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چکیده
از بهترین روشهای مدیریت ریسک آب و هوا بیمه محصوالت کشاورزی است ،اما طرحهای سنتی بیمه مشکالت ی نظیکر هزینکه اجرایکی بکاال و
چالش ناشی از اطتعات نامتقارن را دارند .بیمه شاخص آب و هوا و به طور خاص بیمه شاخص بکارش یکک رویالکرد متفکاوت بکرای بیمکه محصکوالت
کشاورزی است .هرچند شهرستان هشترود ر به اول عملالرد جو در سطح استان را دارا میباشد ،لالن نوسان بارندگی ولید این محصول را وام با ریسک
نموده است .از همینرو در این پژوهش ،با استفاده از ابع هزینه خسارت ) (Lost costبه قیمتگذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصول جو دیک در
شهرستان هشترود پرداخته و سپس با استفاده از دو رهیافت میانگین مجذور مربعات خسارت ( (MRSLو درآمد معادل اطمینان ( )CERکارایی این نوع
محصول بیمهای در مدیریت ریسک ارزیابی گردید .برای نیل به هدف ،از دادههای عملالرد جو دی و بارندگی طی سالهای  1370-94بهره گرفته شد.
نتایج مربوط به ابع غرامت نشان داد که در سالهای زراعی  1376-77 ،1374-75ا1386-87 ،1384-85 ،1379-80و  1391-92پرداخکت غرامکت
صورت گرفته است؛ چراکه در سالهای مذکور مقدار بارش جمعی ساالنه از  300میلیمتر ک ر بوده است .در ادامه با استفاده از ابع هزینه خسکارت و
وزیعهایلگ -لجستیک و داگوم ،نرخ حق بیمه معادل 18درصد و حق بیمه منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد .در نهایت بررسی ککارایی بیمکه
قیمتگذاری شده در مدیریت ریسک عملالرد ناشی از نوسانات بارندگی نشان داد که عقد قرارداد پیشنهادی به نفع جوکاران منطقه میباشد ،بنابراین به-
عنوان یک راهالار مناسب جهت مدیریت ریسک جوکاران شهرستان هشترود پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :بیمه شاخص بارندگی ،ابع هزینه خسارت ،جو ،درآمد معادل اطمینان ،کارایی
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وجود ریسک در فعالیتهای کشاورزی که ه از سوی بازار و ه
از سوی عوامل طبیعی به بهرهبرداران کشکاورزی حمیکل مکیگکردد،
مایل بکه سکرمایهگکذاری در ایکن بخکش بکه ویکژه از سکوی بخکش
خصوصی را حت اثیر قرار میدهد ،به طوریکه کاهش این خطرات
و انتقال زیانهای احتمالی ناشی از عدمحتمیت در بخش کشاورزی از
طریق ابزارهای کارآمد می واند در زمینه رشد و وسعه سرمایهگکذاری
و بهبود شاخصهای اقتصادی این بخش نقش به سکزایی بکه همکراه
داشته باشد (بتلی و معتقد.)1393 ،
یالی از ابزارهکای مکدیریت ریسکک در بخکش کشکاورزی ،بیمکه
محصوالت کشاورزی است .اگرچه از اواسط قرن بیست بیمه محصول
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اقتصاد ،کشاورزی دانشگاه بریز
 -3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه بریز
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چند خطره )MPCI(4و سایر محصوالت بیمهای که بر پایه اریخچکه
ولید واقعی )APH(5میباشند ،موفقیت هکای زیکادی کسکب ککرده و
گزارشات حاکی از نرخ باالی عداد کشکاورزان بیمکه شکده در ایکاالت
متحده و سایر کشورها در جهان میباشد ) ،(Zhang et al., 2011بکا
این حال ،در کرویج بیمکه کشکاورزی محکدودیتهکای مهمکی نظیکر
مخاطرات اختقی ،انتخاب نامساعد و هزینههای نظکار ی وجکود دارد
( Chambers., 1989 ;Just et al., 1999; Skees and Barnet.,

 .)2006چنین چالش هایی همواره به افزایش نرخ حق بیمکه ،غرامکت
پرداختی ،انجام ارزیابی دقیق ر خسکارت بکه منظکور اطمینکان از زیکر
کنترل بودن برنامهها میانجامد (افقکی و همالکاران .)1390 ،ازطرفکی
نجفی و احمدپور ( )1380نشکان دادنکد ککه علکیرغک افکزایش حکق
بیمه های دریافتی در مقابل افزایش غرامت پرداختی ،عملالرد صندوق
بیمه غیراقتصادی و ناکارآمد میباشد؛ بخش عمده این ناکارآمدی بکه
میزان حق بیمهها و غرامتهای پرداختی در نظام فعلی برمیگردد که
نتوانسکته راکایت کشکاورزان بکهعنکوان بیمکهگکذار و صکندوق بیمکه
کشاورزی بهعنوان بیمهگر را فراه کند و بخکش دیگکر آن بکه راککد
4- Multi- Peril Crop Insurance
5- Actual Production History
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ماندن صندوق بیمه و عکدم اسکتفاده از برنامکههکای متنکوع ،نکوین و
کارآمککد ر برمکیگککردد .بککر ایکن اسککاا اهمیکت و اککرورت بررس کی
روشهای جدید بیمهای موفکق در سکایر کشکورها و نیازسکنجی ایکن
روشها وسط صندوق بیمه جهت بهکارگیری آن مشخص میشود.
1
مطالعات اخیر نشان داده اند که بیمکه شکاخص آب و هکوا )(WII
مشالتت مخاطرات اختقی و انتخاب ناسازگار را مکدیریت مکیکنکد،
ه چنین در این نوع محصول بیمهای به دلیل شفافیت دادههای آب و
هوایی اطتعکات نامتقکارن و هزینکههکای اجرایکی ککاهش مکییابکد
).(Poudel et al., 2016

بررسیهای گستردهای در زمینه بحث بیمه شاخص آب و هکوایی
محصوالت کشاورزی صورت گرفته اسکت .در بکین مطالعکات داخلکی
می وان به پژوهش محمودی و کرباسی ( )1389اشکاره ککرد ککه بکر
اساا مبانی نظری بیمه شکاخص آب و هکوا ،برنامکهای بکرای بیمکه
خشکسالی محصول گندم دی در شهرستان مشکهد طراحکی کردنکد.
سپس با استفاده از مدل جاست و پاپ 2برنامه طراحی شده را با برنامه
بیمه خشکسالی که ه اکنون از سوی صندوق بیمه کشاورزی اجکرا
میشود مقایسه کردند .افقی و همالاران ( )1390نیز با بهکرهگیکری از
وابع مفصل ارشمیدسی به بررسی ساختار وابستگی شاخصهای آب و
هوایی و عملالرد محصول گندم دی در شهرستان مراغکه پرداختنکد و
در نهایت حق بیمه را محاسبه کردند .ه چنین پیشبهکار و همالکاران
( )1394با بهرهگیری از ابع مفصل اکی شالل 3به محاسبه حق بیمه
شاخصهای آب و هوایی گندم دی شهرستان میانکه پرداختنکد .نتکایج
پژوهش نشان داد که میزان حق بیمکه در سکطح پوشکش  80درصکد
 578827ریال میباشد که حق بیمه محاسبه شکده در بیمکه شکاخص
آب و هوا ک ر از حق بیمه کنونی است .در بین مطالعات خارجی نیکز
می وان به مطالعه هائو و همالاران.اشاره ککرد ککه بکا بهکرهگیکری از
دادههای بارش در مناطق منتخب هند طی دوره زمانی ،1871-2001
ابتدا به اندازهگیری ریسکهای فاجعهآمیز آب و هوایی پرداختند سپس
مدلی را برای وسعه بیمه شاخص بارندگی ارایه کردنکد (Hao et al.,
) .2011در مطالعه دیگر بکا اسکتفاده از کابع هزینکه خسکارت ،قیمکت
قرارداد بیمه بارش را برای دو محصول برنج و گندم در نپال محاسکبه
کردند .نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای بیمه شاخص بارش در
نپال می واند موجب افزایش سرمایهگکذاری در ولیکد غکتت در ایکن
کشور شود ) .(Poudel et al., 2016سبیالو و همالکاران.بکه بررسکی
رجیحات کشاورزان خکرده بکرای بیمکه شکاخص آب و هکوا در کنیکا
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که آمکوزش بهتکر ،سکطح بکاال ری از
شککفافیت و ارایکه قککرارداد بککهصککورت گککروههککای کوچککک بککه جککای
قراردادهای انفرادی مایکل بکه پرداخکت را افکزایش مکیدهکد .آنهکا
1- Weather Index Insurance
2- Just and Pope Model
3- D-Vine Copula
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همچنین بیان کردند که ریسک پایه بکهعنکوان محکدودیتی بکزر در
ارایه این نوع محصکول بیمکهای مطکرح نمکیباشکد (Sibiko et al.,
) .2017مرور مطالعات و جربیات سایر کشورها بیانگر آن اسکت ککه
برای کاهش اثیر منفی غییرات آب و هوا بکر رفکاه کشکاورزان ،بیمکه
کشاورزی بهعنوان یک راه حل کارآمد در پوشش ریسککهکای آب و
هوایی در نظر گرفته شده اسکت .بکهعبکارت بهتکر بیمکه محصکوالت
کشاورزی مه رین ابزار حمایتی بکرای بکدیل مکدیریت بحکران بکه
مدیریت ریسک است .با این حال همانطور که اشاره شکد بسکیاری از
طرحهای بیمهای خصوصی و دولتی که در جهان وسعه یافتکهانکد ،در
کشورهای در حکال وسکعه ناککارا هسکتند .(Skees and Barnett.,
) 1999به همین خاطر حرکت جهانی سیاستهای بیمه از بیمکههکای
سنتی به دلیل داشتن مشکالت ی چکون مخکاطرات اختقکی ،انتخکاب
نامساعد و هزینههای اجرایی باال به سمت بیمههکای شکاخص محکور
میباشد .بیمه شاخص آب و هوا از جمله بیمه شاخص بارنکدگی یکک
محصول بیمهای منحصر به فرد است که جهت حمایت کشکاورزان در
مقابل خسارتهای ناشی از غییرات و ریسکهای آب و هوایی به کار
گرفته میشود.
از جمله مه رین نوسانات آب و هوایی که عمد ا زراعت دیک را
در ابعاد وسیع دچار چالش مینماید ،نوسکانات نکزوالت جکوی در دوره
زراعی است .با وجه به قرار گرفتن ایران روی کمربند خشک جهانی،
مقدار بارش در کشور به حد کافی نبوده ،امن آنکه در اغلب مناطق
ریزشهای جوی از وزیع مناسب برخوردار نیسکت .بنکابراین غییکرات
بارندگی را می وان بهعنوان یک عامل ریسالی مه در فعالیکتهکای
کشاورزی به ویژه زراعت دی در نظر گرفت (محمکودی و همالکاران،
 .)1394نوسانات بارش در شهرسکتان هشکترود طکی سکالهکای -94
 1370که از  153/100ا  558/948میلیمتکر متغیکر بکوده اسکت ،بکه
عنوان یالی از عوامل ریسالی اثرگذار بر زراعت دی در این شهرستان،
می واند موجب غییرات درآمد دی کاران در این شهرستان شود .هک -
چنین آمارها نشان میدهد ککه در سکالهکای زراعکی اخیکر از جملکه
سال های زراعکی  1391-1392و  1393-1394کلیکه پرداختکیهکای
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در شهرستان هشکترود بکه عامکل
بارندگی و نوسانات آن مربوط بوده است.
در طول چند دهه گذشته بیش رین سطح زیرکشکت محصکوالت
زراعی در استان آذربایجانشرقی به گندم و جو اختصاص داشته است.
در سال زراعی  1393-1394در شهرستان هشترود به جز گندم و جکو
غله دیگری کشت نشده است .ولید جو نیز همانند سکایر محصکوالت
زراعی وابستگی زیادی به میزان بارش و نوسانات آن دارد.
با وجه به مشالتت طرحهای سنتی بیمه محصوالت کشکاورزی
از جمله اطتعات نامتقارن و هزینههای نظار ی که موجب افزایش در
نرخ حق بیمهها میشود و ه چنین ناکارایی صندوق بیمه محصوالت
کشاورزی ،حرکت در راستای دوین و قیمتگذاری بیمه شکاخص آب
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و هوایی از مسایل مه در حوزه مدیریت ریسک و بیمکه محصکوالت
کشاورزی میباشد .از طرفی با وجه به جایگاه محوری محصکول جکو
در بین محصوالت زراعی استان و منطقه مورد مطالعه و اثیر غییرات
بارندگی بر عملالرد آن ،پژوهش پیرامون بیمه شاخص بارندگی الزم و
اروری به نظر میرسد .در این راستا مطالعه حاار ،به قیمکتگکذاری
بیمه شاخص بارندگی برای محصول جو دیک در شهرسکتان هشکترود
پرداخته ،سپس کارایی این نوع محصول بیمهای در مکدیریت ریسکک
بررسی شد.

مواد و روشها

مساحت استان) در  120کیلومتری بریز واقع شده و از سمت شمال با
شهرستان بستان آباد ،از سمت شرق با شهرستان میانه ،از سمت غرب
با شهرستان مراغه و از سمت جنوب با شهرستان چاراویماق هک مکرز
است (استانداری آذربایجانشرقی .)1396 ،شهرستان هشترود در میانه
سه واحد وپوگرافی ،یعنی رشته ککوه بزقکوش در شکمالشکرق ،کوده
آ شفشانی سهند در شمال و رشته کوههای خکت سکلیمان در جنکوب
قرار گرفته است .ار فاع عمومی زمین در این شهرستان از  1300متکر
ککا  3200متککر متغییککر اسککت ولککی قسککمت اعظک ارااککی منطقککه را
زمین هایی شالیل می دهند که ار فاع عمومی آنهکا  500الکی 2000
متر میباشد.

شهرستان هشکترود بکا وسکعت  1990کیلومترمربکع ( 4/4درصکد

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهرستان هشترود (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی)1396 ،

شاخصهای آب و هوایی مورد استفاده در طراحی بیمکه شکاخص
آب و هوا در حالت ایدهآل شاخصهایی هستند که همبستگی بکاالیی
با عملالرد دارند .در اکثر مواقع از شاخص بارش و دما استفاده میشود.
با وجود آنکه بارندگی ار باط زیادی با ولیدات کشکاورزی دارد ،لالکن
مشتقات بارش ک ر از مشکتقات دمکا مکورد مطالعکه قکرار گرفتکهانکد
).(Jewson et al., 2005

به طور کلی جزیه و حلیل هکر شکاخص آب و هکوایی نیکاز بکه
انجام سه مرحلکه دارد ( -1:)Odening et al., 2007بررسکی ار بکاط
بین متغیر آب و هوایی و عملالرد محصول  -2مدلسازی آماری متغیر
آب و هوا (در این مطالعه متغیر بارش)  -3ارایه یک مدل قیمتگذاری
مبتنی بر مبانی نظری.
در بسیاری از موارد عملالردهای محصوالت کشکاورزی در طکول
زمان روند صعودی فزآیندهای را نشان میدهند و انحراف از روند (جکز
اختل) اغلب ناهمسانی واریانس را موجب می شود ،بنکابراین در یکک
رهیافت دو مرحلهای ابتدا عملالرد محصول روندزدایی و نرمال سکازی
شده سپس به بررسی ار باط بین عملالردهکای نرمکال شکده و متغیکر
بارندگی پرداخته میشکود .بنکابراین ،هماننکد ) Ozaki et al., 2008و
) (Goodwin and Mahul., 2004بکرای بکرآورد خطاهکای نسکبی،

اجزای اختل )  (u tبر مقادیر عملالکرد قسکی مکیشکوند .در نتیجکه
همسانی واریانس ایجکاد مکیشکود .بکا اکرب عبکارت )  (1  u tدر
yt

عملالکرد سکال پایکه (در ایکن مطالعکه عملالکرد سکال )1394عملالککرد
نرمالشده به دست میآید.
جهت روندزدایی عملالرد ،مدل های رگرسکیونی مختلفکی اعک از
فرمهای خطی درجه اول ،خطی درجه دوم ،لگکاریتمی -خطکی درجکه
اول و فرم لگاریتمی -خطی درجه دوم برازش مکیشکوند.رابطه  1نیکز
برای نرمال سازی عملالرد در نظر گرفته شد:
𝑡𝑢
()1
𝑦̃𝑡 = (1 + ) × 𝑦1394
𝑡𝑦

که در آن 𝑡𝑦 عملالرد در زمان  𝑢𝑡 ،tاجکزای اخکتل بکا میکانگین
صفر و واریکانس  𝑦̃𝑡 ،𝜎𝑡2عملالکرد نرمکال شکده در زمکان  tو 𝑦1394
عملالرد در سال  1394میباشند.
برای شخیص رابطه بین عملالرد محصول و بارندگی ،مدلهکای
مختلف رگرسیونی برآورد میشوند.
بیمه شاخص دارای حد و آستانه است ،یعنی پرداخت خسکارت در
این محدوده صورت میپذیرد .آستانه ،نقطه شروع پرداخت را مشخص
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میکند .از این نقطه پرداختها شروع شده و هرچه به حد آن نزدیکک
میشوی  ،مبلغ خسارتها افزایش مییابد.
رابطه  2ابع غرامت استفاده شده وسط)(Martin et al., 2001
و ) (Vedenov and Barnett., 2004را نشان میدهد.
×Indemnity=L
()2
𝑒𝑘𝑖𝑟𝑡𝑠 > 𝑅 𝑓𝑖

𝑒𝑘𝑖𝑟𝑡𝑠 ≤ 𝑅 < 𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙 𝑓𝑖
𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙 ≤ 𝑅 𝑓𝑖

0

𝑅𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒−
𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒−

{

1

که در آن R ،بارش جمعی ساالنه L ،حکداکثر غرامکت پرداخکت
شده وسط بیمهگر یا سطح عهد بیمکهگکر limit ،و strikeبکه ر یکب
مقادیر حد و آستانه میباشند .مبنای محاسکبه سکطح عهکد بیمکهگکر،
ارزش محصول بوده و از رابطه  3بهدست میآید.
𝑉𝑂𝐶 × )𝑌 × 𝑃( = 𝐿
()3
کککه در آن  Pقیمککت محصککول بککر حسککب ریککال در هرکیلککوگرم،
Yعملالکرد محصکول بکر حسککب کیلکوگرم در هالتکار و  COVسککطح
پوشش را نشان میدهد.
جهت افزایش دقت در قیمتگذاری یا برآورد نرخ حق بیمکه ،الزم
است ابتدا وزیع حاشیه ای متغیکر بارنکدگی را مشکخص ککرد .سکپس
قیمت قرارداد یا نرخ حق بیمه شکاخص بارنکدگی بکا اسکتفاده از کابع
هزینه خسارت محاسبه شود .ابع هزینه خسارت بکا اسکتفاده از سکری
زمانی بلندمدت اطتعات آب و هوایی خسارت اریخی را شبیهسکازی
کرده و سپس میزان خسارت انتظاری با اسکتفاده از خسکارت کاریخی
شبیهسازی شده برآورد میشود .در اینجا ،نرخ حکق بیمکه ،نکرخ حکق
بیمه خالص یا منصفانه (اکچواری )1است.
)𝑡𝑠𝑜𝑐 𝑡𝑠𝑜𝑙(𝐸
𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙

()4

𝑅𝑑 )𝑅(𝑓
𝑅 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 −
(
𝑅𝑑)𝑅(𝑓 )
𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 −

∫=

𝑒𝑘𝑖𝑟𝑡𝑠

0

∫ +

برخورداری از ویژگی انسجام یک سنجه مام عیار به حساب نمیآیکد
(رهنمای و قندهاری ،)1394 ،بنابراین این پژوهش به منظکور بررسکی
کارایی بیمه شاخص بارندگی طراحی شده ،از دو روش درآمکد معکادل
اطمینان و میانگین مجذور مربعات خسارت بهره گرفت.
روند محاسبه درآمد معادل اطمینان در این پکژوهش قکبت وسکط
 (Martin et al.,و

)2001; Vedenov and Barnett., 2004
) (Adhikari et al., 2012به کار گرفته شده اسکت .فکرض بکر ایکن

است که ابع مطلوبیت ابعنمایی منفی است:
𝑟𝑈 = −𝑅𝑒 1−
()5
که در آن Re ،درآمد برحسب ریال در هالتکار r ،اکریب ریسکک
گریزی نسبی ثابت (CRRA)5است ،که دامنهای از صفر ا  10دارد و
مقدار مساوی با دو بیکانکننکده مقکدار مبنکا مکیباشکد (Orlowski,
) .2014درآمد معادل اطمینان بدون بیمه و با بیمه مقایسه شد .بکدین
منظور الزم است ابتدا درآمد بکا بیمکه و بکدون بیمکه محاسکبه شکود.
حاصلارب ساده عملالرد نرمال شکده محصکول در میکانگین قیمکت
ساالنه درآمد در هر هالتار را در حالت بدون اعمکال قکرارداد بیمکه بکه
دست میدهد:
𝑤⁄
()6
𝑡̃𝑌𝑝𝑅𝑒𝑡 𝑜 = −
برای عیین درآمد با قرارداد بیمه ،ارزش خکالص غرامکت منهکای
حق بیمه به حاصلارب قیمت در عملالرد محصول ااافه میشود:
𝑡𝑚𝑢𝑖𝑚𝑒𝑟𝑃 𝑅𝑒𝑡𝑤 = 𝑝𝑌̃𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑦𝑡 −
()7
در رابطه  Indemnity ،7و  Premiumبه ر یب مقادیر غرامکت و
حق بیمه خالص به ازای هر سال میباشند .مطلوبیت مورد انتظکار بکا
استفاده از ابع مطلوبیت (رابطه  )5برآورد مکیشکود (Martin et al.,
):2001
𝑇
𝑟1−
()8
𝑡𝑒𝑅
,𝑟 ≠ 1

𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙

که در آن f(R) ،ابع چگالی وزیع مربوطه بکارش سکاالنه اسکت.
معادله باال قیمت قرارداد بیمه بارندگی با سطح عهکد  L=1را بکرآورد
میکند.
قرارداد بیمه آب و هوا بایکد در مسکیر مکدیریت ریسکک عملالکرد
ناشی از عوامل آب و هوایی طراحی شود ،بنابراین باید ککارایی آن در
این زمینه بررسی شود .در مطالعات سه معیار مختلف برای اندازهگیری
غییرات ریسک پیش روی ولیدکنندگان استفاده شده اسکت :میکانگین
مجذور مربعات خسارت ،(MRSL(2ارزش در معرض خطکر (VaR)3و
درآمککد معککادل اطمینککان .(CER)4ارزش در معککرض خطککر بککا وجککود
مقبولیتی که در میان فعاالن ریسک و بیمه پیدا کرده ،به دلیکل عکدم
1- Actuary
2- Mean Root Square Loss
3- Value at Risk
4- Certainty Equivalent Revenues
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)𝑟 𝑇(1 −

∑ = ) 𝑟𝑈(𝐸
𝑡=1

بر این اساا ،درآمد معادل اطمینان بدست میآید (رابطه :)9
()9

𝐶𝐸𝑅 = (1 − 𝑟)𝐸(𝑈𝑟 )1⁄1−𝑟 , 𝑟 ≠ 1

میانگین مجذور مربعات خسارت با استفاده از روابط  10و  11ککه
قکبت وسکط ) (Markowitz., 1991و (Vedenov and Barnett.,
) 2004ارایه شده است ،برای دو حالت بدون بیمه و با بیمکه محاسکبه
میشود.
()10
𝑇

1
𝑀𝑅𝑆𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ = √ ∑[𝑚𝑎𝑥((𝑝𝑌̅ − 𝑅𝑒𝑡𝑤 ), 0)]2
𝑇
𝑡=1

()11

𝑇

1
⁄
= √ ∑[𝑚𝑎𝑥((𝑝𝑌̅ − 𝑅𝑒𝑡𝑤 𝑜 ), 0)]2
𝑇

𝑡𝑢𝑜 𝑀𝑅𝑆𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ

𝑡=1

5- Coefficient of Relative Risk Aversion
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براساا مطالعات انجام شده و جارب محلی کاریخ کاشکت جکو
دی معموال در هفته سوم مهر انجام میشود .بنابراین در این پژوهش،
روز  7اکتبر (15مهر) بهعنکوان کاریخ کشکت جکو عیکین ومحاسکبات
برمبنای آن صورت گرفت .با وجه بکه مطالکب مکذکور متغیکر بکارش
جمعی ساالنه بهعنوان مجمکوع بارنکدگی مهکر کا شکهریور عریکف
میشود.
دادهها و اطتعات مورد نیاز برای انجام محاسبات در این حقیکق
شامل قیمت و عملالکرد جکو دیک بکرای دوره زمکانی  1370-1394و
دادههای بارندگی شهرستان هشترود میباشند که به ر یب از سازمان
جهککاد کشککاورزی و اداره کککل هواشناسککی اسککتان آذربایجککانشککرقی
گردآوری شد.

یالی از فاکتورهای مهک د رزراعکت دیک  ،کاشکت بکذر در زمکان
مناسب است .محاسبه اریخ کشت و هیکه نقشکه پهنکهبنکدی اسکتان
براساا اریخ شروع بارندگی درشالل  2مشخص میکند ککه کشکت
در مناطق شمالشرقی استان باید در دهه اول مهرماه انجکام شکود .از
این ناحیه که به قسمتهای جنوبغربی استان میروی  ،کاشکت جکو
باید با اخیر انجام شود به طوریکه اریخ کشت در این ناحیه بایستی
در دهه دوم مهرماه صورت گیرد که در نهایت در ناحیه جنکوبغربکی
استان این اریخ به دهه سوم مهرماه خت میشود.

نتایج و بحث
به منظور روندزدایی عملالرد ،چهار الگوی خطی درجه اول ،خطی
درجه دوم ،فرم لگاریتمی -خطی درجه اول و فرم لگکاریتمی -خطکی
درجه دوم ،با استفاده از نرمافزار  Stata 13برآورد شد .جدول  1نتکایج
حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی مورد نظر را نشان میدهد .الگوی
خطی درجه اول که دارای ارایب معنیدار و  R 2باال ر میباشد ،به-
عنوان بهترین الگو انتخاب گردید.

شکل  -2توزیع جغرافیایی تاریخ آغاز کشت (کمالی و همکاران،
)1387

جدول  -1نتایج مربوط به الگوی رگرسیونی روندزدایی
ضریب متغیر ) t ( 

فرم تابعی
ضریب ثابت ) (
***28/28
***-38235
***7/79
%25
yit   i   i t  uit
()10/13
()14008/89
*** ** ،و* به ر یب بیانگر سطوح معنیداری  %5 ،%1و  %10میباشند .ه چنین اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار هر یک از ارایب میباشند.

پس از انتخاب بهترین الگکو بکرای رونکدزدایی عملالکرد جکو ،بکا
استفاده از رابطه  1به نرمال کردن دادههای عملالرد پرداخته شد.
در راستای بررسی ار باط بین متغیر بارندگی و عملالکرد محصکول
الگوهای رگرسیونی مختلفی را با استفاده از نرمافزار  Stata 13برازش
کرده سپس با در نظر گرفتن آماره  tو سکطوح معنکیداری اکرایب و
ه چنین  R 2بزر ر ،بهترین الگو انتخاب گردید .الگوی لگاریتمی-

2

آمارهF

R

لگکاریتمی بکهعنککوان بهتکرین الگککو در قالکب جککدول  2معرفکی شککد.

 R 2  34%میزان رابطه بین متغیر بارندگی و عملالکرد محصکول
جو را نشان داده و بیان مکیدارد ککه  34درصکد از غییکرات عملالکرد
مربوط به غییرات بارندگی ساالنه است.

جدول -2نتایج مربوط به بررسی ارتباط عملکرد جو و بارش تجمعی ساالنه
ویژگیهای بهترین الگو
فرم تابعی

ضریب ثابت

) (

پارامتر

) (

R2

F

***2/525
-7/463
~
𝑡𝑖𝜀 𝑙 y = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑅𝑖𝑡 +
()0/785
()4/567
𝑡𝑖
*** ** ،و* به ر یب بیانگر سطوح معنیداری  %5 ،%1و  %10میباشند .ه چنین اعداد داخل پرانتز نشاندهنده انحراف معیار هریک از ارایب میباشند.
%34

***10/34
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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
شد (که در این پژوهش با وجه به نیاز آبی محصول جو و هک چنکین
مطالعات صورت گرفته در این زمینه مقادیر حد و آستانه به ر یب 225
و  300میلیمتر در سال در نظر گرفته شدهاند) .جدول  3نتایج مربکوط
به پرداخت غرامت در چهار سطح پوشش  90 ،80 ،50و  100درصد را
برای محصول جو نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود در سالهای زراعکی ،1374-1375
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-1385 ،1379-1380 ،1378-1379 ،1377-1378 ،1376-1377
 1391-1392 ،1386-1387 ،1384پرداخت غرامکت صکورت گرفتکه
است زیرا مقدار بارش جمعکی سکاالنه در سکالهکای مکذکور از 300
میلیمتر ک ر بوده است .الزم به ذکر است که ،در سالهکای زراعکی
 1378-1379و  1386-1387که بارندگی ساالنه از حد عیین شده در
ابع غرامت ( 225میلیمتر) ک ر بوده است ،غرامت به طکور کامکل و
برابر با حداکثر سطح عهد بیمهگر پرداخت شده است.

جدول  -3نتایج مربوط به تابع غرامت در چهار سطح پوشش برای محصول جو دیم (واحد :ریال در هکتار)
سال
زراعی
1369-70
1370-71
1371-72
1372-73
1373-74
1374-75
1375 -76
1376- 77
1377-78
1378-79
1379-80
1380-81
1381-82
1382-83
1383-84
1384-85
1385-86
1386-87
1387-88
1388-89
1389-90
1390-91
1391-92
1392-93
1393-94

سطح پوشش  50درصد
سطح
تعهد
38333/3
37375
61991/7
84000
103874/2
115139/4
116223
143551/9
102141/3
143130/9
164986/4
386276/1
437168/3
790268/5
786500
874000
1038666/7
371250
482400
2335500
1109909/1
872173/9
3150000
4753320
8371347/5

غرامت
0
0
0
0
0
21433/9
0
29667/4
70818
143130/9
128784/4
0
0
0
0
127021/3
0
371250
0
0
0
0
1176000
0
0

سطح پوشش  80درصد
سطح
تعهد
61333/3
59800
99186/7
134400
166198/7
184223
185956/8
229683/1
163426/1
229009/4
263978/2
618041/8
699469/2
1264429/5
1258400
1398400
1661866/7
594000
771840
3736800
1775854/5
1395478/3
5040000
7605312
13394156

غرامت
0
0
0
0
0
34294/2
0
47467/8
113308/7
229009/4
206055
0
0
0
0
203234/2
0
594000
0
0
0
0
1881600
0
0

جهت افزایش دقت در قیمت گذاری یکا بکرآورد نکرخ حکق بیمکه،
دادههای بارش در جهت یک ابع وزیکع احتمکاال ی مناسکب بکرازش
می شوند .در این مطالعه ،به منظور بررسی انطباق وزیع جربی متغیکر
بارندگی ساالنه بر وزیعهای نظکری از آزمکونهکای «کولمکوگروف-

سطح پوشش  90درصد
سطح
تعهد
69000
67275
111585
151200
186973/5
207250/9
209201/4
258393/4
183854/3
257635/6
296975/5
695297
786902/9
1422483/2
1415700
1573200
1869600
668250
868320
4203900
1997836/4
1569913
5670000
8555976
15068425/5

غرامت
0
0
0
0
0
38581
0
53401/3
127472/3
257635/6
231811/9
0
0
0
0
228638/4
0
668250
0
0
0
0
2116800
0
0

سطح پوشش  100درصد
سطح
تعهد
76666/7
74750
123983/3
168000
207748/3
230278/8
232446
287103/8
204282/6
286261/8
329972/8
772552/2
874336/6
1580536/9
1573000
1748000
2077333/3
742500
964800
4671000
2219818/2
1744347/8
6300000
9506640
16742695

غرامت
0
0
0
0
0
42867/8
0
59334/8
141635/9
286261/8
257568/8
0
0
0
0
254042/7
0
742500
0
0
0
0
2352000
0
0

اسمیرنف« ،»1اندرسکون -دارلینکگ »2و «خکی -دو »3اسکتفاده شکد.
1- Kolmogorov-Smirnov
2- Anderson-Darling
3- Chi-Squared
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مناسب رین موارد از نظر انطباق وزیع نظری بر وزیع جربکی متغیکر
بارندگی شهرستان هشترود به قرار جدول  4بهدست آمد.

جهت انجام دقیق این بررسی از میان وزیعهای نظکری مشکهور65 ،
وزیع نظری در نظر گرفته شد .پس از محاسبه آمارههای سهگانه فوق
برای وزیکعهکای غیرمنفکی بکا اسکتفاده از نکرمافکزار ،EasyFit 5.5

جدول -4توابع توزیع نظری که بیشترین انطباق را با توزیع تجربی متغیر بارندگی دارند.
کولموگروف -اسمیرنف اندرسون -دارلینگ خی -دو
وزیع
آماره
0/228
0/112
0/067
P-value
0/892
0/999
اولین کاندیدا ) Log-Logistic (3Pمقدار بحرانی
5/991
2/501
0/264
 = %5
آماره
0/239
0/116
0/067
P-value
Dagum
0/887
0/999
مقدار بحرانی
دومین کاندیدا
5/991
2/501
0/264
 =%5

می باشد .الزم به ذکر است نرخهای به دست آمده در سطح عهد یک
) (L=1میباشند.
پس از محاسبه نرخهای حق بیمه ،اکنون از حاصلارب نرخهای
برآوردی در سطوح عهد حق بیمه خالص یا عادالنه (اکچکواری) بکه-
دست میآید .جدول  5نتایج مربوط به محاسبه حکق بیمکه خکالص در
سطوح پوشش  90 ،80 ،50و  100درصد را برای محصکول جکو دیک
نشان میدهد.
غییرات در حق بیمههای محاسبه شده بکه حکداکثر سکطح عهکد
بیمهگر بستگی دارد .دو عامل سطح پوشش و ارزش محصکول عیکین
کننده مقادیر سطح عهد بیمهگر می باشند .بکدیهی اسکت بکا افکزایش
سطح پوشش حق بیمههای دریافتی نیز افزایش مییابند.

Rainfall
~
LogLogistic
= (𝛼 = 13.088, β
)615.48, γ = −283.94
= 𝛽 Rainfall ~ Dagum (𝑘 = 0.66992, 𝛼 = 8.1498,
)356.85

پس از عیین وزیع حاشیه ای مناسب متغیر بارندگی سکاالنه و در
نظر گکرفتن دو کاندیکدای اول ،بکا اسکتفاده از وابکع چگکالی احتمکال
وزیعهای مذکور ،نرخ حق بیمه در سطح عهد ) (L=1بکا اسکتفاده از
مدل هزینه خسارت محاسبه گردید .در این راستا با استفاده از نرمافزار
maple 16رابطه  4برآورد شد:
نتایج نشان میدهند که نکرخهکای حکق بیمکه بکهدسکت آمکده از
وزیعهای لگ -لجستیک و داگوم بکا هک برابکر و معکادل 18درصکد
()12
𝑑𝑅 +
= 0.184
)((8.1498)(0.66992)−1

= dR

−2
𝑅+283.94 13.088

)

)

−2
𝑅+283.94 13.088

)

)

)8.1498 (0.66992+1
R
)
)
356.85

(356.85(1+

بررسی نتایج مربوط به غرامتهای دریافتی وسکط بیمکهگکذار در
جدول  3و حق بیمه های منصفانه محصکول جکو در جکدول  5نشکان
میدهد که در اغلب سالهای مورد بررسی غرامت پرداختی در صورت
پرداخت از حق بیمه دریافتی بیش ر بوده است .بهعنوان مثال در سال
زراعی  1393-1394حق بیمه منصفانه محصول جو با در نظر گکرفتن
نککرخ حککق بیمککه  18درصککد در سککطح پوشککش  80درصککد معککادل
 2410948/1ریال بوده ،در حالیکه در سال زراعی مذکور مبلغی بکه-

(+

615.48
)𝑅+283.94 (13.088−1

( (1 +

)

615.48

)((8.1498)(0.66992)−1

R

)(8.1498)(0.66992)(356.85

615.48

= )𝑡𝑠𝑜𝑐 𝑡𝑠𝑜𝑙(𝐸
225 13.088
)𝑅+283.94 (13.088−1
(1
) ∫0 (615.48) ( 615.48

)

300−R
300−225

300

( dR + ∫225

13.088

𝑅300−

300

( )∫225 (300−225) (615.48
= )E(lost cost

R

)225 (8.1498)(0.66992)(356.85

)8.1498 (0.66992+1
R
)
)
356.85

(356.85(1+

∫0

0.187

عنوان غرامت به کشاورز پرداخت نشده است .این در حالی اسکت ککه
در سال زراعی  1377-1378غرامت پرداختکی در سکطح پوشکش 80
درصد معادل  113308/7ریال و حق بیمکه دریکافتی  29416/7ریکال
بوده است .ه چنکین در سکال زراعکی  1386-1387ککه غرامکت بکه
صورت کامل و به اندازه حداکثر عهد بیمهگر پرداخت میشود ،غرامت
پرداختی در سطح پوشش  80درصد معادل  594000ریال و حق بیمه
دریافتی در سطح پوشش  80درصد معادل  106920ریال میباشد.
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در راستای بررسی کارایی بیمکه شکاخص بارنکدگی ،در جکدول 6
درآمدهای معادل اطمینان بدون بستن قرارداد بیمه وسکط کشکاورز و
با در نظر گرفتن قرارداد بیمه طراحکی شکده در چهکار سکطح پوشکش
گزارش شده است.
متحظه می شود که قرارداد بیمه طراحی شده در مکورد محصکول

679

جو از کارایی مناسبی برخوردار است چرا ککه درآمکد معکادل اطمینکان
جوکاران با عقد قرارداد بیمه به بیش از دو برابکر افکزایش پیکدا ککرده
است .لالن مشاهده میشود که با افزایش سطح پوشش ،درآمد معکادل
اطمینان کاهش یافته است.

جدول  -5حق بیمه منصفانه محصول جو دیم (نرخ حق بیمه مساوی  18درصد) (واحد :ریال در هکتار)
سال زراعی
1369-70
1370-71
1371-72
1372-73
1373-74
1374-75
1375 -76
1376- 77
1377-78
1378-79
1379-80
1380-81
1381-82
1382-83
1383-84
1384-85
1385-86
1386-87
1387-88
1388-89
1389-90
1390-91
1391-92
1392-93
1393-94

سطح پوشش

سطح پوشش

سطح پوشش

سطح پوشش

 50درصد
6900
6727/5
11158/5
15120
18697/3
20725/1
20920/1
25839/3
18385/4
25763/6
29697/5
69529/7
78690/3
142248/3
141570
157320
186960
66825
86832
420390
199783/6
156991/3
567000
855597/6
1506842/6

 80درصد
11040
10764
17853/6
24192
29915/8
33160/1
33472/2
41342/9
29416/7
41221/7
47516/1
111247/5
125904/5
227597/3
226512
251712
299136
106920
138931/2
672624
319653/8
251186/1
907200
1368956/2
2410948/1

 90درصد
12420
12109/5
20085/3
27216
33655/2
37305/2
37656/2
46510/8
33093/8
46374/4
53455/6
125153/5
141642/5
256047
254826
283176
336528
120285
156297/6
756702
359610/5
282584/3
1020600
1540075/7
2712316/6

 100درصد
13800
13455
22317
30240
37394/7
41450/2
41840/3
51678/7
36770/9
51527/1
59395/1
139059/4
157380/6
284496/6
283140
314640
373920
133650
173664
840780
399567/3
313982/6
1134000
1711195/2
3013685/1

جدول -6کارایی بیمه شاخص بارندگی به روش درآمد معادل اطمینان )((CRRA=2ریال در هکتار)
درآمد معادل اطمینان بدون قرارداد بیمه
سطح پوشش  50درصد
سطح پوشش  80درصد
درآمد معادل اطمینان با نرخ حق بیمه  18درصد
سطح پوشش  90درصد
سطح پوشش  100درصد

در جدول  7کارایی بیمه شاخص بارندگی ککه بکه روش میکانگین
مجذور مربعات خسارت ) (MRSLمحاسبه شده ،ارایه گردیکده اسکت.
از منظر این رهیافت نیز قرارداد پیشنهادی برای جوککاران بکه صکرفه

392700/6
895993/7
858822/5
857190/3
857034/8

است چرا که در این رهیافت اثرات کاهش در میانگین مجذور مربعات
خسارت به سبب عقد قرارداد بیمه مشهود است.

680

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،3جلد  ،12مرداد  -شهریور 1397

جدول  -7کارایی بیمه شاخص بارندگی اندازهگیری شده به روش
میانگین مجذور مربعات خسارت (ریال در هکتار)
816352/6
بدون قرارداد بیمهMRSL
792153
سطح پوشش  50درصد
سطح پوشش  80درصد 800585/4
با نرخ حق بیمه  18درصدMRSL
803956
سطح پوشش  90درصد
سطح پوشش  100درصد 807601

نتیجهگیری
مطالعه حاار به قیمتگذاری بیمه شاخص بارندگی محصول جکو
دی در شهرستان هشترود پرداخت .برای این منظور دادههای مربکوط
به عملالرد و بارندگی ساالنه طی سالهای زراعی  1370-1394بکه-
ر یککب از سککازمان جهککاد کشککاورزی و اداره کککل هواشناسککی اسککتان
آذربایجانشرقی گردآوری شد .همانطور که گفته شد قبل از هر چیکز
می بایست ار باط بین متغیر بارش و عملالرد محصول بررسی شود که
برای این منظور از عملالردهای نرمالشده جو دی بهره گرفته شد و از
بین الگوهای رگرسیونی برآورد شده ،الگوی لگاریتمی -لگکاریتمی بکه
عنوان بهترین الگو انتخاب شد .در ادامه با در نظر گرفتن نیاز آبی جکو
و مطالعات انجام شده در ایکن زمینکه ،مقکادیر  225و  300میلکیمتکر
بارش در سال به عنوان مقادیر حد و آستانه در نظر گرفته شدند .نتایج
ابع غرا مت نشان داد ککه بکر اسکاا کابع غرامکت عریکف شکده در
سال های زراعی -1379 ،1377-1378 ،1376-1377 ،1374-1375
1391-1392 ،1386-1387 ،1384-1385 ،1379-1380 ،1378
پرداخت غرامت صورت گرفته است .چرا که در سالهای مذکور مقدار
بارش جمعی ساالنه از  300میلیمتر ک ر بوده است .در این بین ،در
سالهای زراعی  1378-1379و  1386-1387که بارندگی سکاالنه از
حد عیین شده در ابع غرامت ( 225میلیمتر) ک ر بوده است ،غرامت
به طور کامل و برابر با حداکثر سطح عهد بیمهگر پرداخت شده است.
در ادامه با استفاده از ابع هزینکه خسکارت و دو وزیکع نظکری لکگ-
لجستیک و داگوم که بیش رین انطبکاق را بکا وزیکع جربکی بکارش
جمعی ساالنه از خود نشان دادند ،نرخ حکق بیمکه معکادل 18درصکد
محاسبه گردید .بنابر نرخ محاسبه شده حق بیمههای منصفانه در چهار
سطح پوشش محاسبه شدکه این مقدار در سال زراعکی 1393-1394
برای محصول جو با در سطح پوشش  80درصکد معکادل 2410948/1
ریال می باشد .در نهایت پس از قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی به
بررسی ککارایی آن در مکدیریت ریسکک عملالکرد ناشکی از نوسکانات
بارندگی پرداخته شد .در این راستا از دو رهیافت درآمد معادل اطمینان
و میانگین مجذور مربعات خسکارت بهکره گرفتکه شکد .نتکایج هکر دو
رهیافت نشان داد که عقد قرارداد بیمه پیشکنهادی ککارایی الزم را در
زمینه مدیریت ریسک ولید جوکاران شهرستان هشترود داشته اسکت،
احدی که نتایج رهیافت درآمد معادل اطمینان نشان میدهد که عقکد

قرارداد پیشنهادی درآمد معادل اطمینان جوکاران را ا بیش از دو برابر
افزایش میدهد.
با عنایت به نتایج بهدست آمده عقد قرارداد بیمه شاخص بارندگی
قیمتگذاری شده در مطالعه حاار ،بهعنکوان راهالکار مناسکب جهکت
مدیریت ریسک و قویت بنیه مالی جوکاران شهرستان مذکور پیشنهاد
میشود ،چرا که بر اساا نتایج بکه دسکت آمکده ایکن نکوع محصکول
بیمه ای از کارایی الزم برخوردار می باشد .با وجه به ساختار کشاورزی
منطقه و اعف مالی اکثر ولیدکنندگان جکو بهکرهگیکری از ایکن نکوع
قرارداد بیمه در نهایت به بهبود وان مالی کشاورزان منجر شود.
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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.
Keywords: Barley, Certainty equivalent revenues, Efficiency, Lost cost function, Rainfall index insurance
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