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E-mail: ram_sarparast@yahoo.com 
  چكيده

اي زياد به طبيعت و وابستگي آن به عوامل و شرايط جوي و محيطي، فعاليتي همراه با ريسـك  فعاليت در بخش كشاورزي به علت اتك
محسوب مي شود. بيمه محصوالت كشاورزي به عنوان يكي از راهكارهاي نوين براي مقابله با خطرات فعاليتهاي كشاورزي و درنتيجه 

ـ زمينـي ارقـام را  ت. براي تعيين پتانسيل عملكرد واقعي سـيب كاهش نوسانات درآمدي كشاورزان مورد توجه و تاكيد قرارگرفته اس ج ي
هاي احتمالي در شرايط نا به منظور برآورد ميزان خسارتيزر و ساتياكت، بورن ،يا ، بانبا، مارفونا ،اسپريندا، آگريمنطقه گرگان  شامل آر

بندي و يـك  شده، ابتدا به صورت شبكه گاردنر تقسيم اجرا گرديد. در مزارع انتخاب 1389نامساعد اين تحقيق در بهار و تابستان سال 
ميلـي متـر و پوسـيده،     25هاي با قطـر كمتـر از   د. پس از جدا كردن غدهيهكتار از آن كه معرف وضعيت كل مزرعه بود، انتخاب گرد

ـ ، آگر 6/14 ندايمتوسط عملكرد قابل فروش محاسبه شد. در نهايت پتانسيل عمكرد واقعي ارقام آر ، مارفونـا   18/20بانبـا    ، 03/18ا ي
تـار بـرآورد   كتن در ه  22/  25ن منطقه يانگيتار و مكتن در ه 27/ 38نا يو سات 15/29زر ياك،  11/25، بورن 25/26ت  ي،اسپر 74/19
  د.يگرد

 ، پتانسيل توليد  ينيزمبيارقام، بيمه،س كلمات كليدي:

  
  همقدم

نوعي تكنولوژي است كه در بدو ورود به جامعه روستايي ممكن است با موانع مختلفي  ) بيمه محصوالت كشاورزي1به عقيده بكر(
) معتقدند كه نرخ بازده انتظاري بيمه مهمترين عامل تعيين تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي است. 2روبرو شود. بارنت وهمكاران(

جهان به خود اختصاص  يشورهاكن يرتبه دوازدهم را در ب ينيزمبيد سيزان توليران از نظر ميفائو، ا 2008بر اساس آمارنامه سال 
هكتار) توسط صندوق  170000زميني كشور (هكتار) از سطح زيركشت سيب 24000درصد (حدود  14).  ساليانه حدود 3داده است (

ناطق كشت پاييزه و درصد در م 38درصد از سطوح بيمه شده در مناطق كشت بهاره،  7/51شودكه بيمه محصوالت كشاورزي بيمه مي
اند. مهمترين ريسك زميني (كشت شهريور و مهرماه در جنوب كشور) واقع شدهدرصد در مناطق توليد استمرار سيب 2/10زمستانه و

هاي پاييزه و زمستانه خطر سرمازدگي در مراحل توليد در مناطق كشت بهاره سرمازدگي و تگرگ در اوايل دوره رشد و در كشت
هاي استمرار خطر سرمازدگي عموماً در اواخر فصل رشد بوده و عالوه بر آن احتمال باشد. در كشتول ميمختلف رشد محص
ها در اوايل فصل رشد نيز وجود دارد. از آنجا كه شدت و زمان وقوع عوامل قهري مانند تگرگ و اي شدن بوتهبدسبزي و تك ساقه

مذكور قابل پيش بيني نيست. بنابراين الزم است تا ميزان عملكرد واقعي محصول  ها پس از وقوع عواملسرمازدگي و ميزان ترميم بوته
هاي نرمال و در مزارع نرمال برآورد شود تا بتوان با محاسبه اختالف ميزان عملكرد در سال نرمال و در سالي كه خسارت وارد در سال

 يدر انبار ها ماه، 6مدت ه ب يعات تنها در مرحله انبار داريزان ضايشور پرو مكر د .شده است ميزان خسارت وارده را برآورد نمود
ا يكاالت متحده آمرين محصول در ايعات ايزان ضايمو  گزارش شده استدرصد  50و نامناسب  يرفنيغ يدر انبارها ودرصد  15 يفن

حاصل از  ينيب رميس يه هانرم غد يدگيا پوسيكدر آمر ارانكق وانس و همين براساس تحقيهمچن). 3(گزارش شده استدرصد  13
 4- 38ن يب يط انبار داريوار و شرايولتكبسته به نوع  يدر دوره انباردار Erwinia carotovora pv. atroseptica يتركحمله با

در  ينيب زميس عاتيزان ضايه نهال وبذر ميقات اصالح وتهيام شده در موسسه تحقجق انيتحق يكبراساس . درصد گزارش شده است
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زميني گياهي است كه نسبت به . سيببوده استدرصد  3/14ا يرقم اگر يبرال خورده يدفرمه، سبز و ب يهاشامل غده رداشتمرحله ب
تن در هكتار  100تن تا بيش از  10العمل شديدي نشان داده و به همين دليلي عملكرد آن در كشور از كمتر از شرايط محيطي عكس

الگويي تهيه شود تا پتانسيل عملكرد هر مزرعه و يا حداقل پتانسيل عملكرد هر منطقه در گزارش شده است. به همين دليل بايد 
شرايط نرمال و تا حد امكان به صورت قريب به واقع برآورد شود. به طور كلي دو روش جهت تخمين عملكرد در يك مزرعه 

مانده در مزرعه كه در اين روش مبناي برآورد عملكرد خسارت ديده  وجود دارد. اولي تخمين عملكرد از روي تعداد بوته سالم باقي 
پتانسيل، تعداد بوته سالم موجود در مزرعه است و عملكرد يك مزرعه خسارت ديده براساس تفاضل عملكرد آن از ميانگين عملكرد 

ي باشد.  هدف از اين هاي سالم باقي مانده در مزرعه مدومي تخمين عملكرد از روي وزن محصول بوته و حداقل چهار سال گذشته
هاي احتمالي در شرايط زميني در منطقه گلستان به منظور استفاده در برآورد ميزان خسارتبررسي، تعيين پتانسيل عملكرد واقعي سيب

 گزار (توليد كننده) مي باشد. بروز عوامل نامساعد و در جهت تأمين منافع بيمه

  
  مواد وروش ها

ر مـاه ادامـه   يـ اجرا گرديد. در مرحله برداشت سيب زميني كه ازدهه دوم خرداد شروع و تـا ت  1389سال اين تحقيق در بهار و تابستان 
 10-60در هراستان درمرحله برداشت محصول حداقل  گيري:روش نمونهمزرعه به صورت تصادفي انتخاب گرديد. 60داشت،  تعداد 

گيري انتخاب شده بود ابتدا به صورت شـبكه  اي كه جهت نمونهرعهدند. مزيمزرعه نرمال براي هررقم به صورت تصادفي انتخاب گرد
دند.يك هكتار زمين(يك نمونه) مورد بحـث بـه   يبندي و يك هكتار از آن كه معرف وضعيت كل مزرعه بودانتخاب گردگاردنر تقسيم

باشـد. در داخـل هـر يـك از     چهار قسمت تقسيم ،به نحوي كه ميزان يكنواختي محصول در هر يك از تقسيمات مـذكور در حـداكثر   
متر از خط مذكور را به صورت تصادفي انتخاب و پـس از شـمارش كليـه     8قطعات چهارگانه يك خط به صورت تصادفي انتخاب و 

ميليمتر و پوسيده، متوسط عملكرد قابـل فـروش محاسـبه     25هاي با قطر كمتر از متر،  و پس از جدا كردن غده 8هاي موجود در بوته
 د. براي هر هكتار زمين جدولي به شرح زير كه با يك مثال توضيح داده شده ،تنظيم گرديد. يگرد

  
  Aهاي انتخاب شده(بر حسب گرم)  در چهار واحد (يك نمونه) براي رقموزن محصول قابل فروش بوته -1جدول شماره 

  شماره بوته واحد مورد نظر  1واحد   2واحد   3واحد   4واحد 
400  300  500  400  8  
500  400  600  300  9  
600  500  400  200  10  
  ميانگين  300  500  400  500

 
گيري گيري محاسبه واز ميانگينبوته و سپس ميزان عملكرد در هكتار بر اساس هر يك از واحدهاي نمونهدر ابتداميانگين عملكرد تك 

ج منطقه گرگان  شامل يزميني ارقام رالكرد واقعي سيبگيري  عمعمكرد چهار واحد، ميزان عملكرد مزرعه به دست آمد. از ميانگين
هاي احتمالي در شرايط نامساعد ، پتانسيل نا به منظور برآورد ميزان خسارتيزروساتياكت ،بورن ،يا ، بانبا، مارفونا ،اسپريندا، آگريآر

وليد به چهار گروه تقسيم شده و در داخل از نظر فصل ت شوركدر  ينيب زميسعمكرد واقعي ارقام  بدست آمد. در ابتدا مناطق توليد 
 هاي اصلي توليد و سطح زيرپوشش بيمه مشخص شدند. هر گروه  قطب
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  گيري و تعيين عملكرد واقعي  مناطق مهم براي نمونه -2جدول شماره 
  ارقام مهم   مناطق مهم توليد  سهم تقريبي از كل توليد(%)  فصل توليد

  كوزيما، سانته، ساتينا، آريندا، ديامانت    خوزستان -كهنوج جيرفت و -گرگان   16  عرضه بهاره 
  -سانته-مارفونا  فارس-اصفهان -همدان  16  عرضه تابستانه  

  ...-كوزيما-مارفونا-اگريا  فارس- اصفهان-خراسان-همدان -اردبيل  65  عرضه پاييزه
  آريندا، ديامانت  سانته، ساتينا، -كوزيما  خوزستان      -هرمزگان-جيرفت و كهنوج  3  عرضه زمستانه

  عملكرد ارقام به تفكيك  –3جدول 
  عملكرد غده (تن در هكتار)  ارقام  رديف

  6/14  ندايآر  1
  03/18  ايآگر  2
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  بانبا
  مارفونا

  تياسپر
  بورن

  زرياك
  نايسات

18/20  
74/19  
25/26  
11/25  
15/29  
38 /27  

  25/22  -  ميانگين
  

  بحث و نتيجه گيري :
ليت هاي توليدي در بخش كشاورزي نيازمند حمايت هاي جدي از توليدكنندگان و سرمايه گذاران اين بخش است. در بقا و دوام فعا

بين سياست هاي مختلف حمايتي بيمه محصوالت كشاورزي، به عنوان راه حل مفيد و مناسب جهت مقابله با اين خطرات همواره 
مزرعه  60ر ماه ادامه داشت، تعداد يزميني كه ازدهه دوم خرداد شروع و تا  ت در مرحله برداشت سيب. مورد توجه و تاكيد بوده است

به صورت تصادفي انتخاب گرديد.و ميزان عملكرد غده آنها محاسبه گرديد. پس از محاسبه ميزان عملكرد غده در هكتار، در نهايت 
و  15/29زر ياك،  11/25بورن  ، 25/26ت  ياسپر ،74/19رفونا ، ما18/20بانبا   ،03/18ا ي، آگر 6/14 ندايپتانسيل عمكرد واقعي ارقام آر

  د. يتار برآورد گردكتن در ه  22/  25ن منطقه يانگيتار و مكتن در ه 27/ 38نا يسات
  : پيشنهاد

  اقتصادي وتوسعه ملي افزايش دانش وآگاهي كشاورزان  ازاهميت بيمه محصوالت كشاورزي درتوسعه -1
  ورزي و دامي در بدون هيچ گونه محدوديتي از لحاظ عوامل خطربيمه كردن محصوالت كشا -2
  انجام مطالعات تحقيقاتي درزمينه بررسي عوامل موثربرپذيرش بيمه ازسوي بهره برداران وتوليدكنندگان بخش كشاورزي. -3

1- Baker, J.R. 1990. Demand for rainfall insurance in the semi- arid topics in India. Resource management 
program,4 :101-151. 
2- Barnett, B.J., Skees, J.R ., and  Hourigan, J.D. 1990. Examining participation in Fedral Crop Insurance. 
Staff Paper No.275, Department of Agricultural Economics, university of Kentucky. 
3 - FAO. 2008. International Year of the Potato 2008. WWW.Potato2008.org 
Program on Wheat Acreage. Economic Research Service. USDA. 21-30 
4-Warms, J.L., Schaper, L.A. and Peterson, D.A. 1985. Potato losses during the first three mouths of 
storage for processing. Amer. Potato  J. 62:91-99. 
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Abstract 
This research was conducted to determine the actual yield potential of Agria, Arinda Banba 
,Marfona,Speeret,Borrene.Caizer and Satina cultivars potato in Golestan region with a view to estimate of 
the probable damages amount in unfavorable condition and in order to provide insurance benefits (producer), 
during 2010. In the stage harvest, Agria cultivar potato that started in the first decade of the September and 
continued until the second decade of the October, with experts collaboration of Jahad-Agriculture 
management of Golestan, were selected 60 farms randomly. In selected fields, first as a division of Gardner 
network and was selected one hectare of the farm that was representing the entire state. Farm selected 
divided into four parts and within each part one line randomly selected and 8 meters from the line measured 
as random and were harvested eighth, ninth and tenth plants. After separating tubers with diameter less than 
25 mm and rusty was calculated the marketable tuber yield average per three plants and then per hectare. 
Finally, the actual yield potential of cultivars potato was calculated in Golestan:Agria 18.03,Arenda 
14.06,Banba 20.18,Marfona 19.74,Speeret26.25,Boren 25.11., ton ha-1,respectively and Average cultivars 
was 22.25 ton ha-1 . 
Key words: Cultivars, Potato, Actual Yield, Insurance, Production Potential 
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