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 چکیده:

  
 معرض در که آنهایی همه که است ترتیبی به مربوطه جامعه در سیل خطرات خسارات کردن پخش سیل بیمه از اصلی هدف
 جمعیت در و زمان در هاهزینه شدن پخش با امر این. باشند داشته مشارکت سیل مدیریت هايهزینه در هستند، سیل خطر

 ها،روش سایر که ترتیببدین: است متفاوت سیل هايزیان مدیریت ابزار سایر با سیل بیمه. دگیرمی صورت خطرپذیر
 خسارات بیمه، گرچه.کندمی پخش مکان و زمان در را خسارات بیمه، که حالی در کندمی کم سیلی هر در را سیل خسارات

 است هاسیالبدشت مدیریت از بخش آن راهبرد در تکمیلی اقدامی بیمه لیکن دهد،نمی کاهش مدت بلند در را سیل از ناشی
 کاربري نحوه در تغییر یا سیل با مقابله بینی،پیش سیل، خسارات کاهش تأسیسات مثل دهند،می کاهش را خسارات که

) به 1380-84ساله ( 5در این پژوهش، دوره .باشد داشته وجود سیالب مقابل در کمتر پذیريآسیب که طوري به اراضی
. بررسی میزان خسارت استان گلستان در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته استهاي سیالبی ترین سالبحرانی عنوان

در تعیین میزان  آماردر تمامی موارد آسیب براي هر یک در سال هاي اخیر طی آمار مستند ستاد حوادث ارائه شده و از این 
گیري ده تا آمار جزئیات موارد خسارت در هر یک از روستاهاي نمونهخسارت براي هر یک از انواع آسیب ها استفاده ش

  شده محاسبه گردد.
  

   .سیالب ریسک، مهندسی رودخانه، بیمه سیالب کلمات کلیدي:
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  مقدمه .1
  

 تأمین براي دهندگانمالیات هزینه افزایش و 1960 دهه طول در پی سی سی می رودخانه هايطغیان مکرر وقوع دلیلبه
 در طرح این. کرد تصویب را سیل ملی بیمه طرح ،1968 سال در آمریکا کنگره ها،سیل این قربانیان به پرداختی بودجه

 هايدشت مدیریت بهبود سیل، خسارت براي تجاري و مسکونی بیمه هايپوشش ارائه: بود کلی اصل سه برگیرنده
 جامع نامهبیمه در سیل از ناشی خسارات طرح، ینا تصویب زمان در. خیزسیل مناطق از هایینقشه توسعه و سیالبی
 هايخانه مالکان هايبیمه در سیل شدن جاري از ناشی خسارات براي پوششی هیچ اما. شدمی داده پوشش اتومبیل

 زا صرفاً  و NFIP از مجزا اينامهبیمه در پوشش این. شدنمی دیده اموال هاينامهبیمه اکثر در یا مستأجران استاندارد،
 گران،بیمه سوي از رشته این تعمیم براي گسترده هايتالش وجود با. شدمی ارائه خصوصی گربیمه شرکت چند سوي

 گسترده هايسیل از ناشی خسارات. اندنشده سیل بیمه خرید به موفق کماکان سیل، خطر معرض در افراد از بسیاري
. شد هاخسارت این درباره فدرال دولت هايبرنامه بهبود ايهشیوه مورد در بحث موجب ،2005 سال در کاترینا توفان

 اقتصادي و فیزیکی هايخسارت باعث دو هر که ایرنه، طوفان و 2011 سال در پی سی سی می سیل ترتیب،همینبه
 سیل، شدن جاري خطر مدیریت نحوه درباره هاییبازنگري باعث بودند، ايبیمه پوشش بدون بعضاً و شدند زیادي

 باره این در سازيخصوصی هايبرنامه از بعضی و فدرال دولت سیل بیمه برنامه مصنوعی، موانع دیگر و سدها تساخ
 به مدتکوتاه و موقتی اصالحات انجام اجازه با را توجهی قابل تغییرات جلسه آخرین در کنگره خاطر،همینبه. شدند
  .]1[ دارد ادامه همچنان برنامه این بعدي الحاتاص براي هاتالش. رساند تصویب به بلندمدت اصالحات جاي
 استقرار این کشور در. باشد سیالب بیمه سیستم جامع ترین و ترینسابقه با آمریکا متحده ایاالت در سیالب بیمه شاید
 بعد سال 11 لیکن صورت گرفت، میالدي 1956 سال در سپس و 1951 سال در سیل خطرپذیري پوشش جهت بیمه نظام

 به تجاوز کردن کنُد ممکن در صورت یا خسارات کاهش براي کشوري سیل بیمه برنامه. شد تأسیس بیمه یک طرح
  .]2[ شد تأسیس کنند،استفاده می سیالبدشت از که کسانی به خسارات از بخشی انتقال و هاسیالبدشت

بیمه  ملی برنامه هدایت تحت بیمه،و  نمودمی ادغام امدادي ايبرنامه  با را ملی اراضی کاربري هايبرنامه طرح، این
 هايطرح براي ايیارانه سیالب بیمه کردند،شرکت می برنامه این در داوطلبانه طور به که خطر در جوامع سیالب،

 تضمین برایشان امدادي هاي برنامه و نمایندمی خطرپذیري دریافت هايارزیابی فنی، هايحمایت موجود، ساختمانی
. نمایند اعمال را ساختمانی نامه آئین مقررات و را اراضی هاي کاربريبرنامه که کنندمی تعهد جوامع مقابل در. شودمی

 مقررات نیز شوند احداث کننده، شرکت جوامع براي پذیري خطر از ارزیابی بعد که بناهایی یعنی جدید بناهاي براي
 مناطق براي لیکن شده، تنظیم شدن بیمه براي موارد رسای و سیل برابر در نیاز، مقاومت مورد پی تراز حداقل به مربوط

 ریزيبرنامه اجباري، خرید تضمینی، خرید شامل برنامه. گرفتمی تعلق وارده خسارات با بیمه متناسب حق یارانه، بدون
 با هاامهبرن این نمودن یکپارچه براي الزم انگیزش مربوطه استانداردهاي اعمال با و بوده گیرسیل نواحی بسیار براي

 بر قرار سیالب بیمه نیز دیگر پیشرفته کشورهاي اغلب در البته. نمایدمی ایجاد فدرال، اضطراري اقدامات سازمان مدیریت
  .]3[ شودمی استفاده سیالب مدیریت در روش این از و شده
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 بخشی تواند برايمی سیالب از موجود خطرپذیري داشتن نظر در بدون هادشتسیالب در موجود امالك به بیمه پوشش
 منتظره غیر براي خسارات که دارد تالش گربیمه هر اساساً . باشد هزینهپر بسیار دارند قرار کمتري ریسک در که افراد از
 قابل بالفاصله نیاز صورت که در شودمی گذاريسرمایه مواردي در هااندوخته این. باشد داشته هاییاندوخته سنگین و

-سرمایه به اتکا با باشند، شده گذاريمطمئن سرمایه صورت به هااندوخته این که شرطی به. باشد داريبربهره و دسترسی

  ).هاگذاري سرمایه نقدي جاي به( نمود وام زیاد تقاضاي مالی ادعاهاي وجود صورت در توانمی مذکور هايگذاري
هاي سیالبی استان گلستان در چند دهه گذشته مورد ترین سال) به عنوان بحرانی1380- 84ساله ( 5در این پژوهش، دوره 

بررسی قرار گرفته است. بررسی میزان خسارت در تمامی موارد آسیب براي هر یک در سال هاي اخیر طی آمار مستند 
ستاد حوادث ارائه شده و از این آمار در تعیین میزان خسارت براي هر یک از انواع آسیب ها استفاده شده تا آمار 

  گیري شده محاسبه گردد.ت موارد خسارت در هر یک از روستاهاي نمونهجزئیا
  

  بیمه سیل حق میزان. 2
 تواند می این میزان. نماید تقبل خود را خسارات از بخشی تا کنندمی ملزم را شونده بیمه سیالب بیمه هايطرح از بسیاري

 چندي هايگزینه. درصد باشد 10 مثالً  اتخسار از مشخصی درصد یا و گردیده کسر غرامت از مشخص مبلغ بصورت
 و خسارت احتمال به توجه بدون است که این سیستم ترینساده. دارد وجود سیل بیمه هايبرنامه در مالی منابع تأمین براي
 این. ببرند سود سیل وقوع از هاشده بیمه که بعضی شودمی این نتیجه. شود پرداخت ساالنه بیمه حق خطرپذیري، میزان
 پرداخت .شودمی گیرسیل نواحی در اراضی کاربري نامناسب تشویق موجب اغلب یکنواخت، بیمه حق پرداخت گونه
. دارند کمتري که خطرپذیري شود می افرادي) داوطلبانه هاي طرح در( مشارکت کمترشدن باعث یکنواخت، بیمه حق
 تواند می نهایت در یکنواخت حق بیمه. یابد افزایش نظر مورد امالك بیشتر خطرپذیري به توجه با بایستی هابیمه حق

 پذیري خطر نظر از باید ها بیمه حق که است حیاتی بسیار مسئله این بررسی ترتیببدین .شود مالی منابع نابودي به منجر
 زا بسیاري چون شود، برقرار معدود استاندارد چند براي فقط سیل بیمه است ممکن. شوند طبقه بندي گروه چند در

 هاآن به معین، عمق با سیالب یک در مشابهی خسارات و داشته اي مشابه ارزش است ممکن هاي مسکونی ساختمان
 از بخشی که بیمه حق پرداخت از هدف چون .شودمی پرهیز امالك یکایک ارزیابی از روش این در .شود وارد

 براي بیمه حق میزان دقیق تعیین لذا است، رگی مناطق سیل در نابجا توسعه از جلوگیري براي است، وارده خسارات
 عملی دقیق برآوردهاي هیدرولوژي، قطعیت عدم به با توجه حقیقت در. نیست ضروري نواحی گونه این در پرداخت

 تواند می بیمه حق. باشد مناسب بالقوه هاي خسارت تأمین براي سرمایه کافی ایجاد براي بایستی هابیمه حق. باشد نمی
 کمتر است ممکن و رود باال بسیار بیمه از دریافتی و ادعا و شود جاري پیاپی سیل سال چند که صورتی در بدافزایش یا

 سیالب یک یا( پیاپی سیل چند با شدن مواجه صورت در. باشد بوده کمتر سیل هايسال، آسیب چند در که وقتی شود
  :باید بیمه سرمایه گذاران ،)شدید بسیار
 است ها ممکنوام این که ،باشند داشته را خسارات جبران هايپرداخت پوشش ايبر وام دریافت امکان )1

 .شود تضمین دولت توسط
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 با بزرگ المللی بازار بین یک). شوند بیمه دیگري شرکت توسط( کنند استفاده مناسب اتکایی بیمه از خود )2
 رابطه این در بزرگ هايسیالب يجغرافیاي خطرپذیر پراکندگی و دارد وجود اتکایی بیمه براي ايفشرده رقابت

 .است مطلوب
 

  سیل بیمه و معایب مزایا. 3
 با خطرپذیري متناسب یا ثابت میزان آن، بودن اجباري یا اختیاري سیل، بیمه فرم و نوع به بستگی سیل بیمه و معایب مزایا

 از خطرپذیري وسیعی طبقات بر مبتنی یمهب و حق بوده اختیاري بیمه کهدرحالی .دارد وغیر یارانه بدون یا ايیارانه بودن،
  است. ذکر قابل سیل بیمه مزایا و معایب با رابطه در مواردي باشد

 

   مزایاي بیمه سیل. 1,3
 به سیل مالی منابع تأمین و سیل از ناشی هايخرابی ترمیم براي بالفاصله و سرعت به تواندمی سیالب بیمه وجود - 1

 می نیز هاي روحیضربه کاهش موجب ضایعه یک از پس بالفاصله مالی هاينگرانی از رهاشدن. کند فراهم را زدگان
  شود.

  .شود )بیمه خرید( سیل آینده خسارات براي انداز پس جهت گیرسیل نواحی ساکنین بیشتر تشویق باعث تواندمی - 2
 که اعتبارات گرددمی باعث مسئله نای. دارد دنبال به را رسان امداد هايبنگاه از تقاضا کاهش سیالب بیمه برقراري - 3

  .گردد دیگر صرف حوادث براي احمر هالل جمعیت نیز و مترقبه غیر حوادث ستاد همچون رسان امداد هايسازمان
 در عنوان مثال به. شودمی پذیر خطر اراضی در سیل مدیریت گذاريسیاست هاياهرم سایر تقویت باعث سیالب بیمه - 4

 کاربري به ، تشویق)شودمی تقویت سازي مقاوم( کندمی جلوگیري مناسبنا اقدامات از گیرسیل مناطق مجدد توسعه
و  حساس مناطق شناسائی بهتر باعث ،)موضوع این از مردم آگاهی و هاکاربري بیمه حق( دارد بدنبال را اراضی صحیح

  .شودمی...  و هاسیالبدشت خصوص در اطالعات افزایش نیز
 می مناسب اراضی کاربري تشدید و جدید شرایط و هافناوري با گذاريسرمایه تشویق موجب سیالب بیمه برقراري - 5

 نگرانی بیمه سیالب، وجود خطرپذیري از گریزان گذارانسرمایه و کشاورزان ساکنین، براي دیگر عبارت به. شود
 در توسعه افزایش سرمایه از گشتباز یک ترتیب بدین. دهدمی کاهش را بعدي سیالب خسارات وقوع زیان به مربوط
  .شود می حاصل گیرسیل نواحی

 کیفیت زندگی بهبود باعث و داده کاهش را گیرسیل مناطق گذاران سرمایه نیز و ساکنین روانی و روحی هاينگرانی - 6
  .میگردد آنان

  .گرددمی جامعه در اشتغال ایجاد باعث - 7
 

  معایب بیمه سیل. 2,3
  .)کندمی پخش منطقه سطح و زمان طول در را خسارات فقط( دهدنمی کاهش را سیل يهاو خرابی خسارات - 1
  بردارد. در معامالتی و اداري هايهزینه - 2
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  .)اختیاري حالت در( باشد پائینی سطح در آنها بیمه یا و باشند نشده بیمه مردم از زیادي تعداد است ممکن  - 3
 حدي که تا سیالبدشت و گیرسیل نواحی در تا کند تشویق را محلی هايسازمان و افراد است ممکن سیل بیمه - 4

  شود. دقت انجام با ها سیاستگذاري بایستی حالت این در. کنند گذاريسرمایه شود ترمیم بیمه سوي از آنها خطرپذیري
  شود. می تمام گران بیمه حق تعیین براي خطرپذیري اطالعات توسعه اغلب - 5

 

  ایران در یالبس بیمه مناسب شرایط. 4
 نیز و بیمه جهت برقراري کمتري اطالعات به آن بر عالوه و میباشد ترساده اجرا نظر از چند هر بیمه حق بودن یکنواخت

 به. باشد عادالنه و دراز مدت راهکار یک نمیتواند ولی ،دارد نیاز سیل وقوع از پس پرداخت جهت خسارات ارزیابی
 رویکرد یک ،لذا. باشد داشته به دنبال را الزم رضایتمندي و داشته کافی جاذبه مدت دراز در تواندنمی نیز علت همین

 ریسک داراي که مناطقی طبیعتاً  و شود نظر گرفته در خطر و ریسک میزان تناسب به بیمه حق میزان که است آن منطقی
 مردم، روحیه به توجه با ایران در. یندنما پرداخت نیز بیمه بیشتري حق مناطق آن گذارانسرمایه و ساکنین هستند بیشتري

 استقبال آن از قطعاً  باشند نداشته کافی اطمینان آن بودن عادالنه به نسبت چنانچه مردم و داشته بیشتري اهمیت مسئله این
 بنديپهنه شامل سیالبی هايدشت اولیه هايارزیابی به نیاز ریسک میزان اساس بر بیمه هرچند برقراري ،لذا. کرد نخواهند

 این روش مزایاي گرفتن نظر در با طبیعتاً  ولی دارد را سیالب ریسک میزان تعیین نهایتاً  و وقوع احتمال سیالب، برآورد
 بیمه همچون دارند طوالنی اجراي سابقه که هاییبیمه ما کشور در .داشت خواهد وجود کافی توجیه مدت دراز در

 پیدا جامعه در را خود جایگاه کامل بطور هنوز نیز...  و زراعی صوالتسرقت، بیمه مح بیمه سوزي،آتش بیمه خودرو،
-فعالیت اجرا حین و قبل است الزم هرچند نیز سیالب بیمه با رابطه در. آیدنمی به عمل هاآن از کامل استقبال و اندنکرده

 براي حداقل است الزم که دمیرس نظر به ولی گیرد صورت ذینفع مردم ساختن آگاه جهت و تبلیغی ترویجی مناسب هاي
 تشویق و ترویج باعث زیادي مقدار به تواندمی مسئله این خود که چرا گردد اجرا ايیارانه بصورت چند ساله دوره یک

از  و شرایط به بستگی یارانه میزان. شد خواهد هاسیالب مدیریت در راهکار این توسعه و مردم توسط بیمه خرید بیشتر به
 دراز بخش توجیه این به یارانه پرداخت مسئله جهات جمیع گرفتن نظر در با قطعاً ولی دارد دولت توافق و توانایی جمله
-می دارا را زیر شرح به مزایایی طبیعتاً  بیمه همچون اموري بودن خصوصی .داشت خواهد را اجتماعی و اقتصادي مدت
  :باشد

 به بخش اجرایی امور واگذاري و دولت گري تصدي کردن کم با رابطه در نظام کلی هايسیاست با همراستا - 1
  .است خصوصی

 آن توسعه ترویج و که رسدمی نظر به دارد خصوصی بخش براي آن بیشتر فروش و بیمه توسعه که منافعی به توجه با - 2
  .پذیرد صورت سریعتر

 در و قضاوت رسیدگی نیز و هاآن هايفعالیت بر نظارت دولت، از سیالب بیمه به مربوط هايشرکت بودن مستقل با - 3
 خواهد ترعادالنه و تردولت سالم توسط گذاران بیمه و بیمه هايشرکت بین آمده بوجود احتمالی اختالفات خصوص

  .بود
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 دولتی هايدر بخش غالباً که( گیروقت اداري مراحل وجود عدم علت به سیالب وقوع هنگام در خسارات پرداخت - 4
 محترمانه و سریع پرداخت که باشد هم تبلیغی جنبه علت به خصوص این در. گرفت خواهد رتصو ترسریع) است رایج

  .گرفت خود خواهد به اولویتی جنبه بیمه هايشرکت توسط متقاضیان به خسارات
 اجرا بخش خصوصی توسط سیالب بیمه که است آن حالت ترینمناسب که رسدمی نظر به چنین فوق موارد به توجه با

  .است ناپذیراجتناب ضرورتی کار مراحل تمامی در و کافی حساسیت و دقت با دولت نظارت ولی ،گردد
بودن  دیگر اختیاري طرف از. نماید ایجاد مقاومت و حساسیت است ممکن راهکاري و روش هر کردن اجباري معموالً 

 شود فراموش نبایستی ،البته .گیردمی قرار مردم استقبال مورد بندرت معموالً  است هزینه داراي که بیمه همچون مواردي
 این در اصلی راهکار ،لذا. است مورد نیاز دانش و آگاهی عدم علت به غالباً  زمینه این در استقبال عدم یا مخالفت که

 امالك داراي یا سیالبی هايدشت در روستائیان ساکن خصوصاً  مردم تا است مؤثر و مستمر ترویج و آموزش خصوص
  .نمایند استقبال آن از تدریج به و پیدا کنند آشنایی بیمه مدت دراز مزایاي با مناطق این در مستغالت و

 

  سطح استان گلستان میزان اثربخشی اقدامات انجام گرفته در خصوص بیمه سیل در. 5
 مسئولیت از منطقه طرح مشخص شد که رضایت مردمدر یک نظرسنجی انجام شده از مردم روستاهاي سیلزده در 

 احمر هالل اهالی، اظهارات طبق. ]4[ بود مالحظه قابل سیل از پس رسانییاري و سیل کنترل امر در مختلف هايمانساز
 پوشاك رساندن در احمر هالل و نمودند ایفا را متمایزي نقش  81 و 80 مرداد هاي سیل از پس غیرمترقبه حوادث ستاد و
 به تومانی میلیون 5 وام قراردادن اختیار در با نیز مسکن بنیاد. است بوده فعال بسیار دیده آسیب مردم به آذوقه و

 هايجاده ترمیم با نیز ترابري و راه. نمود کمک روستائیان به بود، شده تخریب شدیداً آنان هايخانه که روستاهایی
 و راه مراتع، و هاجنگل سازمان کشاورزي، جهاد جمله از شده قید هايسازمان بقیه. نمود کمک مردم به دیده خسارت

 نهایت در .نگردد زیاد تخریب باعث سیل تا دهند انجام بخوبی سیل از قبل را خود وظایف باید مردم نظر از...  و ترابري
 مردم از یاري طلب و سیل به مربوط خبرهاي پخش و سیل درخصوص آموزش دارعهده را سیما و صدا سازمان مردم،

 انتظارات .دانستندمی سیل از پس خویش وضعیت بهبود در مؤثري عامل نیز را مردمی هايکمک روستائیان. دانستندمی
  :]5[ است بررسی قابل زمانی مقطع دو در سیل مشکل درخصوص روستایی مردم
   سیل وقوع از پیش اقدامات ـ الف

   سیل وقوع از پس اقدامات ـ ب
  :گردد می خالصه زیر موارد در ها سازمان و دولتمردان از مردم انتظارات سیل، وقوع از پیش اقدامات درخصوص)  الف

  هیزم جاي به مناسب سوخت جایگزینی- 
  دام علوفه تأمین براي دیگري مناسب گزینه جایگزینی و جنگل در دام چراي کنترل- 
  درختان قطع از ممانعت- 
  مقاوم مسکن ساز و ساخت منظور به وام تخصیص- 
   گیاهی پوشش حفظ فرهنگ گسترش- 
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  مردم به سیل درخصوص آموزش و رسانیاطالع- 
  هستند سیل جدي خطر معرض در که روستاهایی جابجایی- 
   رودخانه حریم در ساز و ساخت کنترل- 
   مناسب استحکام و ارتفاع با پل ساخت- 
   آب خروجی محل در سد و بندسیل ساخت- 
  رودخانه براي مناسب دیوارکشی- 
  جاده سطح باالبردن- 
  رودخانه تعریض- 
  موجود سدهاي بازسازي- 
  رودخانه الیروبی- 
  )هواشناسی موقع به گزارش ارائه( مناسب دهی هشدار- 

  :شودمی خالصه زیر موارد در مردم انتظارات سیل وقوع از پس اقدامات درخصوص)  ب
   سیل مجدد وقوع صورت در کمتر تخریب براي مناسب هاي حل راه ارائه و سیل کارشناسی بررسی- 
  شده وارد خسارت تناسب به خدمات ارائه و روستا و خانوار هر به خسارت میزان برآورد- 
  کارمزد و سود بدون وام تخصیص- 
  روستائیان به واسطه بدون و مستقیم کمک ارائه- 
  روستائیان با مناسب برخورد- 
   شده تخریب هايخانه ساخت درخصوص بالعوض کمک- 
  پوشاك و آذوقه جمله از ضروري نیازهاي درخصوص فوري کمک- 
  دیدگان آسیب مصائب و مشکالت بر تبلیغات تمرکز- 

. است نموده ایجاد مردم براي را مشکالتی امر این که بوده کارمزد با مسکن بنیاد وام پرداخت باز که است ذکر به الزم
 ،94- 95 زراعی سال در .است نبوده رهاخانوا به آسیب میزان حسب بر اهالی اظهارات بر بنا نیز استانداري پرداختی وام
 میزان این عوض در و یافته افزایش درصد 20 باغداري بخش در و راهبردي غیر محصوالت در کشاورز بیمه حق

 در کشاورزي بیمه صندوق .است یافته افزایش 93- 94 زراعی سال با مقایسه در درصد 40 بیمه صندوق تعهدات افزایش،
 براساس کشاورزي محصوالت بیمه طرح دهد. اجرايمی قرار بیمه پوشش تحت را حصولم 153،  94- 95 زراعی سال

 صندوق تعهدات سطح و کشاورزي محصوالت بیمه دستورالعمل ،باشد، لذامختلف می مناطق هوایی و آب شرایط
 ايبیمه ايهدستورالعمل 95- 94 زراعی سال در .است شده ابالغ و تدوین منطقه هر هوایی و آب مخاطرات براساس
شود،  ارائه کشاورزان به تريمناسب خدمات بتوان تا است شده طراحی منطقه هر خطر ضریب و کشت الگوي با متناسب

  .است کشاورزي محصوالت بیمه صندوق پوشش تحت خطرپذیري مورد 204 اکنون هم
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اشته است. بررسی میزان خسارت هاي سیالبی را پشت سر گذترین سال)، بحرانی1380- 84ساله ( 5دوره استان گلستان 
در تمامی موارد آسیب براي هر یک در سال هاي اخیر طی آمار مستند ستاد حوادث با جداول مربوطه ارائه شده و از این 
جداول در تعیین میزان خسارت براي هر یک از انواع آسیب ها استفاده شده تا آمار جزئیات موارد خسارت در هر یک 

ها و سپس ساله و درصد آسیب هر یک از بخش 5گیري شده محاسبه گردد. قبالً خسارت کل دوره از روستاهاي نمونه
  .]5[ هاي حوضه گرگانرود ارائه شده استبه تفکیک زیر حوضه و رودخانه

 

  هاو اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 1380خسارات وارده از سیل سال   -الف
میلیون ریال توسط ستاد حوادث غیرمترقبه ارائه شده است. حداکثر  735976کل خسارات برآورد شده در این سیل، 

ها، تأسیسات خسارات مربوط به تاسیسات و سپس در اراضی جنگلی و مرتعی بخش روستائی می باشد. خسارات در راه
-شود. راهدیده میزیر بنائی و ارتباطی بین روستاها و ابنیه فنی که نقش اساسی در وضع اقتصادي سیاسی و فرهنگی دارد 

ترین آن جاده پارك ملی گلستان در راه گلستان به هاي دسترسی در مناطق شهري، استانی و جنگلی است که مهم
دهنه پل و سایر موارد ایمنی  36کیلومتر راه در مسیر آزادشهر به مینودشت،  3/76میزان خسارات شامل  باشد.خراسان می

درصد، اموال  4/57کل خسارت بر تأسیسات معادل گردد. میلیارد ریال می 110بردرصد کل و در مجموع بالغ  15حدود 
درصد محاسبه شده است. بی سابقه ترین تعداد تلفات  2/29درصد و سایر منابع حدود  5/8درصد، اماکن  9/4روستاها 

آبادي  388فر و تعداد ن 285000تعداد نفرات آسیب دیده  1نفر ذکر می شود. به شرح جدول  254جانی در این حادثه 
  استان خسارت دیده است.

  .در محدوده مطالعاتیو میزان حق بیمه سیل 19/5/80آمار منابع آسیب دیده از سیل مورخ  -  1 جدول

موقعیت 
قهجغرافیایی منط  

ب مساحت مناطق آسی
 دیده

وسعت منطقه 
 جمعیت تعداد روستاها سیل گیر

هکتار 652000 هکتار 100000   
هکالل مینودشت  مجموع کالله مینودشت مجموع 

یروستای شهري یروستای شهري   
140 248 388 45000 90000 36000 114000 285000 

خسارات و 

ر عملکرد د

بخش 

 کشاورزي

جمع 

 خسارات

ت اعتبارا

 پرداخت

شده به 

خسارت 

 دیدگان

)ریال جمع (میلیون تسهیالت تمدیدي غرامت صندوق بیمه اعتبارات بالعوض تسهیالت  

157900 
 میلیون
 ریال

 تعداد
 مبلغ
ن ((میلیو
 ریال)

 تعداد
 مبلغ

 ((میلیون
 ریال)

 تعداد
 مبلغ

 ((میلیون
 ریال)

 تعداد
 مبلغ

((میلیون 
 ریال)

 تعداد
 مبلغ

 ((میلیون
 ریال)

123 893 148 415 246 15/537  10375 60002 10892 15/61847  
برآورد 
ریالی 

 خسارات
 (میلیون
 ریال)

خساراتجمع  یتأسیسات زیربنای   اموال و وسایل کشاورزري و تولیدي 
اراضی  اماکن مسکونی و تجاري شخصی

خسارت  مراتع جنگلی
 تقریبی

رهکتا 1000 55000 32000 190000 373500 650500  
2500 
 هکتار

85476 
میلیون 

 ریال

وضعیت 
 قربانیان

 سیل

هجانباخت ی شناسای 
 شده

ی شناسای
خسارت  مفقودین نشده

بخش 
 مسکن

 شهري
 (واحد)

 روستایی
 (واحد)

تعداد 
واحدهاي 

 تعمیري

تعداد 
واحدهاي  

 احداثی

تعداد 
واحدهاي 

 تجاري

جمع واحدهاي 
 خسارت دیده

254 214 40 87 493 2977 1889 1581 70 3540 
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  هاو آسیب اقتصادي و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 1381سیالب  -ب
هاي مشابه سال گذشته، اتفاقی توجه برانگیز است که گویا باید هر ساله در نیمه تابستان در در تاریخ 1381وقوع سیل 

هاي محلی یا سیکلونیک تند سیلی را انتظار داشت. در واقع همان توقع دشت شرایط خاك مستعد فرسایش و باران
ت بر عملکرد انسان هاي بهره بردار هشدار طبیع وکه سهمی از آب و هوایی ساالنه  نمایدسیالب خوار را یادآوري می

 1381که در سال ثابت بوده ولی خسارات همواره سیر صعودي دارد، بطوري است. پهنه سیلگیر با کمی تفاوت در منطقه
هاي گذشته نیازمند ارزیابی مجدد است. کل نیز ابعاد وسیع خسارت را  شاهد هستیم. در واقع ترفند پیشگیري سال

درصد در اراضی جنگلی  20باشد. میلیارد ریال می 390/216براساس آمار ستاد حوادث غیر مترقبه خسارت برآورد شده 
جمعیت آسیب دیده در این سال . باشددرصد در اماکن و اموال می 7/17درصد در تأسیسات زیربنائی و  3/62و مرتعی، 

نفر تلفات جانی داشته است.  46که تعداد  روستا و سه شهر مینودشت، کالله و گنبد است 180نفر در تعداد   302000
  ). 2درصد آسیب کلی دیده است (جدول  80هاي ارتباطی نیز تا راه

 
  .در محدوده مطالعاتی 21/5/81آمار منابع آسیب دیده از سیل مورخ  -1 جدول

موقعیت 
ی جغرافیای
 منطقه

مساحت 
مناطق 

هآسیب دید  

وسعت 
 یلمنطقه س

رگی  
جمعیت آسیب  روستاها و شهرهاي أسیب دیده

 جمع کل دیده از سیل

490000 
 هکتار

100000 
 هکتار

 گنبد کالله مینودشت
یروستای یروستای شهري  یروستای شهري  یروستای شهري  یروستای شهري   شهري 

شگالیک 50 هکالل 106  دگنب 24   90000 212000 180 
شهر 3 روستا  

خسارات وارده 
یلیون ریال)(م  

یر تأسیسات ز
یاموال و وسایل شخص بنایی  جمع کل خسارات واحدهاي مسکونی و تجاري کشاورزي و تولیدي 

134550 8000 43300 30540 216390 
 

  .به راه هاي حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابري 21/5/81خسارات سیل مورخ -  2 ولجد

ازر مورد نیاعتبا مالحظات  
 محور عنوان پروژه (میلیون ریال)

ف
ردی

 

 گاهدست ده  احداثمتر مکعب خاکریزي و  8000
وآرمکوباکس وايلولهپل  

کیلومتر مسیر خسارت دیده 12احداث  25000 تونل گلستان –تنگراه    1 

کیلومتر مسیر خسارت دیده 15آسفالت  8000  تونل گلستان –تنگراه    2 
ي پروژه به وزارت راه و در صورت واگذار

کیلومتر 25تنظیم بستر رودخانه بطول  10000 ترابري (جنبه پیشگیري) تونل گلستان –تنگراه    3 

کیلومتري 75شانه سازي به طول  2000  ستانتونل گل- راهی کالکهسه   4 
کیلومتر 5دیوارسازي به طول  30000 (جنبه پیشگیري) ستانتونل گل- راهی کالکهسه   5 

قمیشاحداث کنارگذرآق 1000  تنگراه - مینودشت    6 

ي عرب قار - کریم ایشان - چاتال –علی برده
 55الی  37و  37+500حاجی و پل هاي کیلومتر

 - مراوه تپه 90و  18کالکه کیلومتر  –مراوه تپه 
 داشلی برون

هاي آسیب دیده ها و پلترمیم و بازسازي دیواره 5000 تنگراه - مینودشت    7 

ط کشیو نصب تابلوها، عالئم ایمنی، گاردریل و خ خرید 3000  تنگراه –سه راهی کالله    8 
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ازر مورد نیاعتبا مالحظات  
 محور عنوان پروژه (میلیون ریال)

ف
ردی

 

انجنگل گلست –تنگراه   
37کیلومتر  مراوه تپه –داشلی برون  بازسازي و احداث و تکمیل برید پل دماغ 1000   9 

کیلومتر 13بطول  ی پلهابازسازي و ترفیع و اصالح نشست جاده و الیروب 2500  رونداشلی ب –گنبد    10 

 11 هزینه هاي جاري 6000 

 12 هزینه هاي احداث راه فرعی 15000 

 جمع کل 108500 
 

  هاو آسیب ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 1382سیالب  - ج
به ترتیب ماه هاي سال شروع گردیده و در برآوردها به مرور که به فصل تابستان  1382وقوع سیل و طوفان از بهار سال 

میلیارد ریال بوده   158/207در این مدت آسیب کلی استان یابد. می شود میزان تخریب و خسارات افزایشیک تر مینزد
درصد،  7/8و  ازکل آسیب دیده  %65و  %35واحد به نسبت  1223واحد و روستائی  674است. اماکن مسکونی شهري

درصد می   25/0هکتار و تلفات دامی  34091طح درصد در س 7/47درصد، اراضی کشاورزي  2/43تأسیسات زیربنائی 
  ). 4باشد. خوشبختانه تلفات جانی نداشته است (جدول 

 

  .1382وضعیت خسارت سیالب سه ماهه اول  - 3جدول

 زمان مکان

واحدهاي مسکونی خسارت 
ات تاسیس دیده

یزیربنای  

 تلفات دامی کشاورزي
یانسان  

جمع کل 
 خسارات

یروستای شهري میزان  
 خسارت

مقدار 
 (هکتار)

میزان 
میزان  تعداد خسارت

 خسارت
1/2 ترکمن، خواجه نفس   -  -  - 40000  -  -  -  -  - 12300 

*رامیانگنبد،مینودشت،کالله،  4/3   -  -  - 38675 13917 51483 55 22  - 90180 
*کالله، مراوه تپه  7/3   -  -  - 3335 1200 2400  -  -  - 5735 

ه داشلی برون، اینچگنبد، 
8/3 برون   -  -  - 4000 6500 17000  -  -  - 21000 

ان، کردکوي، بندرگز، گرگ
قالآق  16/3  674 500 9474 39055 10174 18782 

واحد 4  
29 

 مورد
511  - 67822 

237/197 -  533 -  98865 34091 89675 18085 1223 674 جمع  
  ریال گردیده است. 915/95درصد استان و مساوي  6/48* داخل حوزه آبخیز گرگانرود می باشد که جمع خسارت سیل حدود  

  هاو خسارات  و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 1383سیالب  -د
که به تفکیک میلیارد ریال خسارت زده  301/61شهریور بر نقاط شهري و روستائی جمعاً  30و 29وقوع سیل در مورخ 

 %60- %30میلیون ریال و اماکن مسکونی از  45655میلیون ریال، ابنیه و راه  9670جداول زیر، به اراضی کشاورزي و دام 
و  7/74درصد، تأسیسات زیربنایی  6/15کشاورزي  میلیون ریال می باشد. در طول سه ماهه اول سال، 5976خسارت، 

  .درصد آسیب دیده است 4/9ابنیه مسکونی 
  .30/6/83 و 29 مورخ سیل از وارده خسارات-  4 جدول

مساحت زمین هاي  نام بخش/ روستا شهرستان
 کشاورزي/ باغی

میزان خسارات میلیون 
 ریال

تعداد دام 
 راس

میزان خسارات 
 میلیون ریال

 جمع کل خسارات
 (میلیون ریال)

مراوه تپه - مرکزي کالله  2382 6632 400 220 6852 
گالیکش - مرکزي مینودشت  1375 2810 10 8 2818 

 9670 228 410 9442 3757 جمع
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 توضیحات میزان خسارت (میلیون ریال) عنوان پروژه شهر/ بخش/ روستا شهرستان

 مرکزي/ مراوه تپه کالله
فنی  راه و ابنیه - مخابرات - آب شرب - تأسیسات برق

ائیمعابر روست - هاي بین مزارعجاده - راه  32940  

قال کانال انت - تاسیسات دامی - هاي بین مزارعجاده مرکزي/ گالیکش مینودشت
راه راه و ابنیه فنی - آب شرب - معابر روستائی - آب  7790  

سارانمرکزي/ چشمه آزادشهر پر شدن  - آبشستگی شانه و محور راههاي اصلیی و فرعی 
…قنوات و رسوبگذاري دهانه پلها و  4925  

 شهر/ بخش/ روستا شهرستان
وام مورد  تعداد واحدهاي خسارت دیده

 یوننیاز (میل
%30زیر  ریال) %60تا  30%  %60باالي    

 4955 159 -  -  -  37 -  مرکزي/ مراوه تپه کالله
سارانمرکزي/ چشمه آزادشهر  81 22 2 8  -  - 1021 

 313  5976 159 -  12 2 59 81 جمع
 

   1384سیالب  -هـ
خانمان کرد و نفر را گرفت و صدها نفر را بی 40از طریق رودخانه قرناوه جان حداقل  1384مرداد ماه  سیل مهیبی در

ها و تأسیسات مختلف وارد آورد که یکی از علل میلیارد ریال خسارت به اراضی زراعی و مناطق مسکونی و پل 250
رسوب و تخریب این گونه خاك ها از طریق هاي لسی منطقه به فرسایش و تولید عمده بروز آن حساسیت زیاد خاك

برآورد کل آسیب دیدگان  باشد.برداران ناآگاه میرویه دام ها توسط بهرهتبدیل مراتع به اراضی کشاورزي و چراي بی
روستا، ابنیه  33کیلومتر شبکه برق در  20آباد به آزادشهر، نفر، قطع راه یا ریزش کوه از تیل 20نفر، مفقودین  1300
دیده است. جمع  هکتار آسیب 1500رأس،  باغات و کشاورزي  1200باب، تلفات دام بزرگ و کوچک  400ونی مسک

  روستا می باشد. 313مربوط به   84خسارت به تأسیسات زیربنایی در سال 
  

  آنالیز اقتصادي کاربرد روش هاي مختلف بیمه سیل در سطح استان. 6
 محصوالت بیمه گلستان، خدمات استان در کشاورزي محصوالت مهبی براساس تحقیقات انجام شده از صندوق

 افزایش داشته است. گندم، درصد 80 تا خدمات پوشش طرح 1394در سال  و یابدمی افزایش گلستان در کشاورزي
 بیمه گلستان استان در که هستند زراعی محصوالت جمله از زمینیسیب و آفتابگردان ذرت، برنج، پنبه، کلزا، سویا،
. شد پرداخت کشاورزي بیمه صندوق توسط سیالب پدیده اثر بر دیده خسارت شهرستان 5 کشاورزان غرامت. اندشده

 به خسارت ریال میلیون 718 و میلیارد 4 از بیش که شد تشکیل پرونده بردار بهره 673 براي آبی، نیمه گندم محصول در
 جبران براي میلیارد 87، 1393 در سال گلستان).است (صندوق بیمه کشاورزي استان  شده پرداخت کشاورزان

 به توجه با که شده پرداخت کشاورزان به گلستان استان در سیل و سرما و خشکسالی حوادث از ناشی هايخسارت
 از هکتار هزار 18 ،1393 میزان بودجه درنظرگرفته شده بیشتر می باشد. در سال 1394در سال  هواشناسی هايبینیپیش

براي  طرح می باشد. این اراضی درصد 50 حداقل شدن بیمه برنامه در  1394در سال  که شده بیمه گلستان تاناس اراضی
 محصوالت بیمه صندوق کشاورزان می باشد. زمینی سیب و کلزا جو، گندم، محصوالت خصوص محصوالت زراعی به

 عمومی روابط .کرد پرداخت غرامت ریال میلیارد 29 جاري زراعی سال نخست ماهـه 4 طی گلستان استان در کشاورزي
 محصوالت به وارده خسارت جاري زراعی سال در گلستان اعالم کرده، استان کشاورزي بانک شعب مدیریت



 

 12

 دام، هايزیربخش در غرامت ریال میلیارد 29 تاکنون که است و سیالب بوده آب کمبود و خشکسالی اثر بر کشاورزي
 13 باغات و زراعت بخش در ترتیب به پرداختی غرامت .است شده پرداخت هاشبخ سایر و باغات و زراعت طیور

 گلستان استان در دامی محصوالت بیمه طرح .است بوده ریال میلیارد 16 سایر و و طیور دام بخش در و ریال میلیارد
 70 کشاورزان از ایتحم راستاي در .شودمی آبزیان و ابریشم کرم زنبورعسل، شتر، گاو، گوسفند، صنعتی، دام شامل

 میلیون 600 و میلیارد 5 طیور بخش در 1393 در سال .کنندمی پرداخت دامداران را بقیه و دولت را بیمه حق درصد
 شده پرداخت گلستان استان دامداران و کشاورزان به خسارت تومان میلیون 200 و میلیارد 3 هادام دیگر در و تومان
 مترمربع هزار یک صنعتی، دام رأس 800 بز، و گوسفند رأس هزار 96 عسل، يکندو هزار 18 1393 در سال .است

  .است شدهبیمه گلستان استان در خسارت برابر در بومی دام 300 و هزار 4 و شتر نفر 80 آبزیان،
  

  تعیین ضوابط نرخ گذاري انواع بیمه سیل در سطح استان. 7
 هايو ساختمان هـاخانـه همچنـین و بـاغی و زراعـی ـصوالتمح و اراضـی بـه عمده به طور منطقه در سیالب وقوع

 و سیالب خسارت معرض نیـز در... و زیربنـایی تأسیسات سنتی، انهار ها،دام آن عالوه بر. رساندمی خسارت روستایی
به منظور  هک است ذکر قابل. است گردیده نیـز منجر انـسانی تلفات به مهیب سیالبهاي وقوع منطقه در. هستند تخریب

 مجموع صـورت پذیرد. وقوع سیل در منطقه سـال قیمـتهـاي برپایـه سیل خسارات تعیین نرخ بیمه بایستی اقدام به برآورد
 اراضـی بـراي اراضـی عرفی ارزش برمبناي مذکور خسارات طرح، میزان محدوده در محصوالت به وارده خسارات
مسکونی،  هايساختمان و هاخانه به سیالب یافته، خسارات سایشفر اراضی متوسط و سیل در زمان شـده تخریـب

 و دام مورد دو روستاها منقول هايدارائی بین باشد. درها میپل و هاخسارت وارد شده به تاسیسات زیربنایی از قبیل راه
 آنها بر توجهی قابل خسارات شده حادث هايسیالب در و دار بودهربرخـو اهمیـت از کـشاورزي آالتماشـین و ادوات

به منظور برآورد میزان خسارت وارده به محصوالت کشاورزي بایستی براساس نوع محصول و  .است گردیده وارد
ارزش تولیدي محصول در هکتار براي تخصیص بیمه سیل محصوالت کشاورزي اقدام نمود. در برآورد خسارت وارد 

ک در حاشیه رودخانه، بیمه سیل براساس مساحت ملک قرار شده به اراضی زراعی و باغی براساس ارزش عرفی مل
گرفته در پهنه خطر سیالب تخصیص داده می شود. در مورد تأسیسات زیر بنایی از قبیل جاده ها و پل ها بایستی هزینه 

 احداث رودخانه حاشیه و مجاورت در که سنتی مربوط به بازسازي این تأسیسات به شوراي آن روستا تعلق بگیرد. انهار
 در انهار بر وارده خسارت. گردندمی خسارت دچار سیالبی مواقع و در بـوده هـارودخانه سیالب تأثیر تحت اندگردیده
بوده و در برآورد هزینه هاي ناشی از خسارات سیل بایستی  برخوردار کمتري میزان از خـسارات انـواع سایر با مقایسه

  درنظر گرفته شود. 
روز بروز از  کردکوي و بندرگز بویژه در بخش جلگه منطقههاي نشینان رودخانهدر میان آبخیز جایگاه بیمه سیالب

هایی است شود. این در واقع حاصل نگرانیگردد. هر ساله بر تعداد متقاضیان بیمه افزوده میاهمیت بیشتري برخوردار می
شود. بیمه رت به مزارع و شالیزارهاي منطقه میسیالب دارند. سیالب هر ساله باعث خسا ناحیهبرداران از که بهره

شود. از آنجا که هر محصوالت کشاورزي شامل سیالب، خشکسالی، آتش سوزي ناشی از صاعقه و تغییرات جوي می
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هاي باشد اما از سوي بانک کشاورزي و وزارت جهاد کشاورزي با تعدیل نرخها داراي نرخ خاصی مییک از این بیمه
در کل سطح استان این  اند که تقریباً بردار مهیا ساختهگذاري را براي بهرهنمودن سهم دولت، امکان بیمهریالی و مشخص 

حق بیمه و حداکثر تعهد شرکت هاي بیمه گر براي زراعت هاي  9الی  7در جداول  ).6نرخ ها ثابت است (جدول 
  ارائه شده است. 94- 95مختلف در سال زراعی 

  

  * .استان گلستان (هکتار به ریال) 85- 86رنج در سال زراعی بیمه زراعت ب -6 جدول
گذارسهم بیمه سهم دولت نوع بیمه ردیف هجمع کل بیم   مالحظات 

) 1برنج (گزینه 1  180،000 854400 1034400  

) 2ارقام بومی  (گزینه 2  
 ارقام پرمحصول

180،000 
180،000 

756000 
916،000 

936000 
1096000 

همراه با بیمه 
بسیال  

) 3برنج (گزینه 3  180،000 11،000  خشکسالی 191000 
  .1388مأخذ: بانک کشاورزي و تعاون روستایی استان  *

 

 *. 95 - 94هاي بیمه گر براي زراعت برنج در سال زراعی حق بیمه و حداکثر تعهد شرکت -7 جدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  .1394مأخذ: بانک کشاورزي و تعاون روستایی استان  *
 

 *.95 - 94زراعت در سال زراعی  در بخشحق بیمه و حداکثر تعهد  بیمه گر  .8 جدول 
هگزین نوع بیمه محصول گر حداکثر تعهد بیمه سهم کشاورز  هکتار) میانگین تولید (کیلوگرم در   

0008000 200000 یک بدون پوشش گندم آبی  - 
 3000 22000000 1570000 دو

%80با پوشش  گندم آبی  
 - 9000000 180000 یک
 3000 31500000 900000 دو

 - 5000000 55000 یک بدون پوشش جو آبی

نام 
 محصول

حد اکثر تعهد بیمه  حق بیمه گزینه هاي انتخابی
  گر

  

سطح 
 سهم دولت سهم کشاورز برنامه

   
 ارقام برنج

 بومی

    15,000,000 3,090,000 630,000 ) 1 ( عمومی گزینه
   
   
   

86,000  
 هکتار

 35,000,000 3,090,000 5,590,000 ) هکتار در تن 2 ( 2 گزینه

 54,000,000 3,090,000 10,310,000 ) هکتار در تن 3 ( 3 گزینه

 70,000,000 3,090,000 14,260,000 ) هکتار در تن 4 ( 4 گزینه
   
   
 ارقام برنج

 رمحصولپ

 30,000,000 3,090,000 4,350,000 ) هکتار در تن 2 ( 2 گزینه

 45,000,000 3,090,000 8,070,000 ) هکتار در تن 3 ( 3 گزینه

 60,000,000 3,090,000 11,790,000 ) هکتار در تن 4 ( 4 گزینه

 75,000,000 3,090,000 15,510,000 ) هکتار در تن  5 ( 5 گزینه

 90,000,000 3,090,000 19,210,000 ) هکتار در تن  6 ( 6 گزینه
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هگزین نوع بیمه محصول گر حداکثر تعهد بیمه سهم کشاورز  هکتار) میانگین تولید (کیلوگرم در   
 2700 17000000 450000 دو

%80با پوشش  جو آبی  
 - 6000000 66000 یک
 2700 21000000 330000 دو

یگندم نیمه آب  - - 001000  4600000 - 

 - 2100000 220000 - بدون پوشش گندم دیم
%80با پوشش   - 200000 3000000 - 

 جو دیم
 - 1500000 120000 - بدون پوشش

%80با پوشش   - 100000 2000000 - 

 - کلزا آبی
 - 8000000 160000 یک
 1800 34000000 1200000 دو

 - 2500000 150000 - - کلزا دیم
  .1394 ندوق بیمه کشاورزي،صمأخذ:  *

 

درصد داراي پوشش می  70درصد و برنج به میزان  80هاي گندم و جو آبی و دیم به میزان اي، زراعتدر این روش بیمه
باشند که عالوه بر گزینه اول (هزینه هاي تولید) در گزینه هاي انتخابی نیز برقرار گردیده است. براین اساس در صورت 

حت پوشش، بیست درصد ( در گندم و جو آبی و دیم) و سی درصد (در برنج) از خسارت برعهده وقوع خسارت هاي ت
گر می باشد. در صورت بیمه گذار بوده و خسارت وارده بیشتر از آن تا صد در صد، پس از اعمال فرانشیز بعهده بیمه

به یکی از شعب بانک کشاورزي و یا بروز خسارت قبل از محو آثار خسارت حداکثر تا هفت روز کشاورزان با مراجعه 
بیمه  دفاتر بیمه اي نسبت به تحویل برگ درخواست از مزرعه خسارت دیده به همراه کپی بیمه نامه اقدام می نمایند.

 میلیون 50 سقف تا خانه، هر براي تومان هزار 15 سالیانه پرداخت منازل مسکونی روستاییان  براي مناطق آسیب دیده با
 آید. می حساب به نهم دولت در کشاورزي بخش بنیادي هايهدف از یکی کشاورزي می شود. محصوالت بیمه تومان

 به گذاربیمه نفر  1/707/831 با مختلف هايزیربخش در محصوالت و تنوع تعداد نظر از ايبیمه پوشش راستا همین در
 مختلف هايزیربخش بیمه سطوح و گذارهبیم تعداد پوشش، تحت محصوالت تعداد آمار. است یافته افزایش مورد 91
 زراعت در مشترك موارد حذف با گذارانبیمه کل تعداد آنکه توضیح. باشد می 9جدول  قرار به 85- 86 زراعی سال در

 محصول 96 به محصول 91 از 86-87 جاري سال در محصوالت تعداد.است گردیده محاسبه خشکسالی و عمومی
نیاز به مدارك زمین و اسناد مربوط به مالک دارد و سطح زیر کشت باید تمامًا تحت  نامه صدور بیمه .است یافته افزایش

هاي پوشش قرار گیرد و نه فقط آن بخش از زمین که مورد تهدید سیل است. عملیات انعقاد بیمه همزمان است با فعالیت
  یابد.خر اردیبهشت ماه ادامه میشود و تا اواشالیکاري که معموًال از نیمه دوم فروردین هر سال شروع می
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 زراعی سال مختلف در هايزیربخش بیمه سطوح و گذاربیمه تعداد پوشش، تحت محصوالت تعداد آمار -9 جدول
  .براي کل استان گلستان 86-85

ر)تعداد بیمه گذار (نف تعداد محصوالت تحت پوشش زیربخش هسطح/میزان بیم   
عمومی (هکتار) -زراعت  34 929281 4566883 

ر)خشکسالی (هکتا -زراعت  3 364510 2375121 
 367956 480236 25 باغات (هکتار)

 11374573 202134 12 دام (واحد دامی)
 563085103 35468 11 طیور (قطعه)

 40500490 396 4 آبزیان (مترمربع)
 1930747 1792 5 منابع طبیعی (هکتار)

 - 1707831 91 جمع
  
  

در  مالی دولت ادث گوناگون در بخش هاي مختلف کشاورزي تا کنون با حمایت و کمک هايوقوع مخاطرات و حو
محصوالت کشاورزي، بخشش جرایم  درصد از حق بیمه 50جبران شده است. دولت با اختصاص یارانه به میزان  منطقه

امثالهم در  یماري ها، آفات وگذاري الزم براي جلوگیري از ب بانکی با امهال مدت بازپرداخت وامهاي اعطایی و سرمایه
بیمه محصوالت  . از اینروکندحمایت  کشاورزانتالش کرده است که از  هاسالیها یا خشکمواقع طغیان رودخانه

گسترش و توسعه  از جمله جبران خسارت از ناحیه دولت، بنا به علل مختلف کشاورزي از جمله فعالیت هایی است که
رسی وضعیت بیمه ربه منظور ب. اي وجود دارداین نوع پوشش بیمه اي برايهاي بالقوهیتولی ظرف .الزم را نداشته است

مانند   هاي رایج در سطح منطقهباید به این نکته اشاره کرد که بیمه نامه حوضه هاي مطالعاتیدر  و بیمه سیالب کشاورزي
هاي خدمات بیمه .ماعی تقسیم می شوندهاي اجتبیمه به دوبخش بیمه هاي بازرگانی (تجاري) و سایر مناطق کشور

که برخی ساکنین بصورت  تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی ارائه می شود توسط سازمانکه اجتماعی 
بهداشتی داشته و خسارات ناشی از  - خانوادگی یا انفرادي بیمه روستائی شده اند. این نوع بیمه ها بیشتر جنبه هاي درمانی 

کنند. هرچند که این نوع بیمه در روستاهاي حوزه هاي مطالعاتی فراگیر نشده است، اما در را پرداخت نمیسیل بردگی 
توسط صنعت بیمه کشور  که بیمه نامه هاي بازرگانی شهرهاي کردکوي و بندر گز از مقبولیت بیشتري برخوردار است.

بیمه هاي زندگی(اشخاص) و  ،هاي اموال (اشیا)(شرکت هاي بیمه)عرضه می شوند، بطور کلی به سه شاخه اصلی بیمه
. این نوع بیمه ها نیز در مقابل سیل، صاعقه، زلزله و آتش سوزي منازل و دارئی هاي تقسیم می شود هاي مسولیتبیمه

خانوار و افراد متفرقه ایجاد مسئولیت می نماید که طبق بررسی هائی که در حوزه مطالعاتی شهرستان کردکوي و بندر 
بعمل آمد غالب این نوع بیمه نامه ها در بیمه مرکزي ایران استان به بیمه نامه هاي شخص ثالث خودروهاي شخصی،  گز

هاي حفظ اراضی مسکونی و بیمه هاي تکمیلی کارمندان و بیمه هاي بدنه خودروها محدود شده است. در زمینه بیمه
  رکز بیمه یافت نشد. اي در این مهاي رودخانهاموال در مقابل سیالب و طغیان

بیمه نامه  ءباربري، اتومبیل، و مهندسی جز در کنار بیمه هاي آتش سوزي، که هاي کشاورزي، دام، طیور و آبزیانبیمه
سال ،  در هاي مالی تحقق یافته ناشی از خطرات بیمه شده را پوشش می دهندنهاي اموال قرار می گیرد و در واقع زیا



 

 16

. این میزان محصوالت خود را بیمه نمودند گردید کهرا شامل می برداربهره 131155حدود  درسطح استان 85-86زراعی 
هزار بهره بردار  340ها نسبت به کل بهره برداران استانی که طبق آمار سازمان جهاد کشاورزي استان حدود بیمه نامه

استقبال کشاورزان  عدم  علتگردد. میدرصد جامعه بهره برداران را شامل   57/38است، حجم کمی است که در واقع 
جنبه حمایتی آن، نبود طوالنی بودن  اي، جدید بودن این نوع عملیات بیمه را می توانبیمه محصوالت کشاورزي از  

 می از سوي بهره برداران  بودن آن هرز ارزیابیاي و بیمه رشته هاي نوع عالقه کارشناسان وقت بیمه براي فعالیت در این
غوطه ور شدن در کریدور  و یت درجابه سمت مدیر هم بیمه محصوالت کشاورزي ، صندوقنظر می رسد به  .شدبا

آن نشده است و به همین دلیل مسئولین زیان هاي مالی  براي کاهش ی جدي از سوي مسئولین آن رفته و تالشاداري فرو 
در میان بهره برداران نمی کنند. بنابراین یکی  آن وقتی احساس می کنند، صندوق زیان ده است، رغبتی براي پویائی آن

از راهکارهاي فعال نمودن صندوق بیمه کشاورزي، خارج ساختن آن از حالت زیان ده بودن است. براي اینکه این 
زیرا ساختار   اصالح گردد.  کشور سطح استان و  ساختار سازمانی این نوع بیمه درراهکار عملیاتی گردد الزم است 

اي وابسته به بانک سسهؤم صندوق بیمه . اول اینکهسه اشکال عمده مواجه استه صندوق کشاورزي با فعلی بیم
دوم  .براي مدل بیمه اي طراحی نشده است فعالیت اصلی بانک کشاورزي عملیات بانکی است وو اینکه  کشاورزي است

عدم  أشود که منشیارانه دولت استفاده می سوم آنکه از. خود را دارد هاي خاصکه دولتی است و این عامل دشوارياین
بنا به تغییرهاي مختلف اقتصادي که در کشور ایجاد شده . از آنجا که هاي ساختاري و پرسنلی استبیماري تحول و بروز

 هايهاي سازمانموریت و اهداف و سیاستأجهانی و فناوري اطالعات رخ داده، باید م و تحوالتی که در عرصه اقتصاد
قانون اساسی و  44مورد اصل  توان بهترین تحوالت اقتصادي در داخل کشور میاز جمله مهم .نیز تغییر کند دولتی

به این ترتیب د که باید این مهم در صنعت بیمه کشاورزي حاصل گردد. اشاره نمو سازي صنعت بیمه کشورخصوصی
و مسائل  اقتصادي هاي کالنت گذاريسیاسدولت در امور بیمه کشاورزي کاست و به تصدي گري  از توانمی

تغییر کند و در  پذیري،با تحول هاي صندوق بیمه کشاورزي همموریتأرسد کارکرد و محاکمیتی بپردازد. به نظر می
 با ساختاري مخصوص ضروري تشخیص داده می» شرکت بیمه محصوالت کشاورزي«تبدیل صندوق به  حال حاضر

هاي بیمه نامه هاي کشاورزي سایرتواند به غیر از ارائه بیمه نامهمیه کشاورزي بیم شرکت ،این مشکل رفع شود. با
  و پویائی بیشتري در بخش کشاورزي هم داشته باشد. هاي بازرگانی و تجاري صادر کندنیز در بخش عمومی را

  
  گیرينتیجه .4

  
یج نشان می نتااستان گلستان پرداخته شده است. اي براي کنترل سیل در در این مقاله، به طرح پیشنهاداتی با دیدگاه سازه

  دهد که:
 توان اقدامات الزم در هاي موجود در استان گلستان میبا انجام مطالعات تعیین بستر و حریم هر یک از رودخانه

تعیین  هاي غیر مجاز در حاشیه و بستر رودخانه را کنترل نمود. در این راستا بعد از انجام مطالعاتجهت کنترل کاربري
حد بستر رودخانه عملیات رپرگذاري در منطقه انجام شده و اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در بستر و حریم رودخانه 
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گیرد شود. در صورت بروز سیالب، اراضی موجود در بستر رودخانه تحت بیمه خسارت سیل قرار نمیبه افراد داده نمی
  زرع شده است. چون به صورت غیرمجاز در بستر اقدام به کشت و

 قانون توزیع عادالنه آب بوده و در صورت بروز خسات  2هاي مسکونی، تجاري و صنعتی نیز مستلزم ماده کاربري
  گیرد.ها تعلق نمیسیل، خسارتی به آن

 گیرد. لذا قبل از تعییت میزان نرخ بیمه بیمه سیل براساس منطقه بندي سیالبدشت اراضی حاشیه رودخانه انجام می
بندي سیالبدشت انجام گرفته باشد و براساس اینکه اراضی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل در تی براي منطقه، زونبایس

  شود.کدام زون سیالبدشت قرار گرفته است، نرخ بیمه سیل تعیین می
 شهرهاي  توسط مسئوالن که است تفضیلی هايطرح پیگیري و اجرا براي قانونی ابزار یک هاسیالبدشت بنديمنطقه

  شود.می گرفته بکار عمران اراضی و کاربري هدایت و کنترل براي هااستان و مناطق مسئوالن و بزرگ و کوچک
 مزبور نامنظم خسارات بسیار الگوي تواندمی ولی دهد،نمی کاهش را هاسیالب از ناشی فیزیکی خسارات سیل بیمۀ 
 توانمی شود،می انباشته و زمان دریافت طول در که اقساطی زا استفاده با. کند تبدیل یکنواخت اقساط سلسله به را

 اقساط و بیمه نرخ. کاست آمیزفاجعه خسارات از ابعاد و کرد جبران را سیلزده مناطق و افراد بر وارد مالی خسارات
 گرایش کنترل ايبر ابزاري رو این از و باشد سیل بالقوه و خسارات احتمالی و خطرات با متناسب باید ضرورتاً دریافتی

  . شودمی محسوب نیز سیلگیر اراضی و هااقتصادي سیالبدشت غیر عمران به
 شود، مطالبه براي بیمه باالیی نرخ که آنجا و گیردمی شتاب اراضی عمران باشد، پایین بیمه حق که مواردي در 

 . گرددمی کند سیالبدشت اقتصادي عمران

 و شده سیلگیر اراضی قیمت و ارزش ارتقاي و بهبود باعث بیمه ايارانههاي ینرخ مناطق، از برخی در است ممکن 
 واقعی خسارات رو هیچ به که پایینی بسیار هاينرخ از استفاده همچنین. نماید تشدید عمرانی را و ساختمانی کارهاي

 و گشته سب سیالبدشتنامنا مناطق در ساختمانی و عمرانی امور ترغیب و جلب باعث تواندمی کند،نمی را منعکس سیل
 . دهد افزایش را غیرمنطقی و نادرست اقدامات گونهاین

 به را زدگانسیل به کمک اصلی و منبع دارد عهده به را سیل از ناشی خسارات جبران سهم از باالیی درصد دولت 
 به ملزم را خود دولت کهاین و سیل خسارات انکار غیر قابل افزایش. نمایدمی اعطا دیدگانخسارت به هاییوام صورت

 شکل به و یابد جدي سازماندهی سیل بیمۀ برنامۀ تا است مناسبی داند، توجیهمی زدگانسیل به کمک و غرامت پرداخت
 نهادها سایر و تجاري هايبانک آن، برابر که نمود تصویب قانونی سیل بیمه براي توانمی بعنوان مثال. گردد مطرح نوینی

 ايخانه اگر. آگاه سازند ملکشان سیلگیري شرایط و موقعیت از را هاخانه خریداران تا شوند ظفمو اعتباري و مؤسسات
 ملک اگر. شوند) ايیارانه( پایین نرخ خانه با کردن بیمه به موظف خریداران گیرد، قرار ساله صد سیالب سیلگیر پهنۀ در
  د. تلقی گرد ضروري معمول نرخ با بیمه داشت، قرار بایري زمین در
 شود که دهد که پهنه با ریسک باال شامل روستاهایی مینتایج پهنه بندي در حاشیه  حوضه گرگانرود نشان می

ترین آبگرفتگی یا افزایش حجم عمدتًا در نواحی دشتی حوضه قرار گرفته و داراي شیب بسایر کمی هستند و با کوچک
گرفتگی شده و خسارات جبران ناپذیري را متحمل می  آب در اثر بارش یا ذوب برف در باالدست حوضه دچار سیل
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ها شکل گرفته اند و به شوند. این روستاها به دلیل این که در مناطق حاصل خیز آبرفتی و همچنین مخروط افکنه رودخانه
د. باشنهاي مرتبط با زمین میدرصد آن ها داراي فعالیت کشاورزي و فعالیت 2/94همین جهت اغلب ساکنان در حدود 

شوند. که در ترین تغییر در وضعیت زمین در اثر جاري شدن سیل دچار خسارات جبران ناپذیري میبنابراین با کوچک
ها، ها، جادهها، معابر، پلوهله اول و شدیدترین نوع خسارات آن ها از نوع اقتصادي و مالی که شامل از بین رفتن خانه

باشدکه شامل از بین رفتن در مرحله دوم خسارات محیطی و اکولوژیکی می هاي کشاورزي، دام و طیور و ... است.زمین
باشد. مرحله سوم خسارت جانی است که با شدیدتر شدن سیل گیاهی و جانوري، سنگالخی شدن اراضی و ... میپوشش

ها بیشتر از ه مسیلیابد و این به ویژه در نواحی روستایی پر جمعیت و با فاصله اندك نسبت بمیزان آن نیز افزایش می
  سایر روستاها است.
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