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چکیده
رخ ریسک براي مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی ین مطالعه کاربرد نیمادر

زمانی يکشاورز چغندرکار براي دوره120هاي مربوط به رخ ریسک از دادهیابی به نیمبراي دست. شده است
ها از دو معیار فراوانی حاصل از هر یک از ریسکهايبراي ارزیابی خسارت. بهره گرفته شده است86-1384

ترین نتایج نشان داد که بزرگ. وقوع ریسک و میزان اثر ریسک  و سرانجام ماتریس ریسک استفاده شده است
نسبت به سال 1385در سال . ي با ریسک پایین بوده است، ناحیههاي ریسک به لحاظ فراوانی ریسکناحیه

هاي مربوط به حیوانات وحشی افزایش و اثر دریافت نشدن به موقع وام کاهش یافته کفراوانی ریس، 1384
اثر ریسک حیوانات وحشی، نیروي کار با مهارت ناکافی، 1386نسبت به سال 1385است در حالی که در سال 

با . فته استافزایش یاهاهاي باالي اعتبارات و کاهش یارانهبود نیروي کار، هزینههاي هرز، کمریسک علف
.نهاد شداي پیشها و طراحی الگوها و پوشش بیمهرخ ریسک در مدیریت ریسکها، استفاده از نیمتوجه به یافته
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مقدمه
بخـش بـا مخـاطرات       ایـن   . صادي اسـت  هاي اقت ترین فعالیت کشاورزي یکی از پر مخاطره    

مواجه است که افزون بر     ) آوري و غیره  ریسک قیمتی، تولیدي، بازار، مالی، نهادي، فن      (مختلف  
تحت تاثیر قرار دادن تولید و سـاختار آن، موجـب ایجـاد نوسـانات درآمـدي در سـطح خـرد                      

کـشاورزي و  "جـامع  ينتـایج مطالعـه    .شـود کنندگان می و در نتیجه کاهش رفاه تولید     ) مزرعه(
تـرین عامـل،   درصد از کشاورزان کانادا، مهم95نشان داد که از نقطه نظر ) 2000("غذاي کانادا 

ترین درصد سالمتی و امنیت شخصی را مهم       60درصد ریسک تولید و      91. ریسک قیمت است  
اعتبـارات،  عوامل محیطـی،    : اند از دیگر عوامل به ترتیب اهمیت عبارت بوده      . اندعامل برشمرده 

بر روي کشاورزان کالیفرنیا نشان     ) 1998(ي بالنک   مطالعه. پذیرش بازار و مشکالت نیروي کار     
ترین منابع ریسک، ریسک بازار و سـپس ریـسک تولیـد           داد که از نقطه نظر این کشاورزان مهم       

نظـر   ترین منابع ریسک از نقطه    نشان داد که مهم   ) 2005(ي علیمی و وال     ي مطالعه نتیجه .است
دیگر منابع ریـسک بـه ترتیـب        . کشاورزان نیجریه قیمت ستانده و پس از آن قیمت نهاده است          

رسـی بـه سـرمایه و       هـا، نداشـتن دسـت     سالی، آفات و بیمـاري    اهمیت عبارت بودند از خشک    
چنین این مطالعه نشان داده است که کشاورزان در به کارگیري راهبردهاي مـدیریت           هم. سرقت

در مطالعه بر روي دامداران هند نشان       ) 2006(کاران  بردهان و هم   .کنندمی ریسک ضعیف عمل  
هـاي دام،   وضعیت سالمت خانواده، بیمـاري    : ازاند  ترین منابع ریسک عبارت بوده    دادند که مهم  

کـاران  ي فوسـون و هـم  مطالعـه . ايهـاي توسـعه  دوري مراکز تلقیح مصنوعی و نبـود حمایـت    
درصد کشاورزان نوسانات قیمـت      7/43اپن، نشان داده که از نظر       بر روي کشاورزان ژ   ) 2003(

درصـد   63/30. شـود ترین ریسک تولید میوه و سـبزیجات محـسوب مـی          بازار به عنوان بزرگ   
از نظـر   . انـد درصد، آب و هوا را عامل اصلی ریـسک عنـوان کـرده             32/30کشاورزان، آفات و    

به . ترین ریسک تولید است   بازار بزرگ  درصد تولیدکنندگان ماهی مشکالت افت قیمت      82/81
. ترین ریسک تولیـد اسـت  ها بزرگ ومیر بچه ماهی  درصد از تولیدکنندگان مرگ    73/72ي  عقیده

ترین ریسک تولید نوسانات قیمـت بـازار اسـت    در مجموع و براي دو گروه تولید کننده، بزرگ   
. شودي مازاد و نبود اطالعات بازار ناشی میکه از عرضه
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هـا  ي دولـت  آوري تولید غذا، تغییر برنامـه     شدن بازارهاي کشاورزي، نوآوري در فن      انیجه
هـاي فـراروي کـشاورزان را    هاي پایین محصوالت کشاورزي، ریـسک    براي کشاورزي و قیمت   

وجـود ریـسک، سـودآوري بخـش کـشاورزي را کـاهش             ). 2002برد و بـاري،     (دهدتغییر می 
هاي نهاده و ستانده در کـشاورزي و پـایین بـودن سـطح            قیمتبه دلیل نوسانات باالي      .دهدمی

از سـوي دیگـر     . شـود هاي مصرفی این امر تشدید می     قیمت کاالهاي کشاورزي نسبت به نهاده     
طوري که کشاورز در بازپرداخـت وام،       موجب نبود اطمینان درآمد در بخش کشاورزي شده به          

ي خود با   هاي ضروري خانواده  رداخت هزینه هاي ثابت و در بسیاري از موارد، پ       پرداخت هزینه 
هاي دیگر اقتـصادي، وجـود ریـسک        سرانجام و در مقایسه با بخش      .شدنگرانی مواجه خواهد    

.دهدگذاري را در این بخش کاهش میباال در بخش کشاورزي، سرمایه
هاي اقتصادي بر مدیریت ریـسک بـه عنـوان عامـل کلیـدي              ي بخش هاي اخیر همه  در سال 

ریـسک  ). 2004کیگـان،  (اند  گذاران تاکید کرده  یابی به اهداف و حفظ سرمایه     قیت در دست  موف
است و مدیریت صحیح ریـسک ایـن امکـان را فـراهم         در بازدهی ) نبود حتمیت (عدم حتمیت   

یابی به اهداف مطلوب، ایجـاد محـدودیت بـه          کند تا اهدافی مانند افزایش اطمینان در دست       می
هـاي  اي از تهدیدات و گرفتن تصمیمات آگاهانـه در فرصـت          طوح کمینه شکلی مناسب براي س   

در : مدیریت ریسک مبتنی بر آن است که سه گام زیر مورد توجه قرار گیرد             . مساعد تحقق یابند  
هـا  در گام دوم، به ارزیابی آن. رو استهایی روبهگام اول الزم است سازمان بداند با چه ریسک    

ریـسک  1رخها بپردازد که مجموع این دو مرحله بـه ترسـیم نـیم          د آن دااز نقطه نظر احتمال رخ    
.شودهاي مقابله با ریسک اشاره میدرگام سوم به راه. انجامدمی

ي کشاورزي به عنوان یکـی از ابزارهـاي         ي دانش و خدمات، بیمه    در گذر زمان و با توسعه     
قـدم در مـدیریت ریـسک       گونه کـه اشـاره شـد اولـین          همان. است کنترل ریسک طراحی شده   

اي توانـد در طراحـی نظـام بیمـه    این امر از سوي دیگـر مـی     . هاي موجود است  شناخت ریسک 
گریـزي  کارآمد مفید واقع شود که اهمیت این مساله با توجه بـه تـاثیر مثبـت بیمـه بـر ریـسک         

ایـن  بـا توجـه بـه    ). 1387کـاران،  و احسان و هم1380ترکمانی، (شودکشاورزان  دو چندان می
____________________________________________________

1-Risk profile
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. رخ ریسک را طراحی کـرد توان نیمها میراه با تعیین احتمال وقوع هر یک از ریسکمساله، هم 
هاي اول و دوم است کـه موجـب   ارزیابی ریسک در گام1سازيرخ ریسک عبارت از مستند    نیم
تـر  هاي ریسکی آسـان   هاي مختلف تعیین شود، تشخیص اولویت     احتمال وقوع ریسک  : شودمی

آمدهاي قابل تحمـل و غیـر قابـل تحمـل از ریـسک      گیري و قضاوت در مورد پی    شود، تصمیم 
ها و افراد درگیر    هاي مقابله با ریسک ثبت شود، وظایف هر یک از سازمان          صورت گیرد، روش  

تـر  ها، بازبینی و پایش ریسک سـاده      مدیریت ریسک مشخص شود و با توجه به پویایی ریسک         
).2004کیگان، (شود 

ي تعریف ارایه شده و با توجه به این که بخـش مهمـی از زیـان صـندوق بیمـه                    با توجه به  
هـا و احتمـاالت آن، ترکیـب و    محصوالت کشاورزي وابسته به نداشتن شناخت کامـل ریـسک   

رخ ریــسک بــه عنــوان زایــی آن اســت؛ اهمیــت و ضــرورت بررســی نــیمي خــسارتدرجــه
رخ ریـسک   تعیـین نـیم   . شـود ار مـی  ي اطالعات الزم براي مدیریت ریـسک آشـک        کنندهتدوین

ي محصوالت کـشاورزي بتوانـد   آورد تا صندوق بیمه  محصوالت زراعی این امکان را فراهم می      
ي هـا را داشـته باشـد تـا بـا اسـتفاده از آن و در نتیجـه                  از یک سـو تـصویر کـاملی از ریـسک          

زي، زیـان   ي محـصوالت کـشاور    گذاري بیمـه  ریزي مناسب براي قیمت   گزاري و برنامه  سیاست
از سـوي   . اي سودآور تبدیل شـود    ترین اندازه رسانده و در گذر زمان به مجموعه        خود را به کم   

ي محصوالت کشاورزي ایجـاد  اي الزم، شرایطی براي صندوق بیمهدیگر با ایجاد الگوي مطالعه   
جه قرار  رخ ریسک تعیین و پویایی آن مورد تو       ها، نیم شود تا هر ساله قبل از تعیین حق بیمه        می

رخ ریـسک محـصوالت کـشاورزي، حـق         گیرد تا با آگاهی کامل از تغییرات ایجاد شده در نیم          
ي قیمتی جدیدي را  هاي اصلی و جدید تعیین و بسته      بیمه را به طور مطلوب و مبتنی بر ریسک        

ي ي بیمـه رخ ریـسک، فـضا و اطالعـات الزم را در حـوزه    ي آخر این کـه نـیم     نکته. ارایه دهد 
اي جدید  گزاران بتوانند نظام بیمه   ریزان و سیاست  آورد تا برنامه  ت کشاورزي فراهم می   محصوال

از این رو این مطالعه     . هاي جدید داشته باشند   هاي جدید و یا پوشش ریسک     را مبتنی بر ریسک   

____________________________________________________
1 - Documentation
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کردي نوآورانه، بـه تعیـین و تـصویر         به عنوان پژوهشی کاربردي در این حوزه در ایران و روي          
.یسک چغندر قند آبی در استان خراسان شمالی پرداخته استرخ رنیم

روش تحقیق
ي مـستندسازي دو گـام    رخ ریـسک نتیجـه    نـیم -رخ و ماتریس ریسک   الگوي طراحی نیم  

فراینـد پـنج   ). 2004کیگـان،  (ها است اولیه در مدیریت ریسک یعنی شناسایی و ارزیابی ریسک       
.رت زیر طراحی شده استرخ ریسک به صوي نیماي براي تهیهمرحله

هاي موجود در   ي ریسک اي و ادبیات موضوع کلیه    با استفاده از مطالعات کتابخانه     -گام اول 
هـاي  هـاي تولیـد، ریـسک   ي ریسک شامل ریـسک دسته9بخش کشاورزي شناسایی شده و در      
آوري، ریــسک مــشکالت نیــروي کــار، ریــسک هــاي فــنقیمتــی، ریــسک خــسارت، ریــسک

بنـدي شـده اسـت      رسـانی طبقـه   هاي فنی و ریـسک اطـالع      هاي نهادي، ریسک  کاعتبارات،ریس
).1جدول(

.ارایه شده است) 1(اند که در جدول ها شناسایی شدهابعاد مختلف این ریسک-گام دوم
تر منابع به طور عمـده ا ز دو      در بیش . هاي ابعاد ریسک شناسایی شده است     شاخص -گام سوم 

ها استفاده شـده    گیري و ارزیابی ریسک   ریسک براي اندازه   "2یزان اثر م"و   "1احتمال وقوع "بعد  
ي سـازمان   ي توسـعه  ؛ برنامـه  2002؛ اسـتونبرنر،    2004؛ کیگان،   2004کاران،  هیوت و هم  (است  
، در حـالی کـه در برخـی دیگـر از منـابع،              )2003هاي هرتفورد شـایر غربـی،       بیمارستانو   2006ملل،  

توانایی سازمان در واکـنش     "و  ) 1998کلین و کورك،    ("مینان برآورد نبود اط  "معیارهایی مانند   
چنـین معیارهـایی ماننـد    هـم . نیز مطرح شده است) 1996کاران، مک درموت و هم  ("به ریسک 

نیز بـه عنـوان      "کارآمدي و سرعت مقابله با ریسک     "و   "تاثیر بالقوه بر پروژه   "،  "احتمال وقوع "
در ). 1386کـاران،   جبل عاملی و هم   (ستفاده قرار گرفته است     بندي ریسک مورد ا   معیارهاي رتبه 

این مطالعه از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک اسـتفاده شـده و وزن هـر دوي                   

____________________________________________________
1-Outcomes probability
2-Impact
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در این مطالعـه، فراوانـی ریـسک، درصـدي از           . ها یکسان در نظر گرفته شده است      این شاخص 
میـزان اثـر    . رو شده است  ریسک مورد نظر روبه    ها با کشاورزان هستند که محصوالت زراعی آن     

.ریسک متوسط، درصد خسارتی است که به محصوالت زراعی کشاورزان وارد شده است
پـردازد کـه از     هـا مـی   هاي حاصل از هر یک از ریـسک       این گام به ارزیابی خسارت     -گام چهارم 

جـامعی طراحـی شـد کـه در آن          ي  نامهدر این مرحله پرسش   . ي میدانی انجام شده است    طریق مطالعه 
ي مـورد  سـپس بـا نمونـه   . ها لحاظ شدراه ابعاد آنهاي شناسایی شده در گام اول به هم     ي ریسک همه

از طریق جلسات بحثی کـه بـا حـضور کارشناسـان زراعـت      -نظر از کشاورزان استان خراسان شمالی  
کـشاورزان اسـتان    . شده اسـت   فاکتورهاي گام سوم براي هر یک از ابعاد ریسک ارزیابی          -تشکیل شد 

هـاي  از این رو اطالعات به دست آمده بـراي ریـسک          . به طور عمده محصوالت زراعی متنوعی دارند      
اي از محصوالت زراعی را در بر گرفته که شامل، گندم آبی، گندم دیـم، جـو                 ي گسترده مختلف، دامنه 

در ایـن  . پیـاز و عـدس دیـم اسـت     آبی، جو دیم، ذرت، پنبه، برنج، چغندر قند، گوجه فرنگی، خیـار،           
.مطالعه فقط به  نتایج چغندر قند اشاره شده است

:این گام شامل سه بخش جداگانه به شرح زیر است-گام پنجم
هاي آمـار توصـیفی بـراي    در این بخش با استفاده از تحلیل-1فراوانی و اثر ریسک  -الف

د کـشاورزان خـسارت دیـده از        هاي مختلـف، متوسـط درصـ      هر یک از ابعاد ریسک و ریسک      
ریسک مورد نظر و نیز متوسط میزان خسارت وارد شده به گندم آبی تعیین شد که به ترتیب به                  

کند که بـه ترسـیم      هاي الزم را براي دو بخش بعدي فراهم می        عنوان فراوانی و اثر ریسک، داده     
دهـد،  را تـشکیل مـی   رخ ریـسک    سازي ارزیابی ریسک که نیم    مستند. پردازندرخ ریسک می  نیم
تواند به دو شکل ماتریسی و گرافیکی نمایش داده شود که در این مطالعه از شکل ماتریـسی    می

.استفاده شده است
بنـدي  هـاي معمـول بـراي طبقـه    مـاتریس ریـسک یکـی از روش      -2ماتریس ریـسک   -ب
یـک  .کنـد هاي کلیدي کمک میبندي و مدیریت ریسک   ها است که به تشخیص، اولویت     ریسک

:هاي زیر را دارا باشدماتریس ریسک موثر بایستی ویژگی

____________________________________________________
1 - Frequency and impact of risk
2 - Risk matrix
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به سادگی قابل فهم و کاربرد باشد.
هاي کمی ریسک نباشدهاي گسترده از تحلیلاستفاده از آن نیازمند آگاهی.
راهنماي شفافی براي کاربرد داشته باشد.
از ي سازگاري از احتماالت را شامل شود به طـوري کـه طیـف کـاملی       دامنه

.هاي بالقوه را پوشش دهدریسک
هاي قابل تحمل و غیر قابل تحمل را ارایه کندتعریف شفافی از ریسک.
توضیح کاملی از پیامدهاي ریسک داشته باشد.
چگونگی کاهش ریسک غیر قابل تحمل به سطح قابل تحمل را نشان دهد.
هاي کاهش ریسک ارایه کندراهنماي کامل و شفافی براي راه.

ماتریس ریسک شامل فراوانی وقوع ریـسک در         -رخ ریسک در این تحقیق    ي طراحی نیم  وهنح
از ایـن   . شـود قسمت تقسیم می   5تا   3هر یک از محورها به      . یک محور و اثر ریسک در محور دیگر است        

توانـد ابعـاد   تـر مـی  هـاي جزیـی  است کـه در بررسـی  5×5تا  3× 3هایی  هاي ریسک، ماتریس  رو ماتریس 
امنیـت شخـصی، امنیـت اجتمـاعی،        : چـون تواند شامل مواردي هـم    اثر ریسک می  . تري داشته باشد  دهگستر

ها یا اخالل در فعالیت اقتصادي، شهرت بنگاه یا سازمان و مـوارد قـانونی    اثرات محیطی، خسارت به دارایی    
یـزان خـسارت    گیـري، م  که در این مطالعه طراحی شده است معیار تـصمیم          6× 6در ماتریس ریسک    . باشد

.وارده به درآمد ناخالص هر یک از محصوالت به عنوان معیار اثر ریسک در نظر گرفته شده است
احتمال، بـه طـور     . ي فراوانی ریسک نیز تعریف شود     ي اثر ریسک باید دامنه    پس از تعیین دامنه   

شـود کـه    ي زمانی معین تعریف مـی     آمد مورد نظر در دوره    داد پی معمول به صورت فراوانی رخ    
ي ریسک را تشکیل    هاي ماتریس ریسک یک خانه    هر یک از خانه   . تواند سال یا غیر آن باشد     می
هـا در  پس از طراحی، هـر یـک از ریـسک   . دهد که هر یک نمایانگر سطحی از ریسک است       می

هـاي ریـسک    به طور معمول، سه نوع از ماتریس      . شودگذاري می هاي ریسک جاي  یکی از خانه  
:گیرده قرار میمورد استفاد
هـا  در ایـن نـوع مـاتریس       -هاي ریـسک بـه طـور کامـل کیفـی          ماتریس

.ها به صورت کیفی یا توضیحی استبندي ریسکتقسیم
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بندي محورها بـه    که در آن تقسیم    -هاي ریسک به طور کامل کمی     ماتریس
.پذیر استصورت کامل، کمی یا مقیاس

کـه در آن یکـی از   کمـی اسـت  یـک مـاتریس نیمـه   -هاي ترکیبـی  ماتریس
به صورت کمی و مقیاس دیگر به صـورت کیفـی           ) به طور معمول فراوانی   (ها  مقیاس

.شودبیان می
ي سـمت راسـت هـر خانـه نمـایش داده            بیشینه ریسک مربوط به هر خانه در باالترین گوشـه         

ونـه  بـراي نم  . کننـد ها ارایـه مـی    ي ریسک ها معیارهایی منطقی براي مقایسه    این ارزش . شودمی
، ریسک پـایین   100تا   10اي بین   ، ریسک متوسط بیشینه   100اي باالتر از    ریسک باال باید بیشینه   

داشـته   1تر مـساوي    اي کوچک پوشی، بیشینه و ریسک قابل چشم    100تا   10اي بین   باید بیشینه 
ي بایستی توجه شود که نواحی ریسک با هم مرتبط است و به طـور الزامـی یـک ناحیـه                   . باشد

هاي توضیحی در مـورد     شود که از قضاوت   از این رو توصیه می    . کندل جداگانه را ارایه نمی    کام
براي نمونـه  (هاي موردي استفاده شود ها از برچسبشود و براي تمایز آن   نواحی ریسک پرهیز    

).و به همین ترتیب1ي پوشی از ریسک ناحیهبه جاي ریسک قابل چشم
سه ماتریس بـراي سـه   . ریسک استفاده شده است5× 5می در این مطالعه از یک ماتریس ک      

طبقه براي فراوانی ریـسک در     5در این ماتریس    . طراحی شده است  ) 1384-1386(سال مطالعه   
تـا  50درصد، 50تا   20درصد،   20تا   10درصد،   10تا   0نظر گرفته شده است که شامل فراوانی      

بندي شده  دسته طبقه  5ریسک نیز در    ) راث(میزان خسارت   . درصد است  100تا   70درصد و    70
5تـا    1درصد،   1تا  ) 0(درصد، خسارت صفر    ) 0(ها شامل میزان خسارت صفر      این طبقه . است

ي سپس با توجـه بـه شـیوه   . درصد خسارت بوده است100تا 10درصد و بین   10تا   5درصد،  
يناحیـه 6ها در ام ریسکسرانج. ها تعیین شده استي هر یک از خانهدهی یاد شده، نمرهنمره

1ي  ناحیـه . هاي رنگ نمایش داده شـده اسـت       بندي شده که هر یک با یکی از طیف        عمده طبقه 
ي ریـسک   این نواحی با توجه بـه نمـره       ). ي ریسک باالترین ناحیه (6ي  تا ناحیه ) ریسک پایین (

هـاي  ي از نمـره   اگذاري شده و هر کدام شـامل دامنـه        هاي ماتریس ریسک، نمره   هر یک از خانه   
ي سـوم   ، ناحیـه  10تـا    5ي دوم دامنه    ، ناحیه )0(ي صفر   ي اول ریسک نمره   ناحیه. ریسک است 
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ي پـنجم شـامل     ، ناحیـه  500تـا    100تر از   ي چهارم دامنه بزرگ   ، ناحیه 100تا   70ي  شامل دامنه 
. شودرا شامل می1000هاي باالتر از ي ششم دامنه نمرهو ناحیه1000تا 700ي دامنه

هاابعاد مختلف ریسک.)1(جدول
ابعاد ریسکي ریسکطبقه

هاي مختلـف، آفـات معمـول، هجـوم حـشرات      سالی، بیماريآسا، خشکهاي سیلسیل، تگرگ، باران  ریسک تولید
هاي هرز، حیوانات وحشی مانند گـراز و جونـدگان کوچـک    مانند ملخ، پرندگان مانند گنجشک، علف 

مانند موش
هاها و نوسان قیمتی در بازار و هزینهکاهش قیمت محصول، افزایش قیمت نهادهیریسک قیمت

خسارت به ابزار و ادوات تولید بر اثر عوامل طبیعی یا سرقتریسک خسارت
هـاي جدیـد    هـا یـا ماشـین     هـاي جدیـد ماشـین     هاي جدید، مـدل   ارقام جدید محصول، کودها و سم     آوريریسک فن

ي کاشت، داشت و برداشتها متناسب با نوع محصول در مرحلهن از ماشینکشاورزي، استفاده نکرد
بود نیروي کار در زمان مورد نیاز و نیروي کار با مهارت ناکافیکمریسک نیروي کار

، کـاهش اعتبـارات     )هاي معامالتی هزینه(هاي باالي مربوط به اعتبارات      تامین ناکافی اعتبارات، هزینه   ریسک اعتبارات
ن قیمت، دریافت نکردن به موقع وام و مشکالت اداري دریافت وامارزا

هـاي نـامطلوب   هـاي تولیـد، تغییـر در قـوانین و مقـررات بخـش کـشاورزي، توصـیه            کاهش یارانـه  ریسک نهادي
هـاي  هـاي اداره  هاي تـرویج، تغییـر مـدیریت      هاي شیمیایی، ایجاد خانه   کارشناسان، مرکز توزیع نهاده   

هاي واردات و صادراتعرفهجهاد کشاورزي و ت
هـاي مـورد    اطالع نداشتن از میزان کود مورد نیاز گیاه با توجه به شرایط، اطالع نداشتن از میزان سم                ریسک فنی

شناسی و رعایت نکردن الگوي کشت مناسبهاي خاكنیاز با توجه به شرایط، انجام ندادن آزمایش
ریــــــــــــسک 

رسانیاطالع
رسانی نکردن از تقاضاي بازارهاي تضمینی و اطالعها بویژه قیمتترسانی نکردن از قیماطالع

هاي تحقیقیافته: مأخذ

ها از طریـق    داده. ي آماري مورد مطالعه، کشاورزان استان خراسان شمالی است        جامعه -هاداده
هاي بحث بـا کـشاورزان و کارشناسـان زراعـی و در چنـد مرحلـه              نامه و جلسه  تکمیل پرسش 

نامـه مـورد    نامـه، پرسـش   ي اول با طراحی و تکمیـل پرسـش        در مرحله . شده است  آوريجمع
بـا توجـه    . ي نمونه گردآوري شد   آزمون قرار گرفته است و نیز اطالعات الزم براي تعیین اندازه          

ي محـصوالت کـشاورزي اسـتان خراسـان شـمالی، بـه دلیـل         به اطالعات دریافت شده از صـندوق بیمـه        
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ي محــصوالت زراعــی و هــاي مختلــف در حــوزهلی ایــن اســتان از ریــسکي شــمابرخــورداري نیمــه
شهرستان، شیروان، بجنورد، مانـه و سـملقان و راز و جـرگالن              4هاي باالي وارده در این مناطق،       خسارت

هاي استان خراسان شـمالی     هاي مورد مطالعه، شهرستان   طبقهدر واقع   . گیري انتخاب شد  براي نمونه 
شهرستان، شـیروان، بجنـورد، مانـه و سـملقان و راز و          4رستان این استان    شه 7بود که از میان     

ي شـمالی اسـتان واقـع    ها در نیمـه ي این شهرستان  همه. گیري انتخاب شد  جرگالن براي نمونه  
گیري تـصادفی  در این مطالعه از روش نمونه. شده و به طور نسبی داري شرایط مشابهی هستند    

ي اولیـه   نامـه در گـام بعـدي تعـدادي پرسـش        . ري استفاده شده اسـت    گیبندي شده براي نمونه   طبقه
بـا اسـتفاده از   ) بـه درصـد  (تکمیل و بر اساس واریانس صفت مورد مطالعه یعنـی میـزان خـسارت وارده               

هـاي هد و حجم نمونه به صورت مساوي بین طبقـ     شبرآورد   کشاورز   120ينمونه ياندازه زیر،يرابطه
.مختلف تقسیم شد

)1( 
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هـا و  هـاي جهـاد کـشاورزي شهرسـتان    پس از آن، با کمک مـدیریت      . استمعه  جا هايهتعداد طبق 
ي حـضوري و از طریـق       هـا شناسـایی شـد و بـا مراجعـه          مراکز خدمات جهاد کشاورزي نمونه    

نامه و جلسات بحث با کـشاورزان و کارشناسـان زراعـی اطالعـات الزم گـردآوي شـد                   پرسش
بـه دلیـل   -هـا  نامهجه به حجم باالي پرسشبا تو. )1385-87جهاد کشاورزي خراسان شمالی،    (

در برخـی از مـوارد بـیش از          -هاي کشاورزي ي ابعاد و ریسک   جامعیت آن در پرداختن به همه     
.  یک مورد مراجعه صورت گرفت
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نتایج و بحث
سال است کـه     68و بیشینه    25کمینه سن تولیدکنندگان چغندر قند      -هاي فردي تولیدکنندگان  ویژگی

تـرین میـزان،   سـواد و بـیش  ترین میزان تحصیالت تولیدکنندگان، بـی    کم.سال است  46ها  سنی آن  میانگین
این تولیدکنندگان بـه    .سال بوده است   8میانگین میزان تحصیالت این تولیدکنندگان      . کارشناسی بوده است  

تریـت  و بـیش   5/1ترین سطح زیر کشت این تولیدکنندگان       کم. اندهکتار زیر کشت داشته    70طور متوسط   
.انـد ي کـار کـشاورزي داشـته   سـال تجربـه  24تولیدکنندگان به طور متوسـط  .استهکتار بوده  210سطح  

2هـا   ترین آن اند، که کم جمعیت   نفر داشته  5خانوارهاي این کشاورزان به طور میانگین جمعیتی با متوسط          
اند و به طـور  محصول زیر کشت داشته6نه و بیشی2کشاورزان کمینه   .اندنفر بوده  10ترینرجمعیتنفر و پ  

هکتار از سطح زیر کشت ایـن  2کشاورزان به طور متوسط .اندنوع محصول در سال کشت کرده4وسط  مت
کرد در  متوسط عمل .هکتار بوده است   10بیشینه سطح بیمه شده از این محصول        . اندمحصول را بیمه کرده   
کـرد  تـرین عمـل   بیش. تن در هکتار بوده است     22رافی برابر با    تن در هکتار با انح     33هکتار این محصول    

ریال بـه فـروش رسـیده    500و بیشینه 400این محصول، کمینه  .تن در هکتار بوده است     60این محصول   
سـرانجام تولیدکننـدگان   . ریـال بـوده اسـت   40ریال و با انحـراف     460است که متوسط قیمت فروش آن       

هاي کشاورزي زیر کشت خود را به کشت چغنـدر قنـد            هکتار از زمین   15نه  و بیشی  5/0چغندر قند کمینه    
).2جدول (اند اختصاص داده

ي مـورد   درصـد از تولیدکننـدگان چغندرقنـد در نمونـه          4/44-هاي اقتصادي تولیدکننـدگان   ویژگی
هـاي  دیگر فعالیتها افزون بر زراعت بهدرصد از آن7/66. اندمطالعه در خارج از مزرعه نیز اشتغال داشته 

هـاي  ن مالـک زمـین    درصد از این کشاورزا    100. پردازندکشاورزي مانند دامداري، باغداري و غیره نیز می       
درصد از این    6/55. اندهاي کشاورزي داشته  ها ماشین درصد از آن   6/55کشاورزي زیر کشت خود بوده و       

).3ل جدو(کنند کشاورزان از نیروي کار غیرخانوادگی استفاده می
ي اول ریسک کـه  عبارتند از، ناحیه   1384ترتیبات نواحی ریسکی در سال      -رخ ریسک ماتریس و نیم  

رو هـا روبـه  هایی قـرار دارنـد کـه کـشاورزان بـا آن           در این ناحیه ریسک   . شودمورد ریسک را شامل می     6
هـا بـسیار نـاچیز بـوده     ارتاند، یا این که ایـن خـس  ها را تجربه نکردههستند، اما یا خسارتی از این ریسک 

شود و نواحی چهـارم و  مورد ریسک را شامل می2ي سوم که    مورد ریسک، ناحیه   3ي دوم با    ناحیه. است



١٣٨٨/ ٣/٣جلد /  ٤٢

سـال  . شـود ي ششم هیچ مورد ریسکی را شامل نمـی        ناحیه. پنجم که هریک شامل یک مورد ریسک است       
ي دوم شـامل سـه   مورد ریسک، ناحیه7ي اول ریسک شاملدارد و ناحیه1384نیز ترتیبی مشابه سال   85

ي پنجم که شامل یـک مـورد ریـسک    ي سوم و چهارم هریک دو مورد ریسک و ناحیهمورد ریسک، ناحیه  
ي ریـسکی،   تـرین ناحیـه   نیـز بـزرگ    86در سـال    . شودي ششم که هیچ ریسکی را شامل نمی       ناحیه. است
انـد کـه هـر    احی دوم و چهارم قـرار داشـته  مورد ریسک است پس از آن نو    6ي اول است که شامل      ناحیه
شود؛ سپس نواحی سوم و ششم با یک مـورد ریـسک اسـت و سـرانجام         مورد ریسک را شامل می     5کدام  
ي اول ریـسک، نخـست کـاهش و سـپس افـزایش      ناحیه. شودي پنجم که هیچ ریسکی را شامل نمی ناحیه

سک در دو سال اول ثابت بوده و در سـال سـوم   ي دوم ریناحیه. ي خود رسیده استیافته و به سطح اولیه    
کـاهش یافتـه    ) 0(ي سوم ریسک در دو سال اول مشابه و در سال سوم به صـفر                ناحیه. افزایش یافته است  

شده است در سال سـوم بـه   ي ششم که در دو سال اول هیچ ریسکی را شامل نمی       و در پایان، ناحیه   . است
).3تا 1هاي نگاره(یک مورد ریسک افزایش یافته است 

چغندر قندتولیدکنندگانهاي فردي ویژگی). 2(جدول 
انحراف معیار± میانگینبیشینهکمینههاویژگی

17±256846)سال(سن 
5±0168)کالس(تحصیالت

85±5/121070)هکتار(کل زمین کشاورزي 
17±55824)سال(ي کشاورزيتجربه

2±2105)نفر(بعد خانوار 
1±264)محصول(تنوع تولید 

4/4±0102)هکتار(سطح بیمه شده 
22±06033)تن در هکتار(کرد متوسط عمل

4±405046)ریال10(قیمت 
7/5±5/0156)هکتار(سطح زیر کشت 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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تولیدکنندگانهاي اقتصادي ویژگی). 3(جدول 
درصدهاویژگی

مزرعهاشتغال خارج از 
اشتغال در سایر مشاغل کشاورزي

آالت کشاورزيمالکیت ماشین
مالکیت زمین

تامین نیروي کار خارج از خانوار

4/44
7/66
6/55

100
6/55

هاي تحقیقیافته: مأخذ

شود که در طول زمان از یک هایی گفته میبه ریسک- هاي کاهش یافته در طول زمانریسک
ي تواند به واسطهاین انتقال می. تر منتقل شده باشندي ریسکی پایینیک ناحیهي ریسکی باالتر به ناحیه

هاي بخش کشاورزي، تغییرات اقلیمی و غیره گذاريبود شرایط مدیریتی ریسک، تغییرات در سیاستبه
ي یافته، دریافت نشدن به موقع وام است که از ناحیههاي کاهشاز جمله ریسک.صورت گرفته باشد

ها و یا این امر ناشی از شرایط مدیریتی بانک. ي اول سال دوم کاهش یافته استال اول به ناحیهسوم س
ي این یا این که به دلیل سابقهو هاي مختلف استتغییر در نحوه و میزان اعتبارات پرداختی در سال

فراوانی . سترو نشدن با این نوع ریسک از دریافت وام خودداري کرده اریسک، کشاورز براي روبه
ي دوم ریسک حیوانات وحشی که از سال اول به دوم افزایش یافته بود دوباره در سال سوم به ناحیه

).3تا 1هاي نگاره(اند هاي اعتبارات و تولید تعلق داشتهي ریسکها به طبقهکاهش یافت که این ریسک
شـود کـه در طـول زمـان از یـک            هایی گفته مـی   به ریسک -یافته در طول زمان     هاي افزایش ریسک

توانـد در اثـر نبـود    این انتقـال مـی  . ي ریسکی باالتر منتقل شده باشدتر به یک ناحیهي ریسکی پایینناحیه
هـا و مـواردي   گزاريها، تغییرات جوي، تغییرات سیاستمدیریت الزم براي پایش، تحدید و کنترل ریسک 

ي دوم سـال    شامل ریسک حیوانات وحشی است که از ناحیه       ها  این ریسک . دست اتفاق افتاده باشد   از این   
ي مورد مطالعـه    که در منطقه   -در مورد حیوانات وحشی   . ي سوم سال دوم افزایش یافته است      اول به ناحیه  

از یک سو به دلیل نبود نهادهاي حفاظت کننده از مزارع در مقابـل هجـوم   -به طور عمده گراز وجود دارد   
گر مشکالت حفاظت زیست محیط کنترل و تحدید، این منبع ریسک را با مـشکل  این حیوان و از سوي دی    
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ي اول  نیروي کار با مهارت ناکافی از دیگر موارد افزایش یافته است که از ناحیه             . رو کرده است  جدي روبه 
تـوان گفـت کـه    در مورد افزایش ایـن ریـسک مـی   . ي دوم سال سوم افزایش یافته استسال دوم به ناحیه   

این مساله با توجه به کـاربر بـودن ایـن    . ز نظارت الزم و کافی بر روي کارگران مزرعه نداشته است  کشاور
ي دوم سال سوم، افـزایش  ي اول سال دوم به ناحیه  هاي هرز از ناحیه   ریسک علف . یابدمحصول شدت می  

بود و کم  86ي در سال    هاي جو توان به این امر اشاره کرد که به دلیل کاهش بارش          یافته که از دالیل آن می     
پاشـی مـزارع   آب کشاورزان براي جلـوگیري از ایجـاد شـوك بـه محـصول در بـسیاري از مـوارد از سـم           

هـاي  یـسک ر. هـاي هـرز باشـد     تواند یکی از دالیل افزایش ریسک علـف       اند و این امر می    خودداري کرده 
ي رتیب از نواحی دوم سـال دوم، ناحیـه  ها به تاي باالي اعتبارات و کاهش یارانه هبود نیروي کار، هزینه   کم

سـرانجام ریـسک     ي چهارم سـال سـوم افـزایش یافتـه و          ي سوم سال دوم به ناحیه     سوم سال دوم و ناحیه    
این مـساله  . ي ششم سال سوم افزایش یافته است   ي پنجم سال دوم به ناحیه     ها از ناحیه  افزایش قیمت نهاده  

هاي اخیر است که شرایط تورمی کشور نیـز  اي شیمیایی در سالههاي نهادهاز یک سو به دلیل حذف یارنه    
هـاي  ي ریـسک هاي افزایش یافتـه بـه دسـته   در مجموع ریسک . کندرا تشدید می   هاي افزایش هزینه  مساله

). 3تا 1هاي نگاره(تولید، نیروي کار، اعتبارات، نهادي و قیمتی مربوط هستند 
هـا پدیـد   کـه  تنهـا در برخـی از سـال    هـایی هـستند  ریـسک -هاي پدید آمده در طول زمان ریسک

ي اول سـال دوم ظـاهر شـده اسـت، ریـسک      ها شامل ریسک جوندگان که در ناحیـه   این ریسک  . اندآمده
ي اول ي دوم سال دوم ظاهر شده است و ریسک ارقام جدید محصول که در ناحیـه           ها که در ناحیه   بیماري

بروز این نوع ریسک به شرایط تولید و توزیـع ارقـام جدیـد چـه از     پیدایش و   . سال سوم ظاهر شده است    
. هـا بـستگی دارد    جانب موسسات تحقیقاتی و چه از سوي جهاد کشاورزي در ترویج و توزیع ایـن نهـاده                

سالی و سیل کـه بـه ترتیـب در نـواحی دوم، سـوم و چهـارم سـال سـوم ظـاهر          هاي آفات، خشک ریسک
هـاي  سالی وجود دارد به طوري که در سـال        ها و خشک  آفات و بیماري  اند؛ نوعی بستگی بین ریسک      شده

این در حالی است که کـشاورزان بـه دلیـل کـم آبـی و           . یابدکم بارش و خشک جمعیت آفات افزایش می       
کنند که موجـب تـشدید   تر استفاده میها و سموم نیز کمکشترس از وارد شدن شوك به محصول، از آفت    

آوري تعلـق   هاي ریسکی تولید و فن    ها به طبقه  این ریسک . شودها می و بیماري  زایی ریسک آفات  خسارت
).3تا 1هاي نگاره(اند داشته
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10 -100
10-5هاي واردات و صادراتتعرفه-افزایش قیمت نهاده-

ي باالي اعتباراتهزینه-
دریافت نکردن به موقع وام-

1-5

حیوانات وحشی-
بود نیروي کارکم-
اطالع نداشتن از تقاضاي بازار-

0-1

هــاي علــف-
هرز

ــدادن - ــام نــــ انجــــ
شناسیهاي خاكآزمایش

آالت جدیدماشین-
نیروي کار با مهارت ناکافی-
تامین ناکافی اعتبارات-
مشکالت اداري وام-

0

100-7070-5050-2020-1010-0
)درصد(فراوانی ریسک 

1384ریسک چغندر قند استان خراسان شمالی در سال ) ماتریس(رخ نیم). 1(ي نگاره

100-10
5-10هاي واردات و صادراتتعرفه-هاافزایش قیمت نهاده-

ي باالي اعتباراتهزینه-حیوانات وحشی-
1-5هاکاهش یارانه-
هابیماري-
بود نیروي کارکم-
0-1تن از تقاضاي بازاراطالع نداش-

هاي علف -
هرز

ــدادن  - ــام نــــ انجــــ
شناسیهاي خاكآزمایش

موش -
نیروي کار با مهارت ناکافی-
تامین ناکافی اعتبارات-
دریافت نکردن به موقع وام-
مشکالت اداري وام-

0

100-7070-5050-2020-1010-0
)درصد(فراوانی ریسک 

85ریسک چغندر قند استان خراسان شمالی در سال ) ماتریس(رخ منی). 2(ي نگاره
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افــزایش قیمــت -
هانهاده

100-10

5-10سیل-هاي واردات و صادراتتعرفه-
بود نیروي کارکم-
هاي باالي اعتباراتهزینه-
هاکاهش یارانه-

سالیخشک-

5-1
آفات-
هاي هرزعلف-
ت وحشیحیوانا-
نیروي کار با مهارت ناکافی-
ــاي  - ــتن از تقاض ــالع نداش اط

بازار
1-0

هاي جدیدماشین-
ــایش - ــدادن آزم ــام ن ــاي انج ه

شناسیخاك

ارقام جدید محصول -
تامین ناکافی اعتبارات-
دریافت نکردن به موقع وام -

0مشکالت اداري وام-
100-7070-5050-2020-1010-0

)درصد(فراوانی ریسک 
86ریسک چغندر قند استان خراسان شمالی در سال ) ماتریس(رخ نیم). 3(ي نگاره

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ترین نواحی ریسک، نواحی با ریسک پـایین        نشان داد که بزرگ   هاي مطالعه   در مجموع یافته  

و دریافـت  1386انات وحـشی در سـال   ریسک حیوي زمانی مورد مطالعه، در طول دوره  . بوده است 
، نیـروي کـار بـا    1385بـه سـال   1384نکردن به موقع وام، کاهش یافته و ریسک حیوانات وحشی از سال             

هـا، هاي بـاالي اعتبـارات و کـاهش یارانـه       بود نیروي کار، هزینه   هاي هرز، کم  مهارت ناکافی، ریسک علف   
ابه در ایـن حـوزه در داخـل کـشور و در     ي مـش با توجـه بـه نبـود مطالعـه    .افزایش یافته است  

ي زمانی سه ساله و نوع محصول مورد مطالعه؛ نتایج          مطالعات دیگر محققان بویژه پوشش دوره     
شود نهاد می هاي مطالعه، پیش  با توجه به یافته    .این مطالعه با مطالعات مشابه قابل مقایسه نیست       
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هـا مـورد    تا هرگونـه انتقـال ریـسک      هاي این محصول صورت گیرد      اي از ریسک  پایش سالیانه 
افزایش ریسک آفات بویژه هشداري جدي است تا این ریـسک مـورد توجـه               . توجه قرار گیرد  

تواند این امر می  . اي براي این منبع ریسک در نظر گرفته شود        گیرانههاي پیش قرار گیرد و کنترل   
ت گیرد که این دو روش      چنین تنوع زراعی صور   هاي بیولوژیک و هم   کشي آفت از طریق ارایه  
شـود صـندوق    نهـاد مـی   چنین پیش هم. کنندتري پیدا می  هاي خشک اهمیت بیش   بویژه در سال  

هاي درآمدي توجه داشته    کردي به بیمه  هاي عمل چون بیمه ي محصوالت کشاورزي نیز هم    بیمه
ی شـود نهادهـای  هاي ناشی از حیوانـات وحـشی، توصـیه مـی    براي جلوگیري از خسارت  . باشد

ها به طور سـالیانه تهیـه شـود تـا در     رخ ریسکشود نیم نهاد می پیش .بانی ایجاد شود  محلی براي دشت  
ي چند ساله، منبع اطالعاتی مدونی را ارایه کند که بـه کمـک آن بتـوان بـه بررسـی وجـود                       طی یک دوره  

هـاي کنترلـی،    رد فعالیـت  ها پرداخت؛ تا از این طریق بتوان در مـو         اي معین در ارتباط با بروز ریسک      رابطه
توانـد  ي محصوالت کشاورزي میها، صندوق بیمهرخ ریسک با توجه به نیم   . اقدامات الزم را به عمل آورد     

هـاي الزم در کـشاورزان بـراي بیمـه          ترکیبی از خطرات را زیر پوشش قرار دهد که افزون بر ایجاد انگیزه            
هـاي هـر   رخ ریـسک شـود بـا توجـه بـه نـیم     مینهاد در واقع پیش. شدن، سودآوري صندوق تضمین شود 

چنـین فراینـدي    . هـا تعیـین شـود     اي و حق بیمه   ي زمانی و تغییرات آن، الگوي بیمه      محصول در یک دوره   
هـا از یـک     منـدي مـشتري   ي محصوالت کشاورزي براي ایجاد رضایت     پویایی و تحرك را در صنعت بیمه      

.کندایجاد میسو و تضمین درآمد پایدار از سوي دیگر 
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