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 چکیده

و،اقتصاادیاجتمااییطبیعی،است.دراینفعالیت،انواعمخاطراتمخاطراتازسرشارکشاورزیفعالیتی
کاردهاسات.فاراهمپذیریبرایتولیدکنندگاندادهومجمویهشکنندهوآسیبهمدستبهدستیمدی
هااییراطراحایهاوبرناماهوتولیدکنندگانبخشکشاورزیسیاستازکشاورزیحمایتجهتهادولت
زمانآیدکههمایبهشمارمیبیمههایجدیدهاست.اینبیمهازطرحیکیازآنکنندکهبیمهدرآمدیمی

درآمادی،بیماهبابررساینرریاهکند.دراینمقالهسعیشدهاستریسکقیمتویملکردرامدیریتمی
قیماتویملکاردایبیانشاودوهمنناینباااسات ادهازاط یااتهایبیمهآننسبتبهسایرطرحمزایای

رضاویوآرربایجاانارس،کرمانشاه،کرماان،رراساانهایفدراستانوپیازجو،نخودمحصوالتگندم،
ایجادبیمهدرآمدیصاورتسنجیامکان1393—1380هایمربوطهبهسالسریزمانیشرقیواط یات

درتنوعدرامادضریبشرقی،باتوجهبهباالتربودننتایجحاکیازایناستکهدراستانآرربایجانگیرد.
ودیامآبایباهگنادمنسابتیکبیمهدرآمادیایجادجهتتریمکانمناسبازاپیازهرهکتار،محصول

نخودآبیودراستانکرمانشاهدارد.ترنیزموقعیتیمناسبدرایناستانآبیگندماست.همننینبرروردار
ازلحاا تاریمناسابدارایموقعیاتگنادمدیاموهمننینگندمآباینسابتباهدیمنسبتبهگندمآبی

باهجاونسابتمحصاولگنادمفارسدراستانبیمهدرآمدیهستند.اجرایالگویجهتآمدیریسکدر
نخاوددیام،نخاودآبای،گنادمآبای،پیازدیم،پیازآبی،محصوالتداردودرکلکشوربهترتیببرتری

دارند.ازلحا اجرایبیمهدرآمدیمزیتگندمدیم،جودیموجوآبی
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نرخحقبیمه،حقبیماهگیریریسک،حقبیمه،ریسکگریزاندازه،ریسکبیمهدرآمدیها: کلیدواژه
 یادالنه

JEL  : G22 , C13طبقه بندی 
 

 مقدمه

کشاورزیفعالیتیسرشارازمخاطراتاست.دراینفعالیتانواعمخاطراتطبیعی،اجتماییو
پاذیریرابارایبایشکنندهوآسیاقتصادیویمدیوسیاسیدستبهدستهمدادهومجمویه

هاسات بناابراین،ثباتیدرآمدآنتولیدکنندگاناینبخشفراهمکردهاستکهنتیجهنهاییآنبی

هااوثباتنسبتباهقیماتتولیدکنندگانمحصوالتکشاورزیدرمحیطوشرایطینامطمئنوبی
قراردارند.حصوالتگیریدررصوصتخصیصمنابعوتولیدمتصمیمهامجبوربهیملکردهاوبرنامه

هاادرشارایطنشاندادنادکاهمیازانمصارانهااده2014برایمثال،رابیسونوباریدرسال
هاادرشارایطمطمائنواطمینااناساتومصاراوجودریسک،مت اوتازسطحمصارانهااده

اریاان قیماتهاوسطحتولید،بهیواملمختل یازقبیالوهاونهادههای وهبرقیمتستادهنهاده

 ,2014)هااوواریاان تولیادبساتگیداردمحصول،درجهریسکگریزیوساهمنهاایینهااده

Robison & Barry.)
درمطالعهراودبیاانکردنادکاهباافار وجاودریساکتولیادوهمننینجاستوزیلبرمن

ماننادصادقنباشادویرضاهمحصاوالتباهیوامالدیگاریهقیمت،امکانداردکهقانونیرضه
هااودرجهریسکگریزی،توزیعاحتماالتیقیمتویملکرد،همبستگیوکوواریان بینقیمات

 & Justیملکردکهدرمجموعممکناستبایثلغاوقاانونیرضاهشاود،بساتگیداشاتهباشاد 

Silverman.)
رایمازقیمتویملکارد د کندکهوجودریسکرکردومثالفوقاینواقعیتراروشنمی

رفتارتولیدکنندگانمؤثربودهوایناثربیشتربرمیزاندرآمادحاصالازمحصاوالتوتصامیمات
هاویرضهمحصوالت،تمرکزداشتهاست.باباروزشارایطنامساایدکشاورزاندراست ادهازنهاده

شدرامادتنهاکااهرورواهدبودواینامرنهطبیعی،کشاورزباکاهشتولیدوبازدهمحصولروبه
گذاریمجددراازکشاورزسلبرواهدکارد.ازطرفایرادربررواهدداشت،بلکهامکانسرمایه

گذاریبایثکاهشتولیدوبهرطرافتادنامنیتغاذاییجامعاهوکااهشدرآمادکاهشسرمایه
 شود.می
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د؟هاییبرایکنترلوکاهشآثارریساکوجاوددارحالسؤالاساسیایناستکهچهروش
شاود،کاداماساتوکهتوسطتولیدکنندگاناتخارمیهایمدیریتریسکدیگر،روشیبارتبه

توانندبهکاربندند؟بارریسکمیهاییدرجهتکاهشآثارزیانهاچهسیاستدولت
نبودثباتدردرآمدهایمزریهوکشااورزوزیااندیادنتولیدکننادگاندراکثارکشاورهای

توسااعه،ازناحیااهیواماالکنتاارلناپااذیرودربساایاریازکشااورهایدرحااالوحتااییافتااهتوسااعه

هاایمادیریتریساک،کنتاارلشادنینیسات،فشاارهاییراباارهااییکاهازطریااقروشریساک
هاییبرایثباتدرآمدهایتولیدکنندگانازقبیالتابرنامههایاینکشورهاواردکردهاستدولت

هااایتیاامینی،رریاادهایایتباااریویااابیمااهمحصااوالتتهااایجبراناای،تعیااینقیمااپرداراات
دیگار،موقعیاتبحراناییباارت.باه Hueth & Four tan,2015کشاورزی،تهیهوتدوینکنناد 

هاایتوساعه،منجارباهطراحایواجارایبرناماهدرآمددرکشورهایدرحاالروستائیانفقیروکم

 .صاارانراارازوجااودیااکچنااینworld Bank,2014حمااایتیبیشااتروکاااراترشاادهاساات 
کهتولیدکنندگاناصلیمحصوالتکشااورزیدرایانقبیال هایحمایتیبرایروستائیانسیاست

ایکااراتروباراسااسهایبیماهکشورهاهستند ،پیشنهادهایمتعددیجهتطراحیوایجادنرام
1هایبازارصورتپذیرفتهاست.وارنگای والرسانریسک

Varangiss and Larson)  ترکیبای

اناد.توسعهپیشنهادکردههایبازار،درکشورهایدرحالازابزارهایفوقراجهتمدیریتریسک
منراورح اووایجاادباه درهمینرابطه،یکیازدالیلاصلیدرالتدولتدربخاشکشااورزی
بالقباول/منطقایوهاایقاثباتدردرآمدهایتولیدکنندگان،تأمینویرضهکافیغذاباقیمات

منروردستیابیباهایانهاداوبااتوجاهباهیادماطمینااننسابتباهشود.بهقابلکشش،رکرمی
,2014هابایدکشاورزانرادرجهتریساکیااریدهناد ها،دولتهاویملکردهاوبرنامهقیمت

Wright & Hewitt. 
،ریساکقیماتیاا2برریسکتولیدکیانیرادویزدانی،منابعریسکرادرکشاورزیمشتمل

هاایهایناشیازنبوداطمیناننسبتبهفعالیتیاریسک1هاینهادی،ریسک4،ریسکمالی3بازار

________________________________________________________________ 

1- Varangis and Larson 
2- Production risk 
3- price or market risk 
4- financial risk 
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دانندونیزنقشودرصداهمیتهرکادامازمناابعمی2دولتدربخشکشاورزیوریسکانسانی
دانند کیاانیرکشورمت اوتمیهایدولتدرهریسکرابستهبهشرایطمکانی،زمانیوسیاست

 .1392رادویزدانی،
هارابارایمقابلاهبااهاییملیاتوبیشترینقابلیتبیمهمحصوالتکشاورزی،باالترینظرفیت

گاذاریدرترینسازوکارهابرایایجادامنیاتغاذاییوسارمایهمخاطراتدارد ویکیازمناسب

تواندبایاثافازایشاحسااسامنیاتبیمهکشاورزیمیآید.همننینبخشکشاورزیبهشمارمی
 .1390رسولاا، درجوامعروستاییشودوبهداشتروانیکشاورزانراتأمینکند

تواناادریسااکرااوبییماالکنااد،ماایکااهبیمااهمحصااوالتکشاااورزیبااهحقیقتاااددرصااورتی
گذارانیگارددکاهرمایهکارآفریناندربخشکشاورزیرابهرودانتقالدهدوموجباطمینانس

هایمدیریت،سرمایه،نیرویکااروناوآوری،باهتوساعهکشااورزیرواهندبااست ادهازنهادهمی

 1391جوادیانوشیرزاد، کشوریاریرسانند.
هاایمختلاببیماهمحصاوالتکشااورزیباههماراهگساترشبازارهاایباورستوسعهروش

دهاد،هشریسککهطیبوسیعیازرطراتراپوششمیکاالیی،بهینوانیکیازابزارهایکا
توسعه،بهکاررفتاهاسات.بیماهمحصاوالتیافتهودرحالهاپیشدراکثرکشورهایتوسعهازسال

کشاااورزیدراصاال،سااازوکارمشااارکتدرپااذیرشریسااکاسااتکااهازطریااقمشااارکتبااا
دنتولیدکننادهجلاوگیریویاادرتولیدکنندگاندرپذیرشریسکهنگامبروزرطر،اززیاندیا

براستوبهامابیمه،ابزاریهزینه  Nelson & Lehman ,2016کند درآمدویثباتایجادمی

ایکهازیکطرا،درآمدکشااورزانوگونههابهایجدیدوارائهآنطبع،طراحیالگوهایبیمه
هاایاجرایایبیماهراکااهشیگر،هزیناهکندوازطرادترمیتولیدکنندگاناینبخشراباثبات

تارینمسااائلپژوهشاگراندرحااوزهمادیریتریسااکوبیماهمحصااوالتدهااد.بایادازمهااممای
کاههماوارههایمدیریتریسکمحصوالتکشاورزیایوروشکشاورزیباشد.الگوهایبیمه

هاایریساکشاود،بارایجبارانرساارتناشایازیکایازهاطراحیواجارامایازطرادولت

هایبسیاردوربهینوانیکطورمثالبیمهمحصولیایملکردکهازسالرود.بهیادشدهبهکارمی

                                                                                                     
1- institutional risk 
2- human or personal risk 6- future market 
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برنامهحمایتیدراکثرکشورهااجراشدهاست،درمدیریتریسکیملکردویاتوساعهبازارهاای
د.تجرباهاکثارجهتمدیریتریسکقیمتیااباازارکااربرددار1بورسکاالییوبازارهایآینده

کنناد،نشاانایپیشرفتهاست ادهمیکشورهاییکهدرزمینهمحصوالتکشاورزیازیکنرامبیمه
هاایماوردیبسایارزیاادونباودیاکنراامویلمایجهاتپرداراتدهدکهوجودپردارتمی

کوازحددرگیرمسائلکنترلریساهایاینکشورهارابیشبینیمیزانآن،دولترسارتوپیش

انادهااییباودههابهدنبالراهایجادثباتدردرآمدتولیدکنندگانکردهاست وهموارهایندولت
هاایهایاجراییبیماهمحصاوالتکشااورزیوساایرهزیناهایکهازیکطرا،هزینهگونهتابه

اهنگومترتببرآنراکاهشدهندوازطرادیگر،نرامیجامعوکاملبهجایچندنرامناهم
 .Ahsan & et.al ,2014چندگانهبرایحمایتازدرآمدتولیدکنندگان،طراحیواجاراکنناد 

هااایبیمااهمحصااوالتیافتااه،دسااتاوردهایاجرایاایطاارحاساااستجربیاااتکشااورهایتوسااعهباار

کشاورزیوبیمهیملکرد،آثارمثبتوم یدیداشتهاست.
زماانهاییملکردوقیمتراهمداستکهنوسانایجدیهایبیمهبیمهدرآمدییکیازطرح

هنگامباروزدهد.فلس هایجادبیمهدرآمدیاینبودهاستکهمعموالددراکثرکشورها،پوششمی
گرفتاهکاهطورموردیصاورتمایهاییبهرسارتازناحیهکاهشیملکردویاکاهشپردارت

اسات باههماینمنراورجهاتباهنرامشادههاامایهاوپرداراتموجبکاهشکاراییسیاست
در1990ایازساالبهینوانیاکمحصاولجدیادبیماه2ها،بیمهدرآمدیدرآوردناینپردارت

روزبارتقاضاایآنازطاراکشااورزانآمریکابهصورتاولیهوابتدایییرضاهشادکاهروزباه

 (.Glibber & Miranda,1996شود افزودهمی


 هدف

بررسیچگاونگییمالبیماهدرآمادیومزایاایآندرمقایساهباابیماههداازاینتحقیق،

بیمهیملکردیاامحصاول ،درحاالحاضاردراکثارکشاورهاواز یملکردیاست.ایننوعبیمه
شود.درهمینراستادرقسمتبعدی،تاریخنهبیماهدرآمادیومباانینراریجملهایراناجرامی

________________________________________________________________ 

1- Future Markets 
2- Revenue insurance 
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شاودوسا  ای،بررسیمیرینپارامتردرطراحییکالگویبیمهتبهینوانمهم1تعیینحقبیمه
سانجیایجاادبیماهدرآمادیبارایبررایازمحصاوالتکشااورزیبامطالعهمزایاایآن،امکاان

گیرد.صورتمی


 تاریخچه بیمه درآمدی و مزایای آن

هبیمهدرآمدیرامتحدهآمریکااولیننهادیبودهکباتوجهبهاینکهصندوقبیمهدولتیایاالت
بهاجراگذاشتهاست،دراینراستامروریبرتاریخنهآنرواهیمداشتونحوهیمالایانبرناماه

کنیم.درکشورآمریکارابررسیمی
مای دیکنگارهآمریکاا،دولتایباودنبرناماهبیماهرالغاوکاردونقاشبخاش2000درسال

ایجدیدافزود.بعدازایانساال،بخاشهایبیمهرصوصیرادرانجامتحقیقاتوتوسعهوبرنامه

2ریسک ایجدیدیراجهتاجرابهآژان مدیریترصوصیمحصوالتبیمه
RMAپیشانهاد 

،3توانبهانواعمختلببیمهدرآمادیماننادپوشاشدرآمادمحصاولهامیترینآندادکهازمهم
 RMA,2001اشارهکرد. 4حمایتدرآمدوتیمیندرآمد

مناادینساابتبااهکلیااهابزارهااای،ی قااه5باااوضااعقااانوناصاا حوتوسااعهکشاااورزیایااالتی
منراورایباهکهبیشترتمرکزبرتوسعهابزارهایبیماهمحصوالتکشاورزیافزایشیافت درحالی

حمایتدرمقابلرساراتناشیازکاهشیملکردبود،امادرهمینحالتوسعهبیمهدرآمدینیاز

رفت.صورتپذی
درایالتمتحدهآمریکا،ابزارهایسیاسیوقابلیتدستیابیباهبیماه1997-2000درطیدوره

کاهاولاینطاوریایگسترشزیادیپیداکارد،باهدرآمدیهمدرسطحملیوهمدرسطحمنطقه
CRCسیاستباطرحبیماهدرآمادی،پوشاشدرآمادمحصاول 

آغااز1996 باودکاهدرساال6
اجراشاد.مبناایپرداراترساارتدرایان1999ایالت،درسال36ایدررحبیمهگردید.اینط

________________________________________________________________ 

1- premium 
2- Risk Management anency 
3- income protection(IP) 
4- revenue assurance 
5- agricultural provincial 
6- Crop Revenue Coverage(CRC) 
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ضربترینسطحتیمینبرسدیبارتاستازحاصلسیاست،زمانیکهیملکردمحصولبهپایین
یملکرددرقیمتمحصولدرزمانبرداشتویاقبلازآن هرکدامکهباالتربود .

سطحپوششدرآمدوهمنناینساطحدرآمادتیامینی،ازایفوق،برایمحاسبهسیاستبیمه
هایآیندهمحصوالتموردنرردربازاربورسکاالییشیکاگووهمننینتاریخناهواقعایقیمت

قیمتآیندهوقیمتباازار ضربقیمتپایهمحصولشود.حاصلیملکردهرکشاورزاست ادهمی

متوسطیملکاردکشااورز،باراسااستاریخناههرکدامبیشترباشد در بورس درزمانبرداشت
درصد ،بیانگرسطحدرآمدتیمینیاسات.ساطح75تا50 یملکردویدرسطحپوششانتخابی

ضربیملکردواقعایدرقیماتزماانایبرابرباحاصلدرآمدواقعیکشاورزدراینسیاستبیمه
تارازدرآمادتیامینیپاایینشودکهدرآمدواقعایباهبرداشتاست.زمانیرسارتپردارتمی

هاایبرسدومیزانپردارتبرابربات اوتدرآمدواقعیودرآمدتیمینیباشد.دربرریازبرنامه

منراورهااباهدرصدآن100جایهایآیندهبهدرصدقیمت95ای،پوششدرآمدارائهشدهازبیمه
 .lowastate university,1999شود محاسبهسطحدرآمدتیمینیاست ادهمی

-2000بودکهطایدورهIPوحمایتدرامدR.Aدونوعبیمهدرآمدیدیگر،تیمیندرآمد
شاود.ایانهایمرکازیوغربایمحادودمایگسترشدادهشد.تیمیندرآمدتنهابهایالت1997

اساتکند.سیسیاستبهکشاورزان،بیمهدرآمدیبرایچندمحصولرابهصورتتوأمپیشنهادمی
ایتیمیندرآمدبههمانصورتسیاستپوششدرآمدمحصولباادوت ااوتیمادهیمالبیمه
هایآیندهمحصاولدرکند اولاینکهسطحدرآمدتیمینیدراینسیاستتنهابراساسقیمتمی

ایپوشاشدرآمادیمحصاول،شاود یعنایباررا اسیاساتبیماهبازاربورسکاالتعیاینمای
هاایآینادههادرزمانبرداشتبااالترباشاد،باازهامما سمحاسابه،قیماتتکهقیمدرصورتی

امکانداردکشاورزبیمهتیمیندرآمدراباتوجاهباهقیماتCRCمحصولاست وثانیاداینکهدر
کاهدرایانسیاسات،ساطحتیامیندرآمادحتایاگارزمانبرداشترریداریکناد،درصاورتی

هایآیندهنیزباالترباشد،افزایشنخواهدیافت.تهایزمانبرداشتازقیمقیمت

درسطحدرآمدتیمینی،درآمدهایواقعیپردارترسارتدرقالبسیاستحمایتدرآمد
آیناده محاسابه هاایپایاهایتیامیندرآمادوباااسات ادهازقیماتبههمانروشسیاستبیماه

وقدرسطحپوشاشاسات،یعنایسیاساتایفشوند.تنهات اوتدرایندوروشسیاستبیمهمی
دیگاار،کلیااهیبااارتایحمایااتدرآماادتنهااادردسااترسواحاادهایمجتمااعقااراردارد بااهبیمااه
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گاذارمجمویاادتحاتپوشاشایانسیاساتقارارمحصوالتتولیدشدهیکن اریاایاکسارمایه
یزانضرربایدتاحدیابد،اماازطرادیگرمهاکاهشمیگیرد.طبیعتاددراینسیاستحقبیمهمی

ای،سطحدرآمدزیادیگستردهباشدتاپردارترسارتصورتپذیرد یعنیدراینسیاستبیمه
رود.تیمینیباالترمی

هاایفارارویبررسیتجربهبیماهمحصاوالتکشااورزیدرکشاورآمریکااومقایساهچاالش

ذارانرادررصوصحمایاتگهایسیاستحمایتازدرآمدکشاورزانوتولیدکنندگان،نگرانی
سازد.ازپیشآشکارمیهایسنگین،اینحمایترابیشوازطرادیگرهزینهازدرآمد

هااایضاامنادقباالازورودبااهبحااثمزایااایبیمااهدرآماادیوبرتااریآننساابتبااهسااایربیمااه
محصوالتکشاورزی،الزماستکهبهچندنکتهتذکردادهشاود اولآنکاهمشاخصشاودبیماه

درقیماتهارواحاد ویاامحصاوالتیملکارددرهکتاارضارب درآمدی،درآمدنارالصکل

کند.لذابراساسنررتوروی،بیمهدرآمدیمحصوالتیکتولیدکنندهرابیمهان رادیرابیمهمی
,1992ناامیم. مای2وبیمهمحصوالتان رادیرابیمهدرآمدیتکمحصولی1درآمدیپورت ولیو

Turvey 
دیگر،آیایملکاردیبارتثانیاداینکهیملکردمحصولدرچهسطحیبایددرنررگرفتهشود به

هرکشاورزبایدبهصورتان رادیمدنررقرارگیردیامیانگینیملکردمنطقهبایادما سباشاد؟
یهاربیناییملکاردبارابارهبایدبهایننکتهتوجهکردکههزیناهالزمجهاتتعیاینوپایشدراین

ناوییتولیدکننادگانبارروییملکارد،کنتارلداشاتهی وهشایدباهتولیدکنندهبسیارباالست،به

بینییملکردبراساستاریخنهیملکردهرتولیدکنندهواسات ادهازباشند کهدراینصورتپیش
رواهاداینمعیاربرایتعیینحقبیماه،باروزمشاک تومخااطراتار قایحتمایراباههماراه

بنابرایندراکثرالگوهایبیمهدرآمدیجهتتعیاینحاق  Hennessy and et al,1997داشت. 
شود.نریرشهرستانیااستان است ادهمی بیمه،ازاط یاتیملکردمنطقه

جهتبررسیوتحلیلمزایایبیماهدرآمادیویاابیماهقیماتویملکارد،ازنماوداراسات اده

نماییم.می

________________________________________________________________ 

1- Portfolio revenue Insurance 
2- Crop-Specific revenue Insurance(COI) 



 301 ...بخش کشاورزی در مدیریت ریسک محصوالت روش جدید و نوین بیمه درآمدی

R0ودرآمادتیامینییاابحرانایرابااQیملکارد راباا ،تولیادPودارزیرقیمترابادرنم

شود.کهبهآنمنحنیدرآمدهمسانیایکسانگ تهمیدهیمنمایشمی

بنااابراینتیاامینشاادهاساات P0وQ0کناایمکااهقیمااتویملکاارددرسااطحابتاادافاار ماای
P0Q0=R0وسایلهرطاواافقایویماودیدرکاردتیامینباهباشد.اینسطوحازقیمتویملمی
کهقیمتدریافتیکمترازسطحتیمینشادهبیمهقیمت،هنگامی.نمایشدادهشدهاست1نمودار

 P0باشد،براساس Q0شود،رطاواگونهکهمشاهدهمیپردازد.همانواحدازتولیدرسارتمی
یهمساننیزربعدوموچهارمرابهدوقسمتافقیویمودیکلنموداررابهچهارقسمتومنحن

توانچنیناثباتکردکهبیمهدرآمددرهرسطحیکاهبراباریااکمتارازساطحکند.میتقسیممی
گررواهادداشات درآمدتیمینیباشد،هزینهکمترینسبتبهبیمهقیمتویایملکردبرایبیمه

گ تهحاصلرواهدشد.ازپیشکهبهطبعحقبیمهکمترینیزبراساسروابط



 
آیدکهدرهرساطحیازقیماتویملکارد،مجماوعدرمنطقهیکازنمودارفوق،چنینبرمی

توانچنیننوشت:هزینهبیمهقیمتویملکردرامی
Q0(P0-P)+PQ(Q0-Q)

باشاد،بااکامکاردنP0Q0-PQکههزینهبیمهدرآمدیدرقسمتاولنمودار،برابردرصورتی
تواننتیجهگرفتکه:می1آنازمعادله

b 

Q=Q0 

P=P0 

PQ=R0 

Price 

b 

Quantity 

a 

a 

I 

II III 

IV 
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0  (P0-P)(Q0-Q)> 

تارهزیناهگرکامشودکهدرهرنقطهازمنطقهیک،بیمهدرآمدیبرایبیمهبنابراینمشاهدهمی

تاستکهاینمسئلهبهطبعدرحقبیمهکمترنیزبازتابرواهدداشت.درمنطقهسهنیازبهپردار
گونهرسارتینیست.درمنطقهدوتنهانیازبهبیمهیملکرداست چراکهقیماتدرایانمنطقاههیچ

بیمهدرآمدمجباورباهپرداراتIIمنطقهaباالترازقیمتبحرانیویاتیمینشدهاست.دربخش

هرسارترواهدبود زیرادرآمدواقعیکمترازدرآمدتیمینشادهاسات.درایانبخاش،هزینا
بربیمهیملکاردوهایمترتبکههزینهباشددرحالیمیR0=PQگربرابربابیمهدرآمدیبرایبیمه

رواهدبود:3قیمت،برابربارابطه
Pa(Q0-Q)=R0-P0Q>R0-PQ 

کاهترکیاببیماهاینادارد درحاالیبیماهدرآمادیهایچهزیناهIIمنطقهbهمننیندرقیمت

دارد یعنیبازهزینهبیماهدرآمادکمتارازترکیاب<R0-R0Q 0لایمعادیملکردوقیمت،هزینه
صاورتقریناهاسات،بیمهقیمتویملکرداست.درقسمتچهارمنیزوضعهمانندقسمتدومباه

توانازمطالبفوقچنیننتیجهگرفتکه:بنابراینمی
Q0MAX (P0-PQ) +Amax (Q.Qa-a) Z MAX (a.R0-PQ) 

داستکهرسارتپردارتیموردانتراربرایبیمهدرآمدیکمترازبیمهبازهمازرابطهفوقپی
قیمتویملکردبهتنهاییاست.

ساازیانجاامگرفتاهاسات،نشاانشدهدرآمریکاکهازطریقشبیهنتایجمطالعاتموردیانجام
طحدرصدازدرآمدموردانترار،مناافعتولیدکننادگاندرهماانسا75دهدکهباسطحپوششمی

چهاارمهزیناهبیماهشود منتهیبااینت اوتکاههزیناهبیماهدرآماد،یاکبیمهیملکردتأمینمی
یملکردرواهدبود.

نتیجهدیگریکهازمطالعاتبهدستآمادهاسات،حکایاتازایانداردکاهآثاارمخااطرات

آمریکااراوادارشود،تولیدکنندگانگندمدریدولتیرضهمیار قیبیمهدرآمدیکهبایارانه
هاافزایشوبرایکودهایشیمیاییکاهشدهند ودرکشهایرودرابرایآفتکندتاهزینهمی

 .کنندموارددیگرکشاورزانراتشویقبهکاشتمحصوالتینریرگندموجووررتوسویامی


 مبانی نظری تعیین حق بیمه

اصلیزیربایدتوجهکرد:ایبهسهمبحثابتدادرطراحیهرالگویبیمه
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 گیریریسک.تر،اندازهتعیینتوزیعاحتماالتیاملریسکویابهیبارتبهترودقیق -1

گیری،تبنرخبهینهبیمهکاهنشاانگسترشچارچوبیکهبااست ادهازآنوباتوجهبهاندازه -2

 .گذارباشدتعیینگرددگروبیمهدهندهحداکثرنرخقابلقبولبرایبیمه
مسائلومشک تمخاطراتار قیوانتخابنامسایددراثراجرایطرحیاالگویبیماهباه -3

 Stokes ، 2000,Duncan and Myers ، 2000, Goodwin,2000 نحویارزیابیشاود

& et.al.) 

باشد.باتوجاهباهگیریریسک،قدمنخستمیدرتدوینالگویبیمهدرآمدشناساییواندازه

زمااانآثااارهاادااساات ادهازبیمااهدرآماادی،حمایااتازدرآمادکشاااورزانوکاااهشهااماینکاه
آیاد،امااهایقیمتویملکرداست،لذایاملریسکدراینجامشخصاددرآمدبهشمارمیریسک

روددرآمدتولیدکنندهازدوجزءیملکردوقیمتتشکیلشدهاسات.کااهشهاردویاایکایاز

بناابراینبیماهشاود بودنیاملدیگر،منجربهکاهشدرآمدتولیدکنندهمیایندو،بافر ثابت
 .Williams & et.al,2001  درآمدهمباریسکقیمتوهمباریسکیملکرددرارتباااسات

گیاردکاهیااقیماتپاایینباشادیاایملکاردویاابهطبع،پردارترسارتهمزمانیصورتمی
 .بااهلحااا نرااری،Barnett &coble,1999ترکیاابیملکااردوقیمااتهااردوپااایینباشااد 

 .Turvey & Zhao,1999گیریریسکتخمیناحتماالتنتایجآیندهاست اندازه

گیریآنایاناساتکاهآید،هداازاندازهردبهمیانمیکهصحبتازریسکیملکهنگامی
تندرهکتارشودچقدراسات5/2طورمثالاحتمالاینکهیملکردمحصولیمانندگندمکمترازبه

ریاالویاادرآماد،500تارازویادرموردریسکقیمت،احتمالاینکهقیمتهرکیلوگندمپایین
ریال درهکتارشودچقدراست؟1700×5/2×1000= 4250000ترازپایین

12500000 =1000×5/2×5000  

شودمگربابررسایومشااهدهرونادگذشاتههرکادامازگیریوتخمینچنینمیسرنمیاندازه
هاوهمننینجداکاردنتغییاراتتصاادفیازتغییاراتسیساتماتیککاهدررونادآن...متغیرهاو

آیاد،مقاادیردیگر،زمانیکهازتغییراتتصادفیصحبتبهمیانمییبارتیابد.بهمتغیرهانمودمی
بینیمتغیرهااکهتغییراتسیستماتیکبیانگرروند،پیشگیرد درحالیواقعیمتغیرهامدنررقرارمی

کند.بینیمیدرطولزماناست یعنیمیانگینموردانترارمتغیررادرآیندهپیش
گیاریریساکیاکمتغیار،اسات ادهازمعیاارضاریبیانادازهیکیازمعیارهاییماومیبارا
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آید.است.اینمعیارازتقسیمانحراامعیاربرمیانگینمتغیرموردنرربهدستمی1تغییرات
ترباشدنشاندهندهریسکباالتربرایمتغیرماوردنرراسات.درهماینهرچهاینمعیاربزرگ

تاوانباهمعیااریبارایتیمتغیارتحاتبررسای،نیازمایحال،بابرآوردوتخماینتوزیاعاحتمااال
 Roberts &et.al,1998گیریریسکدستیافت. اندازه

2گذاربیمهشاوندهباتوجهبهمطالبفوق،ازدوجنبهیکیازدیدتولیدکنندهمحصولویابیمه

توانحقبیمهرامشخصکردمی3گرودیگریازدیدبیمه
کاهاز (Robinson & Barely)گاذارباراسااسمادلرابیساونوبااریحقبیمهازدیادبیماه

5شود.ترجیحاتیکتولیدکنندهریسکگریزاست،تعیینمی4چهارچوبمدلمطلوبیتانتراری
 Von Neumannازناوع7شادتمحادبوباه6باکمکیکتابعمطلوبیاتیکنواراتافزایشای

Morgensternایکاهتولیدکننادهحاضارباهحداکثرحاقبیماهشود.دراینمدلنمایشدادهمی

برالگویبیمه یملکاردقیماتپردارتآناست،ازارت ابینمیزانموردانترارازمتغیرتقسیم
ویادرآمدهرهکتار ومیزانیکهدرآنبیننتیجهمتغیرریسکیونتیجهمتغیردرشارایطاطمیناان

ینحقبیمهدراینروشمشخصادمستلزمآگاهیکامالازشود.تعیت اوتیوجودندارد،حاصلمی
مطلوبیتانتراریتولیدکنندگاننسبتبهمتغیرتصمیمدرالگاویبیماهوهمننایندرجاهریساک

هاست.گریزیآن
گروباهداتیمینیملکردقیماتویاادرآمادصاورتکهازدیدبیمهامااساسروشدوم

اروتعیاینحاقبیماهبارمبناایآناسات.بارایروشانشادنگیرد،محاسبهرسارتموردانترمی

شود.فر کنیدکهحقبیمهرابرایبیمهتماامرطارگنادمدرمطلب،مثالیدراینزمینهرکرمی
یکمنطقهراصبخواهیمتعیینومحاسبهکنیم.دراینصورتبرایهرسال،یملکرددرهکتاار،

بینایازگرجهاتتعیاینحاقبیماه،باهداشاتنیاکپایشهآید.بیمیکمتغیرتصادفیبهشمارمی

________________________________________________________________ 

1- Coefficient Variation 
2- Insured 
3- Insurer 
4- Expected utility 
5- risk averse 
6- Monotone increasing 
7- Strictly concave 
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یعنایتعیاینتوزیاع گیاریریساکیملکاردبینیازانادازهیملکردسالآیندهنیازدارد.اینپیش
آید.بیماهگارانباهدالیالمتعاددیهمناونبینی بهدستمیهایپیشویاسایرروشارت التی

درصاد100جلوگیریازمخااطراتار قایمعماوالداحتمالرطراتگسترده،کمبودایتباراتو
درصادراکاهساطحپوشاش90تاا50کنند،بلکهدرصدیازآنمث دکاهشیملکردرابیمهنمی

شاده،یملکاردبینایدریملکاردپایش1ضاربساطحپوشاشکنند.حاصلشود،بیمهمینامیدهمی

:آیدنامداردکهبراساسرابطهزیربهدستمی2بحرانی
Ye= y feast × cove 

 باشدسطحپوششمیcoveبینییملکردوپیشy feastیملکردبحرانی،yeررابطهفوقکهد

آید:موردانتراردراینحالتازرابطهزیربهدستمی3ورسارت
Indemnity= max [(ye-y)Q] 

یاهرابطاهفاوق،میازاندیگاربارپایبارتیملکردواقعیتولیدکنندهاست به y،2کهدررابطه

اساسواحدیملکرد برابرباارت ابینیملکردبحرانایبر رسارتموردانتراربرایهرهکتار
گماانبااداشاتنیاکنموناهازیملکردهاایواقعایوشده ویملکردواقعایاسات.بایتیمین 

مرابهدستآورد.توانمیزانرسارتموردانتراربرایهرهکتارازمحصولگندسازی،میشبیه
صاورتارزشایمحاسابهکنایم،کاافیاساتکاهاگربخواهیممیزانرسارتموردانتراررابه

رادرقیمتتیمینییاقیمتموردانتراربرایسالموردنررضربکنیم.اکثربیمه2حاصلرابطه

مقابلاهبااهایاجرایایوهمننایندرنرارگارفتنرریارهبارایگرانجهتجبرانبخشیازهزینه
کنندونارخحاقبیماهواقعایباهآمدهاضافهمیدستدرصدبهیددبه40تا20رطراتاحتمالی،

نیاز5راباااسات ادهازنارخحاقبیماه4آورند.بهیقیدهاسکیزودیگرانحقبیمهیادالناهدستمی
 .Skies &et.al,1998  توانمحاسبهکردمی

  بیمهیادالنهوحقبیمهواقعیرابراساسنرراتاساکیزچگونگیمحاسبهحق5تا3روابط

(Skiesدیگرحقبیمهیادالنههمانمیزانرساارتماوردانتراارپردارتاییبارتدهد بهنشانمی

________________________________________________________________ 

1- coverage Level 
2- Critical yield 
3- indemnity 
4- fair premium 
5- premium rate 



 ال بیست وششمساقتصاد پولی مالی   306

هاایاجرایایورراایراحتیااجیراشااملکاهحاقبیماهواقعایدرحقیقات،هزیناهاست درحالی
شود.می

PR=

= Indemnity pg.FP=

Premium=
قیمتتیامینیاسات..PgحقبیمهیادالنهوFPنرخحقبیمه،PR،5و4و3درروابطفوق

9/0همننینبهباوراسکیز،برایبهدستآوردنحقبیمهکافیاستحقبیمهیادالنهراباریادد
هایاجرایایدررریارهاحتیااطیرانیازدرباردارد.درتقسیمکنیمکهاینیدددردلرود،هزینه

پردازد.ینوانیارانهمیهایحمایتیقسمتیازحقبیمهواقعیرادولتبهموردبیمه

توانیمداشتهباشایم.درحالاتبیماهدرآمادیمثابهحالتفوقرادرموردبیمهدرآمدینیزمی
شود.رسارتبراساسمعیارزیرپردارتمی

Max [RR-Re]Q 
درآمدواقعایRشدههرهکتارازمحصولاستوهمانسطحدرآمدبحرانییاتیمینReکه
هکتاراست.درهر



 ها مواد و روش

هارتادوینتارینمرحلاهترینواساسیگونهکهدربخشمبانینرریبیانشدهاستمهمهمان
اجاراییاکسانجیهاتامکااناسات.درایانمقالاهجریسکگیریبیمهدرآمدیاندازهالگوی

 کهبرابرحاصلتقسیمانحراامعیااربارمیاانگینازشارصضریبتغیراتالگویبیمهدرآمدی

ازضاریبمنتخبدرهریکازمحصوالتیملکردوقیمتبرایبررسیمیزانهمبستگی است
تراستوهاریعنیریسکباالترباشد،بزرگاست.هرچهضریبتغیراتاست ادهشدههمبستگی

امکاانایجاادیاکالگاویبیماهچههمبستگیقیمتویملکردکمترویادرجهتیکا باشاد
شااملگنادموجاودراساتانهایموردبرسیدراینمقالاهدرامدبیشتراست.محصوالتواستان
ومحصوالتگندمدراستانکرماانورراساانرضاویوفارس.گندمونخوددراستانکرمانشاه

نیازباااهادااراصایصاورتدلیلانتخاباینمحصاوالتبودهیازدراستانآرربایجانشرقیپ
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توانادیاکمیبیمهدرآمدیکندمیازگندمایهایگستردهحمایتگرفتهاست.ازآنجاکهدولت
محصاولجاواگرچاهدارایقیماتتیامینیباشدابزارقیمتتیمینیبرایمکملویاجایگزینی

الگاویبیماهدرآمادیمرباواباهتشکیلدادنقسمتایرمیازتغذیهبخشداملیلامابهداست
دراینتحقیقمحصولنخودمحصولشایدبتوانتیمینبهتریجهتتولیدوحمایتازآنبدهد

دربازاربورسکاالهایکشااورزیاساتموردنررجهتیرضهیکیازمحصوالتاینکهبهدلیل

هاایریساکازناحیهکشاورزانسرررمنوزیاندیدنزیادقیمتساناتومحصولپیازبهدلیلنو
هاریاکازدرتولیادبااالترینسهمشااننیازباراسااسهاایبرگزیادهبازارانتخابشدندواستان

بودهواط یاات1393-1380هایزمانیموردمطالعهسالاند.دورهمحصوالتدرنررگرفتهشده
وزارتاط یااتیونشاریاتهاایازباناکهاایمختلابدراساتانمحصوالتبهیملکردمربوا
ایاارانازمرکاازآمااارمحصااوالتساارررمنمربااوابااهقیمااتواط یاااتکشاااورزیجهاااد

شدهاست.آوریجمع


 نتایج تحقیق

گزارششدهاستمختلبدرجدولمحصوالتبرایضریبتغیرات


 منتخب های در استان مطالعه ت مورداز محصوال هر هکتار درامد ضرایب تغیرات -1 جدول

 نخود  پیاز  جو  گندم  شرح

دیمآبیدیمآبیدیمآبیدیمآبیهااستان

---244/1--119/1972/0آذربایجانشرقی

144/1110/1----139/1023/1کرمانشاه

----062/1034/10112/0051/0خراسانرضوی

----013/1048/1933/0855/0فارس

068/1031/1997/0984/0184/0278/1144/1146/1کلکشور


هرهکتارپیاازدردرامدضریبتغیراتبودنشودباالترم حرهمی1گونهکهدرجدولهمان

ایجادبیمهدرآمادیجهتآرربایجانشرقیبایثشدهاستکهدرایناستانامکانبیشتریاستان
نیازدراساتانگنادمآبایوجودداشتهباشد.همنناینآبیودیمنسبتبهگندمازپیبرایمحصول

وبهگنادمدراستانکرمانشاهنخودآبیودیمنسبتنسبتبهگندمدیمدارد.تریموقعیتمناسب
جهاتاجارایازلحاا ریساکدرآمادیتاریبازگندمآبینسبتبهگندمدیمموقعیتمناساب
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محصولگندمنسبتبهجوبرتریداردوارند.دراینراستادراستانفارسالگویبیمهدرآمدید
برایمحصوالتپیازامکانبیشتریجهتایجادبیمهدرآمدیدراستانرراسانرضویگندمآبی

پیاازآبای،نخاودآبای،کشوربهترتیبمحصوالتپیاازدیام،ودرکلوجودداشتهاستونخود
مزیتدارند.دیموجوآبیوجوگندمدیمگندمآبی،

باینقیماتویملکاردمحصاوالتپیشاگ تهارائاهشادهضریبهمبساتگی2درجدولشماره

است.


 های منتخب و کل کشور. ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد محصوالت در استان -2جدول 

 نخود  پیاز  جو  گندم  شرح

دیمآبیدیمآبیدیمآبیدیمآبیهااستان

---598/0--734/0010/0یجانشرقیآذربا

124/0148/0----760/0001/0کرمانشاه

-002/0-061/0042/0035/00021/0008/0خراسانرضوی

-----505/0069/0075/0165/0فارس

-294/0-718/0263/0508/0148/0696/0534/0148/0کلکشور


ویملکاردگنادمآبایهمبساتگیشوددراساتانآرربایجاانشارقیمیگونهکهمشاهدههمان
کههمبستگییملکردوقیمتگندمدیممن یوبسیارپایینبسیارباالومثبتاست.درحالیقیمت

تاررواهادایناستانالگویبیمهدرآمدیدرموردمحصولگنادمدیاممناساببنابرایندراست 
درصدومثبتاست.دراستانکرمانشاهمحصول60تگیدرحدودبود.درموردپیازآبینیزهمبس

بارایبیماهتاریموقعیتمناساببهدلیلهمبستگیپایینومن یقیمتویملکردنخودآبیودیم
گندمدیامبااقیماتساررارمندراساتانفاارسنیازدرآمدیدارد.دراینراستاهمبستگیپایین

اماادراساتانازلحاا بیماهدرآمادیفاراهمآوردهاسات موقعیتمناسبیرابرایایانمحصاول

ترینسبتباهپیاازوهمننایننخاودداردوهمبساتگیموقعیتمناسبرضویگندمآبیرراسان
بناابرایندرایاناساتانگنادمآباییملکردوقیمتگندمدیمونخودبسایارپاایینومن ایاسات

 نمودهاست.تریرابرایبیمهدرآمدیایجادموقعیتمناسب



 گیری نتیجه

زماانبیماهاستکهیملکردوقیماتمحصاولراهامایبیمهدرآمدییکالگویجدیدبیمه
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گاروباهدهدکهایننوعبیمههزینهکمتریرابرایبیمهمتعددینشانمیونتایجمطالعاتکندمی
وصیاتجالبایننوعازبیمه.گذاربههمراهداردوازرصتریرابرایبیمهپایینطبعآنحقبیمه

گذارامکاناست ادهازآنبرایترکیبالگویکشاتباهدلیالبیماهکاردنایناستکهبرایبیمه
ایبایدابتداحقبیماهرامشاخصکاردبرایتدوینهرالگویبیمه.زمانقیمتویملکردداردهم

بینایآیناد.پایشبهشمارمیتصادفیدربیمهدرامدمتغیرهاینرربهاینکههمقیمتوهمیملکرد

ازهمبستگیمیانقیمتویملکرددربینکهدراینطلبدایرامیهاویملکردفرایندپینیدهقیمت
محصاوالتهااویملکردهاایالگویبیمهدرامدبرایمحصولرااصتااهمبساتگیمیاانقیمات

توانیادکرد.رامیمختلبدریکالگویکشت
هاایمنتخابوکالسکدرامدهرهکتاارازمحصاوالتبرگزیادهدراساتانمیزانریبررسی

حاکیازایناستکهدراستانآرربایجانشرقیوبااتوجاهباهبااالترباودنضاریبتناوعکشور

تریجهتایجاادیاکبیماهدرآمادینسابتباهدرامدهرهکتار.محصولپیازازموقعیتمناسب
تارینینگندمآباینسابتباهگنادمدیامموقعیاتمناسابهمنگندمآبیودیمبررورداراست.

محصولاستانرراسانرضویبرتریداردودرمحصولگندمنسبتبهجودارند.دراستانفارس
درکلکشورباهترتیابمحصاوالتتریدارندوونخودوضعیتمناسبگندمآبینسبتتهدیم

ومزیتدارند بی،گندمدیم،جودیموجوآبینخودآبی،گندمآپیازدیم،پیازآبی،نخوددیم،
مناسابهاییکهبارندگیمناسباسات.کشاتگنادمدیاموجاویدیامدررراسانرضویسال

است.

بایاددرابتاداحاقکهبخواهیمچنینالگوییرابرایکشورتنریمکنایمبدیهیاستدرصورتی
ها بهدلیلنوساناتقیمتیملکردویاابیمهمحصوالتراصراکهنوساندرامدهرهکتارازآن

آزمایشایباهآزاردهندهاستدریکمنطقهمحدودتعیینکنیموپ ازاجراباهصاورت هردو
میمدهیم.عبقیهمناطقومحصوالتت
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