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خسارت كشاورزان از صندوق بيمة محصوالت  بررسي ميزان جبران
  كشاورزي در منطقة سيستان
  *اله گلي محموديمحمود محمد قاسمي، شيرعلي کوهکن، حبيب

  ۳/۱۱/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۲۸/۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت
  چكيده 

هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان جبـران خسـارت کشـاورزان از صـندوق بيمـة محصـوالت       
جامعة آماري تحقيق شامل کليـة کشـاورزاني اسـت کـه در     . سيستان استکشاورزي در منطقة 

در ايـن  . انددر محدودة جغرافيايي سيستان اقدام به کشت كرده ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۵هاي زراعي سال
هاي مورد نياز از طريق مصـاحبه  گردآوري داده. مطالعه، رويکرد غالب پژوهش پيمايشي است

صورت تصادفي صورت روستاي منطقة سيستان به ۶۰در  داربر بهره ۳۶۰و تکميل پرسشنامه از 
متغير وابستة پژوهش درصد جبران خسارت محصـوالت کشـاورزي از صـندوق بيمـه     . گرفت

، تـأخيري  )دي(، تأخيري )آبان(اند از چهار زمان کشت عادي است و متغيرهاي مستقل عبارت
درصد از تغييـرات در ميـزان جبـران     ۱/۷۴دهد که نتايج نشان مي). اسفند(، و تأخيري )بهمن(

خسارت محصوالت کشاورزي از طريق متغيرهاي مسـتقل و نيـز نـوع محصـول قابـل توجيـه       
درصـد داراي کمتـرين مقـدار     ۴/۹۶است؛ همچنين، ضريب متغير کشت تأخيري اسفندماه بـا  

جبران خسارت محصوالت کشاورزي از صندوق بيمة محصوالت کشاورزي در منطقة سيستان 
 .است

                                                            
ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعة روستايي مركز هاي برنامهترتيب، عضو هيئت علمي و رئيس بخش پژوهشبه *

رئيس و عضـو هيئـت علمـي     ؛)ghasemi_m56@yahoo.com(تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان 
  . و كارشناس اقتصاد كشاورزي ؛مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان



  …، محمود محمدقاسمي، شيرعلي كوهكن  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۴۰
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  ). منطقه(

* * * 
  مقدمه

ميليـون هكتـار آن، بـراي تـأمين نيازهـاي       ۱۸ميليون هكتار است كه  ۱۶۵ ايرانوسعت 
در ايـن  . درصد جمعيت، در چرخة توليد محصوالت كشاورزي قرار دارد ۷۵نزديك به 

هاي مـواد غـذايي و   ين محصول كشاورزي، چه از نظر ويژگيتر مهممثابه ميان، گندم به
و  يمصـدر (لحاظ سياست استقالل كشاورزي كشور، داراي جايگاهي ويژه است چه به

  ). ۱۲۵: ۱۳۸۷همكاران، 
ر ياز ســا ي، کشــاورزييو آب و هــوا يط جــويعلــت عــدم امکــان کنتــرل شــرابــه
، عـالوه بـر مخـاطرات    يديـ ن بخش توليدر ا. زتر استيآممخاطره يديتول يها فعاليت

 ياي شـکننده را فـرارو  ز مجموعـه يـ ن يو شخص ي، اقتصادي، مخاطرات اجتماعيعيطب
ان، بردار بهرهو کاهش اضطراب  يمخاطرات نيچن از اجتناب يبرا .است نهاده دکنندگانيتول
م، ير تصـم يا متغيدرآمد مزرعه  يع احتماليبر توز يرگذاريق تأثيشود كه از طريم يسع

اجـراي  ). ۱۸۴: ۱۳۸۲، ايـ و کامبوز يکرباسـ (ابد يکاهش  ياحتمال يآثار مخرب خطرها
گسـترش  . ترين راهكارهاي تحقق اين هدف استبيمة محصوالت كشاورزي از مناسب

بيمة محصوالت كشاورزي، عالوه بر كمك به تثبيت درآمد كشاورزان، به كاهش قصور 
افزون بر ايـن،  . كندها نيز كمك ميكشاورزان از بانكدر بازپرداخت تسهيالت دريافتي 

يابـد و در نتيجـه، بـا    هـاي پيشـرفته افـزايش مـي    تمايل كشاورزان به استفاده از فناوري
افزايش توليد محصوالت كشاورزي در كل اقتصاد، استقالل و خودكفايي كشور در ايـن  

مـة  يبدر کشـور،   يزبا توجـه بـه بـاال بـودن مخـاطرة کشـاور      . زمينه محقق خواهد شد
کشـاورزان باشـد    يد و زنـدگ يـ ادامـة تول  يبرا ينيتواند تضميم يمحصوالت کشاورز

  ). ۲۴: ۱۳۷۷، يترکمان(
ـ   يمکـرة شـمال  يکمربند خشک ن يرو ران برياستقرار ا ار يبسـ  ي، ذخـاير و منـابع آب

جـه،  يو در نت يبـازار محصـوالت کشـاورز    يو نابسـامان  کـم،   يف و نزوالت جويضع
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عمده  يکشاورزان در كشور از موارد يت شغليمت اين محصوالت و عدم امنيق نوسان
از کارشناسـان بـر ايـن باورنـد      ياريبس. كندرا با مخاطره همراه مي يکشاورز است که

 يريخطرپـذ  مهـم کـاهش   يهـا را از راه يمة محصوالت کشـاورز يتوان توسعة بيم که
تواننـد بـا قـرار دادن    يمسـئوالن مـ   کـه  ياگونـه در کشور دانسـت، بـه   يشغل کشاورز

ت شـغلي کشـاورزان   يـ زير پوشش بيمه، شرايط الزم را بـراي امن  يمحصوالت کشاورز
توان موانع و مشـکالت فـراروي بيمـة    شده، ميبا توجه به مطالعات انجام. فراهم سازند

ران گـزا موانع ناشي از نگرش غالب بيمه«، »موانع زيرساختي«کشاورزي را در سه محور 
عنـوان كـرد   » موانع ناشي از ماهيت مخاطره در بخش کشاورزي«، و »و مسئوالن دولتي

  ). ۸: ۱۳۷۸، يترکمان(
کار در خـارج   يروي، در مطالعات خود در مورد عرضة ن)Huffman, 1980(هافمن 

ادآور يـ مـه را  يرش بيدر پـذ  يوقت بودن کار کشـاورز ا تماميوقت از مزرعه، نقش پاره
علـت برخـورداري از مهـارت    وقت بـه نتايج مطالعات او، کشاورزان تمامبر اساس . شد

گـر  ين، از ديهمچنـ . داشـتند  يمة زراعـ يب يبرا يکمتر يد، تقاضايات توليباالتر در عمل
  . است يمة کشاورزيب يتنوع کشت بر تقاضا يق، اثر منفين تحقيج اينتا

ه، يجريو در نياوگان و اوالت الگوس، يدر سه ا يقي، در تحق)Okorie, 1989( ياکور
کشـاورزان   يمه از سويرش بيموانع پذ يررسيل پرسشنامه، به يو تکم يشيمايروش پبه

 ين مـال ي، و عدم تضمياهيپا يهارساختيده، کمبود زيدپرداخته و کمبود افراد آموزش
  . کرده است يمه معرفيرش بيکشاورزان را از موانع پذ يطرح بيمه برا

در چنـد اسـتان    يمة کشـاورز ينرخ ب يا، به بررسي، در اسپان)Serrano, 1988(سرانو 
، يزان بارنـدگ يـ از م يکشاورزان را تابع يرش مخاطره برايان، نرخ پذيپرداخت و در پا

  . ان کرديمت محصوالت بيت آب و هوا، و قيوضع
رش و ي، در مطالعـة خـود، بـا بررسـي عوامـل مـؤثر در پـذ       )Mishra, 1999(شرا يم

مـة  ين عوامل توسعة نظام بيتر مهمالت گجرات هند، يدر ا يمة کشاورزيبگسترش نظام 
کشـاورزان هـدف،    يي، شناسـا يکشـاورز  يهـا مهيش سطح پوشش بيرا افزا يکشاورز
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تر با کشـاورزان  ارتباطات مناسب يجبران خسارت، و برقرار ين اعتبارات الزم برايتأم
  . ذکر كرده است

 يتقاضـا  ي، با بررسيتنام شماليمطالعة خود در و، در )Vandeveer, 2001(ر يوندو
گيـري كـرده كـه    جـه يگونه نت، اينيشيمايصورت پن منطقه بهيکشاورزان ا يمه از سويب

و درآمـد مزرعـه و    يات فـرد ي، خصوصـ يکشاورز يهامهيات بيانداز و خصوصچشم
   .است يتقاضا بيمة کشاورز يالت کشاورزان از عوامل اصلي، و سطح تحصيکشاورز

-، بسـياري از مطالعـات نشـان   )et al., 1983 Bukhari(و همکـاران   يبه نظر باخار
. پاستکشاورزان کوچک و خرده ويژه بهو  يان کشاورزبردار بهره يزيگردهندة مخاطره

پردازند؛ و بـا احتيـاط پيشـه كـردن در     به مقابله با مخاطره مي يآنها با اتخاذ راهکارهاي
ن امـا  ييپـا  يد متوسط و حتـ ين، تولينو يهايرش فناوريمختلف و پذ يهاکاربرد نهاده

  . دهنديح ميشتر اما نامطمئن ترجيد بيمطمئن را به تول
-شود، بايد عالوه بر بهرهيکه کشاورز متحمل م ييرو، با توجه به مخاطرة باالنياز ا

ز يـ ن يزمـة محصـوالت کشـاور   يموضوع بتر از منابع آب و خاک، يشتر و علميب يريگ
دن به کشاورزان، با جـديت در دسـتور کـار قـرار     ين بخشيکردن و تضم يبراي اقتصاد

زان جبـران خسـارت کشـاورزان از    يم يمطالعة حاضر بررس ين، هدف اصليبنابرا. رديگ
  .ستان بوده استيدر منطقة س يمة محصوالت کشاورزيصندوق ب

  ها مواد و روش
گيـري از آن،  هاي رگرسيوني است که با بهـره مدلاي از گونه )۱(مدل متغيرهاي موهومي

هـا خـواه   ايـن مـدل  . توان به سنجش اثر متغيرهاي کيفي بر متغيـر وابسـته پرداخـت   مي
است که در اين صورت، آن را مـدل تحليـل   ) کيفي(متشكل از تنها متغيرهاي موهومي 

اين صورت،  نامند و خواه ترکيبي از متغيرهاي موهومي و کمي است که درواريانس مي
  ).۶۴۳: ۱۳۷۸، يگجرات(نامند آن را مدل تحليل کوواريانس مي
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، بايـد آنهـا را   يمجـاز  يرهـا يدر اين مدل، با تبديل تمـام متغيرهـاي کيفـي بـه متغ    
از يـک تـابع   در مطالعة حاضر، براي تخمـين مـدل،   . صورت صفر و يک تعريف کرد به

  :شکل زير استفاده شده استخطي به
 

iXکه در آن، ضرايبي است  αو  iβمتغير وابسته، و مقادير  yمتغيرهاي مستقل، 
 )OLS ()۲(اين مدل با استفاده از روش حـداقل مربعـات معمـولي    . که بايد برآورد شود

اما شيوة تفسير ضرايب متغيرهاي موهومي متفاوت خواهـد  . راحتي قابل تخمين است به
متغيرهاي مستقل وارد شده در ايـن مـدل   ). ۱۲۰: ۱۳۸۴بخش و خونساري، نيريش(بود 

مـة محصـوالت   يزان جبـران خسـارت کشـاورزان از صـندوق ب    يـ براي تخمين رابطـة م 
 يري، تـأخ )مـاه يد( يري، تـأخ )ماهآبان(اند از چهار زمان کشت عادي عبارت يکشاورز

؛ و متغير وابسته نيز درصد جبران خسارت محصوالت )اسفندماه( يري، و تأخ)ماهبهمن(
  .است

ياد شـده صـورت    در چهار زمان كشت ين مدل، انتخاب محصوالت کشاورزيدر ا
هـاي کشـت   به عنوان پايه انتخاب شده و زمـان ) ماهآبان(گرفت؛ همچنين، کشت عادي 

، Tdeymahوســيلة متغيرهــاي کيفــي مــاه، و اســفندماه نيــز بــهمــاه، بهمــنيد يريتــأخ
Tbahmanmah و ،Tesfandmah محصوالت مورد نظـر گنـدم و   . وارد الگو شده است
مقـدار يـک   . انـد وارد الگـو شـده   Modelيفـي بـه نـام    وسيلة متغيـري ک جو بوده که به

  . دهندة محصول جو استدهندة محصول گندم و مقدار صفر نشان نشان
کشت و مـدل نـوع محصـول وارد     يهابنابراين، متغيرهاي مستقل کيفي شامل زمان

  : آيددست ميصورت زير بهبدين ترتيب، شکل کلي مدل به. شوندالگو مي
  ۱رابطة 

       Y= α +β Tdeymah +β Tbahmanmah +β Tesfandmah+β Mode 
داري ضرايب با اسـتفاده از  و معني Fداري کلي رگرسيوني با استفاده از آزمون معني
  .بررسي شده است  tآزمون 
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  جيبحث و نتا
ق مصـاحبه و  يـ از از طريـ مورد ن يهاداده. است يشيماين پژوهش پيکرد غالب در ايرو
و  يصورت تصادفستان بهيمنطقة س يروستا ۶۰و از  بردار بهره ۳۶۰ل پرسشنامه از يتکم

 يجامعـة آمـار  . شـده اسـت   يگـردآور  يصورت تصـادف نيز در هر روستا از افرادي به
در محـدودة   ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۵ يزراع يهااست که در سال ية کشاورزانيق شامل کليتحق

ماننـد   يجامعـة آمـار   يهـا يژگياز و يبرخ .اندستان اقدام به کشت كردهيس ييايجغراف
مـة محصـوالت   يزان جبـران خسـارات کشـاورزان از صـندوق ب    يـ ر کشت و ميسطح ز
  .آمده است ۱مورد نظر در نمودار  يدر فاصلة زمان يکشاورز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  محاسبات محقق: مأخذ

  زان جبران خسارات کشاورزان از ير کشت و ميسطح ز -۱نمودار 
  يمحصوالت کشاورزمة يصندوق ب
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دهد، کاهش قابل توجه درصـد جبـران خسـارت    يطور که اين نمودار نشان مهمان
 ياگونهن منطقه است، بهير در ورود آب در ايوابسته به تأخ يمة محصوالت کشاورزيب

ر کشـت  يـ شد و با وجود سطح ز ي، آب در اسفندماه در سطح منطقه جار۱۳۸۷که در 
شـدت کـاهش   مـه بـه  ياز صندوق ب يحصوالت کشاورززان جبران خسارت ميع، ميوس
  . افته استي

بخــش و رينيشــ(انجــام گرفتــه اســت  Eviewsافــزار ق نــرميــبــرآورد مــدل از طر
اسـت   tر يمـدل و مقـاد   يرهايدهندة ضرايب متغنشان ۱جدول ). ۹۰: ۱۳۸۴خونساري، 
خسـارت  زان جبـران  يـ ن اسـاس، م يـ بـر ا . افزار استخراج شده استنرم يکه از خروج

  :ر استيشرح زبه يمة محصوالت کشاورزيکشاورزان از صندوق ب
  

  tر يمدل و مقاد يرهاينتايج برآورد ضرايب متغ -۱جدول 
 t Sig مقدار آماره/ بيضر

 ۰۳۷۰۴۶/۰ ۹۰۸۶۷۲/۱ ۵۲۴۳۲۸۴/۴ عرض از مبدأ

Tdeymah ۰۳۹۷/۳۹- ۷۸۹۳۵۸/۳ - ۰۴۲۵۳۶/۰  

Tbahmanmah ۲۷۱/۴۲- ۴۹۵۴۶۷/۱ - ۰۳۸۶۷۷/۰ 

Tesfandmah ۴۷۱/۹۶- ۵۸۷۴۱۹/۰ ۰۲۱۹۳۳/۰ 

Model ۱۵۳۴/۱ ۹۵۸۵۰۱/۱ - ۰۴۷۶۲۹/۰ 

F ۱۳۰۷۶۴/۱۵ - ۰۳۸۷۶۱/۰ 
۲ R ۷۴۱۰۳۵/۰ - - 

  ۹۷۰۴۸۱/۱= آمارة دوربين ـ واتسون 
  محاسبات محقق                    : مأخذ

، که درست يا نادرست بودن مدل ۱در جدول  Fشايان يادآوري است که طبق آمارة 
درصـد   ۹۶درصد و درستي آن به احتمال  ۴دهد، احتمال نادرستي مدل تنها را نشان مي

  . د استيمورد تأي



  …، محمود محمدقاسمي، شيرعلي كوهكن  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۴۶
 

محاسـبه شـده    ۹۰/۱طور که در اين مدل مشخص شده، عرض از مبدأ  مـدل  همان
ل مورد استفاده، مستق يرهاير متغيکه در صورت صفر فرض کردن تأث ين معنياست؛ بد

د يشـد  يدرصد اسـت، کـه وابسـتگ    ۹/۱مه برابر با يدرصد جبران خسارت از صندوق ب
زمـان ورود آب  (مه به زمان کشـت  ياز صندوق ب يجبران خسارت محصوالت کشاورز

 ۱/۷۴بنـابراين،  . اسـت  ۷۴۱/۰برابـر بـا    ۲Rن، آمـارة  يهمچن. دهديرا نشان م) در منطقه
. ران خسارت توسط متغيرهاي مسـتقل قابـل توجيـه اسـت    زان جبيدرصد تغييرات در م

را در  )۴( يد، نبـود مشـکل خودهمبسـتگ   يـ در مـورد تـابع تول   )۳(واتسون -نيآمارة دورب
بينـي  اي را ارائه كنيم كه به پيشدهد و چنانچه بخواهيم رابطهيون نشان ميتحليل رگرس

اسـتفاده   ۲زان جبران خسارت در شرايط متغير بودن همة عوامـل بپـردازد، از رابطـة    يم
  . كه در آن، تمامي متغيرها وارد شده است كنيم مي

  ۲رابطة 
Jobran= ۰۳۹/۳۹-۵۲/۴ Tdeymah ۲/۴۲- Tbahmanmah ۴/۹۶- Tesfandmah ۱۵/۱ 
+Model  

واقع، ضريب  در: بدين شرح است ۲ب مربوط به متغيرهاي كيفي رابطة تفسير ضراي
 ۰۳/۳۹دهندة اختالف با وضعيت پاية آن متغير است؛ مثًال ضـريب  هر متغير كيفي نشان

دهد كه ميانگين جبران خسارت ماه نشان مييدر د يريمربوط به متغير كيفي کشت تأخ
 ۰۳/۳۹بـه مقـدار   ) کشت عادي(از وضعيت پايه  يمة محصوالت کشاورزياز صندوق ب

مربوط به متغير  ۲/۴۲توان استدالل كرد كه ضريب ة مشابه، ميشيوبه. درصد كمتر است
دهد كه ميانگين جبران خسـارت از صـندوق   ماه نشان ميدر بهمن يريكيفي کشت تأخ

درصـد كمتـر    ۲/۴۲به مقدار ) کشت عادي(از وضعيت پايه  يمة محصوالت کشاورزيب
دهـد  اه نشان مـي در اسفندم يريمربوط به متغير كيفي کشت تأخ ۴/۹۶است؛ و ضريب 

از وضـعيت پايـه    يمـة محصـوالت کشـاورز   يكه ميانگين جبران خسارت از صندوق ب
متغير  ۱۵/۱همجنين، بر اساس ضريب . درصد كمتر است ۴/۹۶به مقدار ) کشت عادي(

Model خسـارت   جبـران  ،)گنـدم  محصول(، در حالتي كه مقدار متغير برابر با يك باشد
  . يابد ش مييدرصد افزا ۱۵/۱) جو(نسبت به حالت پايه 
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  شنهادهايگيري و پنتيجه
بيني مقدار جبران خسارت در توان به پيششده در اين مطالعه، ميبا استفاده از مدل ارائه

جـاد خسـارت در   يشرايطي پرداخت که اطالعات متغيرهـاي داراي تـأثير مسـتقيم در ا   
ة متغيرهـاي جـايگزين، بـه    کوشد که با ارائدر اين راستا، اين مطالعه مي. دسترس نباشد

بيني ميـزان جبـران خسـارت در شـرايط مختلـف      ارائة روشي عملي و ساده براي پيش
همچنين، چنانچه کشاورز آزادي انتخاب در مورد استفاده ازمتغيرهاي گوناگون . بپردازد

تواند راهکـاري عملـي را بـراي لحـاظ کـردن مقـدار جبـران        داشته باشد، اين مدل مي
هـاي تحقيـق،   از آنجا که بر اساس يافته. سبات ذهني کشاورز ارائه دهدخسارت در محا

درصد کمتـر از   ۹۶زان يماسفندماه به يريزان جبران خسارت کشاورزان در کشت تأخيم
ار يـ موقـع در اخت ا آب بـه يـ ده شود که يشياند يريد تدابيت كشت عادي است، بايوضع

سـت،  يگذاران ناستيارات سيحدود اخت ا اگر تعيين زمان آن دريکشاورزان قرار گيرد و 
خسـارات وارده بـه    يمـة محصـوالت کشـاورز   يده شـود تـا صـندوق ب   يشياند يريتداب

ت منطقـه و  يـ از سـکنه شـود، امن   يکشاورزان را جبران كند؛ زيرا اگر شرق کشور خـال 
 .  کشور به خطر خواهد افتاد
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