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 چکیده

بکاال و   یکی اجرا نکه یهز ی نظیکر مشکالت   مهیب یسنت یها است، اما طرح یکشاورز محصوالت مهیب آب و هوا سکیر تیریمد یها روش نیاز بهتر 
محصکوالت   مکه یب یمتفکاوت بکرا   الکرد یرو کو به طور خاص بیمه شاخص بکارش یک   شاخص آب و هوا مهیرا دارند. ب قارناز اطتعات نامت یچالش ناش
باشد، لالن نوسان بارندگی  ولید این محصول را  وام با ریسک  . هرچند شهرستان هشترود ر به اول عملالرد جو در سطح استان را دارا میاست یکشاورز

در دیک   محصول جو  یبرا یشاخص بارندگ مهیب یگذار متیبه ق (Lost cost)ع هزینه خسارت با استفاده از  اب پژوهش، نیدر ارو  نموده است. از همین
نوع  نیا ییکارا (CER) نانیو درآمد معادل اطم MRSL))میانگین مجذور مربعات خسارت  افتیرستان هشترود پرداخته و سپس با استفاده از دو رهشه

 .شدبهره گرفته  1370-94 یها سال یط یبارندگ جو دی  و عملالرد یها از داده برای نیل به هدف،. دیگرد یابیارز سکیر مدیریتدر  یا مهیمحصول ب
پرداخکت غرامکت    1391-92و 1386-87، 1384-85، 1379-80 ا 1376-77، 1374-75های زراعی  نتایج مربوط به  ابع غرامت نشان داد که در سال

و  سکارت هزینه خ ر بوده است. در ادامه با استفاده از  ابع  متر ک  میلی 300های مذکور مقدار بارش  جمعی ساالنه از  صورت گرفته است؛ چراکه در سال
منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد. در نهایت بررسی ککارایی بیمکه     درصد و حق بیمه18حق بیمه معادل   لجستیک و داگوم، نرخ -هایلگ  وزیع
-اشد، بنابراین بهب شده در مدیریت ریسک عملالرد ناشی از نوسانات بارندگی نشان داد که عقد قرارداد پیشنهادی به نفع جوکاران منطقه می گذاری  قیمت

 شود. عنوان یک راهالار مناسب جهت مدیریت ریسک جوکاران شهرستان هشترود پیشنهاد می

 
 بیمه شاخص بارندگی،  ابع هزینه خسارت، جو، درآمد معادل اطمینان، کاراییهای کلیدی:  واژه

 

 3 2  1 مقدمه

بازار و ه   یکه ه  از سو یکشاورز یها تیدر فعال سکیوجود ر
 گکردد،  یمک  لیک  حم یبرداران کشکاورز  به بهره یعیعوامل طب یاز سو
بخکش   یاز سکو  ژهیک بخکش بکه و   نیک در ا یگکذار  هیبکه سکرما   لی ما

خطرات  نیکه کاهش ا یبه طور ،دهد یقرار م ریثارا  حت   یخصوص
از  یدر بخش کشاورز تیحتم از عدم یناش یاحتمال یها انیو انتقال ز

 یگکذار  هیرشد و  وسعه سرما نهیزمدر   واند یکارآمد م یابزارها قیطر
بکه همکراه    ییبخش نقش به سکزا  نیا یاقتصاد یها و بهبود شاخص
 (. 1393بتلی و معتقد، داشته باشد )

 مکه یب ،یدر بخکش کشکاورز   سکک یر تیریمکد  یاز ابزارهکا  یالی
محصول  مهیب ست یاست. اگرچه از اواسط قرن ب یمحصوالت کشاورز

                                                           
 دانشگاه  بریز ،استاد گروه اقتصاد کشاورزی -1

گکروه   ،آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشکته مهندسکی اقتصکاد کشکاورزی     دانش -2
 کشاورزی دانشگاه  بریز ،اقتصاد

 دانشگاه  بریز ،کشاورزیدانشیار گروه اقتصاد  -3

 ( :ghdashti@yahoo.com Email                نویسنده مسئول: -)*

4چند خطره
(MPCI) خچکه ی ار هیکه بر پا یا مهیمحصوالت ب ریو سا 

کسکب ککرده و    یادیک ز یهکا  تیموفق باشند، یم (APH)5یواقع دی ول
 االتیک شکده در ا  مکه ی عداد کشکاورزان ب  یاز نرخ باال یگزارشات حاک
بکا  ، (Zhang et al., 2011) باشد یکشورها در جهان م ریمتحده و سا

ی نظیکر  مهمک  یهکا  تیمحکدود  یکشکاورز  مکه یب جی کرو  حال، در نیا
 وجکود دارد ی نظکار   یها نهینامساعد و هز، انتخاب یاختق خاطراتم
(Chambers., 1989 ;Just et al., 1999; Skees and Barnet., 

غرامکت   ،مکه ینرخ حق ب شیهمواره به افزا ییها چالش نیچن(. 2006
 ریک از ز نکان یخسکارت بکه منظکور اطم     ر قیدق یابی، انجام ارزیپرداخت

 ی(. ازطرفک 1390همالکاران،  افقکی و  ) انجامد یها م کنترل بودن برنامه
حکق   شیافکزا   غک ر ی( نشکان دادنکد ککه علک    1380و احمدپور ) ینجف
عملالرد صندوق  ،یغرامت پرداخت شیافزا در مقابل یافتیدر یها مهیب
بکه   یناکارآمد نیا  بخش عمده باشد؛ یناکارآمد م وی راقتصادیغ مهیب
که  گردد یبرم یدر نظام فعل یپرداخت یها و غرامت ها مهیحق ب زانیم

 مکه یو صکندوق ب  ارذگک  مکه یعنکوان ب کشکاورزان بکه   تینتوانسکته راکا  
آن بکه راککد    گکر یرا فراه  کند و بخکش د  گر مهیعنوان ببه یکشاورز

                                                           
4- Multi- Peril Crop Insurance 
5- Actual Production History 
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و   نی، نکو  متنکوع  یهکا  و عکدم اسکتفاده از برنامکه    مهیماندن صندوق ب
 یو اککرورت بررسکک تمیککاسککاا اه نیکک. بککر اگککردد یکارآمککد ر برمکک

 نیک ا یازسکنج یکشکورها و ن  ریموفکق در سکا   یا مهیب دیجد یها روش
 .شود یآن مشخص م یریکارگبه جهت مهیها  وسط صندوق ب روش

1شکاخص آب و هکوا   مکه یاند که ب نشان داده ریمطالعات اخ
(WII) 

، کنکد  یمک  تیریو انتخاب ناسازگار را مکد  یمشالتت مخاطرات اختق
آب و  یها داده تیشفاف لیبه دل یا مهینوع محصول ب نیدر ا چنینه 
یابکد   هکای اجرایکی ککاهش مکی     و هزینکه  اطتعکات نامتقکارن  یی هوا

(Poudel et al., 2016). 
 ییشاخص آب و هکوا  مهیبحث ب نهیدر زم یا گسترده یها یبررس

 یمطالعکات داخلک   نیدر بک . سکت صورت گرفته ا یمحصوالت کشاورز
 ( اشکاره ککرد ککه بکر    1389) یو کرباس یبه پژوهش محمود  وان یم

 مکه یب یبکرا  یا شکاخص آب و هکوا، برنامکه    مهیب ینظر یاساا مبان
کردنکد.   یدر شهرستان مشکهد طراحک    یمحصول گندم د یسالخشک

شده را با برنامه  یبرنامه طراح 2جاست و پاپ سپس با استفاده از مدل
اجکرا   یکشاورز مهیصندوق ب یکه ه  اکنون از سو یسالخشک مهیب
از  یریک گ با بهکره  زی( ن1390) و همالاران یکردند. افق سهیمقا شود یم

آب و  یها شاخص یساختار وابستگ یبه بررس یدسی وابع مفصل ارشم
مراغکه پرداختنکد و    ندر شهرستا  یو عملالرد محصول گندم د ییهوا

و همالکاران   بهکار  شیپ نیچنرا محاسبه کردند. ه  مهیحق ب تیدر نها
 مهیبه محاسبه حق ب 3شالل یاز  ابع مفصل  اک یریگ ( با بهره1394)

 جی. نتکا رداختنکد پ انکه یشهرستان م  یگندم د ییآب و هوا یها شاخص
درصکد   80در سکطح پوشکش    مکه یحق ب زانیپژوهش نشان داد که م

شکاخص   مکه یمحاسبه شکده در ب  مهیکه حق ب باشد یم الیر 578827
 زیک ن یمطالعات خارج نیدر ب است. یکنون مهی ر از حق ب آب و هوا ک 

از  یریک گ بکا بهکره   اشاره ککرد ککه  .هائو و همالاران به مطالعه  وان یم
، 1871-2001 یدوره زمان یهند ط منتخببارش در مناطق  یها داده

پرداختند سپس  ییآب و هوا زیآم فاجعه یها سکیر یریگ ابتدا به اندازه
 ,.Hao et al)ده کردنک یارا یشاخص بارندگ مهی وسعه ب یرا برا یمدل

 مکت یخسکارت، ق  نکه یبکا اسکتفاده از  کابع هز   دیگر . در مطالعه (2011
دو محصول برنج و گندم در نپال محاسکبه   یبارش را برا مهیقرارداد ب
شاخص بارش در  مهیب یداد که اجرا شانبه دست آمده ن جینتا. کردند
 نیک غکتت در ا  دیک در  ول یگکذار  هیسرما شیموجب افزا  واند ینپال م

 یبکه بررسک  .سبیالو و همالکاران  .(Poudel et al., 2016) کشور شود
 ایک شکاخص آب و هکوا در کن   مکه یب یکشاورزان خکرده بکرا   حاتی رج

از  یکه آمکوزش بهتکر، سکطح بکاال ر     بودآن  ازی حاک جیپرداختند. نتا
 یکوچککک بککه جککا یهککا صککورت گککروهه قککرارداد بککهیککو ارا تیشککفاف

هکا   . آندهکد  یمک  شیبکه پرداخکت را افکزا    لیک  ما یانفراد یقراردادها

                                                           
1- Weather Index Insurance 

2- Just and Pope Model  
3- D-Vine Copula  

بکزر  در   یتیعنکوان محکدود  بکه  هیپا سکیکردند که ر انیب نیهمچن
 ,.Sibiko et al) باشکد  یمطکرح نمک   یا مکه ینوع محصکول ب  نیه ایارا

آن اسکت ککه    انگریب و  جربیات سایر کشورهامرور مطالعات  .(2017
 مکه یآب و هوا بکر رفکاه کشکاورزان، ب    راتیی غ یمنف ریثاکاهش   یبرا

آب و  یهکا  سکک یل کارآمد در پوشش رراه ح کیعنوان به یکشاورز
محصکوالت   مکه یعبکارت بهتکر ب  بکه . در نظر گرفته شده اسکت  ییهوا

بحکران بکه    تیریمکد  لی بکد  یبکرا  یتیابزار حما نی ر مه  یکشاورز
از  یاریبسک  طور که اشاره شکد همان حال نیاست. با ا سکیر تیریمد

در  انکد،  افتکه یکه در جهان  وسعه  یو دولت یخصوص یا مهیب یها طرح
 ,.Skees and Barnett). در حکال  وسکعه ناککارا هسکتند     یکشورها

 یهکا  مکه یاز ب مهیب یها استیس یخاطر حرکت جهان نیبه هم (1999
انتخکاب   ،یچکون مخکاطرات اختقک    یداشتن مشکالت   لیبه دل یسنت

شکاخص محکور    یهکا  مهیباال به سمت ب ییاجرا یها نهینامساعد و هز
 کاز جمله بیمه شاخص بارنکدگی یک   شاخص آب و هوا مهی. بباشد یم

کشکاورزان در   تیفرد است که جهت حما  به  منحصر یا مهیمحصول ب
یی به کار آب و هوا یها سکیو ر راتییاز  غ یناش یها مقابل خسارت

 شود.گرفته می
را   یک که عمد ا زراعت د یینوسانات آب و هوا نی ر از جمله مه 

در دوره  ینوسکانات نکزوالت جکو    د،ینما یلش مدچار چا عیدر ابعاد وس
 ،یکمربند خشک جهان یرو رانیاست. با  وجه به قرار گرفتن ا یزراع

مناطق  بکه در اغل نبوده، امن آن یمقدار بارش در کشور به حد کاف
 راتییک  غ نی. بنکابرا سکت یمناسب برخوردار ن عیاز  وز یجو یها زشیر

 یهکا  تیک مه  در فعال یسالیعامل ر کیعنوان به  وان یرا م یبارندگ
محمکودی و همالکاران،   در نظر گرفت )  یزراعت د ژهیبه و یکشاورز
-94 یهکا  سکال  ینوسانات بارش در شهرسکتان هشکترود طک    (.1394
بکوده اسکت، بکه     ریک متغ متکر  یلیم 948/558 ا  100/153که از  1370
، نشهرستا نیدر ا  یاثرگذار بر زراعت د یسالیاز عوامل ر یالیعنوان 

-شهرستان شود. هک   نیدر ا کاران  یدرآمد د راتییموجب  غ  واند یم

از جملکه   ریک اخ یزراعک  یهکا  دهد ککه در سکال   یآمارها نشان م نیچن
 یهکا  یپرداختک  هیک کل 1393-1394و  1391-1392 یزراعک  یها سال

در شهرستان هشکترود بکه عامکل     یمحصوالت کشاورز مهیصندوق ب
 و نوسانات آن مربوط بوده است.   یبارندگ
کشکت محصکوالت   ریسطح ز نی ر شیطول چند دهه گذشته ب در
. به گندم و جو اختصاص داشته است یشرقجانیدر استان آذربا یزراع

به جز گندم و جکو   در شهرستان هشترود 1393-1394 یدر سال زراع
محصکوالت   ریهمانند سکا  زیجو ن دیکشت نشده است.  ول یگریغله د
 بارش و نوسانات آن دارد. زانیبه م یادیز یوابستگ یزراع

ی محصوالت کشکاورز  مهیب یسنت یها با  وجه به مشالتت طرح
های نظار ی که موجب افزایش در  از جمله اطتعات نامتقارن و هزینه

محصوالت  مهیصندوق ب ییناکارا نیچن و ه  شود ها می نرخ حق بیمه
شکاخص آب   مهیب یگذار متیو ق نی دو یتاحرکت در راس ،یکشاورز
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محصکوالت   مکه یو ب سکیر تیریل مه  در حوزه مدیاز مسا ییو هوا
محصکول جکو    یمحور گاهیبا  وجه به جا ی. از طرفباشد یم یکشاورز
 راتیی غ ریثاو   و منطقه مورد مطالعه استان یمحصوالت زراع نیدر ب

ی الزم و شاخص بارندگ مهیب پژوهش پیرامون ،آنبر عملالرد  یبارندگ
 یگکذار  مکت یراستا مطالعه حاار، به ق نی. در ارسد اروری به نظر می

در شهرسکتان هشکترود     یک جو د محصولی برا یشاخص بارندگ مهیب
ای در مکدیریت ریسکک    پرداخته، سپس کارایی این نوع محصول بیمه

 .بررسی شد

 

 ها مواد و روش

درصکد   4/4کیلومترمربکع )  1990شهرستان هشکترود بکا وسکعت    

کیلومتری  بریز واقع شده و از سمت شمال با  120مساحت استان( در 
آباد، از سمت شرق با شهرستان میانه، از سمت غرب  شهرستان بستان

مکرز   با شهرستان مراغه و از سمت جنوب با شهرستان چاراویماق هک  
(. شهرستان هشترود در میانه 1396رقی، شاست )استانداری آذربایجان

شکرق،  کوده   سه واحد  وپوگرافی، یعنی رشته ککوه بزقکوش در شکمال   
های  خکت سکلیمان در جنکوب     آ شفشانی سهند در شمال و رشته کوه

متکر   1300 ار فاع عمومی زمین در این شهرستان از. قرار گرفته است
قککه را متککر متغییککر اسککت ولککی قسککمت اعظکک  ارااککی منط 3200  ککا

 2000 الکی  500 هکا دهند که ار فاع عمومی آن هایی  شالیل می زمین
 .باشدمتر می

 

 
 (1396شرقی، ریزی استان آذربایجان موقعیت جغرافیایی شهرستان هشترود )سازمان مدیریت و برنامه -1شکل 

 

و هوایی مورد استفاده در طراحی بیمکه شکاخص   های آب  شاخص
هایی هستند که همبستگی بکاالیی   آل شاخص آب و هوا در حالت ایده

شود.  با عملالرد دارند. در اکثر مواقع از شاخص بارش و دما استفاده می
که بارندگی ار باط زیادی با  ولیدات کشکاورزی دارد، لالکن   با وجود آن

انکد   دمکا مکورد مطالعکه قکرار گرفتکه       ر از مشکتقات  مشتقات بارش ک 
(Jewson et al., 2005). 

به طور کلی  جزیه و  حلیل هکر شکاخص آب و هکوایی نیکاز بکه      
بررسکی ار بکاط    -1:(Odening et al., 2007)انجام سه مرحلکه دارد  

سازی آماری متغیر  مدل -2بین متغیر آب و هوایی و عملالرد محصول 
گذاری  ارایه یک مدل قیمت -3بارش( آب و هوا )در این مطالعه متغیر 

 مبتنی بر مبانی نظری.

در بسیاری از موارد عملالردهای محصوالت کشکاورزی در طکول   
دهند و انحراف از روند )جکز   ای را نشان می زمان روند صعودی فزآینده

شود، بنکابراین در یکک    اختل( اغلب ناهمسانی واریانس را موجب می
ملالرد محصول روندزدایی و نرمال سکازی  ای ابتدا ع رهیافت دو مرحله

شکده و متغیکر    شده سپس به بررسی ار باط بین عملالردهکای نرمکال   
و  (Ozaki et al., 2008شکود. بنکابراین، هماننکد     بارندگی پرداخته می

(Goodwin and Mahul., 2004)      ،بکرای بکرآورد خطاهکای نسکبی

)(اجزای اختل tu    شکوند. در نتیجکه    بر مقادیر عملالکرد  قسکی  مکی

)1(شکود. بکا اکرب عبکارت      همسانی واریانس ایجکاد مکی  
t

t

y

u
  در

( عملالککرد 1394عملالکرد سکال پایکه )در ایکن مطالعکه عملالکرد سکال       
 آید. شده به دست می نرمال

های رگرسکیونی مختلفکی اعک  از     جهت روندزدایی عملالرد، مدل
خطکی درجکه    -جه اول، خطی درجه دوم، لگکاریتمی های خطی در فرم

نیکز   1شکوند.رابطه   خطی درجه دوم برازش مکی  -اول و فرم لگاریتمی
 برای نرمال سازی عملالرد در نظر گرفته شد:

(1) �̃�𝑡 = (1 +
𝑢𝑡

𝑦𝑡

) × 𝑦1394 

اجکزای اخکتل بکا میکانگین      t ،𝑢𝑡عملالرد در زمان  𝑦𝑡که در آن 
𝜎𝑡صفر و واریکانس  

2 ،�̃�𝑡      عملالکرد نرمکال شکده در زمکانt  و𝑦1394 
 باشند. می 1394عملالرد در سال 

هکای   برای  شخیص رابطه بین عملالرد محصول و بارندگی، مدل
 شوند.  مختلف رگرسیونی برآورد می

بیمه شاخص دارای حد و آستانه است، یعنی پرداخت خسکارت در  
پذیرد. آستانه، نقطه شروع پرداخت را مشخص  این محدوده صورت می
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ها شروع شده و هرچه به حد آن نزدیکک   کند. از این نقطه پرداخت می
 یابد.  ها افزایش میشوی ، مبلغ خسارت می

 (Martin et al., 2001) ابع غرامت استفاده شده  وسط 2رابطه 

 دهد. را نشان می (Vedenov and Barnett., 2004)و 
(2) Indemnity=L×

{

0            𝑖𝑓 𝑅 > 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒
𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒−𝑅

𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒−𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
        𝑖𝑓 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 < 𝑅 ≤ 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒

1         𝑖𝑓 𝑅 ≤ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

 

حکداکثر غرامکت پرداخکت     Lبارش  جمعی ساالنه،  Rکه در آن، 
 ر یکب  بکه  strikeو limit، گکر  گر یا سطح  عهد بیمکه  شده  وسط بیمه

گکر،   باشند. مبنای محاسکبه سکطح  عهکد بیمکه     مقادیر حد و آستانه می
 آید. دست میبه 3ارزش محصول بوده و از رابطه 

(3) 𝐿 = (𝑃 × 𝑌) × 𝐶𝑂𝑉 

 قیمککت محصککول بککر حسککب ریککال در هرکیلککوگرم، Pکککه در آن 
Y      عملالکرد محصکول بکر حسککب کیلکوگرم در هالتکار وCOV  سککطح

 دهد. پوشش را نشان می
گذاری یا برآورد نرخ حق بیمکه، الزم   جهت افزایش دقت در قیمت

ای متغیکر بارنکدگی را مشکخص ککرد. سکپس       است ابتدا  وزیع حاشیه
قرارداد یا نرخ حق بیمه شکاخص بارنکدگی بکا اسکتفاده از  کابع        قیمت

شود.  ابع هزینه خسارت بکا اسکتفاده از سکری     محاسبه هزینه خسارت 
سکازی   زمانی بلندمدت اطتعات آب و هوایی خسارت  اریخی را شبیه

کرده و سپس میزان خسارت انتظاری با اسکتفاده از خسکارت  کاریخی    
جا، نرخ حکق بیمکه، نکرخ حکق     شود. در این سازی شده برآورد می شبیه

 است. (1بیمه خالص یا منصفانه )اکچواری

(4) 

𝐸(𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡)

= ∫ 𝑓(𝑅) 𝑑𝑅
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

0

+  ∫ (
𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 − 𝑅

𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 − 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
)

𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑓(𝑅)𝑑𝑅 
 ابع چگالی  وزیع مربوطه بکارش سکاالنه اسکت.     f(R)که در آن، 

را بکرآورد   L=1معادله باال قیمت قرارداد بیمه بارندگی با سطح  عهکد  
 کند.  می

قرارداد بیمه آب و هوا بایکد در مسکیر مکدیریت ریسکک عملالکرد      
ناشی از عوامل آب و هوایی طراحی شود، بنابراین باید ککارایی آن در  

گیری  . در مطالعات سه معیار مختلف برای اندازهاین زمینه بررسی شود
روی  ولیدکنندگان استفاده شده اسکت: میکانگین     غییرات ریسک پیش
3، ارزش در معرض خطکر MRSL))2رتمجذور مربعات خسا

(VaR)  و
4درآمککد معککادل اطمینککان

(CER) . ارزش در معککرض خطککر بککا وجککود
عکدم   لیک کرده، به دل دایپ مهیو ب سکیفعاالن ر انیکه در م یتیمقبول

                                                           
1- Actuary  
2- Mean Root Square Loss 
3- Value at Risk 

4- Certainty Equivalent Revenues 

 دیک آ یبه حساب نم اریسنجه  مام ع کیانسجام  یژگیاز و یبرخوردار
 یپژوهش به منظکور بررسک   نیا بنابراین(، 1394رهنمای و قندهاری، )

شده، از دو روش درآمکد معکادل    یطراح یشاخص بارندگ مهیب ییکارا
 گرفت.  مجذور مربعات خسارت بهره  نیانگیو م نانیاطم

روند محاسبه درآمد معادل اطمینان در این پکژوهش قکبت  وسکط    
(Martin et al.,  2001; Vedenov and Barnett., 2004)  و

(Adhikari et al., 2012)      به کار گرفته شده اسکت. فکرض بکر ایکن
 نمایی منفی است: است که  ابع مطلوبیت  ابع

(5) 𝑈 =  −𝑅𝑒1−𝑟 

اکریب ریسکک    rدرآمد برحسب ریال در هالتکار،   Reکه در آن، 
5گریزی نسبی ثابت

(CRRA)  دارد و  10ای از صفر  ا  دامنهاست، که
 ,Orlowski)باشکد   کننکده مقکدار مبنکا مکی     مقدار مساوی با دو بیکان 

بدون بیمه و با بیمه مقایسه شد. بکدین   درآمد معادل اطمینان .(2014
منظور الزم است ابتدا درآمد بکا بیمکه و بکدون بیمکه محاسکبه شکود.       

ن قیمکت  ارب ساده عملالرد نرمال شکده محصکول در میکانگی   حاصل
درآمد در هر هالتار را در حالت بدون اعمکال قکرارداد بیمکه بکه       ساالنه

 دهد: دست می
(6) 𝑅𝑒𝑡

𝑤
𝑜⁄

= −𝑝�̃�𝑡 

برای  عیین درآمد با قرارداد بیمه، ارزش خکالص غرامکت منهکای    
 شود: ارب قیمت در عملالرد محصول ااافه میحق بیمه به حاصل

(7) 𝑅𝑒𝑡
𝑤 = 𝑝�̃�𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑦𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑡 

 ر یب مقادیر غرامکت و  به Premiumو  Indemnity، 7 در رابطه
مطلوبیت مورد انتظکار بکا   باشند.  حق بیمه خالص به ازای هر سال می

 ,.Martin et al)شکود   ( برآورد مکی 5استفاده از  ابع مطلوبیت )رابطه 

2001) : 
(8) 

𝐸(𝑈𝑟) = ∑
𝑅𝑒𝑡

1−𝑟

𝑇(1 − 𝑟)

𝑇

𝑡=1

       , 𝑟 ≠ 1 

 (:9آید )رابطه  بر این اساا، درآمد معادل اطمینان بدست می
(9) 𝐶𝐸𝑅 = (1 − 𝑟)𝐸(𝑈𝑟)1 1−𝑟⁄     , 𝑟 ≠ 1 

ککه   11و  10میانگین مجذور مربعات خسارت با استفاده از روابط 
 ,.Vedenov and Barnett)و  (Markowitz., 1991)قکبت  وسکط   

با بیمکه محاسکبه    ارایه شده است، برای دو حالت بدون بیمه و (2004
 شود. می
(10) 

𝑀𝑅𝑆𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ = √
1

𝑇
∑[𝑚𝑎𝑥 ((𝑝�̅� − 𝑅𝑒𝑡

𝑤), 0)]2

𝑇

𝑡=1

 

(11) 

𝑀𝑅𝑆𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑜𝑢𝑡 = √
1

𝑇
∑[𝑚𝑎𝑥 ((𝑝�̅� − 𝑅𝑒𝑡

𝑤 𝑜⁄
), 0)]2

𝑇

𝑡=1

 

                                                           
5- Coefficient of Relative Risk Aversion 
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یالی از فاکتورهای مهک  د رزراعکت دیک ، کاشکت بکذر در زمکان       
اسکتان  بنکدی   مناسب است. محاسبه  اریخ کشت و  هیکه نقشکه پهنکه   

کند ککه کشکت    مشخص می 2براساا  اریخ شروع بارندگی درشالل 
از . شرقی استان باید در دهه اول مهرماه انجکام شکود  در مناطق شمال

روی ، کاشکت جکو    غربی استان میهای جنوب این ناحیه که به قسمت
که  اریخ کشت در این ناحیه بایستی  باید با  اخیر انجام شود به طوری

غربکی  هرماه صورت گیرد که در نهایت در ناحیه جنکوب در دهه دوم م
 . شوداستان این  اریخ به دهه سوم مهرماه خت  می

 

 
توزیع جغرافیایی تاریخ آغاز کشت )کمالی و همکاران،  -2شکل 

1387) 

 

براساا مطالعات انجام شده و  جارب محلی  کاریخ کاشکت جکو    
براین در این پژوهش، بنا. شود دی  معموال در هفته سوم مهر انجام می

عنکوان  کاریخ کشکت جکو  عیکین ومحاسکبات       به( مهر15) اکتبر 7روز 
با  وجه بکه مطالکب مکذکور متغیکر بکارش       .برمبنای آن صورت گرفت

عنوان مجمکوع بارنکدگی مهکر  کا شکهریور  عریکف        جمعی ساالنه به
 شود. می

 ها و اطتعات مورد نیاز برای انجام محاسبات در این  حقیکق  داده
و  1370-1394شامل قیمت و عملالکرد جکو دیک  بکرای دوره زمکانی      

باشند که به  ر یب از سازمان  های بارندگی شهرستان هشترود می داده
شککرقی  جهککاد کشککاورزی و اداره کککل هواشناسککی اسککتان آذربایجککان 

 گردآوری شد.
 

 نتایج و بحث

به منظور روندزدایی عملالرد، چهار الگوی خطی درجه اول، خطی 
خطکی   -خطی درجه اول و فرم لگکاریتمی  -درجه دوم، فرم لگاریتمی

نتکایج   1برآورد شد. جدول  Stata 13افزار درجه دوم، با استفاده از نرم
دهد. الگوی  حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی مورد نظر را نشان می

-بهباشد،  میباال ر  2Rدار و  خطی درجه اول که دارای ارایب معنی

 عنوان بهترین الگو انتخاب گردید.

 
 نتایج مربوط به الگوی رگرسیونی روندزدایی -1جدول 

تابعی  فرم tضریب متغیر  )(ضریب ثابت  )( 2R  Fآماره 

itiiit uty    
38235- *** 

(89/14008)  

28/28 *** 
(13/10)  

25%  79/7 *** 

 باشند. دهنده انحراف معیار هر یک از ارایب می چنین اعداد داخل پرانتز نشان باشند. ه  % می10% و 5%، 1داری  به  ر یب بیانگر سطوح معنی *و**،  ***

 
بکرای رونکدزدایی عملالکرد جکو، بکا      پس از انتخاب بهترین الگکو  

 شد. های عملالرد پرداخته  به نرمال کردن داده 1استفاده از رابطه 
در راستای بررسی ار باط بین متغیر بارندگی و عملالکرد محصکول   

برازش  Stata 13افزار الگوهای رگرسیونی مختلفی را با استفاده از نرم
داری اکرایب و   یو سکطوح معنک   tکرده سپس با در نظر گرفتن آماره 

 -گردید. الگوی لگاریتمی  ر، بهترین الگو انتخاب بزر  2Rچنینه 

معرفکی شککد.  2جککدول عنککوان بهتکرین الگککو در قالکب   بکه لگکاریتمی  

%342 R    میزان رابطه بین متغیر بارندگی و عملالکرد محصکول
درصکد از  غییکرات عملالکرد     34دارد ککه   جو را نشان داده و بیان مکی 

 مربوط به  غییرات بارندگی ساالنه است.

 
 نتایج مربوط به بررسی ارتباط عملکرد جو و بارش تجمعی ساالنه -2جدول

های بهترین الگو ویژگی  

 فرم تابعی
 ضریب ثابت

)(  

پارامتر
 

)(  
 2R  F 

𝑙 y~
𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
463/7-  

(567/4)  
525/2 *** 

(785/0)  
 34%  34/10 *** 

 باشند. معیار هریک از ارایب میدهنده انحراف  چنین اعداد داخل پرانتز نشانباشند. ه  % می10% و 5%، 1داری   ر یب بیانگر سطوح معنیبه *و**،  ***
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در بیمه شاخص بارندگی طراحی شده، پرداخت غرامت بر اسکاا  
میزان بارندگی ساالنه و با  وجه به مقادیر حد و آستانه در نظر گرفتکه  

چنکین  شد )که در این پژوهش با  وجه به نیاز آبی محصول جو و هک  
 225 ر یب گرفته در این زمینه مقادیر حد و آستانه بهمطالعات صورت 

نتایج مربکوط   3اند(. جدول  متر در سال در نظر گرفته شده میلی 300و 
درصد را  100و  90، 80، 50به پرداخت غرامت در چهار سطح پوشش 

 دهد. برای محصول جو نشان می
، 1374-1375های زراعکی   شود در سال طور که مشاهده می همان

1377-1376 ،1378-1377 ،1379-1378 ،1380-1379 ،1385-
پرداخت غرامکت صکورت گرفتکه     1392-1391، 1387-1386، 1384

 300هکای مکذکور از    است زیرا مقدار بارش  جمعکی سکاالنه در سکال   
هکای زراعکی     ر بوده است. الزم به ذکر است که، در سال متر ک  میلی
از حد  عیین شده در  که بارندگی ساالنه 1386-1387و  1379-1378

 ر بوده است، غرامت به طکور کامکل و    متر( ک  میلی 225 ابع غرامت )
 شده است.  گر پرداخت  برابر با حداکثر سطح  عهد بیمه

 
 هکتار(نتایج مربوط به تابع غرامت در چهار سطح پوشش برای محصول جو دیم )واحد: ریال در  -3جدول 

 سال

 زراعی

درصد 50سطح پوشش  درصد 80سطح پوشش   درصد 90سطح پوشش   درصد 100سطح پوشش    

 سطح

تعهد   
 غرامت

 سطح

تعهد   
 غرامت

 سطح

تعهد   
 غرامت

 سطح

تعهد   
 غرامت

70-1369  

71-1370  

72-1371  

73-1372  

74-1373  

75-1374  

76- 1375  

77 -1376  

78-1377  

79-1378  

80-1379  

81-1380  

82-1381  

83-1382  

84-1383  

85-1384  

86-1385  

87-1386  

88-1387  

89-1388  

90-1389  

91-1390  

92-1391  

93-1392  

94-1393  

3/38333  
37375 

7/61991  
84000 

2/103874  
4/115139  

116223 
9/143551  
3/102141  
9/143130  
4/164986  
1/386276  
3/437168  
5/790268  

786500 
874000 

7/1038666  
371250 
482400 
2335500 

1/1109909  
9/872173  

3150000 
4753320 

5/8371347  

0 
0 
0 
0 
0 

9/21433  
0 

4/29667  
70818 

9/143130  
4/128784  

0 
0 
0 
0 

3/127021  
0 

371250 
0 
0 
0 
0 

1176000 
0 
0 

3/61333  
59800 

7/99186  
134400 

7/166198  
184223 

8/185956  
1/229683  
1/163426  
4/229009  
2/263978  
8/618041  
2/699469  
5/1264429  

1258400 
1398400 

7/1661866  
594000 
771840 
3736800 

5/1775854  
3/1395478  

5040000 
7605312 
13394156 

0 
0 
0 
0 
0 

2/34294  
0 

8/47467  
7/113308  
4/229009  

206055 
0 
0 
0 
0 

2/203234  
0 

594000 
0 
0 
0 
0 

1881600 
0 
0 

69000 
67275 
111585 
151200 

5/186973  
9/207250  
4/209201  
4/258393  
3/183854  
6/257635  
5/296975  

695297 
9/786902  
2/1422483  

1415700 
1573200 
1869600 
668250 
868320 
4203900 

4/1997836  
1569913 
5670000 
8555976 

5/15068425  

0 
0 
0 
0 
0 

38581 
0 

3/53401  
3/127472  
6/257635  
9/231811  

0 
0 
0 
0 

4/228638  
0 

668250 
0 
0 
0 
0 

2116800 
0 
0 

7/76666  
74750 

3/123983  
168000 

3/207748  
8/230278  

232446 
8/287103  
6/204282  
8/286261  
8/329972  
2/772552  
6/874336  
9/1580536  

1573000 
1748000 

3/2077333  
742500 
964800 
4671000 

2/2219818  
8/1744347  

6300000 
9506640 
16742695 

0 
0 
0 
0 
0 

8/42867  
0 

8/59334  
9/141635  
8/286261  
8/257568  

0 
0 
0 
0 

7/254042  
0 

742500 
0 
0 
0 
0 

2352000 
0 
0 

 
گذاری یکا بکرآورد نکرخ حکق بیمکه،       جهت افزایش دقت در قیمت

های بارش در جهت یک  ابع  وزیکع احتمکاال ی مناسکب بکرازش      داده
شوند. در این مطالعه، به منظور بررسی انطباق  وزیع  جربی متغیکر   می

 -کولمکوگروف »هکای   های نظکری از آزمکون   بارندگی ساالنه بر  وزیع

اسکتفاده شکد.   « 3دو -خکی »و « 2ینکگ دارل -اندرسکون »، «1اسمیرنف

                                                           
1- Kolmogorov-Smirnov 

2- Anderson-Darling 
3- Chi-Squared 
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 65های نظکری مشکهور،    جهت انجام دقیق این بررسی از میان  وزیع
گانه فوق  های سه  وزیع نظری در نظر گرفته شد. پس از محاسبه آماره

، EasyFit 5.5افکزار   هکای غیرمنفکی بکا اسکتفاده از نکرم      برای  وزیکع 

 وزیع  جربکی متغیکر    رین موارد از نظر انطباق  وزیع نظری بر  مناسب
 دست آمد.به 4بارندگی شهرستان هشترود به قرار جدول 

 
 ترین انطباق را با توزیع تجربی متغیر بارندگی دارند. توابع توزیع نظری که بیش -4جدول

اسمیرنف -کولموگروف  وزیع دارلینگ -اندرسون  دو -خی   

 
 اولین کاندیدا

 

Log-Logistic (3P) 

 آماره
P-value 
 مقدار بحرانی

 = 5%  

067/0  
999/0  
264/0  

112/0  
- 
501/2  

228/0  
892/0  
991/5  

 
 دومین کاندیدا

 
Dagum 

 

 

 آماره
P-value 
 مقدار بحرانی

 = 5%  

067/0  
999/0  
264/0  

116/0  
- 
501/2  

239/0  
887/0  
991/5  

 
 

Rainfall ~ Log- Logistic (𝛼 = 13.088, β =

615.48, γ = −283.94)  
Rainfall ~ Dagum (𝑘 = 0.66992, 𝛼 = 8.1498, 𝛽 =
356.85)  

ای مناسب متغیر بارندگی سکاالنه و در   پس از  عیین  وزیع حاشیه
نظر گکرفتن دو کاندیکدای اول، بکا اسکتفاده از  وابکع چگکالی احتمکال        

بکا اسکتفاده از    (L=1)های مذکور، نرخ حق بیمه در سطح  عهد   وزیع
افزار مدل هزینه خسارت محاسبه گردید. در این راستا با استفاده از نرم

maple 16برآورد شد: 4ابطه ر 
دسکت آمکده از   هکای حکق بیمکه بکه     دهند که نکرخ  نتایج نشان می

درصکد  18لجستیک و داگوم بکا هک  برابکر و معکادل      -های لگ  وزیع

های به دست آمده در سطح  عهد یک  باشد. الزم به ذکر است نرخ می
(L=1) باشند. می 

های  نرخارب های حق بیمه، اکنون از حاصل پس از محاسبه نرخ
-برآوردی در سطوح  عهد حق بیمه خالص یا عادالنه )اکچکواری( بکه  

خکالص در    نتایج مربوط به محاسبه حکق بیمکه   5  آید. جدول دست می
درصد را برای محصکول جکو دیک      100و  90، 80، 50سطوح پوشش 

 دهد. نشان می
های محاسبه شده بکه حکداکثر سکطح  عهکد       غییرات در حق بیمه

ی دارد. دو عامل سطح پوشش و ارزش محصکول  عیکین   گر بستگ بیمه
باشند. بکدیهی اسکت بکا افکزایش      گر می کننده مقادیر سطح  عهد بیمه

  یابند. های دریافتی نیز افزایش می سطح پوشش حق بیمه

(12) 𝐸(𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡) =

∫ (
13.088

615.48
)

225

0
(

𝑅+283.94

615.48
)

(13.088−1)

(1 + (
𝑅+283.94

615.48
)

13.088

)
−2

𝑑𝑅 +

∫ (
300−𝑅

300−225
)

300

225
(

13.088

615.48
) (

𝑅+283.94

615.48
)

(13.088−1)

(1 + (
𝑅+283.94

615.48
)

13.088

)
−2

= 0.184

  

E(lost cost) =

∫
(8.1498)(0.66992)(

R

356.85
)

((8.1498)(0.66992)−1)

356.85(1+(
R

356.85
)

8.1498
)

(0.66992+1)

225

0
dR + ∫ (

300−R

300−225
)

300

225

(8.1498)(0.66992)(
R

356.85
)

((8.1498)(0.66992)−1)

356.85(1+(
R

356.85
)

8.1498
)

(0.66992+1) dR =

0.187  

 
گکذار در   های دریافتی  وسکط بیمکه   بررسی نتایج مربوط به غرامت

نشکان   5های منصفانه محصکول جکو در جکدول     و حق بیمه 3جدول 
های مورد بررسی غرامت پرداختی در صورت  دهد که در اغلب سال می

عنوان مثال در سال  ر بوده است. به پرداخت از حق بیمه دریافتی بیش
حق بیمه منصفانه محصول جو با در نظر گکرفتن   1393-1394زراعی 

درصککد معککادل  80درصککد در سککطح پوشککش   18نککرخ حککق بیمککه  
-که در سال زراعی مذکور مبلغی بکه ریال بوده، در حالی 1/2410948

نشده است. این در حالی اسکت ککه   عنوان غرامت به کشاورز پرداخت 
 80غرامت پرداختکی در سکطح پوشکش     1377-1378در سال زراعی 
ریکال   7/29416ریال و حق بیمکه دریکافتی    7/113308درصد معادل 
ککه غرامکت بکه     1386-1387چنکین در سکال زراعکی    بوده است. ه 

شود، غرامت  گر پرداخت می صورت کامل و به اندازه حداکثر  عهد بیمه
ریال و حق بیمه  594000درصد معادل  80اختی در سطح پوشش پرد

 باشد. ریال می 106920درصد معادل  80دریافتی در سطح پوشش 



 679      در شهرستان هشترود میمحصول جو د يبرا يشاخص بارندگ مهيب کارایي

 6در راستای بررسی کارایی بیمکه شکاخص بارنکدگی، در جکدول     
درآمدهای معادل اطمینان بدون بستن قرارداد بیمه  وسکط کشکاورز و   

ده در چهکار سکطح پوشکش    با در نظر گرفتن قرارداد بیمه طراحکی شک  
 گزارش شده است.
شود که قرارداد بیمه طراحی شده در مکورد محصکول    متحظه می

جو از کارایی مناسبی برخوردار است چرا ککه درآمکد معکادل اطمینکان     
جوکاران با عقد قرارداد بیمه به بیش از دو برابکر افکزایش پیکدا ککرده     

ش، درآمد معکادل  شود که با افزایش سطح پوش است. لالن مشاهده می
 اطمینان کاهش یافته است.

 
 درصد( )واحد: ریال در هکتار( 18حق بیمه منصفانه محصول جو دیم )نرخ حق بیمه مساوی  -5جدول 

 سال زراعی
 سطح پوشش

درصد 50   

 سطح پوشش

درصد 80   

 سطح پوشش

درصد 90   

 سطح پوشش

درصد 100   
70-1369  

71-1370  

72-1371  

73-1372  

74-1373  

75-1374  

76- 1375  

77 -1376  

78-1377  

79-1378  

80-1379  

81-1380  

82-1381  

83-1382  

84-1383  

85-1384  

86-1385  

87-1386  

88-1387  

89-1388  

90-1389  

91-1390  

92-1391  

93-1392  

94-1393  

6900 
5/6727  
5/11158  

15120 
3/18697  
1/20725  
1/20920  
3/25839  
4/18385  
6/25763  
5/29697  
7/69529  
3/78690  
3/142248  

141570 
157320 
186960 
66825 
86832 
420390 

6/199783  
3/156991  

567000 
6/855597  
6/1506842  

11040 
10764 

6/17853  
24192 

8/29915  
1/33160  
2/33472  
9/41342  
7/29416  
7/41221  
1/47516  
5/111247  
5/125904  
3/227597  

226512 
251712 
299136 
106920 

2/138931  
672624 

8/319653  
1/251186  

907200 
2/1368956  
1/2410948  

12420 
5/12109  
3/20085  

27216 
2/33655  
2/37305  
2/37656  
8/46510  
8/33093  
4/46374  
6/53455  
5/125153  
5/141642  

256047 
254826 
283176 
336528 
120285 

6/156297  
756702 

5/359610  
3/282584  

1020600 
7/1540075  
6/2712316  

13800 
13455 
22317 
30240 

7/37394  
2/41450  
3/41840  
7/51678  
9/36770  
1/51527  
1/59395  
4/139059  
6/157380  
6/284496  

283140 
314640 
373920 
133650 
173664 
840780 

3/399567  
6/313982  

1134000 
2/1711195  
1/3013685  

 
 )ریال در هکتار((CRRA=2)کارایی بیمه شاخص بارندگی به روش درآمد معادل اطمینان  -6جدول

6/392700 درآمد معادل اطمینان بدون قرارداد بیمه  

درصد 18درآمد معادل اطمینان با نرخ حق بیمه   

درصد 50سطح پوشش   
درصد 80سطح پوشش   
درصد 90سطح پوشش   

درصد 100سطح پوشش   

7/895993  
5/858822  

3/857190  
8/857034  

 

کارایی بیمه شاخص بارندگی ککه بکه روش میکانگین     7در جدول 
محاسبه شده، ارایه گردیکده اسکت.    (MRSL)مجذور مربعات خسارت 

  از منظر این رهیافت نیز قرارداد پیشنهادی برای جوککاران بکه صکرفه   

اثرات کاهش در میانگین مجذور مربعات است چرا که در این رهیافت 
  خسارت به سبب عقد قرارداد بیمه مشهود است.
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گیری شده به روش  کارایی بیمه شاخص بارندگی اندازه -7جدول 

 میانگین مجذور مربعات خسارت )ریال در هکتار(

MRSL بدون قرارداد بیمه   6/816352  

MRSL درصد 18با نرخ حق بیمه    

درصد 50سطح پوشش   
درصد 80طح پوشش س  

درصد 90سطح پوشش   
درصد 100سطح پوشش   

792153 
4/800585  

803956 

807601 

 

 گیری   نتیجه

گذاری بیمه شاخص بارندگی محصول جکو   مطالعه حاار به قیمت
های مربکوط   دی  در شهرستان هشترود پرداخت. برای این منظور داده

-بکه  1370-1394های زراعی  به عملالرد و بارندگی ساالنه طی سال

 ر یککب از سککازمان جهککاد کشککاورزی و اداره کککل هواشناسککی اسککتان 
طور که گفته شد قبل از هر چیکز  شرقی گردآوری شد. همانآذربایجان

بایست ار باط بین متغیر بارش و عملالرد محصول بررسی شود که  می
شده جو دی  بهره گرفته شد و از  برای این منظور از عملالردهای نرمال

لگکاریتمی بکه    -الگوهای رگرسیونی برآورد شده، الگوی لگاریتمیبین 
عنوان بهترین الگو انتخاب شد. در ادامه با در نظر گرفتن نیاز آبی جکو  

متکر   میلکی  300و  225و مطالعات انجام شده در ایکن زمینکه، مقکادیر    
بارش در سال به عنوان مقادیر حد و آستانه در نظر گرفته شدند. نتایج 

مت نشان داد ککه بکر اسکاا  کابع غرامکت  عریکف شکده در         ابع غرا
-1379، 1377-1378، 1376-1377، 1374-1375های زراعی  سال
1378 ،1380-1379 ،1385-1384 ،1387-1386 ،1392-1391 

های مذکور مقدار  پرداخت غرامت صورت گرفته است. چرا که در سال
در این بین، در   ر بوده است. متر ک  میلی 300بارش  جمعی ساالنه از 

که بارندگی سکاالنه از   1386-1387و  1378-1379های زراعی  سال
 ر بوده است، غرامت  متر( ک  میلی 225حد  عیین شده در  ابع غرامت )

شده است.  گر پرداخت  به طور کامل و برابر با حداکثر سطح  عهد بیمه
 -لکگ  در ادامه با استفاده از  ابع هزینکه خسکارت و دو  وزیکع نظکری    

 رین انطبکاق را بکا  وزیکع  جربکی بکارش       لجستیک و داگوم که بیش
درصکد  18حکق بیمکه معکادل       جمعی ساالنه از خود نشان دادند، نرخ

های منصفانه در چهار  محاسبه شده حق بیمه  محاسبه گردید. بنابر نرخ
 1393-1394سطح پوشش محاسبه شدکه این مقدار در سال زراعکی  

 1/2410948درصکد معکادل    80ر سطح پوشش برای محصول جو با د
گذاری بیمه شاخص بارندگی به  باشد. در نهایت پس از قیمت ریال می

بررسی ککارایی آن در مکدیریت ریسکک عملالکرد ناشکی از نوسکانات       
بارندگی پرداخته شد. در این راستا از دو رهیافت درآمد معادل اطمینان 

شکد. نتکایج هکر دو    و میانگین مجذور مربعات خسکارت بهکره گرفتکه    
الزم را در  ییککارا  یشکنهاد یپ مهیبرهیافت نشان داد که عقد قرارداد 

، جوکاران شهرستان هشترود داشته اسکت  دی ول سکیر تیریمد نهیزم
دهد که عقکد    احدی که نتایج رهیافت درآمد معادل اطمینان نشان می

دو برابر قرارداد پیشنهادی درآمد معادل اطمینان جوکاران را  ا بیش از 
 دهد. افزایش می

دست آمده عقد قرارداد بیمه شاخص بارندگی با عنایت به نتایج به 
عنکوان راهالکار مناسکب جهکت     به گذاری شده در مطالعه حاار، قیمت
 شنهادیجوکاران شهرستان مذکور پ یمال هیبن تیو  قو سکیر تیریمد
 ، چرا که بر اساا نتایج بکه دسکت آمکده ایکن نکوع محصکول      شود یم

باشد. با  وجه به ساختار کشاورزی  ای از کارایی الزم برخوردار می بیمه
گیکری از ایکن نکوع     منطقه و اعف مالی اکثر  ولیدکنندگان جکو بهکره  

 قرارداد بیمه در نهایت به بهبود  وان مالی کشاورزان منجر شود.

 

 منابع

بیمککه محصککوالت  . 1390.راد،ع و عزیزنصککیری،ا کیککانی ،.افقککی،ر
عنوان یکک بیمکه   های آب و هوایی به براساا شاخصکشاورزی 

. 8. بیمه کشاورزی. کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی در ایران
 . 25-30 :30 و 29

سازی رفتار اقتصکادی پکذیرش بیمکه     مدل. 1393. بتلی،ح و معتقد،م
نشکریه اقتصکاد و   . گندم آبی با استفاده از رویالرد  فالر سیسکتمی 

 . 125 -137 :2. 28.  وسعه کشاورزی

محاسکبه حکق   . 1394. راد،ع دشتی،ق و کیانی ،.عابدی،ا ،.بهار،ا پیش
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Abstract 

One of the best risk management ways is agricultural insurance, but traditional agricultural insurance 
schemes have problems such as high execution costs and the asymmetric information challenge. Weather index 
insurance is a different approach for agricultural insurance. One of the most common risks of rain fed production 
is the risk of rainfall fluctuation. Hashtrud County has the first rank of barley performance in the province. In 
this research, using the lost cost function, the pricing of rainfall index insurance for barley in Hashtrud County 
was investigated and then using two methods of mean root square loss (MRSL) and certainty equivalent 
revenues (CER) The effectiveness of this type of insurance in risk management is evaluated. In this regard, data 
of barley yield and rainfall data collected during the years 1370-94 are used.The results of the  indemnity 
function showed that in the years 1374-75, 1376-77, 1377-78, 1378-79, 1379-80, 1384-85, 1386-87 and 1391-92  
indemnity has been paid. This is because in the years mentioned the annual rainfall was less than 300 mm. Then, 
using the lost- cost function and the two theoretical distribution of log-logistic and Dagum, the premium rates 
were calculated to be 18 percent. Finally, its effectiveness was evaluated in risk management due to rainfall 
variation. The results of both approaches showed that the suggested contract have been profitable for Barley, 
therefore, it is suggested as an appropriate strategy for risk management in Hashtrud County. 
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