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محاسبه حق بیمه شاخصهای آب و هوایی گندم دیم میانه:
کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکیشکل قابل رسم (دیواین
کاپیوال)
اسماعیل پیشبهار ،سحر عابدی ،قادر دشتی و علی کیانیراد
تاریخ دریافت1394/05/05
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تاریخ پذیرش1394/07/13 :

چکیده
ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است .بیمه کشاورزی از جمله برنامههای موثر مدیریت
ریسک است .اما طرحهای سنتی بیمه محصوالت کشاورزی نارساییهایی همچون هزینههای اجرایی باال ،چالش
ناشی از اطالعات نامتقارن یعنی ،گزینش نامساعد و مخاطرههای اخالقی را دارند؛ لذا در این پژوهش ،بیمه
محصوالت کشاورزی بر پایه شاخصهای آب و هوایی برای محصول گندم دیم در شهرستان میانه ارائه شده
است که یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی بوده و نارساییهای بیمه رایج را ندارد .در این راستا،
دادههای مربوط به عملکرد گندم دیم رقم سرداری و متغیرهای آب و هوایی در سالهای زراعی  1366-92به
ترتیب از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان آذربایجانشرقی گردآوری شدند .در سالهای اخیر،
توابع مفصل تاکی شکل در اندازهگیری ساختار وابستگی و بیان توابع توزیع توأم در زمینههای مختلف موفقیتآمیز
بودهاند؛ بنابراین در این پژوهش ساختار وابسته بین شاخصهای آب و هوایی و عملکرد محصول با استفاده از
توابع مفصل تاکی شکل اندازهگیری شد و در نهایت مقادیر حق بیمه و تابع غرامت محاسبه شد .الگوی D-Vine
برای تبیین تابع توزیع توأم و محاسبه حق بیمه گندم دیم مورد استفاده قرار گرفت .حق بیمه در چهار سطح
پوششی ( 90 ،80 ،50و  100درصد) محاسبه شد ،که میزان آن در سطح پوشش  80درصد  578827ریال
میباشد .حق بیمه محاسبه شده در بیمه شاخص آب و هوا کمتر از حق بیمه کنونی است که مبلغی معقول است.
نتایج مربوط به تابع غرامت نیز نشان داد که متغیر رطوبت نسبی میانگین ،بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم
دیم در شهرستان میانه دارد که مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب  51/83و  23/07درصد میباشند.
طبقهبندی G22, J65, N55, O13, Q10 : JEL

واژههای کلیدی :بیمه شاخص آب و هوایی ،ریسک سیستماتیک ،مفصل تاکی شکل ،گندم دیم ،میانه.

 1به ترتیب؛ دانشیار ،دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز و استادیار موسسه پژوهشی
برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی
Email: pishbahar@yahoo.com
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مقدمه
با وجود اهمیت بخش کشاورزی ،تولید در آن به دلیل اتکاء زیاد به طبیعت ،فعالیتی توأم با
ریسک است (اندرسون  .)2003،اگر چه ریسک عنصری گریزناپذیر است ،ولی قابل مدیریت
خواهد بود .یکی از سیاستهای مهم در مدیریت ریسک ،بیمه محصوالت کشاورزی است .قانون
بیمه محصوالت کشاورزی در سال  1362با هدف انجام بیمه محصوالت کشاورزی ،دام و طیور
در مقابل خسارتهای ناشی از رویدادهای طبیعی و قهری برای دستیابی به هدفها و
سیاستهای بخش کشاورزی تصویب و ابالغ شد .در سال  1363بیمه محصوالت کشاورزی با
دو محصول پنبه و چغندرقند آغاز و هماکنون به بیش از  153مورد بیمهای رسیده است.
بهطوریکه بیش از دو میلیون نفر بیمهگذار وجود دارد که حق بیمه دریافتی از این افراد حدود
 2357میلیارد ریال است .غرامت پرداختی نیز در حدود  11000میلیارد ریال بوده که حدود
 4/67برابر حق بیمه دریافتی است .در  10سال اخیر میزان حق بیمه دریافتی  39برابر شده
است،درحالیکه میزان غرامت پرداختی  314برابر شده است (صندوق بیمه کشاورزی.)1392 ،
بنابراین براساس آمار و اطالعات ارائه شده توازن منطقی بین حق بیمه دریافتی و غرامت
پرداختی وجود ندارد که این امر منجر به اتکای قابل مالحظه به یارانه دولت که حدود 65/6
درصد حق بیمه پرداختی است ،میشود.
گندم به عنوان محصولی محوری و کلیدی جایگاه ویژهای در تولید و مصرف مواد غذایی در
ایران دارد .بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی سهم اراضی دیم در کشت گندم بیشتر از اراضی
آبی و در حدود  61/3درصد بوده است .در سال زراعی  1391-92در زیر بخش زراعت در
مجموع  5/8میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تحت پوشش بیمه بوده که بیشترین سطح آن
مربوط به محصول گندم دیم با  2/4میلیون هکتار بوده است .در این بین استان
آذربایجانشرقی با سهم  7درصدی از کل سطح زیر کشت گندم «دومین رتبه» را در کشور به
خود اختصاص داده است و شهرستان میانه بزرگترین تولیدکننده گندم دیم در استان
آذربایجان شرقی با  20درصد سطح زیر کشت و  20درصد تولید این استان است (جهاد
کشاورزی.)1393 ،
بهرغم اینکه بیمه ابزار مناسبی برای کاهش ریسک است ولی نارساییهایی مانند اطالعات
نامتقارن 1باعث افزایش نرخ حق بیمه ،غرامت پرداختی ،انجام ارزیابی دقیقتر خسارت به منظور
Asymmetric Information
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اطمینان از زیر کنترل بودن برنامهها میانجامد ،بنابراین بیمهگر برای ارزیابی قسمتی از
خسارت ،ناچار به پذیرفتن هزینههای هنگفتی خواهد بود (افقی و همکاران .)1390،چنین
هزینههایی در طرحهای سنتی بیمه محصوالت کشاورزی الزم است زیر چتر حمایت دولت
باشد ،این در حالی است که متأسفانه در کشورهای در حال توسعه ،دولتها منابع مالی کافی را
به منظور کمک به چنین طرحهایی در مقیاس بزرگ ندارند .تجربیات کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه نشان داده است که تغییر نوع بیمه از سنتی به بیمه شاخص محور مانند «بیمه
محصوالت کشاورزی براساس شاخصهای آب و هوایی »1بسیاری از نارساییهای موجود در
نظام سنتی را برطرف کرده است .در این نظام بیمهای برخالف طرحهای سنتی حق بیمه و
غرامت براساس مقدار شاخص و تاثیر آن بر افت محصول تعیین میشود و از آنجاییکه این
شاخصها براساس منابع دادههای شفاف و مشخص هستند ،بسیاری از نارساییهای ناشی از
اطالعات نامتقارن را برطرف میکند .با استفاده از بیمه شاخص آب وهوا ،پرداخت خسارت به
کشاورزان به حفظ یا شکست محصوالت بستگی نخواهد داشت ،بنابراین کشاورزان حداکثر
تالش خود را برای حفظ محصول انجام میدهند .در واقع تکیه بر عاملهایی خارج از کنترل
کشاورزان ،نارساییهای مخاطرههای اخالقی را کاهش میدهد .افزون براین ،برخالف طرحهای
سنتی در پرداخت غرامت ،شرکتهای بیمه نیازی به بازدید از مزارع به منظور تعیین حق
بیمهها یا ارزیابی خسارتها ندارند و هنگامی که مقدار شاخص آب وهوایی کمتر یا بیشتر از
مقدار هدف باشد ،خسارت پرداخت میشود (عزیزنصیری .)2011،با توجه به منافعی که بیمه
شاخص محور دارد و حرکت جهانی نیز به سمت این نوع بیمه است ،انتظار میرود که صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی در آیندهای نه چندان دور در این مسیر حرکت کند.
بررسیهای گستردهای در زمینه بحث بیمه شاخص آب و هوایی محصوالت کشاورزی در داخل
و خارج از کشور صورت گرفته است که میتوان به پژوهش افقی و همکاران ( )1390اشاره کرد
که اقدام به بررسی بیمه کشاورزی بر پایه شاخصهای آب و هوایی ،برای محصول گندم دیم در
شهر مراغه کردند .آنان از توابع مفصل ارشمیدسی برای بررسی ساختار وابستگی شاخصهای
آب و هوایی و عملکرد محصول استفاده کردند و در نهایت مقادیر حق بیمه را محاسبه کردند.
نتایج آنان نشان داد که مقدار حق بیمه و خسارت پرداختی محاسبه شده از حق بیمه طرح
جاری در منطقه مراغه ،بیشتر است که خود پتانسیلی برای امکان پرداخت بیشتر ،در طرح
)Weather-Based Crop Insurance Scheme (WBCIS

1

 40اقتصاد کشاورزی /جلد  /9شماره 1394 /3

بیمه شاخص پایه است .اردستانی ( )1391و قهرمانزاده و همکاران ( )1393نیز در بررسیهای
جداگانهای اقدام به بررسی امکانسنجی استفاده از شاخص آبوهوا در مدیریت بیمه گندم دیم
کردند .در این دو پژوهش عاملهای موثر بر استفاده از بیمه شاخص آبوهوایی تعیین شد.
وارنگیس و همکاران ( ،)2002ژو و همکاران ( ،)2008توروی و بالتاون ( )2009و بوکوشوا
( )2010در پژوهشهای خود در کشورهای درحالتوسعه نشان دادند که بیمه شاخص
آبوهوایی بسیاری از نارساییهای دیگر طرحهای بیمهای را ندارد و در کشورهای در حال
توسعه مناسب ارزیابی شده است.
در این نظام بیمهای به منظور محاسبه حق بیمه نیاز به شبیهسازی و پیشبینی خسارت مورد
انتظار محصول پیش از فصل برداشت با توجه به متغیرهای آبوهوایی میباشد .به عبارتی
بایستی ساختار وابستگی بین متغیرهای آبوهوایی و عملکرد مشخص شود .هرچند استفاده از
روشهای کالسیک مانند رگرسیون ساده و ضریب همبستگی خطی به منظور بررسی ساختار
وابستگی در ادبیات موضوع بهویژه پژوهشهای داخلی به وفور استفاده شده است؛ اما این
روشها اشکالهای اساسی دارند که از جمله مهمترین مسائل آنها در نظر گرفتن رابطه یک
سویه یا دوبهدوی متغیرها و پایهگذاری بر توزیع نرمال میباشد (شولت و برگ .)2011 ،بنابراین
به نظر میرسد بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری همزمان متغیرها به
یکدیگر بتواند به نتایج قابل اعتمادتری رهنمون سازند .در همین راستا جستجو برای ایجاد
توزیعهای چند متغیره توأم انعطافپذیر با اتصال توزیعهای حاشیهای متغیرها ،مدلهای مفصل
را در سالهای اخیر بسیار مطلوب کرده است (برچمن و همکاران .)2010،کلمه «مفصل »1یا
«کاپیوال» از واژه التین برای « Join ،Linkیا » Connectگرفته شده است که اجازه بررسی
وابستگی بین دو یا چند متغیر تصادفی را میدهد (چن و همکاران.)2013،
اگر چه توابع مفصل ساده نسبت به دیگر روشهای اندازهگیری ساختار وابستگی بین متغیرها،
بهتر عمل می کنند ،ولی در ابعاد بزرگ ،محدود هستند و به خوبی از عهده این کار بر نمیآیند؛
زیرا دادههای چند متغیره ،اغلب الگوی وابستگی پیچیدهای دارند .مفصلهای چند متغیره
استاندارد یک محدودیت ساختاری به ساختار وابستگی اعمال میکنند .تعمیم این مدلها
(برای مثال به حالت سلسله مراتبی) بهبودهایی را ایجاد میکند ،ولی بهطور معمول ساختار آنها
را پیچیده میکند و محدودیتهایی مانند محدودیتهای پارامتری را ایجاد میکند (برچمن و
Copula
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اسکپسمیر .)2012،تحلیل دادهها با ابعاد بیشتر ،نیازمند مدلهای تصادفی چند متغیره
انعطافپذیر است که بتواند الگوهای وابستگی ذاتی خوبی ارائه کند .رهیافت توابع مفصل در
دهه گذشته میالدی به خوبی گسترش یافته است و تالشهای قابل مالحظهای در جهت هر
چه انعطافپذیر کردن آن صورت گرفته است .مفصل تاکی شکل 1در زمره بهترین این نوع از
تالشها است (زادو و همکاران .)2014،مفصلهای تاکی شکل در ابتدا توسط جو ()1996
معرفی شدند و سپس با جزئیات بیشتر توسط بدفورد و کوک ( )2002، 2001و کوروویکا و
کوک ( )2006توسعه داده شدند.
شولزل و فریدریچز ( )2008در تحقیقات مربوط به اقلیم ،برچمن و زادو ( )2011در پژوهشی با
هدف بررسی مدیریت ریسک با مفصلهای واین برای تحلیل شاخصهای بورس اروپایی ،دیب
من و همکاران ( ) 2013در پژوهشی با هدف گزینش و برآورد مفصلهای منظم تاکی 2در امور
مالی ،برچمن و اسکپسمیر ( )2012در تحقیقی با هدف مدلسازی وابستگی با  C-Vineو D-
 Vineنشان دادند که این مدلها نسبت به مدلهای مفصلی ساده دارای انعطاف و کارایی
بیشتری برای نشان دادن ساختار وابستگی هستند .همچنین ،گودوین ( ،)2012در پژوهشی با
هدف مدل سازی ریسک سیستماتیک در کشاورزی آمریکا بر پایه توابع مفصل و اثرات بیمه
محصوالت و قراردادهای اتکایی ،اقدام به نرخگذاری حق بیمه پوشش درآمد محصول با استفاده
از توابع مفصل کرد .او توابع مفصل مختلف بیضوی و ارشمیدسی را با روش جدید مفصل تاکی
شکل مقایسه کرد تا ساختار وابستگی قیمت و عملکرد محصول را محاسبه کند .او دریافت که
روش مفصل تاکی شکل بسیار برتر از دیگر روشها میباشد بهطوریکه در آخر نیز از این روش
برای شبیهسازی حق بیمه و احتماالت خسارات استفاده کرد.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد ،کاربرد روش جدید مفصل تاکی شکل در تبیین
ساختار وابستگی بین عملکرد و شاخصهای آب و هوایی ،میتواند نتایج قابل اعتمادتری را ارئه
دهد؛ لذا در این پژوهش ،بیمه محصوالت کشاورزی بر پایه شاخصهای آب و هوایی برای
محصول گندم دیم در شهرستان میانه به عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم دیم استان
آذربایجانشرقی ،در طی سالهای  ،1366 -92به عنوان یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک
کشاورزی ارائه شده است .ساختار وابسته بین شاخصهای آب و هوایی و عملکرد محصول با

Vine Copula
Regular Vine Copula
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استفاده از توابع «مفصل تاکی شکل» اندازهگیری خواهد شد .این روش نارسایی همبستگی
خطی و ثابت بین عملکرد و شاخصهای آبوهوایی را ندارد؛ لذا نتایج آن میتواند قابلیت اتکای
بیشتری نسبت به روشهای سنتی داشته باشد.

روش تحقیق
توابع «مفصل تاکی شکل» یک مدل گرافیکی انعطافپذیر ،برای توصیف ساختار مفصلهای
چند متغیره با استفاده از مفصلهای دو متغیره که «ساختارجفت مفصل» )PCC( 1نامیده
میشوند را فراهم می آورند .همچنین ساختار جفت مفصل یک چگالی احتمال چند متغیره را به
مفصلهای دو متغیره تجزیه میکند .مفصلهای تاکی شکل به این ترتیب برتریهای
مدلسازیهای مفصلی چند متغیره را ترکیب میکنند و با انعطافپذیر کردن مفصلهای دو
متغیره ،مدلسازی وابستگی را کارآتر میسازد .مفصلهای تاکی شکل اجازه میدهند رفتار
ساختارهای مختلف جفت متغیرها ،به طور مناسب مدلسازی شود ،یعنی در فرآیند مدلسازی
وابستگی ،به تقارن و عدم تقارن ،میزان وابستگی و وابستگی در دنبالهها توجه شود .این
انعطافپذیری به گزینش یک مدل طراحی خوب برای تحقق بخشیدن به پتانسیل مفصلهای
تاکی شکل در مدلهای وابستگی نیاز دارد (زادو و همکاران .)2014،بنابر نظر آس و همکاران
( )2009تابع چگالی چندمتغیره توأم برای مجموعهای از  dمتغیر تصادفی به صورت رابطه ()1
است.
(f ( x1 , x2 ,..., xd )  f d ( xd ). f ( xd 1 | xd ). f ( xd 2 | xd 1 , xd ).... f ( x1 | x2 ,..., xd ) )1
اگر یک حالت سه متغیره  X  ( X 1 , X 2 , X 3 )T ~ Fبا توابع توزیع حاشیهای  F2 ،F1و  F3و
چگالیهای  fدر نظر گرفته شود ،با حالت عطفی 2میتوان رابطه ( )2را نوشت.
) f ( x1 , x2 , x3 )  f1 ( x1 ). f ( x2 | x1 ). f ( x3 | x1 , x2
() 2
به وسیله قضیه اسکالر خواهیم داشت:
() 3

) f ( x1 , x2 ) c12 ( F1 ( x1 ), F2 ( x2 )). f1 ( x1 ). f 2 ( x2

)  c12 ( F1 ( x1 ), F2 ( x2 )). f 2 ( x2
) f1 ( x1
) f1 ( x1

f ( x2 | x1 ) 

و

)Pair-Copula Construction (PCC
Recursive

1
2
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() 4

) f ( x2 , x3 | x1 ) c23|1 F ( x2 | x1 ), F ( x3 | x1 ) . f ( x2 | x1 ). f ( x3 | x1

) f ( x2 | x1
) f ( x2 | x1

f ( x3 | x1 , x2 ) 

)  c23|1 F ( x2 | x1 ), F ( x3 | x1 ) . f ( x3 | x1

)  c23|1 F ( x2 | x1 ), F ( x3 | x1 ) c13 F1 ( x1 ), F3 ( x3 ) . f 3 ( x3

روابط ( )2تا ( )4را میتوان به صورت رابطه ( )5نوشت.
() 5

Conditional pairs
Marginal

 Unconditio
nal
pairs
 

)) f ( x1 , x2 , x3 )  f1 ( x1 ). f 2 ( x2 ). f 3 ( x3 )  c12 ( F1 ( x1 ), F2 ( x2 ).c13 ( F1 ( x1 ), F3 ( x3 ))  c23|1 ( F ( x2 | x1 ), F ( x3 | x1

بنابراین چگالی توأم سه بعدی رابطه ( )5میتواند به صورت توابع چگالی حاشیهای ،مفصلهای
دو متغیره C13 ، C12و  C23|1با چگالیهای c13 ، c12و c23|1که «جفت مفصل» 1نامیده میشوند،
نشان داده شود .از آنجاییکه تجزیه در رابطه ( )2یکتا نیست و تعداد زیادی از  PCCهای
تکراری وجود دارد .برای طبقهبندی آنها بدفورد و کوک ( )2002، 2001مدلهای گرافیکی که
« تاکی شکل منظم » 2نامیده میشوند را معرفی کردند.
یک مفصل تاکی شکل یا  vبا  nمتغیر ،یک مجموعه متداخل از درختوارههای
مرتبط } v  {T1 ,..., Tn1است که یالهای درخت  jگرههای درخت  j+1هستند .شرط
مجاورت تأکید میکند که دو گره در صورتی میتوانند به وسیله یک یال در درخت  j+1به
یکدیگر متصل شوند که این گرهها در درخت  jدر یک گره مشترک ،سهیم باشند .توجه شود
که مجموعه گرهها در درخت اول شامل همه  1,…,nعضو است ،در حالی که مجموعه یالها
یک مجموعه از  n-1جفت از این اعضا خواهد بود .در درخت دوم مجموعه گرهها شامل
مجموعه جفتهای اعضا و مجموعه یالها دوباره جفتهایی از جفتهای اعضای پیشین را
میسازند.
خانوادههای مختلفی از مفصلهای تاکی شکل منظم وجود دارد که سه مورد از مهمترین آنها
شامل R-Vineها ،مفصل  C-Vineترکیبی 3و مفصل  D-Vineترکیبی 4هستند .دو نوع خاص
مفصل تاکی شکل منظم با نامهای ( C-Vineمفصل تاکی شکل کانونی )5و ( D-Vineمفصل

1

Pair Copula
Regular Vine Copula
3
Mixed C-vine
4
Mixed D-vine
5
Canonical Vine
2
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تاکی شکل قابل رسم )1به طور گستردهای در ادبیات استفاده شدهاند (زادو و همکاران.)2014،
در ادامه به دلیل استفاده از مفصل ترکیبی  D-Vineبه توضیح آن پرداخته میشود.
یک  D-Vineشامل مجموعه درختوارههایی است که ساختار مسیر مانند دارند و با انتخاب یک
رتبهبندی خاص متغیرها ،درست میشود .در درخت اول وابستگی از متغیر اول به دوم ،دوم به
سوم ،سوم به چهارم و الی آخر با استفاده از جفت مفصلها ،مدلسازی میشود .به عبارتی با در
نظر گرفتن رتبه بندی  ،1,…,dجفتهای) (3,4) ،(2,3) ،(1,2و غیره مدلسازی خواهند شد .در
درخت دوم وابستگی شرطی متغیرهای اول و سوم با توجه به متغیر دوم ( (1,3|2متغیرهای دوم
و چهارم با توجه به متغیر سوم ( )2,4|3و غیره ،مدلسازی میشود .به همین طریق وابستگی
های جفتی متغیرهای  aو  bدر درختهای متوالی مشروط به متغیرهایی که بین دو متغیر  aو
bدر درخت اول قرار گرفتهاند مدلسازی میشود .در شکل ( )1نمونهای از آن نمایش داده
شده است .این روش ما را به تابع چگالی  D-Vineبا استفاده از تجزیه یک تابع چگالی  dبعدی
راهنمایی میکند .بر پایه این مطالب تجزیه یک تابع چگالی چند متغیره با گرههای ( 1,…,dبه
گونهای که همه گرهها میتوانند دوباره نامگذاری شوند) به صورت زیر است:
d 1 d i

d

) )f ( x)   f k ( xk ) c j , j i|( j 1):( j i 1) ( F ( x j | x j 1 ,..., x j i 1 ), F ( x j i | x j 1 ,..., x j i 1 ) |  j , j i|( j 1):( j i 1
j 1

k 1

i 1

()6
در این رابطه  ،k=1,…, d ، f kنشاندهنده چگالیهای حاشیهای و ) c j , j i ( j 1)( j i 1چگالی
مفصلهای دو متغیره با پارامترهای )  j , j i ( j 1)( j i 1است .ستاده خارجی d-1 ،درخت است در
حالی که ستاده داخلی ایجاد  d-iجفت مفصل در هر درخت i=1,…,d-1است .برای حالت d

بعدی ،جفتها در یک  D-Vineبرای هر درخت به صورت زیر تعیین می شوند:

()7

Tree1
Tree2
Tree3
Tree d - 1

(1,2), (2,3), (3,4),…, (d - 1, d),
(1,3 | 2), (2,4 | 3),…, (d - 2, d | d - 1),

(1,4 | 2,3), (2,5 | 3,4),…, (d - 3, d | d - 2, d - 1),


 (1, d | 2,…, d - 1).

Drawable Vine

1
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شکل ( )1مثالی از حالت  5بعدی یک D-Vine
(منبع :برچمن و اسکپسمیر)2012،

به منظور ایجاد درختوارههای بعدی باید ورودی برای آنها ایجاد کرد بنابراین میتوان از قضیه
اسکالر استفاده کرد و یک توزیع توأم یکتای  Fبا  nمتغیر با چگالی رابطه ( )8را در نظر گرفت.



() 8



n1

n

) f1...n ( x)   f k ( xk ) cCe ,a ,Ce ,b |De FCe ,a |De ( xCe ,a | xDe ), FCe ,b |De ( xCe ,b | xDe
i 1 eEi

k 1

که در آن ) e={a,b} ،x=(x1,…,xnو }  xDe  {xi | i  Deاست و  fkنشاندهنده چگالی Fk

برای  i=1,…,nاست De .مجموعه مشروط کننده یک یال که از اشتراک دو گره و  Ce ,aو
 Ce ,bمجموعههای «مشروط شونده» یک یال  eiهستند که از تمایز تقارنی دو مجموعه
بهدست میآیند .مجموعههای مشروطکننده و مشروطشده همه یالهای  ، vدر مجموعهای به
نام مجموعه محدود 1گردآوری شدهاند .برای بهدست آوردن توزیعهای شرطی
و ) ( xCe ,b | xDe

) FCe ,a |De ( xCe ,a | xDe

 FCفرض میشود که  e = {a, b} E iبا }  ، a  {a1 , a2 }, b  {b1 , b2یالی

e , b | De

است که  Ce,aرا به  Ce,bبا متغیرهای مفروض  Deمتصل میکند .جو ( )1997نشان داد که:





) CCa |Da FCa , a1 |Da ( xCa , a1 | xDa ), FCa , a2 |Da ( xCa , a2 | xDa

() 9



) FCa , a2 |Da ( xCa , a2 | xDa

درخت بهدست آمدهاند .بهطور مشابه ) ( xCe ,b | xDe
) ( xCe ,a | xDe

e , a | De



)  h FCa , a1 |Da ( xCa , a1 | xDa ), FCa , a2 |Da ( xCa , a2 | xDa

که در آن )  FCa ,a |Da ( xCa ,a | xDaو ) ( xCa ,a | xDa
2
1
1

 FCو

FCe , a |De ( xCe , a | xDe ) 

) FCe ,b |De ( xCe ,b | xDe

a ,a2 | Da

 FCبه صورت عطفی و درخت به

 FCبهدست میآید.

e ,b |De

متغیرهای تغییر شکل یافته هستند که از آنها به

منظور ایجاد داده در درختوارههای بعدی و شبیهسازی استفاده میشود (v, B, ) .نماینده یک
مفصل تاکی شکل منظم است v .ساختار یک مفصل تاکی شکل منظم با n
Constraint

1
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بعد B  {Be | i  1,..., n 1; e  Ei } ،یک مجموعه از مفصلهای  Beدو متغیره که جفت
مفصل نامیده میشود و  پارامترهای جفت مفصلها ،هستند .این مشخصات بیان میکند که
برای کار با یک مفصل تا کی شکل منظم ،باید سه انتخاب صورت گیرد .انتخاب اول مربوط به
ساختار درختی ،انتخاب دوم مربوط به انتخاب جفت مفصلها و انتخاب سوم چگونگی برآورد
پارامترهای مربوط به این جفت مفصلها هستند.
برای یک ساختار درختی مفصل تاکی شکل منظم مشخص  vو خانوادههای جفت مفصلی
)  B=B( vچالش اساسی برآورد پارامترهای ))    ( B(vمفصل تاکی شکل منظم برای
دادههای مشاهده شده  x  ( x1 ,..., xN )' R Nnاست .نکته مهم این کار تابعهای توزیع
شرطی  FC |Dکه به مفصلهای درختهای قبلی وابسته هستند ،میباشد .به طور کالسیکی
e

e ,a

پارامترهای یک مدل آماری اغلب با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد میشود .این
بدان معنی است که پارامترهای مفصل تاکی شکل منظم ،یعنی  و پارامترهای توزیعهای
حاشیهای به وسیله تابع حداکثر درستنمایی با رابطه ( )10برآورد میشوند .زادو و همکاران
( )2014تابع درستنمایی یک مفصل تاکی شکل منظم را به صورت رابطه ( )10تعریف کردند:
N

()10

) L(v, B, )   f1:d ( xk | v, B,
k 1

برای مفصلها ،بهویژه اگر  n>2باشد ،تعداد پارامترهای برآوردی ممکن است بیش از حد زیاد
باشد .از آنجاییکه یک واین  nبعدی تجزیه شده n(n-1)/2 ،مفصل دو متغیره با پارامترهای
مربوطه تولید میکند ،برآورد حداکثر درستنمایی توأم ( )JMLپارامترهای مفصل تاکی شکل
منظم میتواند چالش زیادی داشته باشد .از این رو ،روش ( SMیا توالی )1پیشنهاد میشود .این
روش طریقه درخت به درختی را در پیش میگیرد ،با درخت اول شروع میکند و پارامترهای
جفت مفصلهای درخت اول را با استفاده از حداکثر درستنمایی مبتنی بر تغییر شکل
مشاهدهها برآورد میکند .سپس در درخت دوم باید پارامترهای مفصلهای شرطی را برآورد
کرد .برای این منظور از مشاهدات ساختگی رابطه ( )9و پارامترهای برآورد شده جفت
مفصلهای درخت اول استفاده میشود .بهطور مشابه ،این کار برای دیگر مفصلها انجام
میپذیرد .توجه شود که این استراتژی فقط برآورد مفصلهای دو متغیره را دربرمیگیرد و
بنابراین از نظر محاسباتی بسیار سادهتر از برآورد حداکثر درستنمایی توأم همه پارامترها به
Sequential Method

1
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صورت یکجا است .همچنین ،اگر برآورد حداکثر درستنمایی توأم مد نظر باشد ،روش توالی
میتواند برای بهدست آوردن ارزشهای اولیه برای بهینهسازی کمی استفاده شود.
با فرض اینکه یک ساختار مناسب واین  vگزینش شده است ،پرسشی که مطرح میشود این
است که چگونه جفت مفصل مناسب  Ci ( e), j (e)|Dو پارامترهای آنها برای دادههای  xانتخاب
e

شود .گزینش خانواده مفصل میتواند به صورت اختیاری باشد ،یعنی از طبقههای پرکاربرد
ارشمیدسی و ضمنی باشد (زادو و همکاران .)2014 ،ولی بهطور معمول برای گزینش نوع
مفصل یک سری ابزار گرافیکی و ابزار تحلیلی وجود دارد که ابزارهای تحلیلی مانند آمارههای
 AICو  BICدارای اعتبار بیشتری میباشند.
خانوادههای جفت مفصلی ) B  B(vو پارامترهای آنها ))    ( B(vهر دو به ساختار درختی
واین  vوابسته هستند .ولی شناسایی درختوارههای مناسب برای ساخت مدل مفصلهای تاکی
مشکل است .برای یک حالت  dبعدی ،تعداد  ،  d   (d  2)! 2 d 22 مفصل تاکی شکل منظم
2 
 

می توان تعریف کرد .این بدان معنی است که حتی اگر جفت مفصلها و پارامترها شناخته شده
باشند ،تعداد مدل های مختلف هنوز هم بسیار زیاد خواهند بود .حتی اگر انتخاب به زیر
طبقههای  C-Vineو  D-Vineها محدود شود ،ازآنجاییکه هنوز !  dنوع مختلف از این دو
2

مفصل وجود دارد ،این مشکل به قوت خود همچنان باقی خواهد بود .با این حال الزم به ذکر
است که مفصلهای  C-Vineو  D-Vineمناسبترین انوع هستند .با این وجود الزم به توضیح
است که چگونه  D-Vineها میتوانند برای مجموعه دادههای دلخواه انتخاب شوند .برای این
منظور دو روش کلی توالی و گزینش درخت با توالی بیزین وجود دارد .روش توالی که در
ادبیات کاربرد بیشتری نسبت به روش توالی بیزین دارد ،یک رویه توالی درخت به درخت را با
توجه به شرط مجاورت در هر مرحله ،در پیش میگیرد (زادو همکاران .)2014 ،در رویه توالی
درخت به درخت بهطور معمول برمبنای حداکثر مجموع قدر مطلق تاو کندال تصمیمگیری
می شود .با توجه به آنچه که گفته شد به منظور شبیهسازی عملکرد گندم دیم در سال بعد با
توجه به متغیرهای آبوهوایی مراحل زیر دنبال خواهد شد:
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 .1ایجاد دادههای مفصل :مجموعه دادههایی که با آنها کار میشود باید توزیعهای حاشیهای
یکنواخت در ] [0,1داشته باشند که دادههای مفصل نامیده میشوند .برای این منظور
میتوان از تابع توزیع تجمعی تجربی )ECDF( 1استفاده کرد.
 .2برآورد توزیع توأم متغیرهای آبوهوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از مفصل .D-Vine
 .3شبیهسازی با توجه به توزیع توأم :شبیهسازی از مفصلهای تاکی شکل منظم توسط بدفورد
و کوک ( )2001مورد بحث قرار گرفته است .الگوریتم کلی برای نمونه برداری  nمتغیر
وابسته یکنواخت ] [0,1برای  C-Vineبه صورت زیر است:
اول ،نمونه برداری از  u'1 ,...u' nمتغیر یکنواخت مستقل در ] [0,1صورت میگیرد و سپس در
روابط زیر قرار داده میشود:
 x1  u '1

1
)  x2  F (u '2 x1

1
)  x3  F (u '3 x1 , x2


)  xn  F 1 (u 'n x1 ,..., xn1


()11

به منظور تعیین )  F ( xi x1 ,..., xi 1برای هر  ،jاز تابع  hدر رابطه ( )9به صورت عطفی برای
ساختار مفصل تاکی شکل منظم ،استفاده میشود.
 .4تعیین توزیع حاشیهای متغیرها :وقتی متغیرهای شبیهسازی شده به صورت دادههای مفصل
در فاصله بسته ] [0,1بهدست آمدند ،به منظور برگرداندن آنها به فرم واقعی میتوان از
«وارون تابع توزیع تجمعی» هر متغیر استفاده کرد .لذا الزم است ابتدا توزیع حاشیهای
متغیرها را مشخص کرد .برای این منظور از آزمونهایی مانند «کولموگروف-اسمیرنف،»2
«اندرسون-دارلینگ »3و «خی-دو »4استفاده میشود.
طراحی و قیمت گذاری قراردادهای بیمه شاخص:
الف .حق بیمه قرارداد :از آنجا که هدف تعیین حق بیمه برای سال آتی است ،باید میزان
خسارت پرداختی مورد انتظار در سال آتی محاسبه شود .برای این منظور ،تابع توزیع توأم
عملکرد محصول و شاخصهای آبوهوایی استفاده میشود .بنابراین نخست تابع توزیع مناسب
1

Empirical Cumulative Distribution Function
Kolmogorov–Smirnov test
3
Anderson–Darling test
4
Chi-Squared test
2
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متغیرها تعیین میشود و مقادیر شبیهسازی شده متغیر عملکرد بهدست میآید .پیشبینی
درباره میزان عملکرد برای سال آینده نیز با استفاده از مدل  ARIMAانجام میگیرد .با
استفاده از مقادیر پیشبینی شده مقادیر بحرانی عملکرد محصول در چهار سطح پوشش ، 50
 90 ،80و 100درصد به صورت زیر خواهد بود:
yC  y fcast  COV
()12
که در آن  y fcastمیزان عملکرد محصول پیشبینی شده و  COVمیزان پوشش بیمهگر در
چهار سطح پیش گفته است .در نهایت مشاهدات شبیهسازی شده عملکرد محصول با میزان
بحرانی بهدست آمده مقایسه میشود .پرداخت غرامت نیز ،هنگامی صورت میگیرد که میزان
عملکرد محصول از میزان بحرانی در نظر گرفته شده کمتر باشد .میزان مورد انتظار خسارت
محصول برابر با میانگین انحرافهای اندازهگیری شده ]) [Max( y c  y,0است .بنابراین
میزان غرامت مورد انتظار برابر  Ave[Max( y c  y,0)] * Pاست P .قیمت از پیش تعیین
شده است .میزان حق بیمه خالص به صورت زیر محاسبه میشود (افقی:)1390،
= Ave[Max( y c  y,0)] * Pحق بیمه خالص
()13
به تقریب ،همیشه بیمهگر به سبب وجود هزینههای اجرایی بیمه ،طبقهبندی کشاورزان به
گروههای ریسکی مختلف و حفظ مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی برای رویارویی با زیانهای
پیشبینی نشده و خطرهای فاجعهآمیز ،مبلغی را به حق بیمه واقعی اضافه میکند (سالمی و
همکاران .)1387 ،این مبلغ که در اصطالح به «عامل سربار (یا فاکتوربارگذاری »)1معروف است
به صورت درصدی از حق بیمه خالص بیان میشود .حق بیمه واقعی را میتوان به شکل زیر
محاسبه کرد:
()14

=حق بیمه واقعی

ب .تابع غرامت قرارداد :به منظور تبیین تابع غرامت ،در ابتدا الزم است شاخصی که
بیشترین همبستگی را با عملکرد دارد ،تعیین شود برای این منظور از پارمتر توابع مفصل
استفاده خواهد شد .تابع ) g(iبه عنوان تابع غرامت پرداخت شده به شرط مقدار شاخص آب و
هوایی  iاست  .دو روش به منظور طراحی ساختار پرداخت غرامت وجود دارد .در روش اول،
پرداخت غرامت در زمان «کاهش شاخص آب و هوا» نسبت به مقدار آستانه انجام میشود .این

Lodging Factor

1
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روش برای محصوالتی مناسب است که کاهش شاخص اثرهای منفی بر رشد محصول میگذارد.
در حالی که در روش دوم پرداخت غرامت در زمان «افزایش شاخص آب و هوا» نسبت به مقدار
آستانه صورت میپذیرد .انتخاب نوع روش به مراحل فنولوژیکی محصول بستگی دارد.
 .1کاهش شاخص آب و هوا 1:تابع غرامت به صورت رابطه ( )15تعریف میشود .غرامت هنگامی
پرداخت میشود که مقدار مشاهده شده شاخص آب و هوا  iبراساس ایستگاههای هواشناسی
کمتر از مقدار آستانه * iباشد ،L .حداکثر تعهد بیمهگر است و هنگامی پرداخت میشود که
مقدار شاخص مشاهده شده ،کمتر از مقدار حد  2باشد.
()15

L,
) ( if i  

 i * -i
g (i )  L
)*, (if   i  i
 i * -
0,
)*(if i  i

 .2افزایش شاخص آب و هوا 3:تابع غرامت آن به صورت رابطه ( )16خواهد بود .از این رابطه
میتوان دریافت که غرامت هنگامی پرداخت میشود که مقدار مشاهده شده شاخص آب و هوا i
بر پایه آمار ایستگاههای هواشناسی بیشتر از مقدار آستانه * iباشد .پرداخت حداکثر تعهد
بیمهگر وقتی صورت میگیرد که مقدار شاخص مشاهده شده ،بیشتر از مقدار حد  باشد
(افقی و همکاران.)1390،
()16

L,
) ( if i  

* i-i
g (i )  L
) , (if i *  i  
*  i

)*( if i  i
0,

1

Index Deficiency
Stop-Loss
3
Index Increasing
2
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تعهد بیمه
گر
L

ح
شاخص آب و
آستا
هوا
 :1تابع غرامتنهدر حالت کاهشد شاخص آب و هوا

تعهد بیمه
گر
L

ح
آستا
شاخص آب و
د
نه
هوا
 :2تابع غرامت در حالت افزایش شاخص آب و هوا

شکل ( )2تابع غرامت

متغیرهای آب و هوایی استفاده شده در این تحقیق شامل «دمای هوای میانگین»« ،بارش
تجمعی» و «رطوبت نسبی میانگین» برای دوره رشد (اول فروردین تا آخر تیر) و «سرعت باد
حداکثر» برای دوره برداشت (اول تیر تا آخر مرداد) است .عملکرد گندم دیم نیز برای رقم
سرداری در شهرستان میانه در نظر گرفته شده است که متغیرهای عملکرد و آب وهوایی در
سالهای زراعی  1366-92به ترتیب از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان
آذربایجانشرقی گردآوری شدند.

نتایج و بحث
تعیین ساختار وابستگی متغیر عملکرد با شاخص های آب و هوایی :ابتدا به منظور سادهسازی
محاسبات به متغیرهای استاندارد شده با تابع توزیع تجمعی تجربی ،به صورت زیر یک شماره
نسبت داده میشود:
YECDF=1، TECDF=2، CRIECDF=3, RHECDF=4, UECDF=5

پنج متغیر نامگذاری شده مجموعه گرههای (} )N1={1,2,3,4,5درخت اول را تشکیل میدهند.
برای تعیین رتبه متغیرها در مدل  D-Vineضریب همبستگی تاو کندال تجربی همه جفت
متغیرها محاسبه میشود و در نهایت رتبهبندی با توجه به بیشترین مجموع قدر مطلق ضریب
همبستگی تاو کندال تعیین میشود .با توجه به اینکه پنج متغیر در مدل وجود دارد ،تعیین
رتبه متغیرها در ساختار  D-Vineمستلزم بررسی 5!/2=60حالت است .نتایج مربوط به محاسبه
ضریب همبستگی تاو کندال در جدول ( )1گزارش شده است.
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جدول ( )1نتایج مربوط به تاو کندال
متغیرها

1

2

3

4

5

1
2

-

-0/253
-

0/148
-0/218

0/277
-0/483

-0/131
-0/164

-

0/465

-0/079

-

0/007

3
4

-

5
منبع :یافتههای تحقیق

با بررسی  60حالت بهترین رتبهبندی برای یک ساختار درختی  D-Vineبه ترتیب متغیرهای 5
(سرعت باد حداکثر)( 1 ،عملکرد)( 2 ،دما)( 4 ،رطوبت نسبی) و ( 3بارش تجمعی) است .در
این حالت در درخت اول حداکثر مجموع قدر مطلق ضریب همبستگی تاو کندال برابر با1/332
است .با توجه به رتبهبندی تعیین شده میتوان مجموعه درختوارههای  D-Vineرا در شکل ()3
مالحظه کرد.
4,3
درخت اول

درخت دوم

درخت سوم

3

1,2

2,4

1,4|2

2,3|4

5,4|1,2

1,3|2,4
2,3|4

5,2|1
5,1

1,2

2,4

4,3

1

2

4

5,1
5

5,2|1

1,4|2

5,3|1,2,4
درخت چهارم

1,3|2,4

5,4|1,2

شکل ()3مجموعه درختوارههای D-Vine

به منظور گزینش خانواده مناسب جفت مفصلی برای یک ساختار درختی  D-Vineاز آمارههای
 AICو  BICاستفاده شد .برآورد پارامترهای جفت مفصلها با استفاده از دو روش  SMو JML
صورت گرفت .نتایج بهدست آمده از برآورد پارامترها در جدول ( )2گزارش شده است .بنابر
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نتایج بهدست آمده توسط آماره لگاریتم درستنمایی ،روش  JMLبهتر از روش  SMبوده،
بنابراین برای ترسیم ساختار درختی  D-Vineاز نتایج مربوط به  JMLاستفاده خواهد شد.
ساختار درختی مدل  D-Vineیا تابع توزیع چگالی توام متغیر عملکرد و شاخصهای آبوهوایی
بعد از برآورد پارامترهای جفت مفصلی در شکل ( )4نشان داده شده است .در ساختار درختی
شکل ( )4عبارت اول خانواده مفصل ،عبارت دوم ضریب همبستگی تاو کندال و عبارت آخر
ضریب پارامتر برآورد شده خواهد بود.
جدول ( )2نتایج برآورد پارامترهای جفت مفصلها
درخت

پارامترها

P5,1
P11,2
P21,2
اول
P2,4
P14,3
P24,3
P5,2|1
دوم
P1,4|2
P2,3|4
P5,4|1,2
سوم
P1,3|2,4
چهارم
P5,3|1,2,4
Log-likelihood
منبع :یافتههای تحقیق

خانواده گزینش
شده

ضرایب برآوردی SM

ُُانحراف معیار

ضرایب برآوردی JML

-0/121
-1/925

0/08

-0/121

0/68
0/11

-1/918
-0/912

-5/083
1/467
1/498

1/53
0/01
0/56

-5/089
1/557
1/494

گاوسی
فرانک
گاوسی

-0/097
2/955
-0/106

0/08
1/47
0/12

-0/097
2/956
-0/106

گاوسی
فرانک

-0/007
-0/997

0/08
1/2

-0/007
-1

گاوسی

-0/083

0/1

-0/083

گاوسی
جو-فرانک
فرانک
جو-کالیتون

-0/935

41/398

41/906
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شکل( )4مجموعه درختوارههای برآورد شده  D-Vineبین عملکرد گندم دیم و شاخصهای آب و
هوایی
منبع :یافتههای تحقیق

تعیین توزیع حاشیهای مناسب برای متغیر عملکرد :پیش از شبیهسازی دادههای عملکرد
با تابع توزیع توام مدل  D-Vineالزم است توزیع حاشیهای متغیر عملکرد گندم تعیین شود .به
منظور بررسی انطباق توزیع تجربی یک متغیر بر توزیعهای نظری از آزمونهای «کولموگروف–
اسمیرنف» «،اندرسون -دارلینگ»و «خی -دو» استفاده میشود .برای انجام دقیق این بررسی از
میان توزیعهای نظری مشهور 65 ،توزیع نظری در نظر گرفته شد .پس از محاسبه آمارههای
آزمونهای سه گانه یاد شده برای این  65توزیع با استفاده از نرمافزار  ،EasyFit 5.5بهترین
نامزدها (کاندیدها) از نظر انطباق توزیع نظری بر توزیع تجربی متغیر عملکرد گندم دیم
شهرستان میانه به ترتیب به قرار جدول ( )3بهدست آمده است.
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جدول ( )3توابع توزیع نظری با بیشترین انطباق با توزیع تجربی متغیر عملکرد گندم دیم
آزمون کولموگروف-
اسمیرنف

آزمون اندرسون-
دارلینگ

آزمون خی-دو

آماره

0/058

0/131

0/075

Wakeby

P-value

0/999

-

0/994

(ویکبای)

مقدار بحرانی

توزیع

نخستین
نامزد

دومین
نامزد

( )   %5

0/259

2/501

7/814

آماره

0/112

0/308

0/321

Weibull

P-value

0/858

-

0/956

(وایبل)

مقدار بحرانی

0/259

2/501

7/814

( )   %5

ماخذ :یافتههای تحقیق

بررسیهای صورت گرفته در این زمینه مانند پژوهش گودوین ) 2012( ،و بوکوشوا ()2010
توزیع وایبل را به عنوان توزیع مناسب برای عملکرد محصول گزینش کردهاند .در حالی که در
این پژوهش توزیع وایبل به عنوان دومین نامزد مناسب است  .از این رو با توجه به نتایج فوق و
نیز پژوهشهای پیشین ،هر دو توزیع ویکبای و وایبل برای متغیر عملکرد گندم دیم میانه در
نظر گرفته شد که مشخصات این دو توزیع به قرار زیر خواهند بود:
)yeild ~ WAK(  308.31,  1475.6,   3.2585,   327.58,  -0.47761
)yeild ~ WEB(  3.2723,   960.82
که در توزیع ویکبای ،  ،پارامتر موقعیت  ،  ،1پارامترهای مقیاس 2و   ، پارامترهای
شکل 3هستند .در توزیع وایبل نیز  و  به ترتیب پارامترهای شکل و مقیاس میباشند.
شبیهسازی عمکرد گندم :پس از بهدست آوردن توزیع توام مناسب ،الزم است که متغیر
عملکرد شبیهسازی شود؛ لذا  10،000متغیر تصادفی از دادهها با استفاده از الگوی D-Vine
تولید میشوند .با توجه به اینکه دادههای شبیهسازی شده به صورت دادههای مفصل یعنی در
فاصله بسته صفر و یک میباشند ،الزم است به سطح تجربی خود برگردانده شوند که برای این
منظور از وارون تابع توزیع تجمعی هر توزیع استفاده میشود .میزان میانگین شبیهسازی شده
عملکرد با استفاده از دادههای شبیهسازی شده با توجه به توزیع وایبل برای سال آتی
 :Location parameter 1پارامترهایی مانند میانگین ،مد و میانه جز این دسته از پارامترها میباشند.
 Scale 2پارامترهایی که بر روی پراکندگی توزیع اثر میگذارند.
 :Shape 3این پارامتر بیشتر بر روی شکل توزیع اثر میگذارند.
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 862/1965کیلوگرم در هکتار و با توجه به توزیع ویکبای  876/042کیلوگرم در هکتار
میباشد.
پیشبینی عملکرد سال آتی گندم دیم :در جدول ( )4نتایج مربوط به آزمون مانایی با استفاده
از آزمون دیکیفولر تعمیمیافته ( )ADFو میزان پیشبینی شده متغیر عملکرد گندم دیم (برای
سال زراعی  )1392-93نشان داده شده است .نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیر عملکرد
نشان داد که سری مربوطه در سطح معنیداری یک درصد مانا است .همچنین آمارههای
آکائیک و شوارتز -بیزین نشان دادند که بهترین حالت برای توضیح سری زمانی عملکرد ،فرآیند
) ARIMA(1,0,0است .با توجه به جدول ( )4میزان پیشبینی شده متغیر عملکرد گندم دیم
در شهرستان میانه برای سال زراعی آتی  871/73کیلوگرم در هکتار میباشد.
جدول ( )4نتایج آزمون مانایی و پیشبینی متغیر عملکرد گندم دیم میانه
آماره آزمون ِADF
مقدار بحرانی در سطح 1
درصد
مقدار بحرانی در سطح 5
درصد
مقدار بحرانی در سطح
 10درصد

-4/135

مدل مناسب برای توضیح سری عملکرد

)ARIMA(1,0,0

-2/5

آماره آکائیک

368/59

-1/714

آماره شوارتز-بیزین

372/36

-1/319

میزان پیشبینی شده

871/7334

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج مربوط به حق بیمه قرارداد :نتایج مربوط به مقدار بحرانی عملکرد از رابطه YC

 =YF.COVبهدست میآید .قیمت در این پژوهش برابر با قیمت تضمینی گندم در سال زراعی
1391-92که معادل  10500ریال بوده ،در نظر گرفته شده است .جدول ( )5مقادیر حق بیمه
را در سطوح پوشش  90 ،80 ،50و  100درصد به ترتیب برای توزیع ویکبای و وایبل نشان
میدهند.
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جدول ( )5مقادیر حق بیمه محاسبه شده برای گندم دیم
توزیع

سطح پوشش

مقادیر بحرانی

]Ave[max(yc-y),0

حق بیمه
عادالنه(ریال)

حق بیمه
واقعی(ریال)

ویکبای

100
90
80
50

871/7334
784/5601
697/3867
435/8667

113/14
77/29
49/61
4/95

1187988
811579/7
520944/1
51975/37

1319986
901755/2
578826/8
57750/41

وایبل

100
90
80
50

871/7334
784/5601
697/3867
435/8667

124/16
83/75
52/98
7/89

1303665
879412/8
556371
82819/67

1448517
977125/3
618190
92021/86

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که جدول ( )5نشان میدهد نتایج مربوط به دو توزیع به یکدیگر نزدیک هستند.
نتایج بهدست آمده از حق بیمه محاسبه شده در این طرح کمتر از طرح سنتی یعنی 860000
ریال در سطح پوشش  80درصد است .همچنین برابر انتظارهای پیشین با کاهش سطح پوشش
بیمه ،حق بیمه نیز کاهش مییابد.
نتایج مربوط به تابع غرامت :به منظور طراحی تابع غرامت ،باید شاخصی را گزینش کرد که
بیشترین همبستگی را با عملکرد محصول داشته باشد .برای بررسی همبستگی شاخصهای
آبوهوایی با عملکرد از پارامتر توابع مفصل کالیتون ،گامبل ،فرانک و گوسی استفاده میشود.
پس از محاسبه ضریب همبستگی تاو کندال ،مقدار پارامتر توابع مفصل ،با استفاده از نرم افزار
 MATLABبه ازای زوج متغیر تصادفی شاخصهای آب و هوایی و عملکرد محصول ،به صورت
جدول ( )6گزارش شده است.
جدول ( )6برآورد پارامتر توابع مفصل
متغیرها

تابع کالیتون

تابع گامبل

تابع فرانک

تابع گوسی

عملکرد-دما
عملکرد-بارش تجمعی

0/676
0/347

1/338
1/173

-2/004
1/355

-0/386
0/23

عملکرد-رطوبت نسبی

0/767

1/383

2/665

0/422

عملکرد-سرعت باد حداکثر

0/302

1/151

-1/199

-0/204

منبع :یافتههای تحقیق

بنابر نتایج جدول ( )6متغیر رطوبت نسبی بیشترین همبستگی را با عملکرد محصول دارد ،در
نتیجه این شاخص به عنوان متغیر مورد نظر در طراحی تابع غرامت مورد استفاده قرار گرفت.
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به منظور طراحی تابع غرامت ،نخست باید مقادیر آستانه و حد را بهدست آورد ،که به صورت
زیر میباشد:
مقدار آستانه (مقدار میانگین رطوبت نسبی با توجه به اطالعات گذشته)=  43/91درصد
مقدار حد (حداقل مقدار رطوبت نسبی با توجه به اطالعات گذشته)=  23/07درصد
حداکثر تعهد بیمهگر ،بستگی به تجربههای گذشته ،سیاست بیمهگران و دیگر موارد دارد که
بسته به حق بیمه به صورت بخشی از هزینههای تولید یا ارزش تولید از سوی بیمهگر تعیین
میشود .در اینجا حداکثر تعهد بیمهگر به صورت درصدهای مختلف ارزش عملکرد بحرانی بر
پایه سطوح مختلف پوشش به صورت جدول ( )7محاسبه شده است.
جدول ( )7مقادیر حداکثر تعهد بیمهگر
سطوح پوشش

مقادیر بحرانی عملکرد
(کیلوگرم در هکتار)

حداکثر تعهد بیمهگر*
(ریال)

100
90
80
50

871/7334
784/5601
697/3867
435/8667

9153201
8237881
7322561
4576600

منبع :یافتههای تحقیق،
*حداکثر تعهد بیمهگر از حاصل ضرب قیمت تضمینی  10500ریال در مقادیر بحرانی عملکرد به دست میآید.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بیمه محصوالت کشاورزی بر پایه شاخص آبوهوایی ،بسیاری از نارساییهای بیمه سنتی را
ندارد و چالشهای ناشی از اطالعات نامتقارن را برطرف میسازد و در کشورهای پیشرفته و
درحال توسعه نتایج رضایت بخشی از اجرای آن بهدست آمده است .با توجه به برتریهای این
طرح بیمهای ،در این پژوهش اقدام به طراحی بیمه شاخص آبوهوا گندم دیم در شهرستان
میانه شد .برای این منظور دادههای مربوط به عملکرد و متغیرهای آبوهوایی در سالهای
زراعی  1366-92به ترتیب از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان
آذربایجانشرقی گردآوری شد .در چند سال اخیر ،توابع مفصل تاکی شکل به عنوان
مناسبترین روش برای اندازه گیری ساختار وابستگی و بیان تابع توزیع توام در زمینههای
مختلف مالی و بیمه معرفی شدهاند .بنابراین در این پژوهش برای شبیهسازی عملکرد گندم دیم
از این توابع مفصل استفاده شد .همچنین به منظور پیشبینی عملکرد از الگوی ARIMA
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استفاده شد .در طراحی تابع غرامت نیز از پارامتر توابع مفصل ارشمیدسی و گوسی استفاده
شد.
نتایج بهدست آمده از حق بیمه محاسبه شده در این طرح همانند پژوهش قهرمانزاده و
همکاران ( ،)1393کمتر از طرح سنتی (که برای سال زراعی  860000 ،1393-94ریال است)
یعنی بیمه عاملهای خطر عمومی و خشکسالی است .معقول بودن حق بیمه طرح بیمه شاخص
آبوهوا ناشی از توانایی این طرح بیمهای در کاهش نارساییهای ناشی از مخاطرههای اخالقی و
گزینش نامساعد است .طبیعی است که پایین بودن حق بیمه آبوهوایی عاملی مثبت در جذب
زارعین به بیمه آبوهوا است ،از سویی ،از آنجاییکه  65/6درصد حق بیمه را دولت میپردازد،
پایین بودن حق بیمه این سیستم بیمهای بسیاری از هزینههای دولت را کاهش میدهد و این
امکان را فراهم میآورد که دولت در دیگر کارهای زیربنایی کشاورزی سرمایهگذاری نموده و
زمینه را برای رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نتیجه دیگر بخشهای اقتصادی کشور فراهم
آورد.
در این پژوهش ،خسارت مورد انتظار حدود  12/97درصد عملکرد بحرانی بهدست آمد که
براساس پژوهش گودوین( )2012چنین خسارتی برای محصوالت دیم مورد انتظار است به
طوری که او نیز در بررسی خود خسارت مورد انتظار را  11/17درصد محصول بهدست آورد؛ در
حالیکه این خسارت در پژوهش افقی و همکاران ( )1390حدود  7درصد بهدست آمده است
که یکی از دالیل پایین بودن خسارت را میتوان در گزینش روش بررسی یعنی بهکارگیری
توابع مفصل ساده به جای مفصل تاکی شکل در نظر گرفت .نتایج مربوط به طراحی تابع غرامت
نیز نشان داد متغیر رطوبت نسبی بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم دیم میانه دارد که
مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب  51/83و  23/07درصد میباشد .با توجه به مطالب یاد شده
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1از آنجاییکه متغیرهای آبوهوایی استفاده شده در این پژوهش رفتار نوسانی داشتند،
بدیهی است شرایط آبوهوایی در یک منطقه به مرور زمان دچار تغییرپذیریهای اساسی
شود و از یک منطقه به منطقه دیگر تغییر میکند؛ بنابراین برای کاهش ریسک پایه توصیه
میشود این پژوهشها هر چند سال یکبار برای یک منطقه تکرار شود و مناطق همگن از
نظر شرایط آبوهوایی در این طرح بیمه گنجانده شوند.
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 .2در این پژوهش متغیر رطوبت نسبی در مرحله رشد بیشترین همبستگی را با متغیر عملکرد
داشت در حالی که احتمال وقوع خسارت در مراحل کاشت و برداشت نیز وجود دارد و بسته
به مرحله فنولوژیک تاثیر شاخصهای آبوهوایی متفاوت خواهد بود ،لذا توصیه میشود
برای هر مرحله رشد ،نظام حق بیمه و پرداخت غرامت به صورت مجزا طراحی شود.
 .3توصیه میشود برای افزایش کارایی این طرح بیمهای روشهای موفق گزینش شده توسط
دیگر کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه برای طراحی تابع غرامت و چگونگی پرداخت
خسارت مورد بررسی قرار گیرد و این تجربهها را در نمونه کوچک در کشور اجرا کنند و در
صورت موفق بودن اینروشها آن را به کل کشور تعمیم دهند.
 .4برای اینکه این طرح بیمهای موفقیتآمیز باشد الزم است خسارت انتظاری با دقت بیشتری
ارزیابی شود؛ لذا در شبیهسازی تابع توزیع توام ،باید در حد امکان ،همه شاخصهای
آب وهوایی موثر بر عملکرد محصول دیم را شناسایی و وارد کرد ،تا خسارت ارزیابی شده به
واقعیت نزدیک باشد و کشاورز رغبت کافی برای شرکت در این طرح بیمهای از خود نشان
دهد.
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