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 چکیده

استان خراسان شمالی و  وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان مانه و سملقان بر محصوالت بیمه اثرات بررسی این پژوهش هدف

. است پیمایشی روش، لحاظ به و کاربردی نوع از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی است.

به عنوان   نفر 242 کوکران فرمول با بهره برداران منطقه است که شغل اصلی آنان کشاورزی بوده و از نفر 056 شامل آماری جامعه

 به گرفت، تایید قرار مورد مقدماتی آزمون پایایی آن توسط که ایست پرسشنامه شامل تحقیق ابزار. بدست آمده است نمونه حجم

بیمه تاثیر مثبتی بر متغیرهای   که دهدمی تحقیق نشان از حاصل نتایج. گردید بهمحاس درصد 70 آلفا کرونباخ ضریب که نحوی

از سوی کشاورزان نیز  بیمه پذیرش بر مؤثر های تولید و بازپرداخت بدهی داشته است. عوامل ، تهیه نهاده اقتصادی بهبود عملکرد

 . بدست آمده است ...(. تحصیالت و سن،) فردی ویزگی های تنوع محصوالت و پرداختی، غرامت میزان سطح زیرکشت، میزان
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 مقدمه

-ساله زیانکند، وجود مخاطرات و حوادث طبیعی است که همه های اقتصادی متمایز میآنچه که بخش کشاورزی را از سایر بخش

(. وابستگی فراوان بخش کشاورزی به طبیعت و شرایط 1335سازد)رستمی و همکاران، کنندگان این بخش وارد میهایی را به تولید

ها های این بخش یکی از پرمخاطره ترین نوع فعالیتبینی محیطی موجب شده که فعالیتقابل کنترل و گاهی غیرقابل پیشغیر

 و کمبود دما، ناگهانی دامی، تغییرات و گیاهی های بیماری انواع آفات، (. طغیان1333و همکاران، محسوب شود)نیک نامی 

 زلزله، و سیل مانند طبیعی بالیای وقوع نیز و از آن ناشی پیامدهای و پیاپی های خشکسالی بروز و بارندگی نامناسب پراکنش

لذا همواره لزوم بکارگیری ابزاری دقیق و موثر جهت  .کند وارد بخش کشاورزی و کشاورزان به زیادی های خسارت است ممکن

شود. کشاورزان به  باالبردن سطح زندگی آنان احساس می حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در این بخش و در نتیجه

هایشان هستند)الهیاری و همکاران، خانوادههای تولید خود و دلیل نداشتن اطمینان از درآمد ساالنه همواره نگران بازپرداخت هزینه

ها و اند نیز نگران بازپرداخت وامدهنده که با این کشاورزان در ارتباط(. افزون برآن دیگر نهادهای کشاورزی و روستایی وام1336

 تسهیالت خود هستند. 

، از جمله تنوع در کشت محصوالت زراعی، انعقاد اندهایی را برای کاهش خطر یافتهاز سویی دیگر برخی از کشاورزان با تجربه راه 

-های مختلف، تنوع درآمد از منابع غیرکشاورزی، تولید محصوالت دارای قیمت تضمینی و همچنین رعایت اصل انعطافقرارداد

ها با ن روشها و نگهداری مقداری ذخیره مالی برای مواقع ضروری و بحرانی از جمله این راهکارهاست. ایپذیری در تهیه نهاده

برداران بکاهند، لیکن در زمان رویارویی کشاورزان با مشکالت جدی، تواند از نوسانات درآمدی بهرهوجود اینکه تا حدودی می

های توسعه (. در همین راستا بیمه محصوالت کشاورزی که یکی از اهرم1333معموال کارساز نبوده است)ترکمانی و موسوی، 

بینی ناپذیر این مخاطرات محسوب می شود ترین راهکارهای مقابله با ماهیت پیشیکی از مناسبآید، کشاورزی بشمار می

برداران و به تبع آن افزایش احساس امنیت (. با افزایش ریسک پذیری بهره1330، زمانی و همکاران، 1337)مجاوریان و امیرنژاد، 

گذاری در استفاده از فناوری نوین و در نتیجه افزایش و همچنین سرمایه کشاورزان، زمینه الزم برای استفاده مناسب از عوامل تولید

ها در تولید محصوالت ( و موجب کاهش نوسان1337، کاوسی، 1332وری در بخش کشاورزی فراهم شده )بهرامی و آگاهی،بهره

شر و توسعه بیمه محصوالت های ن(. از راه1333شود )ترکمانی، کشاورزی و همچنین کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان می

های عمومی نسبت به آن، حفظ بیمه گذاران فعلی و ایجاد درکی اساسی از نقش حیاتی بیمه در تامین کشاورزی، باالبردن آگاهی

 (.1332گذاران کشاورزی است )کرباسی و کامبوزیا، امنیت سرمایه

 اند دست کم چهار هدف مهم زیر را برآورده سازد:توشود، میامنیت اقتصادی که از بیمه محصوالت کشاورزی تامین می

 ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی. -1

 تامین عدالت اجتماعی. -2

 مقابله با فقر و آسیب پذیری بویژه در مورد دهقانان و کشاورزان متوسط و کوچک از طریق ثبات درآمد کشاورزان. -3

 (. 1333سعه کشاورزی پایدار)محرابی، کمک به فراهم سازی شرایط تو -4

 تواندمی که است سازوکاری دارای بوده، تولیدی توقف جریان یا رکود از جلوگیری برای تضمینی کشاورزی بخش در بیمه بنابراین

 محصوالت بیمة نظام کارآیی ترتیب، (. بدین1331 ترکمانی، و کند)نیکوئی عمل تأثیرگذار ایبه صورت وسیله بخش، این در

 محصوالت وابسته تولید افزایش یعنی آن اصلی اهداف از یکی به دسترسی به های توسعه اقتصادیزمینه کردن فراهم در کشاورزی

-می جمله، آن از که است شده انجام داخلی و خارجی محققین توسط متعددی هایپژوهش تاکنون هدف، این راستای در. است

 به موارد زیر اشاره نمود: توان



 
 موفق کشور این در بیمه های برنامه کشاورزی تایلند سازمان در اداری پاگیر دست قوانین دلیل به است معتقد( 1334) چیرافان

آسیب  کشاورزان به غرامت موقع به پرداخت و کشاورزان مشکالت حل در سرعت توانایی و قرارداد، عقد در سرعت. است نبوده

 دیر. داشت خواهد کشاورزان رضایتمندی سزایی در به تاثیر و شودمی سازمان وجهة رفتن باال و کشاورز اعتماد جلب باعث دیده

 هایاز برنامه کشاورزان رضایتمندی کاهش باعث که است مسایلی دیگر از آن به بی توجهی و خود تعهدات به دولت کردن عمل

 (.Chearaphan  1994 )کنندمی رها را بیمه هایبرنامهگذاران بیمه نتیجة آن، در که است عواملی از یکی شود ومی بیمه

، پس از «کاران مونتانابررسی تقاضای بیمه محصوالت کشاورزی از سوی گندم» ( در مقاله خود با هدف 1330اسمیت و بوکویت)

بدهی به موسسات  بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در طرح خرید بیمه محصوالت کشاورزی، سابقه خطر، میزان

های میزان محصول تولیدی و نرخ بیمه را در مشارکت کشاورزان در طرح بیمه گندم موثر تشخیص ها، نوساناعتباری و بانک

 (.Esmit& Baquet, 1996)دادند

وسعت زمین های ( در تحقیقی که درباره تاثیرهای برنامه بیمه محصوالت کشاورزی دولت فدرال آمریکا، بر 2661واندویر و یانگ)

های کشت تاثیر دارد. به گیریهای بیمه محصوالت کشاورزی در تصمیمگندم انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که یارانه

 .(Vandeveer& Yang, 2001)دهدهای قیمت عملکرد را پوشش میدیگر سخن، بیمه محصوالت کشاورزی، همزمان ریسک

 مطالعه این نتایج که است پرداخته« نیجریه کشاورزی توسعه در کشاورزی بیمه وضعیت ه بررسیب»  مطالعه یک ( در2664لی )آل

 موثری کمک نیجریه های کشاورزیفعالیت ریسک کاهش به 2666 تا 1336 هایسال طی کشاورزی بیمه توسعه که دهدمی نشان

 الزم هایحمایت ارائه با دولت که است بوده الزم روبرو مالی منابع وجود قبیل از زیادی مشکالت با ابتدا در کاراین. است نموده

 .(Alli, 2004) است  نموده فراهم را کار زمینه

 توانایی کشاورزی بیمه که کندمی بیان« نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک در چین»ایی با عنوان ( در مقاله2663رامون )

 بخش در را گذاریسرمایه میزان بتوانند آنها که دهدمی اجازه و دهدمی افزایش کشاورزی ریسک مدیریت در را کشاورزان

- فراهم را کشاورزی محصوالت افزایش زمینه کشاورزی، بیمه به یارانه پرداخت طریق از هادولت همچنین .دهند افزایش کشاورزی

 .(Romun, 2008)است گرفته قرار زیادی استفاده مورد گذشته دهه طی در چین دولت توسط موضوع این .نمایند

 مطالعه نتایج. است پرداخته« در کشور چین کشاورزی تولیدات براساس کشاورزی بیمه بررسی» به مقاله یک ( نیز در2663تانگ )

 هاییارانه ارائه طریق از باید دولت همچنین .است داشته بازاریابی هایالگوی در را ناچیزی تاثیر کشاورزی بیمه که دهدمی نشان او

 بیمه گسترش در مهمی نقش تواندمی بیمه موضوع از کشاورزان سازی آگاه. نماید فراهم را کشاورزی بیمه گسترش موجب دولتی

 .(Tang, 2009)باشد داشته کشاورزی

های زراعت و تاثیر بیمه محصوالت کشاورزی به ارزش تولیدات زیر بخش"( در تحقیقی که در زمینه 1334محمودی در سال)

درصد، باالترین  24درصد و زیر بخش باغبانی با  53زیر بخش زراعت با  31-32انجام شد، نشان داد که در سال زراعی  "باغبانی

های کشاورزی دارند. از طرفی بیمه محصوالت کشاورزی بر ارزش تولیدات سهم را از کل غرامت پرداختی در میان زیربخش

آیا توسعه بیمه رشد »( در مقاله خود تحت عنوان 1335ت داشته است. صمیمی و کردگار)های زراعت و باغبانی تاثیر مثبزیربخش

های زندگی به رشد اقتصادی تایید شد ولی رابطه علی از علی از بیمه و بیمه ، نشان دادند که رابطة«کنداقتصادی را حمایت می

بررسی موردی بیمه »( در پژوهش خود با عنوان 1336بیمه های غیر زندگی به رشد اقتصادی تایید نگردید. حکمت وهمکاران)

بیان نمودند که در کشور ما نیز از بیمه کشاورزی به عنوان یک « محصوالت کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی

انجام تحقیق را  شود همچنین آنها هدف ازاستراتژی برای تزریق یارانه به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان استفاده می

 بررسی موردی بیمه کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی عنوان نمودند.



 
کند که بیمه بیان می« توسعه پایدار آسیب شناسی بیمه محصوالت کشاورزی و»( در پژوهش خود تحت عنوان 1331رضوی)

برای نیل به کشاورزی پایدار است. لذا وجود بیمه محصوالت کشاورزی تمهیدی در راستای تامین مشارکت گسترده کشاورزان 

سازد. از سویی دیگر نتایج این ریزی ها در توسعه کشاورزی را امکان پذیر میآورد و برنامهامکان استفاده از تکنولوژی را فراهم می

 و ناتوانی کشاورزان و دامداران های بیمه کشاورزی به دو دلیل حوادث قهری و طبیعیدهد در ایران اجرای برنامهمطالعه نشان می

 خود در جبران میزان سرمایه آسیب دیده اجتناب ناپذیر و چالش برانگیز است.

با وجود چنین پیشینه هایی در این پژوهش سعی شده است اثرات بیمه محصوالت کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه 

و سوال پژوهش این است که آیا بیمه محصوالت کشاورزی بر بهبود وضعیت مورد مطالعه شهرستان مانه و سملقان مطالعه شود. 

 شود: تحقیق بدین گونه مطرح می اقتصادی کشاورزان تاثیر گذار بوده است؟ از این رو فرضیه

 : فرضیه تحقیق

 اثر مثبت داشته است. منطقه کشاورزان اقتصادی بر وضعیت کشاورزی محصوالت بیمه

 

 هامواد و روش

 دسته دو به کلی بطور اطالعات گردآوری هایشود. روشمی محسوب پیمایشی روش، نظر از و کاربردی نوع، لحاظ از حاضر تحقیق

شده  و واحد تحلیل شامل بهره برداران  میدانی از ابزار پرسشنامة محقق ساخته روش در .شودمی تقسیم میدانی و ایکتابخانه

(  جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش همسانی درونی) آزمون آلفای کرونباخ منطقه که شغل اصلی آنها کشاورزی است.

آوری و نفر از افراد جامعه آماری در سطح منطقه توزیع گردید و پس از جمع 36استفاده شد. بدین ترتیب که پرسشنامه بین

هنگی درونی سواالت ابزار تحقیق است. بدست آمد که نشانگر هما 6770استخراج اطالعات و حذف چندین سوال، ضریب اعتبار 

 شده آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه از  ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و SPSS افزار نرم ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده

 . است

خراسان  استان مانه و سملقان های مطرح در زمینه کشاورزی شهرستاندهستان قاضی یکی از دهستان مکانی تحقیق، محدوده

تبدیل  شهر به نیز روستا 2 خانوار و 26 زیر روستای آن  یک روستاست که  16 دارای ،1332 آمار طبق دهستان این شمالی است.

روستای  قلعه خان، عزیزآباد، لنگر، کالته قمو، تشی، زرد و  7بنابراین   گرفتند قرار آماری جامعه از خارج روستا 3این  لذا شدند،

 اساس بهره بردار  کشاورز این روستاها، بر 056از مجموع   .است شده شماری تمام مطالعه قرار گرفتند  که در واقع کاستان،  مورد

از این حجم نمونه،  بوده است. نسبتی ساده گیری  آن نیز تصادفی نمونه گردید و روش برآورد نفر 242 نمونه حجم کوکران، فرمول

اند) گروه دوم( که وضعیت این دو گروه از بعد اقتصادی نفر بیمه  نکرده 32) گروه اول( و نفر محصوالت خود را بیمه نموده  106

 موقعیت جغرافیایی منطقه و روستاهای مورد مطالعه آمده است. 1بررسی شده است تا اثرات بیمه مشخص شود. در نقشه 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل



 

 
 1333یق، های تحقمنبع: یافته     

 های توصیفییافته

 به طوری که از دهند می تشکیل مردان (را دهندگان هر دو گروه )بیمه شده و بیمه نشده پاسخ دهد بیشترمی نشان مطالعه نتیجه 

 4375سنی گروه  اول یعنی بیمه شده،  میانگین. بودند مرد( درصد 3571) نفر 260 و زن ( درصد 1473) نفر 30 کل حجم نمونه ،

سال بوده است.  از نظر میزان تحصیالت، گروه  دوم در سطح پایینی قرار دارد، به طوری که  32سال و میانگین سنی گروه دوم  

دیپلم درصد آنان بی سواد و یا دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی هستند ولی  اکثریت گروه اول دارای تحصیالت  76بیش از  

اند ولی در گروه بیمه نشده، کرده بیمه را خود غالب آنان محصوالت کشاورزی بوده و اصلیشان گروه  اول شغل درصد 3775بودند. 

اغلب در کنار شغل کشاورزی، به سایر فعالیت های دیگر نیز اشتغال دارند.  البته  میزان درآمد ماهیانه گروه  اول  کمتر بوده به 

هزار تومان اظهار کردند. علت درآمد بیشتر این  466تا  366هزار تومان و  گروه دوم بین  366تا 166ت آنها بین طوری که  اکثری

 گروه وجود شغل دوم  آنان است. 

درصد و گوجه  24درصد، جو  5674محصوالت عمده کشاورزی منطقه با بیشترین میزان سطح زیر کشت به ترتیب  شامل گندم با 

دهند که از این نظر تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد. علل وسعت  نسبتا درصد اراضی کشاورزان را تشکیل می 25م و  پیاز که رویه

 جو، و دولت در مورد گندم تضمینی خرید و منطقه، حمایت خاک و هوایی و آب زیاد ان محصوالت، تطابق و سازگاری با شرایط

جهاد کشاورزی است. گندم و جو  به دو صورت  و بیمه طرف از سالم بذر گذاشتن و در اختیار دامداران سوی از جو تقاضای باالی

آبی کشاورزان  گروه اول )بیمه  اراضی دهد میانگینها نشان میشود که وسعت اراضی دیمی بیشتر است. یافتهآبی و دیم کشت می

 4تا 2هکتار و در گروه دوم  11تا 4در  گروه اول  هکتار و متوسط اراضی دیمی  2تا1و در گروه دوم  هکتار 0تا3 شده( بیشتر بین



 
روی آورده اند.   دیم هر دو گروه   به کشت  کشاورزان اکثر اخیر هایسال طی آب کمبود و خشکسالی تشدید دلیل هکتار است. به

 آمده است. 1سطح زیر کشت محصوالت در جدول شماره 

 1131محصوالت دهستان و سطح زیر کشت آن عمده  -1جدول                                 

 محصول    

 روستا

گوجه  جو دیم گندم دیم جو آبی گندم آبی

 فرنگی

جمع  جمع آبی پیاز

 دیم

جمع 

 کل

 1236 336 366 - - 136 156 266 766 قلعه خان

 1236 256 336 76 116 166 156 266 066 عزیزآباد

 1106 336 336 16 26 156 136 266 066 لنگر

 376 266 076 26 56 166 166 266 466 کالته قمو

 536 436 166 - - 136 256 56 56 تشی

 1116 1666 116 - - 266 366 06 56 کاستان

 7556 5566 256 - - 1666 4566 156 166 زرد

 13036 3646 3346 166 136 1316 0136 1606 2566 جمع
 (1333منبع) واحدآمار و اطالعات دهستان قاضی،          

 

 بیمه شرکت و کشاورزی جهاد حمایت تحت و کشاورزیست آنها اصلی شغل گروه اول که  یافته ها نشان می دهد کشاورزان 

متوسط تا زیاد و فقط درصد آنان، عملکرد محصوالت خود را  3073دارند  به طوری که  بهتری به گروه دوم، عملکرد نسبت هستند،

 اراضی گروه اول، ملکی درصد 3172درصد کم ارزیابی کرده اند. منبع آبی هر دو گروه کشاورزان غالبا چاه عنوان شده است.  13

شود. اما شیوه کشت  هر دو گروه بیشتر سنتی ایی نیز کشت میکار و اجارهبوده ولی در گروه  دوم عالوه بر ملکی، به صورت نصفه

 و گیردکاشت انجام می پاشی دستی بذر با و شخم زده و اراضی را شیار تراکتور، با که ترتیب ا به شیوۀ نیمه مکانیزه است. بدینو  ی

درصد به  1372شود.  در مجموع دو گروه، آبیاری می برداشت دروگر کولتیواتور دستگاه کوب، کاه کمباین کننده، جدا با کمباین

شیوه های  .است نشده رایج چندان منطقه در ای قطره و بارانی های شیوه است، به طریق شیاری درصد 3073 و شیوه غرقابی

 مشخص است. 1آبیاری  دو گروه در نمودار شماره 

 

 
 

 (1333 پژوهش، های یافته: )منبعوضعیت شیوه آبیاری -1نمودار

. است سال( 14 حداکثر و 4 سال )حداقل 0حدود دهد که متوسط میانگین سابقه بیمه محصوالت های پژوهش نشان مییافته

خسارت  مبلغ بوده است. میانگین تومان( 376666 و حداکثر  03066) حداقل  تومان هزار 263 پرداختی مبلغ متوسط میانگین
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۸۴.۴ 
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۹۱.۵ 
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۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

 شیاری غرقابی

 دارای بیمه

 فاقد بیمه



 
متوسط با  هکتار 13 حداکثر تا شده بیمه های زمین مساحت تومان( و گستره 5566666 ) حداکثر تومان هزار 773 دریافتی،

آمده است، به ترتیب  2زا به محصوالت، چنان که در جدول شماره هکتار عنوان شده است. مهمترین عوامل خسارات 575 میانگین

 درصد  بوده است. 275درصد و سیل با  1173درصد، تگرگ  3670درصد، سرمازدگی با  55خشکسالی با 

 

  زا به محصوالت کشاورزانمهمترین عوامل خسارت -2جدول 

 سرما تگرگ سیل خشکسالی بدون خسارت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

7 474 33 55 4 275 13 1173 43 3670 
 (1333 پژوهش، های یافته: )منبع                  

 های تحلیلییافته

های تولید، کمک هزینه تولید، عملکرد  اقتصادی، از مولفه های تهیه نهادهبرای بررسی تاثیر بیمه محصوالت کشاورزی بر پایداری 

محصول بیمه شده، موقعیت اعتباری، تولید محصول پرریسک، بازپرداخت بدهی و کارآفرینی کشاورز  استفاده شده است و از طیف 

 لیکرت نیز برای سنجش آنها بهره گرفته شده است.

های  بیشتر است. از بین مولفه µ=3بدست آمده که از مقدار متوسط  3715شاخص اقتصادی طبق بررسی انجام شده میانگین کل 

( و پس از آن به ترتیب کمک 370ذکر شده، بیشترین میانگین رتبه ای در گروه  اول ) بیمه شده (، به موقعیت اعتباری با میزان )

( مربوط می شود و 371( و تولید محصول پر ریسک )373) (، عملکرد محصول3731های تولید ) (، تهیه نهاده374هزینه تولید )

 ( است. 273( و پس از آن باز پرداخت بدهی )270کمترین میانگین رتبه ای متعلق به کارآفرینی کشاورز با میزان )

پر  ( و سپس به ترتیب تولید محصول277همچنین بیشترین میانگین رتبه ای در گروه بیمه نشده متعلق به عملکرد محصول )

(  مربوط می شود و  از سویی کمترین میانگین رتبه ای 274(، موقعیت اعتباری با میزان )275های تولید ) (، تهیه نهاده275ریسک )

( تعلق دارد. نتایج 272( و کمک هزینه تولید )272( و پس از آن به ترتیب کارآفرینی کشاورز با میزان )2767به باز پرداخت بدهی )

 آمده است. 2و نمودار  4و شماره  3تمامی مولفه ها در جدول شماره شاخص اقتصادی و 

گر آن است که اکثریت گروه  اول، بیان 3گویان در زمینه تاثیرگذاری بیمه محصوالت کشاورزی جدول شماره بررسی نظرات پاسخ

روه بیمه نشده وضعیت اقتصادی خود را کم و اند. ولی در گهای وضعیت اقتصادی متوسط و زیاد ارزیابی نمودهتاثیر بیمه را بر مولفه

 اند. متوسط ارزیابی نموده

 های اقتصادی  به تفکیک دو گروه توزیع فراوانی مولفه -1جدول شماره 

 مولفه

 های اقتصادی توزیع فراوانی مولفه

 جامعه

میانگی خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

ن رتبه 

 ای
 فراوانی درصد فراوانی

درص

 د
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تهیه 

های  نهاده

 تولید

 3731 373 0 2073 43 0073 167 275 4 6 6 بیمه شده

 275 6 6 473 4 4672 33 5473 45 6 6 بیمه نشده

 374 173 2 4570 73 4073 75 073 16 6 6 بیمه شدهکمک هزینه 



 
 272 6 6 6 6 3773 31 5172 42 11 3 بیمه نشده تولید

عملکرد 

 محصول 

 373 6 6 3374 03 5073 31 373 0 6 6 بیمه شده

 277 6 6 1374 11 4373 46 3773 31 6 6 بیمه نشده

موقعیت 

 اعتباری

 370 1670 17 4373 73 3374 03 173 2 6 6 بیمه شده

 274 6 6 6 6 4571 37 5473 45 6 6 بیمه نشده

تولید 

محصول پر 

 ریسک

 371 670 1 2474 33 0173 33 1373 22 6 6 بیمه شده

 275 6 6 274 2 4770 33 4373 46 172 1 بیمه نشده

باز پرداخت 

 بدهی

 273 6 6 073 11 75 126 1073 27 173 2 بیمه شده

 2767 6 6 1374 11 3675 00 071 5 6 6 بیمه نشده

کارآفرینی 

 کشاورز

 270 6 6 173 3 05 164 3173 56 173 3 بیمه شده

 272 6 6 6 6 23 23 0374 52 375 7 بیمه نشده

 

 (    1333 پژوهش، های یافته: )منبع

 های اقتصادی آمار توصیفی مولفه -4جدول شماره

 حداکثر حداقل انحراف معیار تعداد جامعه مولفه

 های تولید تهیه نهاده
 5 2 6753 106 بیمه شده

 4 2 6753 32 بیمه نشده

 کمک هزینه تولید
 5 2 6702 106 شدهبیمه 

 3 1 6704 32 بیمه نشده

 عملکرد محصول 
 4 2 6755 106 بیمه شده

 4 2 6707 32 بیمه نشده

 موقعیت اعتباری
 5 2 6700 106 بیمه شده

 3 2 675 32 بیمه نشده

 تولید محصول پر ریسک
 475 2 6701 106 بیمه شده

 4 1 6757 32 بیمه نشده

 باز پرداخت بدهی
 4 1 6752 106 شدهبیمه 

 4 2 6743 32 بیمه نشده

 کارآفرینی کشاورز
 4 1 6754 106 بیمه شده

 3 1 6757 32 بیمه نشده
 (   1333 پژوهش، های یافته: )منبع                   

  



 
( و در 370)وام( با میانگین )های اقتصادی در بین گروه بیمه شده، موقعیت اعتباری کشاورزان از بین مولفه 1بر طبق نمودارشماره 

های گذاری ( دارای بیشترین میانگین رتبه ای است. در گروه بیمه شده کشاورزان بیشتر سرمایه277بیمه نشده عملکرد محصول با )

مشتریان خود با ها یکی از شرایط اعطای وام و اعتبارات بانکی به کنند و این بانکگذاری می های کشاورزی سپردهخود را در بانک

اند که داشتن سابقه بیمة  باال دریافت مبالغ های کشاورزی و محصوالت کشاورزان تعیین کردهسود مناسب را بیمه کردن زمین

( 370کند. از این رو تاثیر بیمه بر موقعیت اعتباری کشاورز با میانگین )تر میباالتری از وام و اعتبارات بانکی را برای کشاورز سهل

( نسبت به گروه بیمه شده 274اولویت  اثرگذاری بیمه قرار دارد. در گروه بیمه نشده موقعیت اعتباری از میانگین کمتری )در 

کنند که شرایط دشوارتری هایی مراجعه میاند جهت دریافت وام و اعتبار به بانکبرخوردار است و چون محصول خود را بیمه نکرده

( گروه بیمه نشده در 272( در برابر میانگین )374کمک هزینه تولید گروه بیمه شده با میانگین )نسبت به بانک کشاورزی دارند. 

اولویت دوم اثرگذاری بیمه قرار دارد. بدین ترتیب که کشاورزان بیمه شده معموال در طی دوره کاشت، داشت، برداشت محصول 

نامه دچار خسارت  ه در اثر خطرات طبیعی قید شده در بیمهکنند و در صورتی کهای مختلفی صرف اراضی زراعی خود میهزینه

ها برگشت داده نماید. ولی در گروه بیمه نشده، مسلما هزینههای صرف شده کشاورز کمک میگردند، بیمه هزینه به برگشت هزینه

وه دوم، در اولویت سوم اثرگذاری بیمه ( گر275( در برابر میانگین )3731های تولید  در گروه اول با میانگین ) شود. تهیه نهادهنمی

تر از قیمت بازار و کیفیت بهتر های تولید مانند تهیه سم، کود، بذر با قیمت پایینقرار دارد. جهاد کشاورزی دهستان در تهیه نهاده

شود زیرا تهیه این  کند و باعث تشویق  به بیمه کردن میاند، کمک قابل توجهی میبه کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه کرده

کنند و از کودهای حیوانی استفاده ها در بازار از قیمت باالتری برخوردار است و معموال کشاورزان از خرید آن صرف نظر مینهاده

به  های تولید و کمک هزینه تولید نسبتکنند. از این رو گروه اول، تاثیر بیمه را بر بهتر شدن موقعیت اعتباریشان، تهیه نهادهمی

 ها موثرتر ارزیابی نمودند.سایر مولفه

(. کشاورزانی که سطح زیر کشت 277در برابر  373عملکرد محصول در کشاورزان گروه اول بیشتر از گروه دوم ارزیابی شده است ) 

سایر خطرات نمایند که در طی دوران رشد با سرما، گرما و بیشتری دارند با تضمین بیمه سعی در بکارگیری بذر محصوالتی می

 371برند)بیشترین مقابله را داشته و عملکرد  آنها نیز مناسب باشد. از این رو گروه اول با ریسک باالتر، زمین بیشتری زیر کشت می

(. بدین ترتیب که کشاورز بیمه 272در برابر 270(. کارآفرینی گروه اول نیز از  وضعیت مطلوبتری  ارزیابی شده است)275در برابر 

کند تا نتیجه بهتری از کشت خود داشته باشد.کارشناسان بیمه های جدید تولید میالش بیشتری جهت بکارگیری شیوهشده ت

( در هر دو گروه 2767در برابر  273شوند. مولفه بازپرداخت بدهی با میانگین )های آنان میمشوق و ضامن کشاورز در بروز خالقیت

های آنان کمک کند و در واقع هر دو گروه  در شاورزی نتوانسته به بازپرداخت بدهیتفاوت چندانی ندارد و بیمه محصوالت ک

 اند.های خود با مشکل مواجههبازپرداخت بدهی
 



 

 
 (1333 پژوهش، های یافته: )منبعمیانگین مولفه های اقتصادی -2نمودارشماره

 آزمون فرضیه

 5همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به جدول شماره جهت بررسی وضعیت اقتصادی کشاورزان هر دو گروه از آزمون 

های اقتصادی و میزان تاثیر بیمه محصوالت کشاورزی بر آنها رابطه معناداری وجود گردد که بین اکثریت مولفهچنین ارزیابی می

وتی وجود ندارد. علت این  امر عدم های اقتصادی، مولفه بازپرداخت بدهی در بین  هر دو گروه تفادارد. از طرفی در بین مولفه

های باالی تولید)حقوق کارگر، بهای آب ، سم، کود و...( است. و درآمد کسب شده به رضایت کشاورزان از میزان درامد  و هزینه

وع بیمه % تفاوت وجود دارد.  بنابراین در مجم33ها تا سطح کند. ولی در بقیه مولفههای آنان چندان کمک نمیبازپرداخت بدهی

موثر   یاقتصاد مشکالت رفع در بیمه غرامت دریافتمحصوالت توانسته بر وضعیت اقتصادی کشاورزان  گروه اول اثرگذار باشد زیرا 

محصوالت  تولید ادامه به کمک  ،سالم کود تهیه، بذر سم، خرید هایهزینهبخشی از   تامین  ،یاعتبار تیموقع بهبودبوده و سبب 

 شده است. های جدید تولید نسبت به گروه دوم به کار بردن شیوه محصول و سالیانهعملکرد  افزایش به کمک ،با ارزش

 

 بررسی میزان تاثیر بیمه محصوالت کشاورزی در توسعه اقتصادی با استفاده از همبستگی اسپیرمن-5جدول 

 ضریب معناداری  ضریب اسپیرمن تعداد نمونه مؤلفه ردیف
sig 

 67666)**( 67411 242 تولیدتهیه نهادهای  1

 67666)**( 67411 242 کمک هزینه تولید 2

 67666)**( 67233 242 عملکرد محصول  3

 67666)**( 67423 242 موقعیت اعتباری 4

 67666)**( 67232 242 تولید محصوالت پر ریسک 5

 67141(ns) 67644 242 باز پراخت بدهی 0
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 گیری بحث و پیشنهادهانتیجه

درآمد و متوسط سطح بر طبق نتایج بدست آمده از تحقیق متغیرهای سن کشاورز، تحصیالت، تعداد افراد خانوار، شغل کشاورزی و 

-زیر کشت کشاورزان، غرامت پرداختی توسط شرکت بیمه کشاورزی و تنوع محصوالت بر پذیرش بیمه محصوالت اثر مثبتی داشته

اند. از این رو تالش در جهت باال بردن آگاهی کشاورزان از فواید بیمه محصوالت کشاورزی از طرف کارشناسان بیمه باید بیشتر 

 نیز و سن رفتن باال به توجه با باشد. همچنین( مشابه می1336های قالوند و چیذری). نتایج این تحقیق با یافتهمدنظر قرار گیرد

 عنوان به باالتر، تحصیالت سطح با جوانتر انسانی نیروی جایگزینی و یا ورود منظور به ریزی برنامه کشاورزان، پایین تحصیالت

 تحقیق های یافته با تحقیق این نتایج .شود گرفته نظر در بایستمی انسانی، نیروی فرسایش از جلوگیری برای ناپذیراجتناب الزامی

 (  همسو است.1330)  یعقوبی

 از است ضروری لذا بوده است، سرمازدگی و خشکسالی هایپدیده کشاورزان، مزارع به زا خسارت عوامل بیشترین اینکه به توجه با

 کار دستور در مذکور عوامل بروز از ناشی های جبران خسارت و مقابله پیشگیری، برای الزم تمهیدات گیری، تصمیم مراکز سوی

 فنی های توصیه ترویج همچنین سرمازدگی، و خشکسالی های تنش مقاوم به حال عین در و پربازده ارقام معرفی. گیرد قرار

 که دهدمی نشان نتایج. باشد گشا راه تواندمی سرمازدگی، و خشکسالی از ناشی کنترل خسارات و پیشگیری منظور به مناسب

)  آگهی و بهرامی مطالعات نتایج .باشدکشاورزان می برای جوی تهدیدکننده عامل بیشترین سرمازدگی و خشکسالی های پدیده

 کشاورزان است. برای جوی تهدیدکننده عامل بیشترین سرمازدگی و خشکسالی های پدیده که دهدمی نشان ( نیز1335

با بهبود موقعیت  اقتصادی خود مشکالت رفع در بیمه غرامت دریافت با کشاورزان که است آن گر بیان حاضر مطالعه نتایج

 سال محصول برای بیمه حق هزینه تامین کود، تهیه ها، بدهی بازپرداخت بذر، سم، خرید های هزینه تامین های اعتباری، اولویت

 که هستند رو روبه سالیانه، تولید افزایش به کمک تولید، ادامه به کمک همچون مواردی اولویت با تولید روند زمینه در نیز و آتی

 در برابر کشاورزی بخش هایفعالیت باالی بسیار پذیری ریسک به توجه با لذا. نماید آنها سالیانه درآمد به افزایش کمک تواندمی

 ضروری کشاورزان، توان تولیدی تقویت به کمک همچنین و دیده خسارت های واحد تعطیلی از جلوگیری هدف با و قهری عوامل

 از کود و بذر سم، توزیع نیز بحرانی شرایط در تولید پایدار، استمرار برای نیاز مورد تسهیالت و اعتبارات افزایش بر عالوه است

 بیمه تقویت و توسعه دولت، حمایتی های سیاست در نظر تجدید همچنین .گیرد قرار اولویت در حمایتی لهای کانا طریق

های نیک نامی و همکاران در سال نتایج این تحقیق با یافته. گیرد قرار تأکید مورد پیش از باید بیش نیز کشاورزی محصوالت

 ( همسو است.1333)

در طی دوران رشد  نمایند کهکشاورزانی که سطح زیر کشت بیشتری دارند با تضمین بیمه محصوالت، سعی در بکارگیری بذور می

بتوانند با سرما، گرما و سایر خطرات بیشترین مقابله را بکند و عملکرد مناسبی  هم داشته باشند. قابل ذکر است که  کشاورزان  

ه است و گیرند که طی سالیان متمادی با وجود خطرات فراوان  به تولید آنها کمک زیادی نمودهای بومی را بکار میمنطقه شیوه

کنند که  نتیجه بهتری  در کمتری  هم  داشته  است به طور مثال آنها در زمین خود محصوالتی را در کنار هم کشت می هزینه

زنند.  البته بیمه به کشاورز کمک های خود چند نوع درخت میوه را به هم پیوند میبردارد و به رشد هم نیز کمک کنند و یا در باغ

های سنگین های خود که معموال هزینهر با استفاده از غرامت پرداخت شده به بازپرداخت بدهیهای خسارت باکند تا در سالمی



 

با .اند را پس انداز کندصرف شده دوران تولید محصول است، کمک و درآمده بدست آمده از محصوالتی که دچار خسارت نشده

های زندگی آنها بوده و کشاورزی نقش اساسی در تامین هزینهتوجه به اینکه شغل اکثر افراد جامعه آماری مورد مطالعه کشاورزی 

سازی کشاورزان از بیمه به گذاری این بخش ایجاد کند، اهمیت آگاهتواند نقش مهمی در تامین امنیت سرمایهداشته است، می

بین پرداخت کنندگان حق  عادالنه کردن حق بیمه با توجه به تفاوت ریسکشود. عنوان یک پشتوانه مالی بیش از پیش آشکار می

ارایه طرحهایی برای بیمه های جدید  و بیمه کشاورزان، در جهت تحقق بیشتر عدالت در صنعت بیمه محصوالت کشاورزی

-می کشاورزی و تنوع بیشتر در خدمات بیمه ای بخش کشاورزی و در نهایت کوشش عدالت در صنعت بیمه محصوالت کشاورزی

حداکثر تعهد  بیمه نوع این در که باشدمی تولید هزینه بر اه سازی باشد.بیمه مورد مطالعه بیمه مبتنیتواند از جمله راهکارهای آگ

پیشرفت  مرحله با متناسب غرامت میزان خطر بروز صورت در و گرددمی محاسبه( تولید هزینه) شده انجام هزینه براساس پرداخت

گردد. زمانی که کشاورز با اتکا به بیمه در طول دوره کشت برای می پرداخت و محاسبه شده انجام هایهزینه و زراعی عملیات

پردازد و سپس با پرداخت بیند شرکت بیمه به او هزینه صرف شده را میکند زمانی که خسارت میعملکرد بهتر محصول هزینه می

توانند از این و کشاورزان خسارت دیده می شودخسارت، این منابع مالی از منطقه خسارت ندیده به بخش خسارت دیده منتقل می

حق بیمه در جهت تامین مخارج خود، کمک به تامین منبع درآمدی سالیانه خود و بازپرداخت بدهی استفاده کنند. به طوری که 

اند سارت شدهاند به کشاورزان فقیرتر که دچار خاین منابع مالی به صورت حق بیمه از کشاورزان با درآمد بیشتر که خسارت ندیده

 انتقال یابد.

 در وریبهره به کمک و تراقتصادی محصوالت با جایگزینی آن و تولید چرخه از اقتصادی غیر محصوالت حذف از دیگر پیشنهاد ها، 

 .هابیمه حق به دولت های یارانه در اعمال شده تغییرات طریق از استراتژیک محصوالت تولید به اقتصاد کشاورزی وکمک بخش

 بازرگانی هدف با باشند و کاالیی ارزش واجد که بخش کشاورزی در تولیدی محصوالت کلیه کشاورزی به بیمه تعمیم و گسترش

 تواند به اثرگذاری مطلوب بیمه محصوالت کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان کمک کند.شوند میمی تولید

 سال در که کشاورزانی برای حق بیمه تخفیف ضریب بستن کار به تشانمحصوال کردن بیمه به بردارانبهره تشویق به منظور -

 اقتصادی وضعیت و ایمنطقه شرایط مبنای بر بیمه حق میزان شود و همچنین تعییناند پیشنهاد مینکرده دریافت غرامتی گذشته
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of the economic situation of farmers crops insurance Samalghan Manet and 

the Districts. This research applied to the model, is survey. A survey of 650 households that their main occupation is agriculture. 
With a sample size of 242 was calculated according to the Cochran  formula. The research instrument was a questionnaire whose 

reliability was confirmed by preliminary tests so that the alpha coefficient was calculated at 76 percent. The results of the study 

indicate that factors influencing the acceptance of insurance is: acreage, the amount of compensation, product diversity, social 

factors (age, education, etc.) In addition, the effect of insurance on economic variables including credit status, production grants, 

repayment of debt, improve performance and provide inputs to produce a positive and worthy of consideration. The second way 

in which the insured farmers, the culture, to confront dangers in the fall. 

Keywords: Agricultural crop insurance, farmers' economic status, acceptance insurance, Mane and Samalghan. 
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