باید دولت همچنين .است داشته بازاریابی هايالگوي در را ناچيزي تاثير كشاورزي بيمه كه دهدمی نشان او مطالعه

 نقش تواندمی بيمه موضوع از كشاورزان سازي آگاه. نماید فراهم را كشاورزي بيمه گسترش موجب دولتی هايیارانه ارائه
 [13]باشد داشته كشاورزي بيمه گسترش در مهمی

نشان دادند كه  ،«كندآیا توسعه بيمه رشد اقتصادي را حمایت می»در مقاله خود تحت عنوان ( 1325) صميمی و كردگار
ولی رابطه علی از بيمه هاي غير زندگی به رشد اقتصادي  شد رشد اقتصادي تایيد هاي زندگی بهعلی از بيمه و بيمه ۀرابط

بررسی موردي بيمه محصوالت كشاورزي جهت »در پژوهش خود با عنوان ( 1396) همکاران حکمت و [5].نگردیدتایيد 
ك استراتژي براي تزریق بيان نمودند كه در كشور ما نيز از بيمه كشاورزي به عنوان ی« دستيابی به توسعه پایدار اقتصادي

شود همچنين آنها هدف از انجام تحقيق را بررسی موردي یارانه به بخش كشاورزي و حمایت از توليدكنندگان استفاده می
در پژوهش خود تحت عنوان ( 1391)رضوي [6].بيمه كشاورزي جهت دستيابی به توسعه پایدار اقتصادي عنوان نمودند

كه بيمه محصوالت كشاورزي تمهيدي در راستاي  كندمیبيان « توسعه پایدار زي وآسيب شناسی بيمه محصوالت كشاور»
لذا وجود بيمه امکان استفاده از تکنولوژي را فراهم . استتامين مشاركت گسترده كشاورزان براي نيل به كشاورزي پایدار 

دهد در ایران یگر نتایج این مطالعه نشان میاز سویی د .سازدمی ریزي ها در توسعه كشاورزي را امکان پذیرآورد و برنامهمی
خود در جبران ميزان  هاي بيمه كشاورزي به دو دليل حوادث قهري و طبيعی و ناتوانی كشاورزان و دامداراناجراي برنامه

 این پژوهش سعی شده است دروجود چنین پیشینه هایی با  [7].سرمایه آسيب دیده اجتناب ناپذیر و چالش برانگيز است

عی و زیست محیطی مورد بررسی از سه بعد اقتصادی، اجتما ی پایدارکشاورز هتوسعاورزی بر ت بیمه محصوالت کشاثرا

و کشاورزان و اجتماعی وضعیت اقتصادی  پایداریو سوال پژوهش این است که آیا بیمه محصوالت کشاورزی بر . قرار گیرد

 تاثیر گذار بوده است؟ زیست محیطی کشاورزی 

 هامواد و روش. 3
 به كلی بطور اطالعات گردآوري هايروش. شودمی محسوب پيمایشی روش، نظر از و كاربردي نوع، لحاظ از حاضر تحقيق

 شاملواحد تحليلی  است پرسشنامه بر مشتمل كه ميدانی روش در .شودمی تقسيم ميدانی و ايكتابخانه دسته دو
 خانوارهااین   بين طریق تکميل پرسشنامه در آنها از هاي مورد نياز و داده ي استست كه شغل اصلی آنها كشاورزخانوارهای

يين جهت تع. ه استشد آماده بعدي مراحل براي و تکميل سيستماتيك یا منظم نوع از ساده گيري احتمالی نمونه روش به
نفر از افراد  36بدین ترتيب، پرسشنامه بين. استفاده شد(  آزمون آلفاي كرونباخ) پایایی ابزار تحقيق از روش همسانی درونی

 67.0ضریب اعتبار  ،آوري و استخراج اطالعات و حذف چندین سوالجامعه آماري در سطح منطقه توزیع گردید و پس از جمع
ر آما و SPSS افزار نرم ازها براي تجزیه و تحليل داده. ی سواالت ابزار تحقيق استبدست آمد كه نشانگر هماهنگی درون
 از نفر 056 تحقيق، این آماري جامعه. است شده استفادهاسپيرمن یب همبستگی ضرتوصيفی و براي آزمون فرضيه از 

 نسبتی ساده تصادفی گيري ونهنم روش و گردید برآورد نفر 242 نمونه حجم كوكران فرمول اساس بر كهاست  كشاورزان
 تحقيق مکانی محدوده. اندنکرده نفر بيمه  22و  نمودهنفر محصوالت خود را بيمه  106 حجم نمونه، نفر 242از  .ه استبود

استان خراسان شمالی  مانه و سملقان شهرستانمطرح در زمينه كشاورزي هاي دهستان قاضی یکی از دهستان نيز حاضر
 شهر به تبدیل نيز روستا 2 و خانوار 26 زیر آن روستاي یك كه  روستاست 16 داراي ،1392 آمار طبق دهستان این .است

قلعه خان، ي روستا . شاملتحقيق  آماري جامعه بنابراین و گرفتند قرار آماري جامعه از خارج روستاسه این  لذا شدند،
 1در نقشه  .است شده شماري تمام و نگرفته انجام گيريهنمونكه  .شد كالته قمو، تشی، زرد و كاستانلنگر، عزیزآباد، 

 .مورد مطالعه مشخص شده استعيت جغرافيایی منطقه و روستاهاي موق
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 (1131، های تحقیقیافته: منبع)موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل

 نتایج و بحث. 4
( درصد 2571) نفر 260 و زنمورد بررسی از كشاورزان  ( درصد 1479) نفر 30 آماري، نمونه كل از دهدمی نشان مطالعه نتيجه

سنی گروه  ميانگين. دهند می تشکيل مردان را هر دو گروه بيمه شده و بيمه نشده دهندگان پاسخ بيشتر نتيجه در. بودند مرد
كشاورزان بيمه شده صيالت ميزان تح .سال 2. حداكثر و 25 سنی حداقلبا سال  32و گروه بيمه نشده سال  4375بيمه شده 

و در  . هستنددایی و راهنمایی تدرصد بی سواد و یا داراي تحصيالت اب 6. به طوري كه بيش از  .ی قرار داردپایين در سطح
آنان غالب  بوده و يكشاورز شاناصلي شغل گروه بيمه شده درصد 2.75. گروه بيمه اكثریت داراي تحصيالت دیپلم بودند

درآمد آنها  در گروه بيمه نشده اكثریت در كنار شغل كشاورزي شغل دیگري كه به منبع .اندكرده يمهب را خود محصوالت
تا  366هزار تومان در ماه و در گروه بيمه نشده بين  366تا 166درآمد ماهيانه گروه بيمه شده بيشتر بين  .ندكند دارمیكمك 

در گروه بيمه . كندشغل دومی است كه افزایش درآمد آنها كمك می علت درآمد بيشتر این گروه. هزار تومان قرار دارد 466
شود و در فواصلی كه كشاورز كشت ندارد و بيکار است شده منبع درآمدي آنها كشاورزي است كه به صورت فصلی كشت می

 .شودبراي بدست آوردن درآمد جهت تامين مخارج راهی شهرها جهت یافتن كار می
 درصد با 24 ، جودرصد 5674 با گندمشامل  بيشترین ميزان سطح زیر كشت به ترتيب با منطقه  يكشاورزمحصوالت عمده 

در هر دو گروه بيمه شده و بيمه نشده این  .دهنداراضی كشاورزان را تشکيل می درصد 25رویهم  كه پياز گوجه وو 
 و آب شرایط با و سازگاريابق ، تطسطح زیركشت این محصوالتوسعت  لعل. دادمحصوالت غالب كشت را تشکيل می

 اختيارو در  دامداران سوي از جو تقاضاي باالي ،جو و گندمدر مورد دولت  تضمينی خرید و حمایت، منطقه خاک و هوایی
 تحت حمایت بيمه  ، بيشترسایر محصوالتاز این رو نسبت به . كشاورزي است جهاد و بيمه طرف از سالم بذر گذاشتن
 دهدها نشان مییافته. استبيشتر شود كه وسعت اراضی دیمی ه دو صورت آبی و دیم كشت میب جو  گندم و. هستند
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در ی ضی دیماارمتوسط و هکتار  2تا1و در گروه بيمه نشده  هکتار 0تا3 بيمه شده بيشتر بين كشاورزان آبی اراضی ميانگين
-سال طی آب كمبود و خشکسالی تشدید دليل به. ستاهکتار  4تا 2و در گروه بيمه نشده هکتار  11تا 4 كشاورزان بيمه شده

سطح زیر كشت محصوالت  . ورده اندروي آ دیم كشتبه  (  نشده بيمه و شده بيمه ) هر دو گروه  كشاورزان اكثر اخير هاي
                                .در زیر نشان داده شده است 1به شرح جدول شماره 

این گروه  .درصد كم ارزیابی كرده اند 13عملکرد محصوالت خود را متوسط تا زیاد و فقط  شدهرصد كشاورزان بيمه د 2072 
 گروه دوم، به نسبت ،هستند بيمه شركت و كشاورزي جهاد حمایت تحت و كشاورزیست آنها اصلی شغل كه كشاورزان

 درصد 2172. كشاورزي آنان وابستگی عميقی به این منبع داردمنبع آبی هر دو گروه بيشتر چاه است و  .دارند يبهتر عملکرد
-ایی نيز كشت میكار و اجارهو در گروه بيمه نشده عالوه بر ملکی، به صورت نصفهبوده  ملکی اراضی كشاورزان بيمه شده

 بذر پاشيدن با وده شخم ز و شياراراضی را  ،تراكتور با كه ترتيب ینبد. شيوه كشت بيشتر ستنی و نيمه مکانيزه است .شود
درصد  1372. شودمی برداشت دروگر كولتيواتور دستگاه كوب، كاه كمباین كننده، جدا كمباینبا  و گيردانجام می كاشت دستی

 منطقه در اي قطره و بارانی هاي شيوه وكنند آبياري می شياريبه طریق  درصد 2072 ، غرقابیبه شيوه زمين خود را  آنها
 .نشان داده شده است 1شماره كه بر طبق نمودار  .است دهنش رایج چندان

 

 
 

 (1131 پژوهش، های یافته: منبع)وضعیت شیوه آبیاری -1نمودار

 سال 14 حداكثر و 4 حداقلسال با  0ميانگين سابقه بيمه محصوالت حدود متوسط  دهد كهي پژوهش نشان میهایافته
 .بوده است تومان 2.6666 وحداكثر  03066با حداقل  تومان هزار 263 پرداختی مبلغ ميانگينمتوسط . است شده عنوان

 حداكثر تا شده بيمه هاي زمين مساحت گستره. تومان 5566666 با حداكثر تومان هزار 9.. ،دریافتیخسارت  مبلغ ميانگين
خشکسالی با به ترتيب  ت،زا به محصوالمهمترین عوامل خسارات .عنوان شده است هکتار 575 ميانگينمتوسط با  هکتار 13
 .عنوان شده استدرصد  275درصد و سيل با  1179تگرگ  درصد، 3670 با سرمازدگی، درصد 55

 بيمهاز كشاورزانی  تیسواالاجتماعی و زیست محيطی براي بررسی تاثير بيمه محصوالت كشاورزي بر پایداري اقتصادي، 
 .در هر گروه یك سوال طراحی شد در هر بعد پرسشنامه بوده و براي هر مولفه مل دو نوعكه شاپرسيده شد شده و بيمه نشده 

 شده انجام هايیبررس طبق .فتندو به شرح زیر مورد آزمون قرار گر سنجش آنها استفاده شده است برايطيف ليکرت و از 
 آمده بدست 2730 «بيمه نشده »دوم و براي گروه 3715 «شده بيمه»یعنی اول براي گروه  ياقتصاد شاخصكل  نيانگيم

هاي مولفه در بين 1طبق جدول بر  .شده استاستفاده همبستگی اسپيرمن آزمون از بعد اقتصادي  جهت بررسی .است
این عدم معناداري بدین دليل است كه درآمد وجود ندارد  ن دو گروه تفاوت معناداري، مولفه بازپرداخت بدهی در بياقتصادي

ولی در بقيه . نمایدكمك طور كه انتظار دارند آنهر دو گروه نتوانسته به بازپرداخت بدهی آنها در بدست آمده از كشاورزي 
كه بيمه محصوالت كشاورزي توانسته بر توان چنين نتيجه گرفت لذا می. وجود داردمعنادار تفاوت درصد  99ها تا سطح مولفه
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 رفع در بيمه غرامت دریافت با گروه اول كشاورزاناست كه آن علت  .اثرگذار باشد ،گروه اولوضعيت اقتصادي كشاورزان 
 تامين ،سالم كود تهيه و بذر سم، خرید هايهزینه تامين هاي اولویت ،ياعتبار تيموقع بهبود با خود ياقتصاد مشکالت

 با توليد روند زمينه در نيز و آتی سال براي محصول بيمه حقصرف شده در طی دوران رشد محصول و تامين هزینه  هزینه
بردن  به كار ،محصول ساليانهعملکرد  افزایش به كمك ،ارزش محصوالت با توليد ادامه به كمك همچون مواردي اولویت

 .هستند روروبه دومنسبت به گروه هاي جدید توليد شيوه
 

 اسپیرمن آزمونبا کشاورزان  اقتصادی پایداریبر ورزی اتاثیر بیمه محصوالت کشبررسی  -1جدول 

 ضریب معناداري  ضریب اسپيرمن تعداد نمونه مؤلفه ردیف
sig 

 67666)**( 67411 242 اي توليده تهيه نهاده 1

 67666)**( 67411 242 كمك هزینه توليد 2

 67666)**( 67222 242 عملکرد محصول  3

 67666)**( 67423 242 موقعيت اعتباري 4

 67666)**( 67222 242 پر ریسك لتوليد محصو 5

 67141(ns) 67644 242 باز پراخت بدهی 0

 67666)**( 67252 242 كارآفرینی كشاورز .
 عدم معناداري( ns)   %              99معنا داري در سطح **             1393هاي پژوهش، یافته: منبع          

 

 بدست .276و براي گروه بيمه نشده  2704براي گروه بيمه شده  جتماعیا شاخصكل  نيانگيم شده انجام هايیبررس طبق
با توجه به در ادامه . استفاده شده است بررسی اوضاع اجتماعی دو گروهبراي نيز از آزمون همبستگی اسپيرمن  .است آمده

به  .رابطه معناداري وجود داردنيز هاي اجتماعی و تاثير بيمه محصوالت كشاورزي بين مولفهكه  استمشخص  2جدول نتایج 
بين درصد  95مشاركت كشاورز تا سطح و ، امنيت خاطر كيفيت كشاورزي هايكه این ارتباط و همبستگی بين مولفه يرطو

 تحتكه  بيمه محصوالت، كشاورزانی با كه است ليدل نیا به معنادار تفاوت نیا. گرددمی دو گروه تفاوت معناداري مشاهده
در  .ندربرخوردا دومبهتر و مشاركت وسيعتري نسبت به گروه  محصوالت كيفيتو امنيت خاطر باالتر  بيمه هستند از پوشش

این . شودمعناداري دیده می تفاوت درصد 99سطح تا پذیري كشاورز در بين دو گروه  ریسك و مولفه انگيزه كشت كشاورز
و از اند را در مقابله با خطرات پيدا كرده بيشتريپذیري ریسكقدرت  اولتفاوت بدین دليل است كه با بيمه محصوالت، گروه 

جامعه آماري تفاوتی در بين دو رضایت كشاورز و مهاجرت هاي در مولفه. برخوردارند دومنسبت به گروه  باالتريانگيزه كشت 
از كشاورزي ندارند و چون درآمد حاصله آنها چندانی از شغل كشاورزي رضایت بدین معنا كه هر دو گروه  .شودمشاهده نمی

 گروه اولاجتماعی كشاورزان  بر اوضاعتوانسته محصوالت بيمه  .زننددست میفصلی به مهاجرت و بيکاري دارند كم است 
 ،كندات متفاوتی آن را تهدید میخطرشرایط اقليمی منطقه كشاورزي را به شغلی كه ساليانه آن است كه علت  .اثرگذار باشد

 .تبدیل كرده است

 
 همبستگی اسپیرمن آزمونبا کشاورزان  اجتماعی پایداریبرورزی اتاثیر بیمه محصوالت کش ارزیابی -2جدول 

 (sig) ضریب معناداري  ضریب اسپيرمن تعداد نمونه مؤلفه ردیف

 67115(ns) -67162 242 رضایت كشاورز 1

 67642)*( -67131 242 كشاورزيكيفيت  2

 67642)*( 67132 242 مشاركت كشاورز 3

 67665 67121 242 انگيزه كشت كشاورز 4

 67194(ns) 67624 242 مهاجرت 5
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 67635)*( 67130 242 امنيت خاطر 0

 67664)**( 67125 242 ریسك پذیري كشاورز .
 عدم معناداري( ns)     %95معناداري در سطح * %      99معناداري در سطح **      1393هاي پژوهش، یافته: نبعم

 

با توجه  .بوده است 2769 باالتر از گروه دوم یعنی 27.3 با مقدار بيمه شدهدر گروه  ي زیست محيطیمولفه هايانگين كلی م
بين ميزان همبستگی پایداري زیست  ،استشده مشخص  3جدول در كه نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپيرمن به 

وجود دارد كه این بين دو گروه هاي زیست محيطی تفاوت چشمگيري محيطی و بيمه محصوالت كشاورزي در تمامی مولفه
مطلوب تاثيري كشاورزي نتيجه گرفت كه بيمه محصوالت چنين توان  پس می .است بدست آمده درصد 99تفاوت تا سطح 

كود و  ازكشاورزان این كه ت این اثرگذاري بدین دليل اس .داشته استگروه بيمه شده در پایداري زیست محيطی كشاورزي 
 با قيمت مناسب و و از طرف شركت بيمه و جهاد كشاورزيد ندار يكيفيت بهتر و شيميایی كه درصد آلودگی كمترسموم 

. كننداستفاده می رساندو به كنترل آفات بيشتر یاري می كندرا كمتر آلوده میمنابع آب و خاک  وشود به آنها ارائه می يتر
هاي سيمانی و جوي استخرهاي ذخيره آب مانند رودكه آب كمتري به هدر میآبياري مناسب هاي شيوهاز آنان  همچنين

همچنين تنوع  .كندچند هزینه بر است ولی به تامين آب آنها در مواقع خشکسالی كمك شایانی می كنند كه هراستفاده می
درآمد  جبران، محصول دیگري براي زیان برسد وآسيب  آنها یك محصولبه اگر  واست  بيشتر ت در اراضی آنهامحصوال

آنها هاي دوره كشت برگشت هزینه تضمينبيمه با ، بنابراین  ندهاي محيطی كمتري روبرو هست با آسيبلذا  .وجود داردآنها 
 .كندتشویق میبه این امر بيشتر را 
 

 همبستگی اسپیرمن آزمونبا  زیست محیطیپایداری  برورزی اتاثیر بیمه محصوالت کشبررسی  -1جدول 

 sigضریب معناداري ضریب اسپيرمن تعداد نمونه مؤلفه ردیف

 67666)**( 674.4 242 تنوع كشت 1

 67666)**( 67320 242 نحوه آبياري 2

 67666)**( 67324 242 كشت اختصاصی 3

 67666)**( 67256 242 تاكنترل آف 4

 67663)**( 67122 242 حفاظت منابع طبيعی 5

 67666)**( 67324 242 كاهش آسيب محيطی 0
       %99معناداري در سطح **          1393هاي پژوهش، یافته: منبع                  

 

 پیشنهادات. 5

 برابر در كشاورزي بخش هايفعاليت باالي بسيار پذیريریسكو  انیگوپاسخ نظرات درصد و یفراوان یبررس به توجه با
 ،كشاورزان توليدي توان تقویت به كمك همچنين و دیده خسارت واحدهاي تعطيلی از جلوگيري هدف با و قهري عوامل

 سم، توزیع نيز بحرانی شرایط در پایدار، توليد استمرار براي نياز مورد تسهيالت و اعتبارات افزایش بر عالوهشود پيشنهاد می
 و توسعه دولت، حمایتی هاي سياست در نظر تجدید همچنين .گيرد قرار اولویت در حمایتی كانالهاي طریق از كود و بذر

 پرداخت با كشاورزان اقتصادي وضعيت تناسب .گيرد قرار تأكيد مورد پيش از بيش باید نيز كشاورزي محصوالت بيمه تقویت
 كشاورزان بهو افزایش مقدار آن  غرامت عادالنه پرداخت نيز مورد توجه قرار گيرد و (محصول زیركشت سطح نظير) بيمه حق
 كه داشت توجه باید. كنندمی عمل دقيق و حساس بسيار كشاورزان مورد این در .پذیرش بيمه خواهد داشت در بسزایی تأثير

 آنان اگر باره این در. بود خواهند كشاورزان دیگر با خود دریافتی غرامت اختالف تشخيص به قادر سرعت به كشاورزان
 نمی پيدا نامه بيمه مجدد خرید به تمایلی و رودمی باال سرعت به آنها نارضایتی شده، اجحاف آنها حق در دهند تشخيص

 زراعت در خصوصاً مسئله این. كنند عمل موشکافانه و دقيق بسيار مهم امر این مورد در كارشناسان شودمی توصيه لذا. كنند
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 یا و اند كرده دریافت غرامت نامه، بيمه خرید بدون افراد از بعضی است شده مشاهده ها بار كه چرا باشد می مهم بسيار دیم
 كشاورزان براي ولی باشد مشکل كارشناسان براي است ممکن امر این تشخيص. اند كرده دریافت غرامت خود زمين از بيشتر
 جهاد ترویج و آموزش بخش ،تمحصوال بيمه آموزشی هاي دوره برگزاري كمبود به توجه با .بود خواهد ساده بسيار

 برگزار بيشتري آموزشی هاي دوره كشاورزان، براي كشاورزي محصوالت بيمه صندوق همکاري باقاضی  دهستان كشاورزي
 .كند

 منابع. 6
اهميت بيمه محصوالت كشاورزي در اقتصاد كشاورزي و ملی،  ،1396؛اميرحسين ،و پيرمرادي دق، محمدصااللهياري .1

 36-34، صص .2ماهنامه تحليلی، خبري و آموزشی، مهندسی كشاورزي، شماره
 59-06هاي نوین آبياري، شماره یت ریسك در مزارع كشاورزي، روشمدیر ، 1392؛ حسين ،و آگاهی ، عبدالعلیبهرامی .2
 ریسك مدیریت و توليد كارایی بر زراعی محصوالت بيمه اثرات بررسی ،1329؛ اهلل نعمت سيد ،موسوي و جواد ،تركمانی .3
 20-1، ص4 شماره ،3جلد كشاورزي، اقتصاد تحقيقات فصلنامه فارس، استان كشاورزي در
، ارزیابی اثرات بيمه محصوالت كشاورزي بر توسعه كشاورزي پایدار، پایان نامه كارشناسی 1393 ناهيد، ،جعفریان كيکانلو .4

  ارشد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 فصلنامه ،1325 ، كند؟می حمایت را اقتصادي رشد بيمه توسعه آیا ،1325 ؛ابراهيم ،كردگار و احمد ،صميمی جعفري. 5

 22-1، صتابستان دوم، شماره ششم، سال اقتصادي، هايپژوهش

 جهت كشاورزي محصوالت بيمه موردي بررسی ،1396 ؛طهماسب ،مقصودي و احمدرضا ،عمانی و مسعود ،حکمت. 0
 2-1، صاقتصادي پایدار توسعه و كشاورزي دیریتم ملی همایش بخش، این در اقتصادي پایدار توسعه به دستيابی

 ملی همایش در شده ارائه مقاله پایدار، توسعه و كشاورزي محصوالت بيمه شناسی آسيب ،1396 محمد، سيد رضوي،. .
 9-1، صسمنان استان كشاورزي، مدیریت

 .توسعه پایدار، چاپ اول، انتشارات سمت(:  1320) زاهدي، شمس السادات، . 2
، 05 شماره كشاورزي، و ذاغ دانش فصلنامه كشاورزي، توسعه در كشاورزي محصوالت بيمه نقش ،1322 دنيا، محرابی، .9

 2-1ص
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