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  چكيده
گذاري در بخش كشاورزي، در اين نوشتار با استفاده از دو رهيافت ذهني و عيني، عملكـرد مـالي   نظر به اهميت بيمه در تقويت انگيزه براي سرمايه

نفر از كشاورزان استان همـدان از   381ش از اطالعات مورد نياز پژوه. صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در استان همدان مورد ارزيابي قرار گرفت
نتايج ارزيـابي  . آوري شدهاي عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان جمعچنين از گزارشاي و هماي دو مرحلهگيري خوشهطريق نمونه

زراعي نيـز داراي نوسـانات بسـياري بـوده     عيني نشان داد كه از بيمه محصوالت باغي چندان استقبال نشده است و درصد پوشش بيمه محصوالت 
بررسي روند سهم كشاورز از حق بيمه پرداختي محصوالت مختلف حاكي از نبود الگويي مشخص براي حمايت از كشاورزان از سوي صندوق . است

يك ريـال حـق بيمـه دريـافتي از      طور ميانگين در ازاي هرصندق بيمه در پرداخت غرامت به كشاورزان متكي به يارانه دولت است و به. بيمه است
گـر  ارزيابي تركيب محصوالت بيمه شده با در نظـر گـرفتن سـهم حـق بيمـه دولـت، نشـان       . ريال غرامت به آنها پرداخت كرده است 4كشاورزان، 

از . انـد ت سودآوري نداشتهيك از اين محصوالسودآوري گندم آبي، جو آبي، كلزا، انگور، زردآلو و بادام است و بدون در نظر گرفتن سهم دولت، هيچ
  . نشده در مورد عملكرد مالي صندوق بيمه به ترتيب مثبت و منفي استطرفي، نتايج ارزيابي ذهني نشان داد كه نگرش كشاورزان بيمه شده و بيمه

  
  .ارزيابي مالي، بيمه محصوالت كشاورزي، نگرش كشاورزان، استان همدان :هاي كليديواژه

                                                 
 سنده مسئول مكاتباتينو، ayousefi@cc.iut.ac.ir 

 )28 پياپي( 1393 زمستان ، 4، شماره هفتمسال هاي ترويج و آموزش كشاورزي، پژوهش  
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 )28پياپي ( 1393، زمستان  4سال هفتم، شماره ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي پژوهشمجله 

 

  مقدمه
هاي مرتبط با آن بخش كشـاورزي و فعاليت

در برابر  شدترا بههايي است كه آنداراي ويژگي
بيني ناپذير كرده است و از  ها، پيش خـطرها و آسيب

هاي اين بخش پيوسته همراه با رو فعاليتاين
از جمله . روبرو استخسارت و دشواري فراوان 

ها كه برخاسته از ماهيت عوامل اصلي اين ويژگي
هاي بخش كشاورزي توليد است، متأثر بودن فعاليت

است آميز آناز طبيعت و شرايط و حوادث مخاطره
آورد طبيعي آن ترس، اضطراب و احساس و ره

گير اين بخش كرده است كه ناامني شديد را دامن
ن قابليت جلب و جذب حداقل رسيدساز بهسبب

باقري و (سرمايه در بخش كشاورزي شده است 
  ).1387همكاران، 

عبارتي، ماهيت توليد محصوالت كشاورزي به 
ريسك است و يك كشاورز با انواع گوناگون 
خطرات آب و هوايي، آفت و بيماري، تهيه مواد 

با ). Glauber, 2004(اوليه و بازار مواجه است 
هاي توليدات ناپذير مخاطرهتوجه به تأثير گريز

كشاورزي بر اقتصاد جامعه روستايي و اهميت ويژه 
ها براي جبران بخش كشاورزي در اقتصاد، دولت

. دهندهاي گوناگوني انجام ميها، اقداماين خسارت
بيمه را بايد يكي از مؤثرترين اين ابزارها برشمرد 
كه از طريق آن حداقل سطح اطمينان و ضمانت 

به توليدكنندگان محصوالت كشاورزي در  اقتصادي
فهوم م. شودهايشان داده ميبرابر نابودي فراورده

بيمه در بخش كشاورزي عبارت است از تضمين 
جبران بخشي از خسارت وارد شده بر عوامل توليد 
و محصول بالفعل الزم براي عمليات اقتصادي در 
فاصله پيش از توليد تا مصرف محصوالت و در 

كننده پيشگيري ناشدني، به طرات تهديدمقابل خ
شرط آنكه پيش بيني احتمالي وقوع خطرات 

در ايران بيمه  .)Hazell, 1992( پذير باشد امكان
با دو محصول  1363محصوالت كشاورزي در سال 

هاي مازندران و خراسان پنبه و چغندر در استان
توسط صندوق بيمه محصوالت كشاورزي آغاز شد 

محصوالت ديگر از جمله سويا وبرنج و به تدريج به
). 1384كهنسال و همكاران، ( شدتعميم داده 

عملكرد بيمه محصوالت كشاورزي در مطالعات 
بسياري مورد بررسي قرار گرفته كه مبتني بر دو 

  . رهيافت ارزيابي عيني و ذهني بوده است

  
  عملكرد مالي بيمه محصوالت كشاورزي در كشورهاي منتخب -1جدول 

 عملكرد مالي دوره كشور

  57/4 1975-81 برزيل
  80/2 1970-89 كاستاريكا
  60/2 1947-77 ژاپن

  65/3 1980-89 مكزيك
  74/5 1981-89 فيليپين
  42/2 1980-90 آمريكا
  67/3 1999 آمريكا

                                   )Skees, 2003: (منبع
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 ارزيابي عملكرد مالي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در استان همدان

  
صورت ارزيابي از جمله مطالعات انجام شده به

، در زمينه انتخاب محصوالت )1991(عيني، آبادا 
بر اين باور است كه  براي بيمه در كشور فيليپين،

محصول براي كشور اين امر به اهميت نسبي هر 
خاص بستگي دارد و نرخ حق بيمه بايد بر اساس 

هاي اجرايي و عواملي چون ميزان خطر، هزينه
با مقايسه  Skees (2003) .سودآوري تعيين شود
هاي هاي اجرايي و غرامتنسبت مجموع هزينه

هاي دريافتي در بيمهپرداختي بيمه كشاورزي به حق
توسعه يافته  كشورهاي منتخب در حال توسعه و

است  عملكرد برنامه بيمه غير اقتصادينشان داد كه 
هاي اجرايي تواند هزينههاي دريافتي نمي وحق بيمه
  . هاي پرداختي راجبران كندو غرامت

Hazell (1992) برنامه  اجراي نااميد كننده بر
بيمه محصوالت زراعي به دليل نسبت باالي 

شورهاي هاي اجرايي آن در كخسارت و هزينه
 Glauber (2004)از نظر . درحال توسعه تأكيد دارد

عملكرد مالي برنامه بيمه محصوالت كشاورزي 
آمريكا به دو عامل نوسانات آب و هوا و توانايي 
كنترل انتخاب نامطلوب و مسائل و مشكالت 

 & Kailiang.مخاطرات اخالقي وابسته است

Wenjun (2007)  با بررسي رابطه عملكرد بيمه
هاي دولت صوالت كشاورزي و ميزان يارانهمح

نتيجه گرفتند سطح پوشش بيمه را نبايد تنها از 
  .  هاي دولتي بهبود بخشيدطريق افزايش يارانه 

 دولت در مراحل اوليه هاي با اين حال، يارانه
از طرفي، آثار . مورد نياز است بيمه سازي پياده

انتخاب  توان بامنفي وابستگي به منابع عمومي را مي
بهينه تركيب محصوالت تحت حمايت و نرخ حق 

 & Miranda. بيمه دريافتي به حداقل رساند

Gonzales (2011)  در يك شبيه سازي نتيجه گرفتند
ها به طور مستقيم به عنوان خريدار كه اگر بانك

بيمه شاخص محور وارد عمل شوند و ريسك 
را مديريت كنند، اثر مثبت بيشتري بر روي  موجود

كه دهندگان خواهند داشت تا اينتثبيت سهم وام
كشاورزان آسيب ديده از خشكسالي و ساير عوامل 

  . زاي ديگر به عنوان خريدار آن باشندخسارت
عوامل در بررسي ) 1378(تركماني و قرباني 

سطح روند مؤثر بر تقاضاي بيمه نتيجه گرفتند كه 
در در شهرستان ساري گندم محصول بيمه ش پوش

 وطي سه سال مورد بررسي با نوساناتي همراه بوده 
افزايش داشته،  1372- 73اين سطح در سال زراعي 

با اين . اما در سال بعد با كاهش مواجه بوده است
حال در طي دوره مورد بررسي، تعداد قراردادهاي 

ران كرباسي و همكا .اندبيمه روند صعودي داشته
ر بررسي عملكرد صندوق بيمه استان د ،)1379(

- 77هاي كه عملكرد براي سال ندخراسان نشان داد
رو بهدرصدي رو 8با كاهش  1377- 78و  1376

بيمه شده افزايش يافته است  سطح پوششبوده، اما 
در  وريافزايش ميانگين سطوح بهره هندهكه نشان د

شين آن نسبت به سال پي 1377-78هاي زراعي سال
ثير أبررسي ت، با )1380(همچنين تركماني  .است

بيمه فراورده هاي كشاورزي بر كارايي فني و 
بين نشان داد كه كه  ريسك گريزي كشاورزان

تفاوت  نشدهبيمهو شده هاي بيمهكارايي فني گروه
، )1380(نجفي و احمد پور  .ردوجود دا معني داري

را  78تا  63هاي صندوق بيمه در سال مالي عملكرد
 دهند كهنشان مي ارزيابي كرده وغيراقتصادي 
هاي اجرايي به حق بيمه دريافتي براي نسبت هزينه
كوچكتر از واحد بوده و حق بيمه  ،هاتمام سال

هاي اجرايي ها بيشتر از هزينهدريافتي در تمام سال
از طرفي شاكري و همكاران  .بوده استبيمه 

اي و عملكرد بيمهبررسي شاخص ، در )1383(
پرداخت غرامت محصوالت زير پوشش صندوق 
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 )28پياپي ( 1393، زمستان  4سال هفتم، شماره ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي پژوهشمجله 

عملكرد بيمه  بيمه محصوالت كشاورزي استان يزد،
دليل بهرا  1380-81ماهيان سردآبي در سالهاي 

اقتصادي  ،پرداخت غرامتنداشتن تلفات و عدم
صندوق  ،دليل وجود تلفاتبه 81اما در سال  ،هدانست

مه دريافتي، غرامت برابر حق بي 5/7بيمه بيش از 
برخوردار منفي  يعملكرد ازو  استپرداخت نموده

عملكرد ، )1383(تركماني و نجفي . تاس شده
با  در استان چهارمحال بختياري را صندوق بيمه

درصد در  60ميزان بههاي دريافتي افزايش حق بيمه
 ،درصد 26/2معادل مقابل افزايش غرامت پرداختي 

مچنين كهنسال و همكاران ه. انددانسته اقتصادي
عملكرد صندوق بيمه در ارزيابي ) 1384(

هاي سالمحصوالت كشاورزي استان خراسان، 
ترين و به ترتيب اقتصاديرا  1371 و 1364

شناسايي فعاليت صندوق  هايترين سالغيراقتصادي
در مورد  صندوق مالي  عملكردهمچنين  .نمودند
نبه چغندرقند و پ ، اقتصادي و برايگندم

همچنين فروهيده و . تاسبوده غيراقتصادي 
 را برايعملكرد صندوق بيمه  ،)1386(طرازكار 

نتيجه ه و دانستمحصوالت كشاورزي غيراقتصادي 
هاي دريافتي نتوانسته بيمهحق  گرفتند كه

در مقابل . هاي پرداختي را جبران كند غرامت
عملكرد بيمه در مورد آبزيان پرورشي اقتصادي بوده 

   .است
هايي نيز پژوهشدر مقابل اين مطالعات، 

صورت ذهني عملكرد صندوق بيمه را بررسي  به
به عبارتي، در اين روش رضايت و . نموده اند

نگرش كارشناسان و كشاورزان از عملكرد صندوق 
تركماني و نجفي . بيمه مورد سنجش قرار گرفت

، با ارزيابي نگرش كارشناسان از عملكرد )1383(
درصد از آنها  5بيمه دريافتند كه تنها صندوق 

بخش و عملكرد صندوق بيمه را در مجموع رضايت
 32اند و درصد به نسبت رضايت بخش دانسته 63

بخش اين عملكرد را رضايتدرصد ديگر 
، با بررسي )1379(كرباسي و همكاران . اند ندانسته

گرفتند كه اكثر  نتيجهعوامل مؤثر بر پذيرش بيمه، 
داران از ميزان غرامت پرداختي به آنها بربهره

رضايت كامل ندارند، همچنين نقش كارشناسان 
صندوق بيمه و مراكز خدمات كشاورزي براي 
تشويق كشاورزان در جهت بيمه كردن 

  . محصوالتشان را مؤثر ارزيابي كردند
  

  اهداف تحقيق
هدف اصلي اين بررسي ارزيابي عملكرد مالي 

ورزي در استان همدان صندوق بيمه محصوالت كشا
اهداف . با استفاده از دو رهيافت ذهني و عيني است

اختصاصي عبارتند از ارزيابي عملكرد مالي صندوق 
هاي بيمه محصوالت كشاورزي با استفاده از روش

نسبت (نسبت ميانگين وجوه دريافتي به پرداختي 
گذاري؛ و ارزيابي و تحليل فرايند سرمايه) 1تركيبي

ي صندوق بيمه و اهميت آن در پذيرش عملكرد مال
  . و يا عدم پذيرش بيمه از ديدگاه جامعه آماري

 
  روش پژوهش

اين بررسي از نظر هدف كاربردي، از لحاظ 
آوري تحليلي و در جمع -روش پژوهش توصيفي

در . هاي مورد نياز، پيمايشي و اسنادي استداده
ارزيابي عملكرد مالي صندوق بيمه محصوالت 

از دو رهيافت ذهني و عيني استفاده شده  كشاورزي
است كه در بخش نخست، ديدگاه كشاورزان در 

. شودزمينه عملكرد مالي صندوق بيمه ارزيابي مي
بردارن جامعه آماري اين پژوهش را كليه بهره

محصوالت عمده استان همدان شامل گندم آبي و 
هزار  60(ديم، جو آبي و ديم، كلزا و سيب زميني 

حجم نمونه با استفاده از . دهدشكيل ميت) نفر

                                                 
1 Combined ratio 
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 ارزيابي عملكرد مالي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در استان همدان

نفر تعيين شد كه با توجه به  381فرمول كوكران 
هاي سهم كشاورزان بيمه شده و بيمه نشده؛ داده

نفر از كشاورزان  110و  271مورد نياز به ترتيب از 
نشده از طريق مصاحبه حضوري و  بيمه شده و بيمه

. آوري شدبا استفاده از پرسشنامه ساخت يافته جمع
دهنده به منظور آنكه نمونه مورد بررسي دقيقاً نشان

خصوصيات جامعه مورد بررسي باشد؛ ازروش 
. اي بهره گرفته شداي دو مرحلهگيري خوشهنمونه

بدين منظور، ابتدا بر اساس سطح زير كشت 
هاي استان محصوالت مورد بررسي از بين شهرستان

نهاوند و همدان، چهار شهرستان همدان، بهار، 
سپس، روستاهاي مورد . كبودراهنگ انتخاب شدند
هاي فاصله تا مركز استان، بررسي بر اساس شاخص

براي . سطح زير كشت و جمعيت برگزيده شدند
آزمون با سنجش پايايي پرسشنامه در مرحله پيش

پرسشنامه، ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  30تكميل 
ري اطالعات محاسبه وپايايي ابزار گردآو 726/0

به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق از . تأييد شد
اعتبار . روش اعتبار محتوا و سازه استفاده شد

محتواي پرسشنامه توسط اعضاي هيئت علمي گروه 
توسعه روستايي دانشگاه صنعتي اصفهان پس از 

براي . اعمال اصالحات الزم مورد تأييد قرار گرفت
ليل عاملي بهره گرفته تعيين اعتبار سازه از روش تح

برابر با  KMOدر سنجش اعتبار عاملي آماره . شد
گيري شد هاي پيش آزمون اندازهبر پايه داده 716/0

ي متغيرهاي مدنظر در كه بر مناسب بودن مجموعه
.  ماتريس همبستگي براي تحليل عاملي داللت دارد

در بخش دوم، از دو روش نسبت ميانگين وجوه 
و تحليل فرايند ) نسبت تركيبي(اختي دريافتي به پرد

ذكر است الزم به. گذاري استفاده شده استسرمايه
كه در هر دو روش، سهم دولت از حق بيمه 

هاي داده. پرداختي نيز مورد توجه قرار گرفته است
هاي مالي صندوق بيمه مورد نياز از گزارش

محصوالت كشاورزي استان همدان جمع آوري 
رايند سرمايه گذاري بر اين قرار روش تحليل ف. شد

گري از ديدگاه است كه در يك برنامه مطلوب بيمه
خصوصي، بايد ساختاري ايجاد شود كه بيمه 

در مدل . خود باشدمحصوالت از نظر مالي متكي به
گر درپي دريافت حق بيمه و كسب و كار بيمه، بيمه

گذاري بيشتر در مقابل خسارت درآمد سرمايه
گر از دو عبارتي، بيمهبه. گذار استبيمهپرداختي به

گري كه فرايند بيمه - 1: كندطريق درآمد كسب مي
د در صورت شو تعهد ميمگر موجب آن بيمهبه 

حق بيمه در ازاي پرداخت  ،وقوع يا بروز حادثه
خسارت وارده بر او را جبران نموده دريافت شده، 

بيمه  گذاري حقسرمايه. 2 .يا وجه معيني را بپردازد
بنابراين، سود شركت بيمه از طريق رابطه .  دريافتي

  :شود زير قابل محاسبه مي
درآمد + حق بيمه دريافتي  =گرسود بيمه

هاي هزينه –خسارت پرداختي  - گذاري  سرمايه
  گري بيمه

گذاري، فاصله جهت محاسبه درآمد سرمايه
زماني بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت در 

محصوالت كشاورزي معادل ميانگين فصل بيمه 
ماه در نظر گرفته شد كه با در نظر گرفتن  6كشت 

 10هاي كوتاه مدت شش ماهه متوسط سود سپرده
توان درصد، ميزان سود صندوق بيمه را مي

  . صورت زير در نظر گرفت به
خسارت  – 05/1× حق بيمه دريافتي = سود

  پرداختي 
ينه فرصت همچنين، جهت در نظر گرفتن هز

 ، ارزش حال رابطه زير)ارزش زماني پول(سرمايه 
   .گيرد مد نظر قرار مي
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خالص  Vnارزش حال سود،  PVدر اين رابطه، 
غرامت  –حق بيمه دريافتي (ارزش وجوه دريافتي 

در . نرخ تنزيل است iو  nدر سال ) پرداختي
محاسبه ارزش حال سود، انتخاب نرخ تنزيل 

سو، سهم از يك. مناسب، داراي مشكالتي است
بااليي از حق بيمه پرداختي كشاورزان، از منابع 

شود كه مؤيد در نظر گرفتن عمومي دولت تأمين مي
. هزينه فرصت اجتماعي منابع مورد استفاده است

قعي در كشور را متوسط نرخ تنزيل اجتماعي وا
درصد برآورد  7اي از مطالعات، ساليانه حدود پاره

از طرفي، از ديدگاه ). 1388عبدلي، (اند نموده
خصوصي، متوسط سود مورد انتظار صندوق بيمه 

 15(بايد مساوي يا بيش از نرخ سود اسمي بانكي 
منظور ارزيابي ميزان سودآوري به. باشد) درصد
ارزش حال سود در هاي صندوق بيمه، فعاليت

محاسبه و نرخ ) درصد 100تا  0(هاي مختلف  نرخ
بازده داخلي از طريق نموداري مورد بررسي قرار 

  . گيردمي
در محاسبه نسبت ميانگين : روش نسبت تركيبي

  :وجوه، از رابطه زير استفاده شده است
  Z= (A+I)/P

 A، )نسبت تركيبي(عملكرد مالي  zكه در آن، 
هاي ميانگين غرامت Iهاي اجرايي، ميانگين هزينه

. هاي دريافتي استميانگين حق بيمه Pپرداختي و 
دهد، شرايط اقتصادي كه فرمول باال نشان ميچنان

بودن عملكرد برنامه بيمه آن است كه نسبت فوق 
هاي تر از يك باشد؛ يعني، برنامه با حق بيمهكوچك

هاي متهاي اجرايي و غرادريافتي خود بتواند هزينه
در اين بررسي از آزمون . پرداختي راجبران كند

 SPSSافزاري هاي نرموينتني و بستهناپارامتري من
  . استفاده شد 2007نسخه  Excelو  19نسخه 
  

  يافته ها
  عملكرد مالي صندوق بيمه از ديدگاه كشاورزان 

براي ارزيابي ديدگاه كشاورزان در مورد 
فراواني،  1عملكرد صندوق بيمه؛ در جدول 

سنجه و همچنين  5ميانگين، ميانه و انحراف معيار 
مقايسه شاخص عملكرد مالي صندوق بيمه از 
  ديدگاه دو گروه جامعه آماري با استفاده از آزمون

دهد نتايج نشان مي. ويتني نمايش داده شده استمن
كه كشاورزان بيمه نشده عملكرد مالي صندوق بيمه 

ناسب نبودن مبلغ حق بيمه، اند و مرا ضعيف دانسته
عدم اطمينان از دريافت كامل غرامت، متعهد نبودن 

تعويق صندوق شركت بيمه در اجراي مفاد قرارداد، 
اطمينان از پرداخت و عدم  در پرداخت غرامت

را به ترتيب مهمترين داليل اين موضوع  غرامت
از سوي ديگر، ديدگاه كشاورزان . اندعنوان كرده

وت با گروه بيمه نشده است و بيمه شده متفا
عملكرد صندوق بيمه را به ويژه در مناسب بودن 

  . اندمبلغ حق بيمه مناسب دانسته
همچنين، ميانه شاخص عملكرد مالي صندوق 

 1بيمه در دو گروه بيمه نشده و بيمه شده به ترتيب 
نتيجه آزمون مقايسه شاخص عملكرد . باشدمي 3و 

درصد خطا،  1صندوق بيمه نشان داد كه در سطح 
داري بين ميانه عملكرد مالي صندوق از تفاوت معني

ديدگاه كشاورزان بيمه شده و بيمه نشده وجود 
.دارد
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  ارزيابي عملكرد مالي صندوق بيمه كشاورزي ازديدگاه كشاورزان -1جدول 

  
هاي مالي مورد بررسي در دو مقايسه سنجه
درصد  1آن داشت كه در در سطح گروه داللت بر

خطا، اختالف ديدگاه بين كشاورزان بيمه شده و 
به عبارتي، كشاورزاني كه . بيمه نشده وجود دارد

مثبت و اند نگرشي محصول خود را بيمه كرده
اند كشاورزاني كه محصول خود را بيمه نكرده

نگرشي كامالً منفي به عملكرد مالي صندوق بيمه 
  .اندداشته
  

ارزيابي عملكرد صندق بيمه محصوالت 
  كشاورزي استان همدان

 بيمه محصوالت صندوق تأسيس پس از

، رويكرد دولت در حمايت 1363 سال در كشاورزي
غيرمترقبه بخش  از كشاورزان در مقابل حوادث

 بالعوض به هاياز پرداخت كمك كشاورزي

تغيير  دولت سهم بيمه حق قالب در پرداخت يارانه
 درآمدهاي نبودن كافي هرچند درصورت. يافت

به زيان دولت ها،غرامت پرداخت بيمه براي صندوق
  . كندمي جبران را وجود آمده

بر ) Z(مقادير نسبت تركيبي عملكرد صندوق 
و نسبت ) Z1(نسبت غرامت به كل حق بيمه مبناي 

را در ) Z2(غرامت به حق بيمه پرداختي كشاورز
بررسي روند . قابل مشاهده است 3و  2جداول 

مقادير نسبت زيان نشانگر آن است كه محصوالتي 

نظير گندم آبي، چغندرقند، كلزا، جو ديم و ذرت 
هايي كه نسبت زيان كوچكتر از يك تعداد سال
. ده صندوق بوده استهاي زياناز سالاست بيش 

هاي عدم زيان اين به عبارتي، فراواني سال
البته . ده بوده استهاي زيانمحصوالت بيش از سال

محصوالتي نظير جو آبي، گلرنگ، گندم ديم و 
  . اندده بودهها زيانسيب زميني در بيشتر سال

هاي مورد بررسي از طرفي، بررسي ميانگين سال
است كه در تمامي محصوالت به غير از  مؤيد آن

هاي دريافتي از كشاورزان و محصول كلزا، حق بيمه
هاي پرداختي را كمك دولت نتوانسته غرامت

  . پوشش دهد
ها به بيان ديگر، با وجود آنكه در بعضي سال

نسبت زيان كمتر از يك بوده، ولي وقوع 
-87ها نظير هاي وسيع در بعضي از سال خسارت

جر به زيان صندوق به صورت كلي شده ، من86
الزم به ذكر است كه اين نتايج مبتني بر سهم . است

هاي باشد كه در سالحق بيمه پرداختي دولت مي
  .مورد بررسي يكسان نيست
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  غرامت به كل حق بيمهزراعي به تفكيك نسبت  محصوالت تركيبي نسبت -2جدول 

  سال
گندم 
  آبي

  چغندر  گلرنگ  كلزا  جو آبي
گندم
  ديم

  جو ديم
سيب 
  زميني

  ميانگين  ذرت  آفتابگردان

 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  Z1  Z1  Z1  
83-82  5/0  1/4 9/0 0/1 1/0 8/0 5/9 7/0  0  0  6/1  
84-83  2/0  0/1 7/0 6/3 9/0 7/0 2/0 4/0  1/0  6/0  1/1  
85-84  9/0  2/1 5/0 8/5 10 4/4 5/0 9/0  1/4  5/0  9/2  
86-85  0/1  9/0 6/0  0/3 3/1 8/1 8/9  1/0  8/0  8/1  
87-86  0/7  9/5 7/2 3/4 2/3 6/8 21 5/7  0  8/2  5/4  
88-87  8/0  6/0 4/0 6/2 0 1/1 3/7 0  0  5/1  6/1  
89-88  1/0  1/0 7/0 9/0 3/0 8/1 9/0 3/8    5/0  5/1  
90-89  0/1  0 3/0  9/0 5/0 2/0 6/7    5/2  2  

  1/2  1/1  7/0  4/4 2/5 4/2 6/2 0/3 9/0 7/1  4/1  ميانگين

  
تر عملكرد بنابراين، به منظور بررسي دقيق

صندوق بيمه، نسبت زيان تنها بر حسب حق بيمه 
نشان داده  3كشاورزان محاسبه شده، در جدول 

دهد كه صندق بيمه ها نشان مييافتهاين . شده است
ها جهت پرداخت غرامت كشاورزان،  در تمامي سال

طور متوسط به به يارانه دولت متكي بوده است و به

حق بيمه دريافتي از كشاورزان،  ازاي هر يك ريال
هرچند . ريال غرامت به آنها پرداخت نموده است4

هايي كه خسارت وسيعي وجود نداشته در سال
نسبت زيان بيمه محصوالتي نظير گندم آبي و  است،

اي كوچكتر از يك بوده و بار مالي براي ذرت دانه
  . اند دولت نداشته

  
  زراعي به تفكيك نسبت غرامت به حق بيمه كشاورز محصوالت تركيبي نسبت -3جدول 

  
گندم 
  آبي

  گندم ديم  چغندر  لرنگگ  كلزا  جو آبي
جو
  ديم

سيب 
  زميني

  ميانگين  ذرت  آفتابگردان

 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2  Z2  Z2  Z2  
83-82 0/1  12 0/6 0/4 1/0 0/4 4/23 6/1  0  0  4  
84-83 3/0  2 6/5 11 6/1 9/3 5/0 1/1  2/0  6/0  3  
85-84 6/1  5/2 8/0 16 8/13 4/4 2/1 1/1  3/8  5/0  5  
86-85 1/1  9/1 7/1  0/4 3/1 6/2 11  3/0  8/0  3  
87-86 0/7  0/9 1/6 10 2/3 11 6/21 5/7  0  8/2  5  
88-87 8/0  3/1 4/1 1/8 0 9/1 3/7 0  0  5/1  3  
89-88 1/0  2/0 4/2 0/4 7/3 0/3 9/0 12  0  5/0  2  
90-89 7/2  1/0 5/1  5/1 4/1 3/0 14  0  7/4  4  

  4  4/1  5/1  3/6 2/7 9/3 5/3 1/9 2/3 7/3  8/1 ميانگين
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نسبت زيان بيمه محصوالت باغي بر مبناي حق 

نشان داده شده  4بيمه كل و كشاورز در جدول 
دهد كه نسبت نشان مي 3هاي جدول يافته. است

ميزان غرامت به سهم حق بيمه كشاورز براي اكثر 
كه مؤيد باشد محصوالت زراعي بزرگتر از يك مي

عملكرد غيراقتصادي صندوق بيمه براي اين 
دست آمده اين يافته با نتايج به. باشدمحصوالت مي

همچنين از . براي محصوالت زراعي مشابهت دارد
-هاي مورد بررسي با توجه به ميانگين بهبين سال

داراي بهترين عملكرد  88- 89دست آمده، سال 
هاي هر نيز يافته z2و  z1در مقايسه مقدار . باشدمي

با توجه به دريافت  z1دهد كه دو جدول نشان مي
تري داشته يارانه از سوي دولت عملكرد اقتصادي

 z1دهد كه ميزان نشان مي 4هاي جدول يافته. است
ت باغي مورد پژوهش در بيشتر براي محصوال

هاي مورد بررسي بزرگتر از يك است كه نشان  سال
همچنين . ندوق بيمه دارداز عملكرد غيراقتصادي ص
دست آمده، محصول بادام با توجه به ميانگين به

هاي تري داشته و در بين سالعملكرد اقتصادي
اين عملكرد بهترين  88- 89مورد بررسي، سال 

نيز  z2دهد كه ميزان ها نشان ميهمچنين يافته. است
براي اكثر محصوالت بزرگتر از يك است اما با 

دست آمده، محصول زردآلو بهتوجه به ميانگين 
نسبت به ساير محصوالت مورد بررسي، عملكرد 

- 89و   86- 87هاي تري را داشته و سالاقتصادي
  .اندترين عملكرد را داشتهمناسب 88

  
  نسبت تركيبي محصوالت باغي -4جدول 

  ميانگين  زردالو  بادام گوران سيب گردو  هلو و شليل 
 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2  Z1  Z2  Z1  Z2  Z1  
83-82     5/6 2/3 0 0 6/6 3/1 8/0  3/0      5/3  2/1  
84-83     8/4 9/2 3/7 5/2 5/4 7/0 0/7  7/0      9/5  7/1  
85-84     6/11 6/7 8/11 9/2 9/1 5/0 3/1  3/0      6/6  8/2  
86-85 9/2  5/1  5/3 8/1 7/3 3/1 2/4 1/1 3/3  7/0      5/3  3/1  
87-86 6/2  1/2  5/1 3/1 7/3 4/1 9/2 8/0 8/3  0/1  0/2  6/1  8/2  4/1  
88-87 3/3  0/2  5/1 0/1 9/5 7/1 5/10 0/3 2/0  1/0  3/4  7/2  3/4  8/1  
89-88 5/3  1/1  8/2 8/1 2/5 4/1 7/1 4/0 8/2  7/0  5/0  3/0  8/2  9/0  
90-89     7/17 9/8 3/4 1/1   1/2  5/0  6/0  3/0  2/6  7/2  

  7/1  4/4  6/1  3/2  6/0  7/2  1/1  6/4  6/1  4/5  8/2  6/4  6/1  1/3  ميانگين
  

درصد پوشش بيمه محصوالت زراعي را طي 
نشان  5جدول  را  87-88تا  82- 83هاي سال
سطح پوشش محصوالت زراعي در طي . دهد مي

ها روند يكساني نداشته، گندم آبي، اين سال
چغندرقند و سيب زميني باوجود سطح پوشش 

ها، در حال حاضر سطح كامل در بعضي سال
شدت كاهش يافته و در مورد سيب پوشش آن به

زميني باوجود اهميت راهبردي آن در استان، اين 
  . صفر رسيده استسطح پوشش به
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  )درصد(سطح پوشش بيمه محصوالت زراعي استان همدان  -5جدول 
  ميانگين  ايذرت دانه  زمينيسيب چغندر قند جو ديم جو آبي گندم ديم  گندم آبي سال

83-82 94  98 1/4 6/0 18 3/49  0/54  42/45  
84-83 7/88  7/70 8/3 3/0 2/98 0/92  7/56  6/58  
85-84 8/96  3/72 2/9 2/10 1/98 4/45  1/78  6/58  
86-85 5/99  1/91 4/51 3/31 7/91 0/25  5/27  6/59  
87-86 8/49  1/51 3/36 8/27 3/34 8/11  2/27  34  
88-87 1/78  2/80 3/63 5/42 5/28 06/4  6/37  8/47  
89-88 0/66  7/97 37 1/46 2/49 4/0  36  5/47  

    3/45  6/32 72/59 23 3/29 80  82 ميانگين

  
با وجود روند افزايشي سطح پوشش جو آبي و 

درصد اراضي زيركشت  50ديم، همچنان حدود 
همچنين، در سال . باشندها بدون پوشش ميآن

، كاهش نسبتاً شديدي در سطح 86- 87زراعي 
نتايج در . زراعي رخ داده استپوشش محصوالت 

كه باوجود توفيق صندوق در استگر آنمجموع بيان
ها، سطح پوشش نوسانات بسياري داشته بعضي سال

درصد پوشش بيمه محصوالت  6جدول . است
دهد هاي جدول نشان ميداده. دهدباغي را نشان مي

كه بيشترين درصد پوشش بيمه مربوط به گردو طي 
و كمترين درصد پوشش  86تا  83سه سال زراعي 

مربوط به زردآلو، هلو و شليل و سيب درختي طي 
با توجه به روند . باشدمي 89تا  82هاي زراعي سال
ت درصد پوشش بيمه محصوالت طي تغييرا
هاي مورد بررسي، سطح پوشش بيمه  سال

درصد بوده كه نشانگر  5محصوالت باغي در حدود 
تان ت باغي در اسعدم استقبال از بيمه محصوال

  . باشد مي
  

  )درصد(سطح پوشش بيمه محصوالت باعي استان همدان  -6جدول 
  ميانگين  سيب درختي  هلو و شليل زردآلو گردو بادام انگور  سال

83-82  7/4 7/0 8/0 0 0  1/0  05/1  
84-83  1/6 2/4 7/15 0 0  4/0  4/4  
85-84  5/5 1/7 1/26 0 0  8/0  5/6  
86-85  1/4 7/1 2/19 0 0/2  5/0  5/27  
87-86  4/5 5/2 3/6 5/0 5/0  7/0  65/2  
88-87  9/5 9/3 8/4 8/0 1/0  0/1  5/16  
89-88  9/4 5/5 8/3 2/1 1/0  8/0  7/2  

    65/0  40/0 36/0 11 7/3 24/5  ميانگين

  
 7سهم كشاورز از حق بيمه پرداختي را جدول 

هاي اين جدول مؤيد اين است يافته. دهدنشان مي
كه در بين محصوالت زراعي سهم كشاورز در 

اي بيشترين و پرداخت حق بيمه محصول ذرت دانه
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كمترين در مورد محصوالت گلرنگ و كلزاي آبي 
همچنين در بين محصوالت باغي، سهم . باشدمي

كشاورز از حق بيمه زردآلو و گردو بيشتر از ساير 
محصوالت و محصول انگور داراي كمترين سهم 

، سهم دولت از حق 90تا 82هاي طي سال. است

 86-87كشاورزان در سال زراعي بيمه پرداختي به
ير كمترين ميزان بوده و حق بيمه محصوالتي نظ

اي را گندم، چغندر، سيب زميني و ذرت دانه
  . اندصورت كامل پرداخت نمودهكشاورزان به

  
  سهم كشاورز از حق بيمه پرداختي  -7جدول 

گندم آبي  
گندم ديم  
جو آبي  
جو ديم  
گ  

گلرن
كلزا   
چغندر  
ب   

سي
زميني

آفتابگردان
  

ذرت
  

ه
لووشليل

زردآلو  
بادام  
گردو  
انگور  
ب  

سي
ميانگين  

  

83-82  48 19 32 41 25 15 48 44 40 100   40 50 20 20 39 

84-83  87 17 50 41 31 13 55 40 44 100   10 60 15 34 43 

85-84  60 100 47 41 35 66 74 83 49 100   21 66 28 25 57 

86-85  88 100 47 68  35 74 83 49 100 50  22 50 26 36 59 

87-86  100 77 66 100 42 44 100 100 60 100 80 80 26 83 27 38 70 

88-87  100 56 44 100 32 31 100 74 48 98 61 64 75 70 29 28 63 

89-88  69 60 57 100 22 27 80 65  100 30 61 26 63 22 27 54 

90-89  37 38 33 47  21 57 52  52  61 22 51  25 41 

  74 58 47 67 31 32 73 68 48 94 55 66 30 62 24 29  ميانگين

  
از طرفي، متوسط سهم دولت از حق بيمه در 

درصد بوده  50هاي مورد بررسي، حدود طي سال
منابع است كه نشانگر وابستگي زياد صندوق به

شود كه ميزان هرچند مشاهده مي. دولتي است
با هدف  پوشش بيمه محصوالت كشاورزي همچنان

گذاري و سطح بهينه اجتماعي آن فاصله سياست
داشته، الجرم شايد قابل توصيه باشد كه براي 
افزايش تقاضاي بيمه محصوالت افزايش يارانه 

بررسي روند سهم كشاورز . دولتي امري ناگزير باشد
از حق بيمه پرداختي محصوالت مختلف در 

ص هاي مورد بررسي نشان از نبود الگويي مشخ سال
از سوي صندوق بيمه براي حمايت از كشاورزان 

دستيابي صندوق عبارتي، با توجه به عدمبه. است
اي سطح پوشش بهينه و كمبود منابع دولتي در پارهبه

ها كه منجر به عدم تداوم سهم حمايتي از سال
دولت شده است، تخصيص يارانه دولت 

محصوالت مختلف بايد بر مبناي راهبردي مبتني  به
بر اهداف توسه كشاورزي باشد تا منجر به تداوم 
حمايت دولت جهت افزايش تقاضا و سطح پوشش 

افزايش سطح پوشش بيمه منجر به . بيمه گردد
كاهش هزينه هاي عملياتي وغرامت سرانه پرداختي 

  . شودمي
  

  تحليل فرايند سرمايه گذاري
عملكرد مالي صندق بيمه به عنوان شركتي 

. مورد توجه خواهد بود خصوصي در اين بخش
عبارتي، عالوه بر حق بيمه دريافتي صندوق كه  به

) درصد ساليانه 10(گذاري شامل درآمد سرمايه
منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمايه است، به

صندوق، ارزش حال سود بر اساس نرخ هاي تنزيل 
محاسبه و سپس ترسيم ) 100تا  0(متفاوت 

سود بر اساس كه ارزش حال ) 1(شكل . گردد مي
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  )الف(

  
  )ب(

  خالص ارزش حال سود صندوق بيمه براي محصوالت غير سودآور بر حسب كل حق بيمه -2شكل 
  

خالص ارزش حال سود صندق بيمه تنها بر مبناي سهم 
در . ترسيم شده است 4و  3هاي كشاورزان در شكل

حالتي كه درآمد حق بيمه تنها شامل سهم كشاورز 

است، در مورد محصوالتي كه با در نظر گرفتن كل حق 
مطمئناً نرخ بازگشت سرمايه آنها  اند، بيمه سودآور نشده
  . منفي خواهند بود

  

  
  خالص ارزش حال سود صندوق بيمه براي محصوالت گندم آبي و ذرت بر حسب سهم حق بيمه كشاورز -3شكل 

  
 18و  9نشان از نرخ بازگشت سرمايه  4هاي شكل يافته

هرچند، با . درصدي محصوالت گندم و ذرت دارد
درصد  0توجه به اينكه خالص ارزش حال سود در نرخ 

منفي است، چنين فرايند مالي نشانگر سرمايه گذاري 
گيري را نشان باشد وفرايند مالي برنامه قرضنمي

ول نيز داراي سودآوري بنابراين اين دو محص. دهد مي
به بيان كلي، عملكرد مالي صندوق بيمه به . باشندنمي

تفكيك محصوالت بدون در نظر گرفتن سهم حق بيمه 
  . دولت، فاقد سودآوري است
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 )28پياپي ( 1393، زمستان  4سال هفتم، شماره ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي پژوهشمجله 

  
  ر بر حسب سهم حق بيمه كشاورزخالص ارزش حال سود صندوق بيمه براي محصوالت غير سودآو -4شكل 

  
  گيريبحث و نتيجه

بيمه محصوالت كشاورزي در كشورهاي 
اي نظير درحال توسعه، از كشورهاي توسعه يافته

وابستگي باالي اين . آمريكا الگوبرداري شده است
ضعيف براي  مدليرا بهمنابع عمومي، آنبرنامه به

استفاده در كشورهاي درحال توسعه تبديل نموده 
تجربه كشور آمريكا نشان داده است كه . است

تقاضا براي بيمه محصوالت كشاورزي، بدون 
 ,Hazell(يابد هاي دولتي، كاهش مياستفاده از يارانه

1992; Glauber, 2004 .( مقايسه نسبت زيان
ورها نشان از محاسباتي در استان همدان با ساير كش

چون ايران، براي آن دارد كه بسياري از كشورها هم
پرداخت غرامت كشاورزان وابستگي زيادي به منابع 

نيز ) همدان(در ايران . )Skees, 2003(عمومي دارند 
ها توسط با وجود آنكه بخش بزرگي از حق بيمه

شود، ليكن نظير دولت به صورت يارانه پرداخت مي
، بيمه محصوالت كشاورزي بسياري از كشورها

اين دستاورد با . عملكردي اقتصادي نداشته است
همخوان ) 1380(نتايج پژوهش نجفي و برازجاني 

همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه درصد . است
پوشش بيمه محصوالت زراعي داراي نوسانات 

كه در مجموع از بيمه بسياري بوده، در حالي
چنداني روبرو نشده  محصوالت باغي با استقبال

بررسي روند سهم كشاورز از حق بيمه . است
هاي مورد پرداختي محصوالت مختلف در سال

بررسي حاكي از نبود الگويي مشخص براي حمايت 
- عبارتي، به. كشاورزان از طرف صندوق بيمه است

عدم دستيابي صندوق به سطح پوشش بهينه و وقوع 
ق بيمه خسارات وسيع و كاهش سهم دولت از ح

پرداختي به واسطه شرايط مالي دولت در بعضي از 
ها، منجر به عدم تداوم سهم حمايتي دولت سال

نيز ) 1386(بررسي شاكري و همكاران . شده است
همچنين، ارزيابي . اين موضوع را تأييد نموده است

ي محصوالت نرخ بازگشت سرمايه صندوق در بيمه
حق بيمه زراعي و باغي با در نظر گرفتن سهم 

نجفي . پرداختي كشاورز نشانگر عدم سودآوري بود
) 1386(كار و فروهيده و طراز) 1380(و برازجاني 

اين در حالي . اندنيز به چنين نتايجي دست يافته
است كه بيمه برخي محصوالت كشاورزي نظير 

پذيري كمتر آبزيان پرورشي به دليل مخاطره
). 1386كار، فروهيده و طراز(سودآوري داشته است 

از سويي، در اين بررسي نيز برخي محصوالت با در 
نظر گرفتن كل حق بيمه و كمك دولت، سودآور 

همچنين نتيجه اين بررسي نشان داد كه . بودند
نشده در مورد ديدگاه كشاورزان بيمه شده و بيمه

عملكرد مالي صندوق بيمه به ترتيب مثبت و منفي 
عملكرد مالي  مطالعات مختلفي بر اهميت. است

صندوق بيمه در پذيرش و تداوم بيمه محصوالت 
، )1387(كهنسال و زارع . اندكشاورزي تأكيد نموده
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نو ، دهمرده قلعه)1393(بد دشتي جورني و ارسالن
به  Barnett & Skees (1995)و ) 1393(و همكاران 

تأثيرگذاري نحوه و ميزان پرداخت غرامت به 
همچنين، . اندره كردهكشاورز بر پذيرش بيمه اشا

مندي كشاورزان از مهمترين عوامل مؤثر بر رضايت
خدمات بيمه محصوالت كشاورزي را نحوه دريافت 

بيمه، پرداخت به موقع غرامت و متعهد بودن حق
اند صندوق بيمه به مفاد قرارداد بر شمرده

نژاد، ؛ فالحي و قلي1390شاهنوشي و همكاران، (
1393 .(  
  

  پيشنهادها
تالش در جهت بهبود كيفيت خدمات مالي  -

تواند با شاورزي ميصندوق بيمه محصوالت ك
مندي كشاورزان بر پذيرش بيمه و  افزايش رضايت
  .سزايي داشته باشدتدوام آن تأثير به

عدم دستيابي صندوق به سطح با توجه به -
پوشش بهينه و وقوع خسارات وسيع و عدم تداوم 

سهم دولت از حق  سهم حمايتي دولت با كاهش
بيمه پرداختي به واسطه شرايط مالي دولت در 

ها، ضروري است كه تخصيص يارانه بعضي از سال
دولت به محصوالت مختلف بر مبناي راهبردهاي 

هاي توسعه كشاورزي باشد اسناد باالدستي و برنامه
هاي دولت باعث افزايش سطح تا با تداوم كمك

فزايش سطح ا. پوشش بيمه در كل كشور گردد
 پرداختي سرانه غرامت پوشش بيمه باعث كاهش

  .شودمي
هاي ارزيابي خسارت و با توجه به سهم هزينه -

تواند ها، دولت ميعملياتي صندوق از كل هزينه
هاي اداري و عملياتي، بخشي جهت كاستن از هزينه

. از خدمات بيمه را به بخش خصوصي واگذار نمايد
هاي عملكرد هاي ارزيابيهمچنين، استفاده از روش

محور باعث مقابله با مشكالت مخاطرات اخالقي و 

شود و از هاي ارزيابي خسارت ميكاهش هزينه
سوي ديگر امكان فعاليت بخش خصوصي را فراهم 
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