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 چکیده
اه تی همرتگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیفعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابس

رخوردار بایی سزهاز اهمیت ب ریسک انتقالعنوان یکی از ابزارهای بیمه محصوالت کشاورزی به. شودبا ریسک محسوب می

یادی زرود که همه ساله بخش . از طرفی چغندرقند یکی از محصوالت مهم در تناوب زراعی دشت قزوین به شمار میاست

یی ه شناساشود. هدف از انجام این مطالعاز تولیدات آن به دلیل وقوع مخاطرات طبیعی، انسانی و عمدی دچار خسارت می

های فهمؤلدشت قزوین با تاکید بر در  انقند در بین چغندرکارربر گسترش بیمه محصول چغندمؤثر بندی عوامل و رتبه

جامعه ها پرسشنامه و آوری دادهابزار جمعاشد. بهمبستگی می -ش توصیفی. پژوهش حاضر مبتنی بر روباشدمیاقتصادی 

ز تعیین شد. کشاور 172نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران و چغندرقندکار  250آماری شامل 

شد.  جامان SPSS23افزار نرم طریق از رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از ها با استفادهتجزیه و تحلیل داده

فاده ای فریدمن استبر گسترش بیمه محصول چغندرقند از آزمون رتبهمؤثر بندی هر یک از عوامل هت رتبههمچنین ج

 ، نگرش کشاورزانشی، دانش، میزان رضایت کشاورزانزآمو -اقتصادی، اجتماعی، ترویجی عواملگردید. نتایج نشان داد 

 دارعنیممثبت و تأثیر ان خسارت عوامل طبیعی در منطقه مورد مطالعه و خطرپذیری کشاورزان ، میزمحصولنسبت به بیمه 

. عامل رضایت کشاورزان از بیمه محصول چغندرقند بیشترین قدرت دارندبر گسترش بیمه محصول چغندرقند 

را قند را دارحصول چغندثیرگذاری بر گسترش بیمه مأ( و عامل اقتصادی رتبه نخست تBeta=845/0کنندگی )بینیپیش

 مقدار در هک شودمی شد، پیشنهاد شناخته چغندرقند بیمه توسعه در اقتصادی رتبه نخست با توجه به اینکه عاملباشد. می

 نمایند. پرداخت کشاورزان به موقع به را قرارداد در شده مشخص غرامت و گردد نظر پرداختی تجدید غرامت
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 مقدمه

قع شده که در معرض انواع اای از جهان وایران در نقطه

نوع  40طوری که از شماری از خطرات طبیعی قرار دارد، بهبی

دهد نوع آن در کشور ایران رخ می 31بالی ثبت شده در جهان، 

نخست بالخیز جهان قرار داده است. کشور  10و آن را در زمره، 

بروز خسارات سالیانه قابل توجهی به بخش  موجباین امر 

شود. تغییرات آب و هوایی در سطح جهان نیز در کشاورزی می

های اخیر بر بخش کشاورزی اکثر کشورها از جمله ایران سال

را بر آن تحمیل نموده است. خطراتی ثیرات زیادی گذاشته و أت

صرف نظر از آنکه سودآوری فعالیت تولید در بخش  این خطرها

های اقتصادی کاهش کشاورزی را در مقایسه با سایر بخش

دهد، دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی را نیز با چالشی می

 .(Shabanalifami and Karani 2014) کندمیبزرگ مواجه 

فعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و 

تگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه وابس

های تولیدی رو بقا و دوام فعالیتشود از اینمحسوب می خطربا 

های جدی از تولیدکنندگان و در این بخش نیازمند حمایت

های مختلف این بخش است. در بین سیاستگذاران سرمایه

مفید و  یحلحمایتی، بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان راه

کید أتمناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و 

بوده است. بیمه محصوالت کشاورزی به کشاورزان کمک 

های مدیریتی و ریسک، بهترین برنامه انتقالمنظور کند تا به می

بیمه محصوالت کشاورزی  .کار ببرندهای پایدار را بهاتژیاستر

ارد. بلکه به منظور سرشکن در از بین بردن خطرات نقشی ند

شود. های مختلف بکار گرفته میکردن خطر در طول زمان

سرشکن کردن خطر در طول زمان به این شکل صورت 

گیرد که کشاورز با پرداخت حق بیمه، زیان ناشی از وقوع  می

کند. به این دلیل حق بیمه را خطر را در طول زمان تقسیم می

 اندای کشاورزی نیز نامیدهمین و ایجاد امنیت برأقیمت ت

(Amirkochomi et al. 2018). 

بیمه محصوالت کشاورزی در دنیا به دو شکل بیمه 

 شود.درآمدی و بیمه عملکرد محصوالت کشاورزی اجرا می

 ودی بیمه عملکرد نیز خود به دو حالت بیمه عملکرد انفرا

ای مرسوم است. بیمه عملکرد انفرادی در اغلب منطقه

 شود،کار گرفته میجهان برای حمایت کشاورزان بهکشورهای 

ه ر بیمعنوان رویکردی جدید دای بهاما بیمه عملکرد منطقه

د اننمحصوالت کشاورزی تنها در معدودی از کشورهای جهان م

؛ Raheli et al. 2014) گیردامریکا مورد استفاده قرار می

Lunt et al. 2016). 

یمه ا بورز مزرعه خود ردر بیمه عملکرد انفرادی هر کشا

را  بلغیمکند و با توجه به سطح پوششی که مزرعه وی دارد، می

ت کند. در این صورت اگر خساربابت حق بیمه پرداخت می

 ،رزشاووارده در اثر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی به مزرعه ک

 سبب کاهش عملکرد به کمتر از سطح پوشش انتخابی شود،

 شاورزکار خسارت وارده را به فرد گذای یا بیمهشرکت بیمه

میزان  ین نوع بیمه،کند. مالک پرداخت غرامت در اپرداخت می

ت ت جهباشد؛ لذا در این حالزرعه کشاورز میکاهش عملکرد م

ه تک کشاورزان بیمه شد پرداخت غرامت بایستی مزارع تک

ه ه بای با توجمورد بررسی قرار گیرد. بیمه عملکرد منطقه

 ح پوشش خود، دارای مزایا و محاسن متعددیگستردگی سط

وان تینسبت به بیمه عملکرد انفرادی است که از این جمله م

قی و خالانیاز به کار و هزینه اداری کمتر، کاهش در مخاطرات 

مرد ای را برشها و تعیین نرخ حق بیمه منطقهکالهبرداری

(Parhizkari 2016).  
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زمینه تولید های اخیر، در استان قزوین طی سال

طوری که ای را داشته است، بهمحصول چغندرقند نقش فزاینده

های آذربایجان غربی، خراسان پس از استان زمینهدر این 

رضوی، فارس و کرمانشاه رتبه پنجم را در کشور به خود 

در حدود چهار درصد از سطح زیرکشت  است. اختصاص داده

به لحاظ سطح زیر . تعلق داردد کشور در این استان چغندرقن

ترین نیز چغندرقند یکی از عمدهمحصوالت زراعی کشت 

هکتار پس از  2568با  ومحصوالت تولیدی دشت قزوین است 

گندم، جو و ذرت بیشترین سهم را در تولید سطح زیر کشت 

. (Parhizkari 2016)محصوالت زراعی دشت قزوین دارد 

در دشت رغم سطح زیر کشت گسترده محصول چغندرقند علی

قزوین و وجود مخاطراتی چون سرمای بهاره، باران، تگرگ، 

ها وفان، یخبندان و هجوم آفات و بیماریطبادهای گرم، سیل، 

معدودی از کشاورزان چغندرکار در این منطقه )کمتر تعداد تنها 

درصد( اراضی چغندرقند خود را تحت پوشش بیمه قرار  34از 

ای قیمتی، نامساعد بودن هریسک ناشی از نوسان اند.داده

شرایط بازار و نبود تقاضای کافی از سوی کارخانجات قند در 

از جمله مخاطرات دیگری  ،زمان برداشت محصول چغندرقند

هستند که تولید این محصول در دشت قزوین با آن مواجه 

های اخیر . براساس گزارش(Parhizkari 2016) باشد می

گر اکثر سطح تعهد بیمهصندوق بیمه محصوالت کشاورزی حد

برای محصول چغندرقند در هکتار از اراضی استان قزوین )که 

به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی به عنوان منطقه 

میلیون ریال و هزینه  5/7پرخطر شناخته شده است( معادل با 

میلیون ریال است. سطح  9/18تولید آن در واحد سطح معادل با 

گر بر هزینه صل تقسیم سطح تعهد بیمهای )حاپوشش بیمه

درصد  7/39تولید ضربدر صد( نیز برای این محصول معادل با 

است. حق بیمه برای سطح محصول چغندرقند در استان قزوین 

هزار ریال است که با توجه به سطح پوشش بیان  200معادل با 

شده، نرخ حق بیمه برای این محصول )حاصل تقسیم حق بیمه 

باشد درصد می 66/2وشش ضربدر صد( معادل با بر سطح پ

(Parhizkari 2016). سزایی که اهرم مالی  هبا توجه به نقش ب

مین پوشش حمایتی برای انواع عنوان نوعی تأ بیمه، به

های ناشی از سوانح محصوالت کشاورزی در مقابل خسارت

مختلف قهری دارد، مطالعات متعددی در نقاط  حوادثطبیعی و 

 جمله ایران انجام شده است. جهان از

منابع  (Akcaoz et al. 2005) اکسوز و همکاران

کننده مخاطرات را در بخش کشاورزی ترکیه بررسی و تعیین

تحلیل کردند و به این نتیجه دست یافتند که منابع قیمتی، 

محیطی، تولیدی و تکنولوژیکی، سیاسی، مالی، شخصی، زیست

ترین منابع مخاطرات هستند. مهم بازاریابی و امنیت اجتماعی از

ها معتقدند که تنوع کشت، درآمد خارج از مزرعه و همچنین، آن

بازاریابی از جمله راهکارهایی هستند که کشاورزان برای مقابله 

گیرند. سینگرمن و همکاران با مخاطرات در پیش می

(Singerman et al. 2010) ثر بر همکاری ؤعوامل م

سویاکار در طرح بیمه عملکرد محصول را  کار وکشاورزان ذرت

نتایج  ؛در ایاالت متحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار دادند

نشان داد که سن، عملکرد و سطح سواد کشاورزان، رابطه 

داری با مشارکت کشاورزان در طرح بیمه مستقیم و معنی

عملکرد محصوالت کشاورزی دارد. سورینی و کورتیگنانی 

(Severini and Cortignani 2011)  به بررسی رفتار

گریزی کشاورزان در پذیرش الگوی بیمه درآمدی  ریسک

نتایج آنان نشان داد که  ؛محصول گندم در توکیو پرداختند

 کاهش نرخ حق بیمه پرداخت شده توسط کشاورزان، امکان
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مشارکت در طرح بیمه و سطح زیرکشت محصول گندم بیمه 

نهایت کاهش میزان حق بیمه به  دهد و درشده را افزایش می

گذارد. عبدالمالک و ثیر میأصورت مثبت بر اقتصاد مزارع گندم ت

بر ثر ؤمعوامل  (Abdulmalik et al. 2013)همکاران 

مشارکت کشاورزان در طرح بیمه کشاورزی را در نیجریه بررسی 

ها نشان داد که تجربه باال، میزان تحصیالت نتایج آن ؛کردند

احتمال  ،رگی اندازه مزارع و امکان دسترسی به اعتباراتعالیه، بز

مشارکت کشاورزان در طرح بیمه محصوالت کشاورزی را 

دهد و این افزایش مشارکت منجر به بهبود وضعیت افزایش می

شود؛ در حالی که عواملی چون اندازه درآمدی کشاورزان می

ر روی چندانی بثیر أتهای کشاورزی در انجمن عضویتخانوار و 

مشارکت کشاورزان ندارند. در ایران نیز، امیرنژاد و همکاران 

(Amirnejad et al. 2009)  عوامل اثرگذار بر مشارکت

 ؛کلزاکاران شهرستان آمل را در طرح بیمه ارزیابی کردند

های آنها نشان داد که در بین عوامل مدنظر، درآمد  یافته

داری بر روی نیغیرکشاورزی، سن و تجربه کشت کلزا اثرات مع

های مختلف سنی، درآمدی مشارکت کشاورزان دارند. بین گروه

های مختلف از جهت تجربه کشت کلزا، سطح و همچنین گروه

تحصیالت، اندازه مزرعه و آگاهی از اهداف بیمه، اختالف 

و همکاران داری از نظر پذیرش بیمه وجود دارد. صبوحی معنی

(Sabuhi et al. 2012) اثر افزایش نرخ حق بیمه بر  به بررسی

نتایج نشان داد  ؛سطح زیرکشت محصول گندم زابل پرداختند

ثیر أافزایش حق بیمه یا کاهش حمایت دولت از حق بیمه ت

منفی بر سطح زیرکشت گندم و بازده ناخالص مزارع نمونه دارد. 

با مدل الجیت  (Raheli et al. 2014) راحلی و همکاران

ت کشاورزان چغندرکار شهرستان خوی را بر مشارکثر ؤمعوامل 

 82نتایج نشان داد که  ؛در طرح بیمه عملکرد بررسی کردند

درصد از چغندرکاران تمایل به مشارکت در طرح بیمه عملکرد 

ای دارند و عواملی چون نسبت خسارت به درآمد، سن منطقه

های ترویجی اثر مثبت و چغندرکاران و شرکت در کالس

یزان حق بیمه و تجربه کشاورزان اثر منفی و عواملی مانند م

ها در طرح بیمه عملکرد محصول داری بر مشارکت آنمعنی

ریزی با مدل برنامه (Parhizkari 2016)دارد. پرهیزکاری 

ریاضی و اقتصادسنجی به بررسی اثرات مشارکت کشاورزان 

به این نتیجه رسید  ؛منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج پرداخت

سطح  ،مذکورکاران در طرح حمایتی ا مشارکت برنجکه ب

جو آبی و لوبیا کاهش و سطح زیرکشت محصوالت گندم، 

و سیر در الگوی بهینه کشت منطقه افزایش  ماشزیرکشت 

ای کشاورزان از دیگر . افزایش میانگین بازده برنامهه استیافت

 نتایج این تحقیق بود. 

 در بخش بیعیطمخاطرات و حوادث  به طور کلی، وجود

کشاورزی استان قزوین جهت تولید محصول چغندرقند، 

 هایمشارکت هرچه بیشتر کشاورزان چغندرکار را در طرح

حمایتی مانند بیمه عملکرد محصول امری ضروری و 

سطح  اهشپذیر نموده است. از سوی دیگر، با توجه به ک اجتناب

ستان های اخیر در اای محصول چغندرقند طی سالپوشش بیمه

ان و روی چغندرکارهای مالی پیشقزوین )به دلیل محدودیت

( زادتلقی شدن اهرم حمایتی بیمه به عنوان نوعی هزینه ما

ل العمل احتمالی چغندرکاران در شرایط اعمابررسی عکس

 سیاست افزایش نرخ حق بیمه توسط دولت امری ضروری به

 هدف از. به همین منظور، (Parhizkari 2016) رودشمار می

حصول مبر گسترش بیمه ثر ؤممطالعه تحلیل عوامل انجام این 

 . شدبامیشاورزان چغندرکار دشت قزوین قند در بین کرچغند
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 هامواد و روش

همبستگی  -پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی 

ر بثر ؤعوامل م بندیشناسایی و رتبهبوده است و با هدف 

ر چغندرکا کشاورزانقند در بین رگسترش بیمه محصول چغند

 ایهداده تحلیل و تجزیه منظور بهدشت قزوین انجام گرفت. 

 آمار و توصیفی آمار هایروش از ،تحقیق شده گردآوری

های ویژگی توصیفی آمار بخش در استفاده شد. استنباطی

 های آماریشاخص توصیف شناختی کشاورزان وجمعیت

ن و نه، بیشتریمعیار، میا انحراف مانند میانگین،  پژوهش،

 بضری از نیز استنباطی آمار بخش در شد. کمترین استفاده

 طریق از همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی

 بندی هریک ازهت رتبهج شد. استفاده SPSS23افزار  نرم

 ر بر گسترش بیمه محصول چغندرقند از آزمونثؤعوامل م

 ای فریدمن استفاده گردید. رتبه

 

 هاآوری دادهروش جمع جامعه آماری و

چغندرقندکار  250جامعه آماری مطالعه حاضر شامل  

دشت قزوین است. نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده با 

گیری به روشی نمونهاستفاده از فرمول کوکران تعیین شد. 

تصادفی، شانس نماینده بودن نمونه و جامعه بدون سوگیری و 

که حجم نمونه ر صورتی. ددهدگیری خاصی، افزایش میجهت

بزرگ باشد، شباهت نمونه به جامعه افزایش خواهد یافت. 

گیری تصادفی استفاده که پژوهشگر از روش نمونهزمانی

کند، این احتمال که نمونه، معرف واقعی جامعه باشد،  می

گیری این است علت انتخاب این شیوه نمونهیابد. افزایش می

شوند و هر عنصر برای رفته میکه همه اعضای جامعه در نظر گ

و همچنین  ه عنوان آزمودنی شانس مساوی داردانتخاب شدن ب

از  تجربی و علی همبستگی، یاب،زمینه توصیفی تحقیقات در

فرمول  .(Khaki 2012) شودمی استفادهگیری این روش نمونه

 صورت زیر است:کوکران به
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n  

زای احنی نرمال استاندارد به سطح زیر منz  که در آن

ر جامعه د: نسبت صفت مورد نظر  p ،96/1برابر با  05/0آلفای 

، ده استشدر نظر گرفته  5/0که در زمان عدم دسترسی برابر با 

 q=1-p05/0=aی نوع اول: خطا یا احتمال ارتکاب به خطا ،

05/0d=ا برابر : حداکثر خطای برآورد قابل قبول که اصوالً ب

05/0. 

آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده برای جمع

و  کچمی گردید. پرسشنامه مذکور برگرفته از مطالعه امیری

باشد. همچنین می (Amirkochomi et al. 2018)همکاران 

 Cronbach)پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ

 .بررسی شد (1951

گذار ان بیمهزها و شرایط کشاوردر این پژوهش، ویژگی

آموزشی، دانش،  -اقتصادی، اجتماعی، ترویجی موقعیتنظیر 

میزان رضایت کشاورزان از بیمه محصول چغندرقند، نگرش 

کشاورزان نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی، میزان خسارت 

عوامل طبیعی در منطقه مورد مطالعه و خطرپذیری کشاورزان 

محصول چغندرقند  ثر بر گسترش بیمهؤبررسی شد تا عوامل م

 است تحقیق عبارت ندر ایبین متغیرهای پیشمشخص شود. 

آموزشی،  -از: متغیرهای فردی، اقتصادی، اجتماعی، ترویجی

میزان رضایت کشاورزان از بیمه محصول چغندرقند،  دانش،

نگرش کشاورزان نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی، میزان 
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و خطرپذیری خسارت عوامل طبیعی در منطقه مورد نظر 

 ، آورده شده است.1کشاورزان که در جدول 
 

 های تشکیل دهنده آنمتغیرهای تحقیق و گویه 1جدول 

 
 گویه ردیف
 عامل اجتماعی 
 باغی محصوالت بیمه بقای خصوص در کشاورزان مشارکت میزان 1
 و جلب یمهباطمینان به کیفیت خدمات بیمه ارائه شده به کشاورزان در خصوص  2

 هاآننظر 
 اناعتماد به حفاظت از اطالعات شخصی توسط کارشناسان بیمه و مروج 3
 تیداخاطمینان کامل به شرکت بیمه در خصوص میزان غرامت دریافتی و پر 4
 انجام تعهدات داده شده به کشاورز 5
ید از ازدمیزان شرکت در جلسات در مزرعه یا مساجد در خصوص بیمه میزان ب 6

 کز صندوق بیمههای مرافعالیت
 هماهنگی بین کارکنان مرکز خدمات کشاورزی و کارکنان بیمه 7
 های بیمهمیزان مهارت کشاورزان در خصوص فعالیت 8

 آموزشی -عامل ترویجی 
 موزشی در خصوص بیمه محصولآ -های ترویجیدفعات شرکت در کالس 9
وص بیمه موزشی در خصآ -های ترویجیمیزان کیفیت و سودمندی کالس 10

 محصول
 توالاستفاده از مجالت و نشریات ترویجی و آموزشی در خصوص بیمه محص 11
 استفاده از فیلم های آموزشی در خصوص بیمه محصول 12
های ورهها و دمیزان ارتباط کشاورز از طرح بیمه از طریق شرکت در کالس 13

 ترویجی آموزشی در خصوص بیمه محصول
 یایلعین روستطز از طرح بیمه از طریق رهبران و ممیزان اطالع کشاور 14
 ادیوییرو  میزان اطالع کشاورز از طرح بیمه از طریق برنامه های تلویزیون 15
 ازیهای مجمیزان اطالع کشاورز از طرح بیمه از طریق موبایل و شبکه 16
 میزان اطالع کشاورز از طرح بیمه از طریق نشریات و مجالت 17
 های بیمهت کشاورزان از فعالیتمیزان رضای 
 رضایت از خسارت تعیین شده توسط کارشناسان بیمه 18
 رضایت از نحوه برخورد کارشناسان بیمه هنگام عقد قرارداد بیمه 19
 رضایت از سرعت پرداخت غرامت توسط بیمه 20
 رضایت از مقدار غرامت پرداختی 21
 ام خطرات بیمهرضایت از میزان تحت پوشش قرار دادن تم 22
 رضایت از دسترس بودن کارشناسان و خدمات بیمه 23
 رضایت از پرداخت به موقع غرامت 24
 رضایت از بازدید به موقع کارشناسان بیمه از خسارت وارد شده 25
ط رضایت از توانایی شناسایی میزان خسارت وارد شده به محصول توس 26

 کارشناسان بیمه
بیمه  ویا انی کارشناسان بیمه در خصوص جلوگیری از بالرضایت از اطالع رس 27

 کردن به موقع محصوالت
 رضایت از هماهنگی مرکز خدمات و کارکنان بیمه 28
 رضایت از عملکرد بیمه محصوالت کشاورزی 29
 رضایت از قوانین و مقررات 30
 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه 
 سیل 31

 زلزله 32
 رانش زمین 33
 تگرگ 34
 بادزدگی 35
 باران های فصل برداشت 36
 سرمازدگی 37
 خشکسالی 38
 طوفان 39
 عامل اقتصادی 
 های تولیدتهیه نهاده 40
 کمک هزینه تولید 41
 عملکرد محصول 42
 موقعیت اعتباری 43
 تولید محصول پر ریسک 44
 کارآفرینی کشاورز 45
 عامل نهادی 
 ارشناسان بیمه از خسارتبازدید به موقع ک 47
 برخورد کارکنان بیمه هنگام عقد قرارداد بیمه 48
 هماهنگی بین کارکنان مرکز خدمات کشاورزی و کارکنان بیمه 49
 سهولت امور اداری در قراردادهای بیمه 50
 آگاهی از اهداف بیمه 51

 عامل دانش 
 آشنایی به سودمندی بیمه 52
 های بیمه محصوالت کشاورزیلیتدانش کافی در خصوص فعا 53
 آشنایی با شرایط و ضوابط تامین خسارت بیمه 54
 آگاهی از فواید بیمه 55
 آگاهی کشاورزان از نحوه بیمه کردن محصوالت کشاورزی 56
 توان جلو آن را گرفتبالیا طبیعی است و نمی 57
 ت.پذیر پشتیبان مالی خوبی اسخطر بیمه برای کشاورزان جوان و  58
 جبران خسارت بالیای طبیعی وظیفه دولت است. 59
 بیمه برای خرده مالکان سودی ندارد. 60
 ای دارد.بیمه سیستم اداری پیچیده 61
 اورزانکش اطالعاتی که کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در اختیار 62

 دهند کافی نیست.قرار می
 حق بیمه کم است. غرامت پرداختی به کشاورزان نسبت به 63
 نگرش کشاورزان به فعالیت های بیمه 
ای یمه بربیط در حال حاضر امکان برخورداری از مشاوره و اطالع رسانی از شرا 64

 کشاورزان مقدور نیست.
 .ارمبرای بیمه کردن محصوالت خود نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی د 65
 .یستنپرداخت حق بیمه کافی  درآمد برگرفته از محصوالت کشاورزی برای 66
 میزان و نوع محصوالت کشاورزی که دارم ارزش بیمه کردن ندارند. 67
 د.ری باشجبااستفاده از بیمه محصوالت کشاورزی باید برای تمامی کشاورزان ا 68
ز به ه نیاکای نیست های کشاورزی به اندازههای وارد شده در فعالیتخسارت 69

 بیمه داشته باشد.
 خواهم با شرایط بیمه بیشتر آشنا شوم. می 70
 ست.ااستفاده از بیمه محصوالت کشاورزی برای کشاورزان اطمینان بخش  71
م د، برایانهای قبل محصوالت خود را بیمه کرده رضایت کشاورزانی که در سال 72

 گیری در مورد بیمه کردن محصوالتم اهمیت دارد.در تصمیم
ن شاورزاکیزه های بیمه سبب باال رفتن انگرسی به کارگزاریافزایش امکان دست 73

 شود.برای بیمه کردن محصوالت خود می
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 میزان خطرپذیری کشاورزان 74
 مبتکر بودن

 تمایل به کشت تک محصولی 75
 تمایل به استفاده از روش های نوین کشت 76
 تمایل به استفاده از روش های نوین آبیاری 77
 ایجاد کارآفرینی در زمینه کشاورزیتمایل به  78

 

 منطقه مورد مطالعه

تولید های مستعد کشور برای دشت قزوین یکی از دشت

درصد از کل  41/3محصوالت کشاورزی است که با دارا بودن 

درصد از کل تولید  19/2اراضی تولید چغندرقند کشور، در حدود 

که این  جاییاین محصول را به خود اختصاص داده است. از آن

مین نیاز اولیه شرکت أدشت در تولید محصول چغندرقند و ت

 .Parhizkari et al)کارخانه قند قزوین نقش مهمی دارد 

قند قزوین با قرار گرفتن در بخش  . شرکت کارخانه(2015

زهرا( ساالنه حدود جاده بویین 25میانی دشت قزوین )کیلومتر 

ر بخش صنعتی و هزار تن چغندرقند را جهت استفاده د 240

کند. این در حالی است که اراضی تولید قند و شکر خریداری می

( ساالنه 1زیرکشت چغندرقند در دشت قزوین )طبق شکل 

هزار تن را دارند که نیازهای اولیه شرکت  93قابلیت تولید حدود 

ای از نیاز دهد. لذا این شرکت بخش عمدهمذکور را پوشش نمی

جوار های همرا با واردات از استان خود به محصول چغندرقند

کند مین میأ)زنجان، کرمانشاه و آذربایجان غربی( ت

(Parhizkari 2016).  بر این اساس، توسعه سطح سبز

محصول چغندرقند در دشت قزوین با پایبندی به اصول و 

بیمه محصوالت کشاورزی و  قالبهای حمایتی دولت در برنامه

مصون ماندن تولیدات به عمل آمده از مخاطرات و بالیای 

  شود.طبیعی امری مهم تلقی می

 

 
 (Parhizkari 2019) موقعیت جغرافیایی دشت قزوین و اراضی مستعد تولید چغندرقند در آن 1شکل 

 

 نتایج و بحث

ز انه بیان شد برای تعیین حجم نمو طور که قبالًهمان

رت صوهفرمول کوکران بفرمول کوکران استفاده شده که نتایج 

 زیر است:
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جهت نفر در نظر گرفته شد.  172بنابراین حجم نمونه 

تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. 

تا  70/0های مختلف پرسشنامه بین میزان آلفا برای قسمت

هر کدام از متغیرهای دست آمد. نتایج مربوط به پایایی  به 87/0

 آمده است. 2در جدول پرسشنامه 

 
 مقادیر آلفای کرونباخ 2جدول 

 
 تفسیر ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه لفهؤم

 خوب 82/0 8 عامل اجتماعی -1
 قابل قبول 79/0 9 موزشیآ -عامل ترویجی -2
 قابل قبول 76/0 13 مههای بی تمیزان رضایت کشاورزان از فعالی -3
 خوب 87/0 9 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه -4
 خوب 70/0 9 عامل اقتصادی -5
 خوب 83/0 5 عامل نهادی -6
 خوب 83/0 12 عامل دانش -7
 قابل قبول 70/0 10 نگرش کشاورزان به فعالیت های بیمه -8
 خوب 86/0 5 میزان خطرپذیری کشاورزان -9

 

 وصیف متغیرهای تحقیقت

راف های توصیفی )میانگین، میانه، انحآماره 3جدول 

ل حصوممعیار، کمترین و بیشترین مقدار( متغیر گسترش بیمه 

 هد.دثر بر آن را نشان میؤچغندرقند و هر یک از عوامل م

 رمالهای تحقیق باید ندر ابتدا قبل از بررسی فرضیه

اسمیرنوف -ولموگروفبودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون ک

 ای بررسی شود.تک نمونه

 صورت زیر می باشند:های این آزمون بهفرضیه

 متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد.: 

 متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد.: 
 

 بر آنمؤثر ک از عوامل های توصیفی متغیر گسترش و توسعه بیمه محصول چغندرقند و هر یآماره 3جدول 

 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 00/321 00/233 24/19 50/295 61/292 گسترش )توسعه( بیمه
 00/34 00/22 60/2 00/29 95/28 عامل اجتماعی
 00/38 00/28 20/3 50/34 46/33 زشیآمو -عامل ترویجی

 00/54 00/37 24/4 00/49 05/48 مههای بیمیزان رضایت کشاورزان از فعالیت
 00/41 00/29 89/2 00/34 01/34 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه

 00/38 00/25 80/2 00/33 41/32 عامل اقتصادی
 00/22 00/16 17/1 00/18 46/18 عامل نهادی
 00/48 00/32 17/4 00/41 01/41 عامل دانش

 00/42 00/30 22/3 00/39 79/37 های بیمهان به فعالیتنگرش کشاورز
 00/22 00/14 04/2 50/18 43/18 میزان خطرپذیری کشاورزان
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 -، آزمون کولموگوروف4بر اساس نتایج جدول 

داری برای ای، که مقدار سطح معنیاسمیرنوف تک نمونه

بیشتر شده است لذا  05/0های آن از لفهؤمتغیرهای تحقیق و م

شود. های ذکر شده پذیرفته میفرض نرمال بودن برای متغیر

( 05/0داری درصد اطمینان )در سطح معنی 95/0یعنی با 

شود، به علت فرضیه نرمال بودن برای متغیرها پذیرفته می

های لفهؤاینکه فرض نرمال بودن برای متغیرهای تحقیق و م

های تحقیق از آن پذیرفته شده است، لذا برای بررسی فرضیه

 شود. ون استفاده میآزمون همبستگی پیرس

 
 ای برای متغیرهای تحقیقاسمیرنوف یک نمونه -آزمون کولموگوروف 4جدول 

 
 نوع آزمون های مورد استفاده وضعیت نرمال بودن Z sigاسمیرنف  -کولموگرف  متغیرها

070/0 077/0 گسترش )توسعه( بیمه  پارامتریک نرمال  

138/0 245/0 عامل اجتماعی  کپارامتری نرمال  

226/0 184/0 وزشیآم -عامل ترویجی  پارامتریک نرمال  

408/0 171/0 های بیمهمیزان رضایت کشاورزان از فعالیت  پارامتریک نرمال  

179/0 256/0 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه  پارامتریک نرمال  

069/0 129/0 عامل اقتصادی  پارامتریک نرمال  

058/0 229/0 عامل نهادی  پارامتریک ال نرم 

09/0 179/0 عامل دانش  پارامتریک نرمال  

 نگرش کشاورزان به فعالیت های بیمه
 میزان خطرپذیری کشاورزان

215/0 

149/0 

07/0  

061/0  

 نرمال 

 نرمال 

 پارامتریک

 پارامتریک

 

گسترش بیمه محصول  برمؤثر عوامل  بررسی برای

 یباز ضر در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوینقند رچغند

 نتایج ی(کمی و پارامتر )متغیرها شد استفاده پیرسون همبستگی

 آمده است.  5آزمون در جدول  این از حاصل

 ،5همبستگی در جدول  آزمون از حاصل نتایج اساس بر

بین عامل اجتماعی و گسترش بیمه  پیرسون همبستگی ضریب

محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

، 000/0داری آزمون برابر با ، و سطح معنی726/0ر با براب

عامل کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

قند در بین کشاورزان رگسترش بیمه محصول چغند واجتماعی 

(. p<01/0وجود دارد )دار معنیرابطه چغندرکار دشت قزوین 

 است. ضریب مستقیم متغیر دو این بین رابطه بنابراین

آموزشی و گسترش  -بین عامل ترویجی پیرسون همبستگی

بیمه محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار دشت 

، 000/0داری آزمون برابر با ، و سطح معنی706/0برابر با قزوین 

عامل کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

 قند در بینرگسترش بیمه محصول چغند و آموزشی -ترویجی

وجود دارد دار معنیرابطه کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

(01/0>pبنابراین .) است.  مستقیم متغیر دو این بین رابطه

بین میزان رضایت کشاورزان از  پیرسون همبستگی ضریب

فعالیت بیمه و گسترش بیمه محصول چغندرقند در بین 

، و سطح 845/0برابر با کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

 01/0دست آمده که از  ه، ب000/0داری آزمون برابر با  یمعن

 و رضایت کشاورزان از فعالیت بیمهکمتر است، بنابراین بین 

قند در بین کشاورزان چغندرکار رگسترش بیمه محصول چغند
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 (. بنابراینp<01/0وجود دارد )دار معنیرابطه دشت قزوین 

 تگیهمبس است. ضریب مستقیم متغیر دو این بین رابطه

بین میزان خسارت بالیای طبیعی و گسترش بیمه  پیرسون

محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

، 000/0داری آزمون برابر با ، و سطح معنی687/0برابر با 

میزان کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

در قند رگسترش بیمه محصول چغند و خسارت بالیای طبیعی

وجود دارد دار معنیرابطه بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

(01/0>pبنابراین .) است. مستقیم متغیر دو این بین رابطه 

بین عامل اقتصادی و گسترش بیمه  پیرسون همبستگی ضریب

محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

، 000/0ر با داری آزمون براب، و سطح معنی738/0برابر با 

عامل کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

قند در بین کشاورزان رگسترش بیمه محصول چغند و اقتصادی

(. p<01/0وجود دارد )دار معنیرابطه چغندرکار دشت قزوین 

 نتایج اساس است. بر مستقیم متغیر دو این بین رابطه بنابراین

 همبستگی ضریب ،5 همبستگی در جدول آزمون از حاصل

بین عامل نهادی و گسترش بیمه محصول چغندرقند  پیرسون

، و 524/0برابر با در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

 01/0، بدست آمده که از 000/0داری آزمون برابر با سطح معنی

گسترش بیمه محصول  و نهادیعامل کمتر است، بنابراین بین 

-معنیرابطه غندرکار دشت قزوین قند در بین کشاورزان چرچغند

 متغیر دو این بین رابطه (. بنابراینp<01/0وجود دارد )دار 

بین عامل دانش و  پیرسون همبستگی است. ضریب مستقیم

گسترش بیمه محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار 

داری آزمون برابر با ، و سطح معنی758/0برابر با دشت قزوین 

عامل کمتر است، بنابراین بین  01/0مده که از دست آ ه، ب000/0

قند در بین کشاورزان رگسترش بیمه محصول چغند و دانش

(. p<01/0وجود دارد )دار معنیرابطه چغندرکار دشت قزوین 

 است. ضریب مستقیم متغیر دو این بین رابطه بنابراین

بین نگرش کشاورزان و گسترش بیمه  پیرسون همبستگی

در بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین محصول چغندرقند 

، 000/0داری آزمون برابر با ، و سطح معنی741/0برابر با 

نگرش کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

قند در بین کشاورزان رگسترش بیمه محصول چغند و کشاورزان

(. p<01/0وجود دارد )دار معنیرابطه چغندرکار دشت قزوین 

 است. ضریب مستقیم متغیر دو این بین رابطه بنابراین

و گسترش  میزان خطرپذیری کشاورزانبین  پیرسون همبستگی

بیمه محصول چغندرقند در بین کشاورزان چغندرکار دشت 

، 000/0داری آزمون برابر با ، و سطح معنی632/0برابر با قزوین 

میزان کمتر است، بنابراین بین  01/0دست آمده که از  هب

قند در رگسترش بیمه محصول چغند وذیری کشاورزان خطرپ

وجود دارد دار معنیرابطه بین کشاورزان چغندرکار دشت قزوین 

(01/0>pبنابراین .) است.  مستقیم متغیر دو این بین رابطه 
 

 نتایج حاصل از برآورد ضرایب همبستگی پیرسون بین  5جدول 

 متغیرهای تحقیق
 

 ضریب همبستگی پیرسون متغیر

 **726/0 امل اجتماعیع

 **706/0 موزشیآ -عامل ترویجی

 **845/0 های بیمهمیزان رضایت کشاورزان از فعالیت

 **687/0 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه

 **738/0 عامل اقتصادی

 **524/0 عامل نهادی

 **758/0 عامل دانش

 **741/0 نگرش کشاورزان

 **632/0 میزان خطرپذیری کشاورزان

 درصد  یک داری در سطح** معنی
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گسترش بیمه  وهای عامل اقتصادی لفهؤمارتباط 

 محصول چغندرقند

ن همانطور که در عنوان تحقیق نیز گفته شد، در ای

 واقتصادی های لفهؤم داریرابطه معنیپژوهش بررسی 

 ساسا بر. باشدمدنظر میگسترش بیمه محصول چغندرقند نیز 

 ضریب ،6همبستگی در جدول  نآزمو از حاصل نتایج

ا عامل اقتصادی بهای لفهؤمهر یک از  پیرسون همبستگی

ه دار بمتغیر گسترش بیمه محصول چغندرقند مثبت و معنی

 .دست آمد
 

 و عامل اقتصادیهای لفهؤمآزمون همبستگی بین هر یک از  6جدول 

 گسترش بیمه محصول چغندرقند
 

 مقدار ضریب همبستگی مولفه

 **410/0 های تولیدادهتهیه نه

 **409/0 کمک هزینه تولید

 **228/0 عملکرد محصول

 **301/0 موقعیت اعتباری

 **291/0 تولید محصول پر ریسک

 **479/0 بازپرداخت بدهی

 درصد  یک داری در سطح** معنی

 

عامل اقتصادی بر های مؤلفه، همه 6بر اساس جدول 

داری دارد. ثبت و معنیمتأثیر گسترش بیمه محصول چغندرقند 

عامل های مؤلفهعنوان یکی از  مولفه بازپرداخت بدهی به

بر گسترش بیمه محصول چغندرقند تأثیر اقتصادی بیشترین 

های لفهؤمتوان گفت که بهبود هر کدام از می دارد. به طور کلی

تواند در گسترش بیمه محصول چغندرقند میعامل اقتصادی 

 باشد.ثیرگذار أت
 

 ج حاصل از تحلیل رگرسیوننتای

ثر ؤمکنندگی هریک عوامل بینیبرای بررسی نقش پیش

 قند در بین کشاورزان چغندرکاربر گسترش بیمه محصول چغندر

که نتایج آن در شد رگرسیون استفاده تحلیل دشت قزوین از 

، 7دست آمده از جدول  با توجه به نتایج به ارائه گردید.، 7جدول 

توسعه و  کنندگیبینینقش پیشالعه همه عوامل مورد مط

. با توجه به مقدار بتا را دارندگسترش بیمه محصول چغندرقند 

(Beta) متغیر میزان رضایت کشاورزان از  دست آمده؛ به

کنندگی را دارا بینیهای بیمه بیشترین نقش پیشفعالیت

 های بعدی قرار دارند. باشد و سایر متغیرها در رده می

  متغیرهای مؤثر بر گسترش بیمه محصول چغندرقندکنندگی بینیحاصل از تحلیل نقش پیشج نتای 7جدول 

 
 شاخص آماری

 متغیر پیش بین

R 2R F B Beta T Sig 

 عامل اجتماعی
 وزشیآم -عامل ترویجی

 های بیمهمیزان رضایت کشاورزان از فعالیت
 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه

 عامل اقتصادی
 یعامل نهاد

 عامل دانش
 نگرش کشاورزان به فعالیت های بیمه

 میزان خطرپذیری کشاورزان

726/0 
706/0 
845/0 
687/0 
738/0 
524/0 
758/0 
741/0 
632/0 

527/0 
498/0 
714/0 
472/0 
545/0 
275/0 
574/0 
550/0 
339/0 

090/189 
613/168 
462/423 
793/151 
661/203 
398/64 
982/228 
602/207 
945/112 

364/5 
242/4 
833/3 
568/4 
073/5 
574/8 
494/3 
426/4 
951/5 

726/0 
706/0 
845/0 
687/0 
738/0 
524/0 
758/0 
741/0 
632/0 

751/13 
958/12 
578/20 
320/12 
271/14 
025/8 
132/15 
408/14 
628/10 

01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
01/0>p 
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 آزمون فریدمن

 -اجتماعی، ترویجی عوامل از ر کدامه بندیرتبه جهت

زان هاای بیماه، میاآموزشی، میزان رضایت کشاورزان از فعالیت

ادی، خسارت بالیای طبیعی در منطقه، عامل اقتصادی، عامل نه

ن هاای بیماه و میازاعامل دانش، نگرش کشاورزان به فعالیات

 بر گسترش و توسعه بیمه محصاولثر ؤم خطرپذیری کشاورزان

 فرضیه بدین منظور، گردید. استفاده فریدمن ز آزمونا چغندرقند

 آماری ذیل مورد بررسی قرار گرفت. 

0H: گساترش و بر ثر ؤممیانگین هریک از عوامل  رتبه

  با هم برابر هستند.توسعه بیمه محصول چغندرقند 

1H: بار ثر ؤمامیانگین عوامال  حداقل یک زوج از رتبه

، تفاوت معنااداری باا دگسترش و توسعه بیمه محصول چغندرقن

 هم دارند.

، چاون 8در جادول  های آزمون فریدمنبا توجه به داده

( 05/0) ا( کمتر از میزان خط00/0دار محاسبه شده )سطح معنی

میانگین هریک از عوامل  مبنی بر برابری رتبه 0H است، فرضیه

شود و بر گسترش و توسعه بیمه محصول چغندرقند رد میثر ؤم

ثر بار ؤی بار وجاود تفااوت هریاک از عوامال مامبن 1Hفرض 

شاود. ، پذیرفتاه میترش و توسعه بیمه محصاول چغندرقنادگس

 هماه عوامال عوامال ،9با توجه به نتاایج جادول بدین ترتیب 

آموزشاای، میاازان رضااایت کشاااورزان از  -اجتماااعی، ترویجاای

های بیمه، میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه، عامل فعالیت

عامل نهادی، عامال داناش، نگارش کشااورزان باه اقتصادی، 

های بیمه و میزان خطرپذیری بر گسترش بیمه محصول فعالیت

 73/2هستند. عامل اقتصادی باا میاانگین رتباه ثر ؤمچغندرقند 

باشاد. میازان رضاایت باالترین رتبه را در بین عوامال دارا مای

عای های بیمه و میزان خسارت بالیاای طبیکشاورزان از فعالیت

 های دوم و سوم قرار دارند.در منطقه در رتبه

 
 بر گسترش بیمه محصول چغندرقندمؤثر بندی هریک از عوامل جهت رتبه نتایج آزمون فریدمن 8جدول 

 
 نتیجه آزمون میزان خطا (sig) دارسطح معنی (dfدرجه آزادی)  کای دو محاسبه شده

49/10  3 00/0  05/0   H0 رد  

 

 مون فریدمن جهت تعیین رتبه هر کدام از عواملنتایج آز 9جدول 

 
 رتبه میانگین رتبه ندبر گسترش و توسعه بیمه محصول چغندرقمؤثر عوامل 

 هفتم 09/2 عامل اجتماعی
 پنجم 14/2 آموزشی -عامل ترویجی

 دوم 64/2 های بیمهمیزان رضایت کشاورزان از فعالیت
 ومس 49/2 میزان خسارت بالیای طبیعی در منطقه

 اول 73/2 عامل اقتصادی
 نهم 01/2 عامل نهادی
 ششم 11/2 عامل دانش

 هشتم 03/2 نگرش کشاورزان به فعالیت های بیمه
 چهارم 4/2 میزان خطرپذیری کشاورزان
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  و پیشنهادهاگیری نتیجه

که عوامل اجتماعی، طور کلی نتایج نشان داد به

گرش کشاورزان نآموزشی، اقتصادی، نهادی، دانش،  -ترویجی

های بیمه، میزان خطرپذیری کشاورزان، میزان به فعالیت

های بیمه، میزان خسارت بالیای رضایت کشاورزان از فعالیت

بر توسعه و گسترش بیمه محصول چغندرقند طبیعی در منطقه 

باشند. این نتیجه با نتایج مطالعه امیری کچمی و میمؤثر 

عبدالمالک و  (2010)ن سینگرمن و همکارا، (2018)همکاران 

با توجه به اینکه باشد. همچنین همسو می (2013)و همکاران 

)رتبه اول( در گسترش بیمه ثر ؤمعامل اقتصادی عامل بسیار 

شود که در شود پیشنهاد میمحصول چغندرقند محسوب می

مقدار غرامت پرداختی جهت محصول چغندرقند تجدید نظر 

رداد را به موقع به کشاورزان گردد و غرامت مشخص شده در قرا

در این صورت کشاورزان با دریافت غرامت بیمه  پرداخت نمایند.

در رفع مشکالت اقتصادی خود با بهبود موقعیت توانند می

های خرید سم، بذر، هزینهمین أتهای اعتباری، اولویت

هزینه حق بیمه محصول مین أتها، تهیه کود، بازپرداخت بدهی

نیز در زمینه روند تولید با اولویت مواردی  برای سال آتی و

همچون کمک به ادامه تولید، کمک به افزایش تولید سالیانه 

کمک به افزایش درآمد سالیانه آنها  در نهایتکه  نمایند

های بسیار باالی فعالیت خطرپذیریلذا با توجه به  انجامد، می

ز بخش کشاورزی در برابر عوامل قهری و با هدف جلوگیری ا

تعطیلی واحدهای خسارت دیده و همچنین کمک به تقویت 

بر افزایش اعتبارات  توان تولیدی کشاورزان، ضروری است عالوه

و تسهیالت موردنیاز برای استمرار تولید پایدار، در شرایط 

های حمایتی در بحرانی نیز توزیع سم، بذر و کود از طریق کانال

مل دانش بر گسترش بیمه نتایج نشان داد عا .اولویت قرار گیرد

دار دارد. لذا پیشنهاد مثبت و معنیثیر أتمحصول چغندرقند 

شود که به کشاورزان آموزش دسته جمعی و انبوهی داده  می

های انبوهی بیشتر استقبال زیرا کشاورزان از آموزش ،شود

ها استفاده های آموزشی در این کالستوان از فیلمکنند و می می

تر که سطح سواد باالتری ای کشاورزان جوانکرد، همچنین بر

دارند، نشریات و مجالت ترویجی با محتوای مناسب تهیه کرد 

نتایج نشان که نگرش ها ارسال نمود. و به طور منظم برای آن

دار در گسترش بیمه محصول چغندرقند مثبت و معنیثیر أتنیز 

طریق شود نگرش مثبتی در کشاورزان از دارد، لذا پیشنهاد می

 پرداخت به موقع غرامت و مناسب بودن آن صورت گیرد.

سویی و شود، بستر مناسبی جهت همهمچنین پیشنهاد می

همکاری بیشتر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و بخش 

ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی ایجاد شود تا 

وری را از بیمه محصوالت کشاورزی کشاورزان حداکثر بهره

های عالوه فعالیتهها کاسته شود. به و اتالف انرژیکسب نمود

برداران در مناسب جهت بهبود نگرش کشاورزان و بهره

اقتصادی خصوص اهمیت بیمه محصوالت شکاورزی در توسعه 

نتایج نشان داد که عامل و توسعه ملی صورت پذیرد. 

در گسترش بیمه محصول ثر ؤمخطرپذیری یکی از عوامل 

شود با توجه به اینکه کشاورزان ذا پیشنهاد میچغندرقند است، ل

گیرند، استفاده از کشاورزان پیشرو و خطرپذیر از یکدیگر الگو می

در زمینه تشویق سایر کشاورزان به بیمه محصول چغندرقند 

با توجه به مشاهدات  در این زمینه باشد.ثر ؤمتواند گامی می

نقش  میدانی صورت گرفته و نتایج حاصل شده در خصوص

ترویجی در توسعه بیمه  -دار عامل آموزشیمثبت و معنی

محصول چغندرقند، شایان ذکر است که مناطق مورد نظر در 

ترویجی از پتانسیل باالیی  -های آموزشیزمینه برگزاری کالس
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کنند. ها استقبال میبرخوردار بوده و از تشکیل اینگونه کالس

ها بازنگری این برنامه شود در کلیات و جزئیاتلذا پیشنهاد می

ها از لحاظ محتوایی، مکان و زمان، شود و تا حد امکان برنامه

مناسب جامعه هدف طراحی و اجرا شوند و به این نکته باید 

های آموزشی و توجه داشته باشیم که جهت برگزاری دوره

بایست نیازسنجی صورت گیرد و یک ترویجی از هر منطقه می

توان به تمام مناطق تعمیم داد، ی را نمیترویج -برنامه آموزشی

 به دلیل اینکه شرایط یک منطقه با منطقه دیگر متفاوت است.
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 محترم وسیله نویسندگان از حمایت مالی معاونتبدین
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