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ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری
مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین
شریفیان9

ارمغان دامغان پور ، *5رضوان موسوی ندوشن 2و منصور
 5و .2گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .9موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
تاریخ دریافت 5931/12/15 :تاریخ پذیرش5931/10/10 :

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی عملیات بیمه گری و شناسایی منابع و عوامل خطرآفرین ) ( Risk Factors
در سطح مزارع پرورشی و ارزیابی مخاطره و ریسک های برخاسته از عوامل مدیریتی به عنوان خطاهای
مدیریتی ناشی از مدیریت نادرست ) ( Mismanagementمی باشد .این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده
از تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از پرورش دهندگان  22مزرعه منفرد پرورش ماهیان قزل آالی رنگین
کمان استان قزوین در سال  3131صورت پذیرفت .در تحقیق حاضر ،با مشخص کردن سهم هر یک از عوامل با
توجه به درصد وقوع و برآورد میزان خسارت وارده در بازه زمانی بیست ساله  3131تا  3131الگوی بیمه پذیری
مزارع سردابی این استان ،با توجه به ضرایب بدست آمده از آنالیز آماری پرسشنامه ها به روش توصیفی و با
استفاده از آزمون فاکتور ) (FAبا روش استخراج مولفه های اصلی ) (PCAتعیین گردید .نتایج نشان داد که
مخاطرات ناشی از عوامل مدیریتی در این استان بیشتر از عوامل ناشی از رخدادهای طبیعی در بروز خسارت
نقش دارند ،این در حالی است که در سبد پوشش بیمه ای سهم عوامل مدیریتی بسیار ضعیف و کمرنگ است و
الزم است نحوه پوشش بیمه ای مربوطه مورد تجدید نظر و اصالح قرار گیرد.
واژگان کلیدی  :بیمه آبزیان ،عوامل مدیریتی ،عوامل قهری ،ماهیان سردآبی ،قزل آالی رنگین کمان
* نگارنده پاسخگو dr_armaghan@yahoo.com :
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مقدمه
آسیب پذیری زیاد صنعت پرورش ماهیان سردابی نسبت
به عدم رعایت اصول مدیریت فنی مانند مدیریت آب،
مدیریت تغذیه ،مدیریت بهداشت و بیماری ها و مدیریت
اجرایی و قرار داشتن کشورمان در شمار ده کشور بالخیز
جهان چنانچه بر اساس آمار سازمان خوار و بار
جهانی  FAOاز میان  41نوع بالیای طبیعی ثبت شده
در جهان 95 ،نوع آن در ایران امکان وقوع دارد (دفتر
مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسالمی  )5931 ،و
احتمال باالی در معرض خطر بودن مزارع پرورش ماهی
را تحت عوامل قهریه اعم از سیل ،طوفان ،زلزله  ،بهمن،
صاعقه ،یخبندان ،تگرگ ،خشکسالی ،تغییرات ناگهانی دما
و تغییرات کدورتی آب و  ...نشان می دهد (FAO,
 .1989,1990,1999,2009, 2010).یکی از ارکان
توسعه پایدار ،داشتن برنامه حمایتی و پشتیبانی از تولید
است .هر مزرعه تکثیر و پرورش آبزیان یک بنگاه
اقتصادی است .بر اساس این نگرش ،ساز و کار مناسب
برای تداوم تولید و ارتقاء بهره وری باید پیش بینی شده
باشد تا از ورشکستگی تولید کنندگان در نتیجه ی
خسارت های ناشی از بالیای طبیعی (Natural
) Disastersجلوگیری شود .امکان جبران خسارت های
سنگین از عهده اکثریت این فعاالن خارج است ،بنابر این
جبران خسارت های مالی ،بدون داشتن سیاست های
یکسان مبتنی بر دلیل های کارشناسی و تعریف
استانداردهای بیمه گری مزارع تکثیر و پرورش ،در عمل
امکان پذیر نخواهد بود (شریفیان. )5932 ،
امروزه استفاده از دانش روز و به کارگیری تکنولوژی
مناسب و افزایش تولید در واحد سطح ،در رأس برنامه
ریزی های تحقیقاتی دانشگاه ها و سازمان های مرتبط
قرار دارد ولی بدون استفاده از نهاده های حمایتی چون
پوشش های بیمه ای در بازار رقابتی دنیای امروز کامل
نخواهد بود .از سوی دیگر انطباق حوزه های مستعد تکثیر
و پرورش ماهیان سردابی (قزل آالی رنگین کمان) با
حوزه های جغرافیایی کوهستانی و بالخیز بدلیل ماهیت
فعالیت ،باعث گردیده صنعت تکثیر و پرورش ماهیان

سردابی بیش از سایر شاخه های آبزی پروری در معرض
خطرات قهریه قرار گیرد (شریفیان. )5931 ،
وجود تنوع اقلیمی گسترده در مناطق مختلف کشور و
قطعیت یافتن پدیده تغییر شرایط آب و هوایی
) (Climate Changeدر سال های اخیر به ویژه روی
دادن پدیده خشکسالی در سال های گذشته را می توان
به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده در پدید آمدن
بالهای طبیعی و پیامدهای آن دانست ( شریفیان،
.)5932
استان قزوین از استعداد ویژه ای برای پرورش ماهیان
سردآبی برخوردار است .به طوریکه میزان تولید قزل آال
در این استان در سال  5939طبق آمار رسمی شیالت
ایران  2001تن بوده که نسبت به مساحت کوچک آن
( 51041کیلومتر مربع) در مقایسه با دیگر استان های
مطرح در تولید این ماهی رقم قابل توجهی می باشد .از
سوی دیگر مقایسه این میزان تولید ماهیان سردابی با
آمار تولید  210تنی ماهیان گرمابی در همین سال،
برخورداری توان و پتانسیل تولیدی باالتر ماهیان سردابی
نسبت به ماهیان گرمابی را در استان قزوین نمایان می
سازد ( سازمان شیالت ایران. ) 5934 ،
بیمه مهم ترین ابزار برای تبدیل مدیریت بحران به
مدیریت ریسک بشمار می آید .ریسک همان خطر است
که با داشتن درجه وقوع آن خطر ،ارزیابی ریسک (معین
کردن پتانسیل خسارت) برای مقادیر بیمه شده امکان
پذیر می گردد .تعریف قراردادی بیمه انتقال منصفانه
احتمال زیان از یک طرف به طرف دیگر در قبال دریافت
حق بیمه و یا زیان تضمین شده به منظور جلوگیری از
زیان عمده محتمل و گسترده است اما نمی تواند
جایگزین تکنیک های مدیریت مناسب تولید و سرمایه
گذاری در ارتقاء فناوری کارآمد شود .بیمه کشاورزی
رشته ای خاص از بیمه اموال است که به شرکت های
کشاورزی ارائه می شود .بدون تخصص فنی کافی ،بیمه
گران قادر به تشخیص تولید کنندگان پر ریسک از تولید
کنندگان کم ریسک نیستند و اگر آنها حق بیمه را بر
مبنای میانگین محاسبه کنند ،فقط متقاضیانی که ریسک

مجله پژوهش علوم و فنون دریایی/سال یازدهم /شماره سوم /پاییز 5931

آنها باال است ،جذب می شوند .به عالوه وجود این نوع
بیمه ممکن است تولید کننده را به ریسک های بیشتری
مانند کاهش دقت در انتخاب غذای مناسب و یا افزایش
نسنجیده تولید در واحد سطح تحریک کند ( Iturrioz ,
.) 2009
کاهش ریسک تلفات ناشی از سوء مدیریت بدون دانستن
نیازهای زیستی ماهی قزل آالی رنگین کمان و رعایت
استانداردهای پرورشی این ماهی امکان پذیر نیست .همه
عوامل مدیریتی که باعث بروز تلفات در مزارع پرورشی
می شوند برای عملیات بیمه گری مورد توجه هستند و
بیمه گر باید در ابتدا ،مزرعه را از نظر قابلیت داشتن برای
برخورداری از بیمه ارزیابی نماید ( حسین زاده
صحافی. )5931،
در ایران ،تحقیقات اندکی در خصوص اررزیابی مدیریت
ریسک در صنعت آبزی پروری برای انجام عملیات بیمه
گری انجام گرفته است .به ویژه این که در منطقه مورد
مطالعه تاکنون هیچ تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته

است .در تحقیق حاضر ،برای دستیابی به الگوی بیمه
پذیری استان قزوین ،به دو رویکرد کلی ارزیابی عوامل
قهری یا بالیای طبیعی اثرگذار بر مزارع پرورش ماهیان
سردابی استان قزوین و بررسی چالش های مدیریت فنی
و اجرایی مزارع پرورش ماهیان سردابی استان قزوین که
منجر به تلفات و بروز خسارت می گردد ،پرداخته شده
است.
مواد و روش ها
وضعیت تولید ماهیان سردابی از سال  5934لغایت سال
 5939در استان قزوین همانطور که در شکل ()5
مشخص است به جز سال  5939که با افت تولید مواجه
بود ،همواره از روند افزایشی قابل مالحظه ای برخوردار
بوده است .همچنین ظرفیت تولیدی پرورش ماهیان
سردابی در مقایسه با پرورش ماهیان گرمابی در این
استان به خوبی مشهود می باشد.

شکل  -5وضعیت تولید ماهیان پرورشی در استان قزوین به تفکیک نوع ماهی و سال تولید ( سازمان شیالت ایران سال )5934

بر اساس آمار شیالت ایران در سال  ،5939تعداد مزارع
منفرد دارای پروانه بهره برداری در استان قزوین93 ،
واحد اعالم گردید که از این تعداد  22مزرعه فعال بوده
اند .این مزارع دارای تولید بیش از  51تن در سال ( مزارع
اقتصادی ) می باشند .بررسی بر روی  22مزرعه فعال
مزبور انجام شد که از این تعداد  53واحد در بخش رودبار
الموت  5،واحد در بخش قزوین مرکزی و  5واحد در
بخش کوهین و دیگری در بخش طارم سفلی واقع شده

اند .دلیل تمرکز مزارع در بخش رودبار الموت استان
قزوین ،وجود آب و هوای کوهستانی و سرد کوهستان
های الموت و جاری بودن رودخانه های الموت رود ،نینه
رود ،اندج رود و رودخانه تاره و چشمه های زیاد در این
منطقه است که شرایط مناسبی را برای پرورش ماهی
قزل آال مهیا ساخته است.
انجام این تحقیق به روش میدانی و نمونه گیری به
صورت تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه هدفمند با
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مدیران  22مزرعه منفرد فعال مذکور پرورش ماهی قزل
آالی رنگین کمان که جامعه آماری مخاطب را تشکیل
می دادند ،صورت پذیرفت .برگه ها یا فرم های پرسشنامه
در بردارنده پرسش هایی در بخش های مشخصات
عمومی مزارع ،عوامل مدیریتی شامل مدیریت فنی و
مدیریت اجرایی ( شکل  )2و سابقه رخداد عوامل قهری

منجر به بروز خسارت بود که در هر دو بخش عوامل
مدیریتی و عوامل قهریه پرسش ها به طریق اکتشافی و
با توجه به سواالت مطرح در تحقیقات گذشته و پیشینه
تحقیق گردآوری شده و بر اساس مقیاس لیکرت بصورت
 1گزینه ای طراحی گردید .

شکل  -2عناصر عوامل مدیریتی

آنالیز آماری

نتایج

برای بررسی پایایی پرسشنامه ها ،پاسخ ها بوسیله نرم
افزار  SPSSمورد سنجش آزمون آلفای کرونباخ قرار
گرفت .مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده در این آزمون،
برابر  1/352شد که ضریبی قابل قبول برای تأیید پایایی
پرسشنامه است .داده های جمع آوری شده با استفاده از
نرم افزار  SPSSپردازش و تحلیل شد و توزیع درصد
فراوانی پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه ها به روش
های آماری توصیفی ( درصد فراوانی ) بیان شد.
در بخش آمار استنباطی ،فاکتورهای مرتبط با عوامل
خسارت زای قهری و مدیریتی ،با استفاده از آزمون تحلیل
یا واکاوری فاکتور ) Factor Analysis (FAبا روش
استخراج مولفه های اصلی )Principal (PCA
 Component Analysisو چرخش واریماکس
)  (Varimaxانجام گرفت .نخست متناسب بودن
متغیرها برای انجام این آزمون توسط آماره  KMOبا
مقدار  1/021و مقدار معنی داری آزمون کرویت بارتلت
با مقدار  Sig = 1/123سنجیده شد که هر دو مقدار با
توجه به حد معنی داری شان بیان کننده اعتبار داده ها
برای تحلیل عاملی بودند.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  95/3درصد از این
مزارع در سال های  5931 -5900و  41/1در صد بین
سال های  5931 -5935تاسیس و به بهره برداری
رسیدند و تنها  3/5در صد قبل از سال  5900تاسیس و
 59/0درصد نیز بعد از تاریخ  5931فعالیت خود را آغاز
کرده اند .آمار قدمت مزارع حاکی از قدیمی بودن سازه
های استخرها دارد که در عملیات بیمه گری با حساسیت
بیشتری نسبت به استخرهای نوساز باید در نرخ حق بیمه
لحاظ گردد 09/0 .درصد از مزارع دارای ارتفاع زیر
 5011متر از سطح دریا و  90/4درصد در ارتفاع باالی
 5011متر از سطح دریا واقع شده اند  35/3 .درصد از
مزارع  ،از هر دو جاده دسترسی آسفالت و خاکی
برخوردار بودند که در بیشتر موارد این جاده های خاکی
از وضعیت خوبی برخوردار نبودند و عبور و مرور از آنها
بسیار سخت و زمان بر بود و تنها  53/2درصد از مزارع
مستقیما با جاده آسفالت به مزرعه خود دسترسی داشتند.
از میان این مزارع  41/3درصد دارای مالکیت شخصی (
فردی ) و  22/0درصد دارای مالکیت شخصی ( شراکتی )
و  22/0درصد از آن شرکت خصوصی و  59/0درصد نیز
در شمار شرکت تعاونی بودند .همچنین تنها  4/1درصد
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از این مزارع دارای مدیریت مستقل از مالک یا اجاره
کننده بودند و مابقی زیر نظر مستقیم مالک یا اجاره
کننده اداره می شدند .کمترین ظرفیت اسمی این مزارع
بر اساس پروانه بهره برداری صادرشده  51تن و بیشترین

آن  01تن و بیشترین فراوانی مربوط به مزارع  51تنی
بود (جدول . )5

جدول  - 5تعداد مزارع قزل آالی فعال استان قزوین به تفکیک مقدار ظرفیت تولید اسمی در سال پرورشی  5939بر اساس مطالعه
انجام شده

تولید اسمی مزارع ( تن )

31

31

21

21

11

01

11

01

تعداد مزرعه ( واحد )

0

2

4

9

9

5

2

5

بنابر اظهار تولید کنندگان ،با مقایسه تولید اسمی و تولید
واقعی مزارع مشخص گردید که  13/5درصد از مزارع از
ظرفیت تولید اسمی خود کمتر تولید می کردند ،میزان
تولید اسمی و واقعی  95/3درصد از مزارع برابر بود و 3/5
درصد از مزارع بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید می
کردند .تولید بیشتر از ظرفیت مجاز پروانه بهره برداری
می تواند خطرات افزایش تراکم در واحد سطح و افزایش
ریسک تلفات را همراه داشته باشد و برای عملیات بیمه
گری ،رعایت استانداردهای پایه الزم بوده و تضمین
خسارت بیشتر از حد ظرفیت پروانه بهره برداری ،مورد
قبول بیمه گر نمی باشد .در  22/0درصد از مزارع امکان
افزایش ظرفیت تولید ،به علت نداشتن آب و زمین کافی
وجود نداشت و دلیل آن را سختگیری هایی که برای
حریم رودخانه ها وجود دارد عنوان کردند 41/3 .درصد تا
دو برابر  20/9 ،درصد تا سه برابر و  3/5درصد از مزارع
بیشتر از سه برابر قادر به افزایش ظرفیت بودند ،البته
منوط به برطرف شدن محدودیت هایی که از طرف
سازمان ها و ادارات دولتی با آن مواجه هستند و نیز حل
مشکالت مربوط به کمبود برق و آب و نداشتن جاده
مناسب ،که به دلیل وجود هزینه های بسیار زیاد عمال تا
به امروز ،افزایش ظرفیت برای آنها بسیار مشکل یا غیر
ممکن بوده است ،به طوریکه  53درصد از مزارع از داشتن
برق سراسری محروم بودند و  1درصد هم ،تنها از برق
تک فاز و ضعیف استفاده می کردند 02/0 .درصد از مزارع

از زمان تاسیس به صورت مداوم فعال بودند و مابقی از
زمان تأسیسشان تا زمان انجام این تحقیق بصورت مداوم
فعال نبودند و دالیل عدم فعالیتشان را در بعضی از سال
ها ،کمبود نقدینگی ،مشکالت بازار و غیر اقتصادی بودن
تولید عنوان کردند .
برای دست یافتن به عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر عملیات
بیمه گری ،شرایط حاکم بر مزارع از نظر مدیریت اجرایی
و مدیریت فنی با زیربخش های مدیریت بهداشت و
بیماری ها ،مدیریت آب و مدیریت تغذیه به صورت طرح
پرسش هایی در قالب فرم های پرسشنامه از مخاطبین
مورد پرسش قرار گرفت .در ادامه نتایج بدست آمده از
پرسشنامه ها توصیف می گردد.
آنالیز آماری پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه مدیریت
بهداشت و بیماری ها نشان داد که بیشترین قدر السهم
علل تلفات در دوره پرورشی جاری مربوط به عامل
بیماری ها با  95درصد بود و بعد از آن عامل قطع آب با
 50درصد که در بیشتر موارد به علت قطع برق در
مزارعی که بوسیله پمپاژ از آب چاه تغذیه می نمودند ،رخ
داده بود .در مراتب بعد کمبود اکسیژن با  54درصد و بعد
تراکم زیاد با 55درصد ،سپس مشکالت ناشی از حمل و
نقل با  51درصد و غذای نامناسب با  3درصد و آلودگی
با  3درصد علل تلفات و بروز خسارت عنوان گشت (
شکل .) 9
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شکل  - 9درصد توزیع عوامل مدیریتی موثر بر پدید آمدن خسارت در دوره پرورشی سال  5939استان قزوین

از بین بیماری های مشاهده شده 41/1 ،درصد از مزارع
هر دو بیماری قارچی و انگلی را دلیل تلفات خود اعالم
کردند 20/9 ،درصد تنها با بیماری های باکتریایی مواجه
بودند 59/0 .درصدمزارع هر سه بیماری قارچی ،انگلی و

باکتریایی را شاهد بودند 3/5 ،درصد بیماری های ناشی از
تغذیه و  4/1درصد بیماری ویروسی را عامل تلفات مزارع
خود دانستند ( شکل .)4

شکل - 4درصد رخداد انواع بیماری در مزارع پرورشی قزل آالی استان قزوین در دوره پرورشی سال 5939

از بیماری های قارچی بیشتر بیماری ساپرولگنیاز  ،از
بیماری های انگلی بیماری ایکتیوفتیریازیس  ICHو
داکتیلوژیروزی ،از بیماری های باکتریایی سه بیماری
استرپتوکوکوزیس ،فرونکلوزیس و یرسینیوزیس و از
بیماری های ویروسی تنها در یک واحد بیماری سپتی
سمی هموراژیک ویروسی یا  VHSگزارش گردید.
مرحله رخداد بیماری در  00/9درصد از مزارع در مرحله
بچه ماهی و در  53/2درصد از مزارع ،در مرحله پیش
پرواری و در  4/1درصد از مزارع در مرحله پرواری گزارش
گردید .همه پرورش دهندگان اذعان کردند که تاکنون
تلفاتی در مزارع خود نداشتند که به سبب اعمال

بدخواهانه ای به جهت دشمی و کینه ورزی نظیر تزریق
سم به منبع آب رخ داده باشد .ولی با این وجود 13/5
درصد از مزارع دارای سیستم های امنیتی مانند داشتن
دوربین در سطح مزرعه و راهکارهای مدیریتی مانند
احداث کانال های فرعی و تعبیه دریچه های کنترل در
کانال های ورودی برای بستن آب در مواقع اضطراری در
هنگام وقوع آلودگی یا بیماری در مزارع باالدست بودند،
در حالیکه  41/3درصد دیگر فاقد این امکانات حفاظتی
برای مدیریت موارد اضطراری بودند .مدیریت کنترل و
پیشگیری از بیماری ها توسط دامپزشک در  13/5درصد
از مزارع هر  1ماه یکبار و در  59/0درصد هر ماه یکبار و
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در  4/1درصد هر  2ماه یکبار انجام می شد و در 22/0
درصد سرکشی انجام نمی شد .مدیریت درمان و دارو در
 22/0درصد از مزارع بر اساس دستورالعمل دامپزشک
صورت می گرفت .در  41/1درصد از مزارع شستشوی
استخرها ماهیانه  9بار در  90/4درصد ماهیانه  2بار و در
 53/2درصد ماهیانه یک بار صورت می گرفت .در 35/3
درصد ضد عفونی ظروف و وسایل کاربردی انجام نمی
شد 11.درصد از مزارع دارای حوضچه های ضد عفونی در
مبادی ورودی بودند .در  31/1درصد از مزارع فاصله بین
سرویس های بهداشتی و استخرها رعایت شده بود .در
 30/4درصد از مزارع کارکنان با چکمه در مزارع رفت و
آمد می کردند .برای معدوم کردن تلفات  3/5درصد
دارای کوره الشه سوز و  41/3درصد دارای چاه تلفات
بودند و  11درصد دیگر هم ماهیان تلف شده را به مصرف
سگ های مزرعه خود می رساندند.
آنالیز آماری پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه مدیریت
تغذیه مشحص نمود که محل استقرار انبار خوراک در
 02/0درصد از مزارع نزدیک درب ورودی و در 20/9
درصد نزدیک استخرها بود .انبار در  35/3درصد از مزارع
در برابر صدمات فیزیکی و شیمیایی و ورود حشرات و
موجودات مزاحم مقاوم بود و کف و دیواره ها داری
پوشش سرامیک یا سیمان بودند .در  00/9درصد از مزارع
حداکثر  51کیسه خوراک روی هم در انبار بر روی پالت و
حداقل به فاصله  91سانتی متر از کف قرار گرفته بود و
زمان مجاز نگهداری غذا ( شش ماه ) و استانداردهای
بسته بندی غذا رعایت می گردید 95/3 .درصد از مزارع
کیفیت غذا را خوب و باالتر 09/0 ،درصد متوسط و 4/1
درصد بد ارزیابی کردند .تنها در  53/2درصد از مزارع از
غذای مرطوب ( دست ساز ) استفاده می شد .در صورت
وجود دمای بهینه  54درجه سانتی گراد 30/4 ،درصد از
مزارع کمیت غذا را  2در صد وزن بدن و  59/0درصد آن
را بیش از  2درصد وزن بدن ارزیابی کردند 30/4 .درصد
از مزارع اصول غذادهی را تنها در مرحله بچه ماهی بر
اساس استاندارد جداول درجه حرارت و درصد وزن بدن
رعایت می کردند.

بر اساس نتایج بدست آمده ،منبع آب  11درصد از مزارع
رودخانه و چشمه بود 22/0 ،درصد تنها از آب رودخانه
استفاده می کردند 3/5 ،درصد از چشمه و  3/5درصد
دیگر نیز از چاه و رودخانه و  4/1درصد از چاه و 4/1
درصد دیگر همزمان از چاه ،رودخانه و زهکشی آب
سطحی تغذیه می کردند .دبی  11درصد از مزارع بدون
محدودیت باالی  511لیتر بر ثانیه و  90/4درصد متوسط
 01لیتر بر ثانیه و  4/1درصد کم یعنی  11لیتر بر ثانیه و
 3/5درصد خیلی کم یعنی کمتر از  11لیتر بر ثانیه
برآورد گردید .سرعت جریان آب در  41/1در صد از مزارع
برابر با اندازه طول بدن ماهی در  95/3درصد بیش از
اندازه طول بدن ماهی و در  22/0درصد دیگر کمتر از
طول بدن ماهی برآورد گردید .حداقل ارتفاع آب حوضچه
های پرورشی در  13/5درصد از مزارع بیش از  9برابر
طول بدن ماهی و در  41/3درصد بین  2تا  9برابر طول
ماهی بود .آزمایش های کیفیت آب در  09/0درصد از
مزارع تنها یکبار در ابتدای تاسیس مزرعه انجام شد و
در  90/4درصد گاهگاهی انجام می گرفت .
 02/0درصد از مزارع ،کیفیت بچه ماهی های خریداری یا
تکثیر شده خود را مطابق با رابطه  1/150وزن ضربدر
توان  9طول دانسته و  20/9درصد آنرا حدود دو سوم
رابطه فوق ارزیابی کردند  02/0.درصد حداقل  4بار در
سایزهای بین  0تا  41سانتی متری ماهیان مزرعه خود را
رقم بندی می کردند 41/3 .درصد از مزارع برای بچه
ماهی ها سایه بان بر روی استخرها تعبیه کرده بودند.
 30/4درصد دارای استخر رسوبگیر و ذخیره و 59/0
درصد فاقد آن بود 00/9 .درصد دارای ژنراتور برق و
 22/0درصد فاقد آن بود 03/2 .درصد دارای هواده های
مکانیکی و  95/3درصد فاقد آن بود .شیب مناسب کف
استخرها و همچنین راه دسترسی به استخرها در 31/3
در صد از مزارع رعایت شده بود 22 .واحد دارای محل
استراحت برای کارکنان بودند و اتاق مدیر یا کارگر به
کلیه استخرها اشراف داشت 02/0 .درصد از مزارع دارای
حصارکشی بودند .در رابطه با شرکت در دوره ها و برنامه
های ترویجی شیالت 30/4 ،درصد از پرورش دهندگان
اعالم کردند که در این دوره های آموزشی شرکت داشته
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اند .ارزیابی این  30/4درصد از شرکت در این دوره ها
بیانگر این است که  03/2درصد برگزاری این دوره ها
برایشان تا حدودی مفید بوده و برای  3/5درصد بسیار
مفید درحالیکه  3/5درصد دیگر از غیر مفید بودن دوره
ها خبر دادند .تنها  53/2درصد از مزارع با شیالت در
زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی مشارکت داشتند .همه
پرورش دهندگان اعالم کردند که با قوانین و مقررات
پرورش ماهی قزل آال آشنا هستند و استانداردها و
مقررات پرورش ماهی را رعایت می کنند 03/2 .درصد از
مزارع دارای نیروی کارشناسی و  95/3درصد فاقد آن و
نیز  00/9درصد از مزارع دارای نیروی کار کافی و 22/0
درصد واحد فاقد آن بودند 31/3 .درصد از مزارع از
کارگرانی برخوردار بودند که آموزش های الزم را برای
انجام عملیات پرورشی دیده بودند و  3/5درصد کارگرانی
داشتند که دارای مهارت و تجربه کافی برای عملیات
پرورش قزل آال نبودند .
از آنالیز آمار ی پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه بیمه
و ارزیابی ریسک مشخص شد که بازدید کارشناس بیمه
آبزی پروری از مزارع تنها در  95/3درصد از مزارع انجام
گردیده و در  03/2درصد از مزارع تاکنون هیچ بازدیدی

از طرف صندوق بیمه صورت نگرفته است و از این 95/3
درصد ،تاکنون تنها  59/0درصد موفق به دریافت خسارت
از صندوق بیمه شدند که مقدار آن را بسیار ناچیز اعالم
کردند و عدم تمایل خود را برای عقد قرارداد مجدد خرید
بیمه برای محصوالت خود از صندوق بیمه آبزیان ،بدلیل
مقرون به صرفه نبودن بیان داشتند و همچنین از مقررات
سخت صندوق بیمه نظیر لزوم نگهداری تلفات و نشان
دادن آن به مأمور بیمه شکایت داشتند .مدیران مراکز
بیان کردند که تاکنون در دوره های آموزشی بیمه آبزی
پروری شرکت نداشته اند .در پرسشنامه عوامل قهریه از
وضعیت مزارع پرورشی در رویاروئی با آسیب های ناشی از
رخدادهای طبیعی از ابتدای سال تولیدی  5939و عوامل
قهریه ای که در مزارع پرورشی منجر به تلفات گردیدند و
برای مشخص کردن قدر السهم هر یک از بالیا در بروز
تلفات سواالتی طراحی شد و با آنالیز آماری پاسخ ها
نمودار ( شکل  )1ترسیم گشت و پرمخاطره ترین عامل
منجر به تلفات ،سیل و بعد از آن تغییرات کدورتی ناشی
از باران های سیل آسا عنوان شد.

شکل  - 1درصد توزیع عوامل قهری موثر بر خسارت وارده در  22مزرعه پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان استان قزوین
در سال 5939
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مجموع خسارات مستقیم وارده از سیل به مزارع مذکور
 21درصد و خسارات ناشی از تغییرات کدورتی باران های
سیل آسا  25درصد ارزیابی شد.
خشکسالی در استان قزوین مانند دیگر استان های کشور
جزء بالهای تهدید کننده این صنعت است .بر اساس
نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در مزارعی که از
زهکشی آب های سطحی به عنوان منابع آبی استفاده می
کردند ،این نقصان به صورت ملموس دیده می شد و
همچنین کاهش بارندگی و در پی آن کاهش دبی
رودخانه ها و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی برای
مزارعی که از آب چاه تغذیه می کردند باعث نگرانی
پرورش دهندگان ماهی و در مواردی بروز خسارت شده
بود .تغییرات ناگهانی دما و یخبندان نیز از بالیای طبیعی

موجب تلفات گزارش گردید .صاعقه بصورت غیر مستقیم
باعث قطع برق و موجب خسارت شده بود.
بر اساس آمار پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور از
تعداد  0311زمین لرزه ثبت شده از تاریخ 5203 /52/11
تا  ،5934/11 /15استان قزوین با ثبت  41زمین لرزه در
ردیف  24از  95استان می باشد( پایگاه ملی داده های
علوم زمین کشور)5934،که معلوم می شود نسبت به
استان های دیگر سابقه رخداد زمین لرزه در این استان
کم است ( شکل  ) 0و در مزارع استان هم با توجه به
پرسشنامه ها خسارت حاصل از زلزله دیده نشد و تنها در
یک مورد موجب ترک خوردگی سازه استخر شده بود که
تلفات ماهی در پی نداشت.

شکل  - 0گزارش آماری تعداد زمین لرزه های کشور  ،از تاریخ  5203/52/11تا تاریخ  5934/11/15به تفکیک استان بر اساس آمار
پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور

در بخش آمار استنباطی ،تاثیر متقابل متغیرهای مرتبط با
عوامل خسارتزای قهری و مدیریتی با استفاده از واکاوی
فاکتور ) (FAبعد از چرخش  Varimaxدر جدول
شماره ( )2نشان داده شده است .همانطور که دیده می
شود سهم متغیرها در عامل ها به صورت واریانس در هر
ستون نوشته شده است ،هر متغیر در عاملی قرار می
گیرد که با آن عامل همبستگی باالی معنی داری داشته
باشد .عامل نخست بهترین ترکیب و باالترین واریانس را

دارد و متغیرهای بیماری ،کمبود اکسیژن ،قطع آب،
غذای نامناسب که جزء عوامل مدیریتی هستند ،بیشترین
مقدار (بار عاملی) را بر عامل یا فاکتور اول دارند .پس می
توان فاکتور نخست را فاکتور مخاطره های مدیریتی نامید
و همینطور عوامل قهریه بیشترین مقدار را بر روی
فاکتورهای دوم و سوم دارند بنابر این فاکتور دوم و سوم
نیز فاکتور مخاطره های قهریه هستند.
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جدول  - 2مقادیر بارگذار فاکتورها )  ( Factor Loadingپس از چرخش  Varimaxدر مزارع منفرد استان قزوین سال 5939

سهم متغیرهای مدیریتی و قهریه بر عوامل ( واریانس )

متغیرهای مدیریتی و
قهریه

3

2

1

0

بیماری

1/003

1/900

1/113

-1/151

کمبوداکسیژن

1/310

-1/101

-1/220

1/994

آلودگی

1/193

1/430

1/194

1/021

قطع آب

1/053

1/233

-1/401

-1/509

غذای نامناسب

1/355

-1/292

-1/911

-1/240

حمل ونقل

-1/104

-1/504

-1/133

1/002

تراکم زیاد

-1/504

-1/922

1/010

-1/213

تغییرات دما

1/530

1/053

-1/141

-1/225

تگرگ ورگبار

1/141

1/944

1/119

-1/919

سیل

-1/550

-1/494

1/441

1/102

یخبندان

-1/935

1/901

1/121

1/124

خشکسالی

1/524

1/143

-1/135

1/119

کدورتی

1/204

-1/101

1/311

1/593

طوفان

-1/501

1/303

-1/134

-1/193

جمع واریانس ها

2/337

2/031

3/337

1/011

در شکککل ( ،)0نمککودار سککه بعککدی دوران یافتککه پککراکنش
متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل های نخست ،دوم

و سوم مشاهده می شود.

شکل  - 0نمودار سه بعدی پراکنش متغیرهای عوامل قهری و مدیریتی نسبت به عامل های استخراج شده در مزارع منفرد استان
قزوین سال 5939
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بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر 0 ،عامل مدیریتی و  0عامل قهریه از 22
مزرعه منفرد قزل آالی اسکتان قکزوین بکا تحلیکل عکاملی
) (FAبه عنوان موثرترین عوامل بروز خسکارت اسکتخراج
شدند و با استفاده از آمار توصیفی درصد سکهم هکر ککدام
تعیین گردید .نتایج تحقیق مشخص کرد ،عامکل بیمکاری
ها با  95درصد ،عامل قطع آب با  50درصد ،عامل کمبود
اکسیژن با  54در صد و تراکم زیاد با  55درصکد ،حمکل و
نقل با  51درصد و غذای نامناسب با  3درصکد و آلکودگی
با  3درصد از عوامل مدیریتی عامل بروز خسارت در مزارع
مزبور بودند و عامل سیل با  21درصد و تغییرات ککدورتی
ناشی از باران های سیل آسا بکا  25درصکد ،خشکسکالی و
تغییرات دما هر کدام با  54درصد و یخبندان با  51درصد
و طوفان و رگبار و تگرک با  3درصد از عوامل قهریه موثر
بر خسارت تعیین گردیدند.
همانطور که بیان گردید ،بیشترین درصد وقوع خسارت به
دلیل عامل بیماری بود و با توجه به پاسخ مکدیران مکزارع
مهم ترین مرحله رخداد بیماری در  00/9درصد از مزارع،
مرحله بچه ماهی گزارش شکد ،بنکابراین قبکل از عملیکات
بیمه گری باید نظارت کامل بکر کارگکاه تکثیکر و شکرایط
عملیات تکثیر و یا خرید تخم صورت پذیرد زیکرا بیمکاری
های باکتریایی مانند رنی باکتریوم سالمونیناروم و بیماری
های ویروسی مانند نکروز عفونی لوزالمعدهای ) )IPNبکه
صورت عمودی از داخکل تخکم منتقکل مکی شکوند و ایکن
بیماری ها بکا ضکد عفکونی سکطح تخکم قابکل پیشکگیری
نیستند ،از این رو حتما باید در هنگام خرید تخکم یکا الرو
قزل آال نسبت به مصکون بکودن آنهکا از ایکن بیمکاری هکا
اطمینان حاصل شود .همچنین برای تخکم هکای وارداتکی
باید گواهینامه معتبر مبنی بر ضکد عفکونی مناسکب علیکه
بیمککاری ژیروداکتیلککوس سککاالریس ( Gyrodactylus
 )salarisکه از شرایط الزام آور سازمان دامپزشکی بکرای
واردات تخم چشم زده ( )Eyed eggمی باشد موجکود و
قابککل ارائککه بککه بیمککه گککر باشککد (سککازمان دامپزشکککی
کشور ،دفتر بهداشت و مبکارزه بکا بیمکاری هکای آبزیکان،
.) 5934

از جمله بیماری های ویروسی دیگر در بچه ماهیان نورس
( )Juvenileبیماری نکروز عفونی مراکز خونساز )(IHN
است .در این بیماری عامل رابدو ویروس باعث مرگ و میر
باال می باشد که هم به صورت افقی و هم عمودی منتقکل
می گردد .بیماری سپتی سمی ویروسی خونریزی دهنکده
) ، (VHSبیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی شدید
می باشد که توسط یک نوع رابدوویروس ایجاد می شود و
کامالً مسری است ،تمامی سنین مکاهی بکه ایکن بیمکاری
حساس هستند ولی در انگشت قدها و بچکه ماهیکان یکک
ساله بیشتر بروز می نماید .انتقال این بیماری بیشتر افقی
است و انتقال عمودی بندرت اتفاق می افتکد .در بیمکاری
نکروز عفونی پانکراس نیز معموالً الروهایی که کیسه زرده
شان حذف شده است ( )fryدر هنگام شروع تغذیه به این
بیماری دچار مکی شکوند .عامکل آن ویروسکی متعلکق بکه
خانواده بیرناویریده می باشد .از بیمکاری هکای باکتریکایی
نیز مکی تکوان از بیمکاری یرسکینیوزیس نکام بکرد .عامکل
بیماری زا ،باکتری یرسینیا روکری است .ایکن بیمکاری در
سنین مختلف ممکن است بروز کند ولکی تلفکات در بکین
بچه ماهیان قزل آال بیشتر است .بیمکاری دیگکری ککه در
هر سنی ماهیان را مبتال می سکازد ولکی در بکین ماهیکان
انگشککت قککد ،شککایع تککر و خطرنککاک تککر اسککت بیمککاری
فرونکلوزیس است که یک باکتری گکرم منفکی و میلکه ای
شکل به نکام آئرومونکاس سالمونیسکیدا (salmonicida
 )Aeromonasعامل ایجاد آن است .این بیمکاری اغلکب
با افزایش درجه حرارت ،کم شدن میزان اکسیژن محلکول
و جمعیت زیاد ماهیان همراه مکی شکود .راه هکای انتقکال
بیماری ،تماس با ماهی آلکوده و تخکم هکای آلکوده اسکت.
بیماری اسکترپتوکوزیس نیکز بیمکاری باکتریکایی دیگکری
است که بکاکتری گکرم مثبکت از رسکته اسکترپتوکوکوس
عامل ایجاد آن است و با افزایش تکراکم جمعیکت  ،پکایین
بودن کیفیت آب و باال بودن نیترات در بکاال رفکتن میکزان
مرگ و میر موثر است (سازمان دامپزشککی کشکور ،دفتکر
بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان.) 5931 ،
آمار خسارت  21درصدی عامل سیل به عنوان مهم تکرین
عامل خسکارت زای قهکری و تغییکرات ککدورتی ناشکی از
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باران های سیل آسا با  25درصد در رتبه بعدی از عوامکل
پرمخاطره قهریه مشخص شدند ،خسارات مسکتقیم سکیل
خساراتی از قبیل عدم توانایی مهار آب گکل آلکود سکیالب
برای وارد نشدن به استخرها و سر ریز شدن آب اسکتخرها
و شکسککتگی و خرابککی کانککال هککای ورودی و خروجککی
استخرها می توان نام برد که منجر به تلفات و فرار مکاهی
ها می گردد و تغییرات کدورتی باران های سیل آسکا نیکز
ناشی از گل آلود شدن و افزایش امککان آلکوده شکدن آب
رودخانه در اثر شستشوی زمین های اطراف بستر رودخانه
که آغشته از فاضالب های کشاورزی و صنعتی هسکتند و
نیز هدایت آب های اسیدی ککه از منکابع مردابکی صکخره
های اسیدی و یا خاک های سولفاته منشا مکی گیرنکد در
مزارع تغذیه کننده از آب رودخانه که در بعضی مکوارد بکه
یکباره باعث کاهش اکسیژن آب و خفگی مکاهی هکا مکی
گککردد .آب هککای اسککیدی بککا  pHکمتککر از  1تککا  0بککرای
ماهیان مضر است و باعث صدمه زدن به آبشش و پوسکت
ماهی و سکرانجام مکرگ آن مکی شکود(.)blogfa, 5934
البته اثرات سوء غیر مستقیم سیل که بکه مکزارع تحمیکل
می شود مانند طوالنی شدن طول دوره پکرورش ،احتمکال
شیوع بیماری ها و ضعف روحی تولید کننکدگان و حکذف
بخش قابل توجهی از مولدین که اثرات منفکی زیکادی بکر
اقتصاد و مزارع خواهد داشت را به طور قطع نباید نادیکده
گرفت ( جعفری و همکاران . )5930 ،
آمار باالی خسارت سیل در این تحقیق بیانگر ایکن اسکت
که طرح پهنه بندی سیالب و بهبود ابنیه هکا و تأسیسکات
برای بخش عمده ای از مزارعی که در تماس بکا رودخانکه
های منطقه مورد مطالعه بودند ،برای سیالب های با دوره
بازگشککت طککوالنی طراحککی و اجککرا نشککده و از نظککر فنککی
استحکام کافی را نداشتند و عمده ترین دالیل این امکر را
باید در سیاست های اجرایی بخش دولتی جستجو نمکود.
فلذا به منظور جلوگیری از تکرار ایکن گونکه خسکارت هکا
طرح اصالح و بهبود تأسیسات ابنیه فنکی مکزارع تکثیکر و
پرورش ماهی قکزل آالی حاشکیه رودخانکه پیشکنهاد مکی
شود .پس از وقوع سیل برای جلوگیری از خسارات بعکدی
باید اقدامات فوری و به موقع ماننکد حمایکت هکای مکالی
مؤثر توسط منابع دولتی جهت احکداث دیکوار حفکاظتی و

تأسیسککات و تجهیکککزات جهکککت تصککفیه آب برگشکککتی و
استفاده مجدد آن تا رفع گل آلکودگی و طغیکان رودخانکه
صورت پذیرد ( جعفری و همکاران .) 5930 ،
عامل قطع آب با  50درصد در بیشتر موارد به علکت قطکع
برق در مزارعی که بوسیله پمپکاژ از آب چکاه تغذیکه مکی
نمودند رخ داده بود و عامل کمبکود اکسکیژن نیکز بیشکتر
بدلیل قطع برق و از کار افتادن هکواده هکا صکورت گرفتکه
بود .
دیگر ریسک های عملیکاتی ککه موجکب وقفکه در چرخکه
تولید می شوند کاستی های مککانیکی در ابکزار و ادوات و
همچنین نا کارامدی در سامانه های هکوادهی اسکتخرهای
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان ،از نمونه هایی است
که در شمار رخدادهای عوامل طبیعی جکای نمکی گیکرد.
این دسته عوامل ،همانگونه که پیشتر نیکز گفتکه شکد ،بکا
عنوان تهدید های انسکانی و یکا عوامکل خطکای مکدیریتی
دسککته بنککدی مککی شککوند .ایککن دسککته از مخککاطره هککا در
برگیرنککده رویککدادها و پیشککامدهای مککدیریتی اسککت کککه
خاستگاه غیر عمدی دارند  .نقش سازمان های بیمکه گکر
پیرامون رخدادن اینگونه حوادث ،نقش حمایتی نیسکت و
میزان پرداخت چنین غرامت هکایی دربردارنکده کسکورات
خواهد بود که از مبلک
مدیریتی ) (Deductibles
کلی غرامت با به کاربستن ضریب های خاص ،حکذف مکی
شود (شریفیان .)5931 ،
خطرات تحت پوشش صندوق بیمکه عمکدتاً جکزء بالیکای
قهریکه اسکت (صکندوق بیمکه کشکاورزی ) 5933 a ،و از
عوامل مدیریتی که طبق آمار بدست آمده از ایکن تحقیکق
بنا به آزمون واکاوی فاکتور ،با داشتن بیشکترین واریکانس
متغیرها به عنوان اولین فاکتور موثر بر بروز خسارت مزارع
بودند مانند قطع آب ،کمبود اکسیژن ،تراکم زیاد ،حمکل و
نقل ،غذای نامناسب و آلودگی هکیچ یکک تحکت پوشکش
بیمه قرار نمی گرفتند(صندوق بیمه کشکاورزی5933 b ،
) .البتککه سککازمان تحقیقککات شککیالت در پککروژه اسککتاندارد
سازی عملیات بیمه گری تحت عنوان نظام پیشکنهادات (
شریفیان ،)5931 ،مشمول پوشش بیمه قرار گکرفتن ایکن
خطرات را به صندوق بیمه آبزیان پیشنهاد داده است ککه
نتایج بدست آمده از این تحقیق نیز لزوم این امر را تأییکد
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می کند .همچنین به دلیکل عکدم اطکالع رسکانی درسکت
صندوق بیمه آبزیان ،از قرار گرفتن عامل بیماری به عنوان
تنها عامل مدیریتی موجود در پرتفوی بیمه که به تکازگی
تحت پوشش قرار می گیکرد ،بسکیاری از تولیکد کننکدگان
اطالعی نداشتند ،که این امر ضرورت حضکور کارشناسکان
مروج و سرمایه گذاری بیشتر شرکت بیمه را در باال بکردن
فرهنککگ بیمککه و تعمککیم آن بککا آمککوزش نیککروی انسککانی
متخصص گوشزد می کند .هدف بیمه گر و پرورش دهنده
در شرایط ایده آل باید با هم ،هم راستا و همسو بوده و در
نهایت به رابطه برد برد ختم گردد ،نقش بیمه گر در ایکن
وضعیت ،نقش تقویت کننده است زیرا عالوه بر کاهش بار
استرس های روانی ناشی از بروز خسارت های مالی ،مکدام
پرورش دهنده را در جهت برطرف کردن معایکب سیسکتم
پرورشی مزرعه اش ،گوشزد و ملزم می نماید .بیمه گر هم
باید از این نظر دانش الزم را بکرای ارزیکابی صکحت گفتکه
پرورش دهنده داشته باشد ،بدیهی است که درصورت عدم
تأیید باید نسبت به انجام راهکارهای افزایش حق بیمه ،یا
عدم انجام بیمه که در طوالنی مکدت باعکث اصکالح وضکع
موجود مکی شکود تصکمیم گیکری نمایکد .در ایکران بیمکه
محصوالت کشاورزی از جمله بیمه آبزیکان ،صکرفا توسکط
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و با حمایکت یارانکه ای
دولت صورت می گیرد .متاسفانه بنا به آمار کسب شده در
این تحقیق مشخص شد که بازدید کارشناسکان بیمکه گکر
صندوق بیمه آبزیان تنهکا از  95/3درصکد مکزارع در دوره
پرورشکی سکال  5939صکورت گرفتککه اسکت و مکی تککوان
دریافکت ککه عملککرد صکندوق بیمکه در بخکش بازدیککد و
سرکشی از مزارع بسیار ضعیف بوده است.
عملیات بیمه گری آبزیان بدلیل ماهیت بسکیار تخصصکی
آن ،نیازمند دانش میان رشته ای اسکت ،یعنکی بیمکه گکر
عالوه بر داشتن دانش بیمه ای باید از تخصص شیالتی که
خود در بخش آبزی پروری متضمن دانستن مدیریت های
بهداشککت و بیمککاری هککا ،مککدیریت آب ،مککدیریت تغذیککه،

مدیریت اجرایی که هریک خود وجوه و مختصات و دانش
اختصاصی خود را دارند نیز برخوردار باشد ( معاونت آبزی
پروری شکیالت .)5932 ،عکالوه بکر اینککه بکرای دانسکتن
ریسک های عوامل قهریه نیز به نوبه خود مکی بایسکت بکا
انککواع بالیککای قهریککه و تککأثیرات و عواقککب آن در مککزارع
پرورشی و راه هکای مکدیریتی ککاهش خسکارت آنهکا نیکز
آگاهی داشته باشد .تلفیق همه ایکن مکوارد و مطابقکت بکا
استانداردهای تعیین شده عملیکات بیمکه گکری آبزیکان را
بسیار پیچیده و زمان بر ککرده اسکت ،ککه از ایکن امکر در
دالیل ناکارامدی بیمکه در ایکن اسکتان نمکی تکوان چشکم
پوشی کرد.
تصمیم گیری درباره قابلیت بیمه پذیری مزارع نیز از ایکن
قاعده مسکتثنا نیسکت یعنکی بکدلیل چنکد وجهکی بکودن
عملیات بیمه گری باید هر قسمت جداگانه مکورد ارزیکابی
قرار گیرد و موضع گیری درباره اینکه مکزارع ککل اسکتان
برای عملیات بیمه گری مناسب هستند یا خیر نیز باید بکا
مالحظه تلفیقی بودن ماهیت بیمکه آبکزی پکروری انجکام
گیرد و بنا به تحقیق انجام شده نمی توان بطکور قطکع بکه
این سوال جواب مثبت یا منفی داد.
در این تحقیق بکه ککرات دیکده شکد ککه ضکعف عملککرد
سازمان های ذیربط ماننکد سکازمان دامپزشککی در انجکام
وظایف خود نسبت به دستور العمکل مهکار بیمکاری هکای
اولویککت دار (حقیقککی ) 5930 ،و یککا وزارت نیککرو بککرای
کوتاهی در عملیات پهنه بندی سیل در حریم رودخانه ها
و وزارت راه بککرای کنککدی در بهبککود وضککعیت جککاده هککا
(جعفری و همکاران )5930 ،و  ....تأثیر مستقیم بر نحکوه
مدیریت پرورش دهنده دارد و در خیلکی از مکوارد مقصکر
بروز خسارت تنها قصور مدیریتی شخص پکرورش دهنکده
نیست که باید در این موارد کارشناسی هکای الزم صکورت
گیرد تا بیمه گر تنها مسئول جبران خسارت پدیکد آمکده
در بروز مشکالت مرتبط نباشد.
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An assessment of the effect of management factors and natural disaster factors
on insurance operations risks for cold water fish farming - Qazvin province
Damghanpour1*, A., Mousavi Nadoshan2, R. & Sharifian3, M.
1 & 2. Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University,
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Abstract
The current research, as a field study, was conducted by questionnaires that were filled
through interviews with 22 individual rainbow trout farmers in Qazvin province. The present
research aimed to assess the insurance operations, identify the risk factors in fish farms,
followed by the assessment of the risks rising from mismanagement aspects. Considering the
occurrence percentage of above factors and the level of damage they have imposed in a 20year period, from 1994 to 2014, the impact of above factors was obtained and then
insurability pattern of freshwater farms of the province was calculated using the coefficients
obtained from descriptive statistical analysis of questionnaires and using factor analysis (FA)
with the extracted principal components analysis (PCA).The results of the present study
showed that damages imposed by mismanagement factors had a greater share than natural
disaster factors, while this aspect has been almost overlooked and underestimated in
insurance coverage lots.
Key words: Aquaculture Insurance, Management factors, Natural disaster factors, Cold
water fish, Rainbow trout
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