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ای با استفاده از روش تعیین نرخ حق بیمه عملکرد منطقه

 در  گندم و جوناپارامتریک: مطالعه موردی محصوالت 

 استان آذربایجان شرقی
 

 1زاده و قادر دشتیطراوت عارف عشقی، حسین راحلی، محمد قهرمان 
  62/1/1331 تاریخ پذیرش:                                                                                  31/1/1331 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 سبهای مناروشبوده و ناگزیر به استفاده از  روبرودرآمدی  هاینوسانتولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با 

وضعیت  ضمن بررسی این پژوهشاطمینان حاکم هستند. نبود  گاهیبا شرایط ریسکی و  برای رویاروییمدیریتی 
 ،د منطقهعملکربیمه  ن شرقی،اجگندم و جو در استان آذربای (استراتژیک) راهبردی کشاورزی برای دو محصول بیمه

. کندیمبه روش ناپارمتریک تعیین را نرخ حق بیمه آن داده و مدنظر قرار را عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین ه ب
ای برای مدلسازی ریسک عملکرد گندم و جو استفاده شد، بدین صورت رهیافت متداول دو مرحلهبدین منظور از 

گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد توزیع احتماالتی آن با بهره پس از آنها روندزدایی شده و عملکرددر آغاز که 
ر سطح د ،محاسبه شد. نتایج نشان دادو واقعی و حق بیمه حق بیمه منصفانه نرخ . در نهایت احتمال خسارت، شد

ق های حخبرای محصول گندم در نواحی مختلف نر، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی ،درصد 56پوشش 
درصد در  9/3درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از  1/3درصد در شهرستان اهر تا  5/1بیمه واقعی از 

درصد  9/4درصد در شهرستان اهر تا  3/1درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از  3/9 شهرستان اهر تا
درصد در شهرستان سراب متغیر است  9/5درصد در شهرستان مراغه تا  7/2در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 

داختی های پرحق بیمه میزان جویی درصرفه گویایهای ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج که با توجه به نرخ
 ت.گر در بر خواهد داشرا برای کشاورزان و بیمه هاییامر سودمندیاین که . باشدهای موجود مینسبت به حق بیمه

 

 JEL: Q18,C14بندی طبقه

 ای، تابع چگالی کرنل، جو، حق بیمه، گندمبیمه عملکرد منطقهکلیدی:  واژگان

                                           
 آموخته دکتری اقتصادکشاورزی، دانشیاران و استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریزدانش به ترتیب 1

Email: raheli@tabrizu.ac.ir 

 

mailto:Ghahremanzadeh@Tabrizu.ac.ir


 5/1931/شماره 11کشاورزی/جلد اقتصاد  25

 مقدمه
شدید در درآمدهای تولیدکنندگان  هاییپذیریکشاورزی همواره با تغییردر بخش محصول تولید 

 هاییاملشود. عی موثر بر میزان تولید ایجاد میهای بیروناملهمراه است که به دلیل وجود ع

ها های ستادهناخواسته در قیمتهای تغییرپذیریها و همچون شرایط آب و هوایی، آفات، بیماری

و ناگزیر  هبودتولید ن یزانبینی دقیق مشوند تا تولیدکنندگان قادر به پیشها سبب میو نهاده

با ریسک بیابند تا بتوانند ضمن حمایت از خود در این  رویاروییهای مناسبی را برای باشند روش

است که در این بین بیمه محصوالت  روشن. کنندها را مدیریت شرایط نااطمینانی، ریسک

بیمه محصوالت کشاورزی یکی از پذیر از مدیریت ریسک خواهد بود. ناکشاورزی جزء جدایی

با عدم حتمیت و  رویاروییگذاری در بخش و ترین سازوکارهای ایجاد امنیت سرمایهمهم

گذاری و به عبارت دیگر مهمترین ابزار حمایتی برای تبدیل پذیری شدید فعالیت و سرمایهمخاطره

جهان پس  سراسرها در (. دولت1131مدیریت بحران به مدیریت ریسک است )جوادیان و فرزانه، 

 ،اندنتیجه رسیده حمایتی به این پرشمارهای کارهای مختلف مدیریت ریسک و شیوهاز تجربه راه

یریت های دیگر مدتواند به عنوان یک راهکار مناسب جایگزین بسیاری از شیوهبیمه کشاورزی می

یمه ب پایههای مالی به تولیدکنندگان کشاورزی شود. بر همین ریسک و حتی انتقال حمایت

در ابعاد  ایمالحظه شایانهای بسیار سال عمر خود پیشرفت 111محصوالت کشاورزی در حدود 

 نخستین(. 1131زیادی داشته است )سالمی و دوراندیش،  هایدگرگونیمختلف کرده و 

های بیمه محصول فدرال آمریکا است ای ارائه شده در جهان مربوط به سیاستهای بیمهسیاست

ها به آمدند. این برنامه به اجرا در 1311و از دهه  بودهبر پایه عملکرد یا درآمد  به طور عمومکه 

نامیده  (MPCI) 1بیمه محصول چندخطرهدهند که با چندخطر را می رویاروییکشاورزان فرصت 

ی نگامههایی که مبتنی بر عملکرد هستند یک تولیدکننده غرامت را سیاست بیشترشوند. در می

شد. در داشته با کند که عملکردش نسبت به عملکرد نرمال یا عملکرد تاریخی کاهشدریافت می

( برای چهار تا ده سال گذشته APH) 2تعیین سطح تولید نرمال یا تاریخی از تاریخچه تولید واقعی

های مبتنی بر عملکرد در میانه از سیاست پسهای مبتنی بر درآمد شود. سیاستاستفاده می

با کاهش درآمد ناشی از کاهش عملکرد در دوره رشد یا قیمت و  رویاروییبه منظور  1331دهه 

بررسی های اخیر در سال(. 2112شیلدز، ؛ 1333ها توسعه پیدا کردند )گودوین و کر، یا هر دو آن

                                           
1 Multi-Peril Crop Insurance 
2 Actual Production History  
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ی اهبا مشکالت انتخاب اغلبای سنتی اند که محصوالت بیمهزیادی اشاره کردههای و ارزیابی

باشند. اسکیز و همکاران می روروبهنامتقارن  هایدادهی ناشی از ناسازگار و مخاطرات اخالق

های بر این موارد، همچنین با هزینه افزونای سنتی اند که محصوالت بیمه( نیز بیان کرده1333)

 باشندای، با توجه به سختی محاسبه عملکرد بحرانی و میزان کاهش عملکرد مواجه میمعامله

عنوان  باای جدید محصول بیمهنوع یک  1331رو در سال (. از این2111و همکاران ،  )ژانگ

باشد های شاخص محور مییا بیمه عملکرد منطقه که از انواع بیمه GRP 1برنامه ریسک گروهی

اساس مقدار  های شاخص محور برق بیمه و غرامت در بیمهح(. 1333معرفی شد )گودوین و کر، 

که این باشد و از آنجاییجربه شده توسط کشاورز مییک شاخص به نسبت افت محصول ت

باشد مشکالت ناشی از اطالعات نامتقارن های شفاف و مشخص میها براساس منابع دادهشاخص

(. 2111رسد )ژانگ و همکاران، ای بعید بنظر میدر صورت خریداری این نوع محصول بیمه

ابلیت ق بندی ریسک سطح مزرعه نیسته طبقهها نیازی بکه در این نوع بیمه جاییهمچنین از آن

ه وانند بتگذاران نمیکمتری برای انتخاب ناسازگار وجود دارد و به این دلیل که بیمه (پتانسیل)

کند داری بر مقدار واقعی شاخص اثر بگذارند مخاطرات اخالقی مشکلی ایجاد نمیطور معنی

های اداری کمتری دارد چرا که نیازی مه شاخص همچنین هزینهبی(. 2113)دنگ و همکاران، 

ر برای هو میزان عملکرد از دست رفته به بررسی و بازبینی سطح عملکردهای انتظاری مزرعه 

گذاران در این نوع ست که بیمها ایراد اساسی بیمه شاخص این ،. اماندارد را واحد بیمه شده

گذاران با افت ه ممکن است بیمههستند به این معنی ک روروبه 2ای با ریسک پایهمحصول بیمه

دارنده بیمه عملکرد (. 2113شوند ولی غرامتی را دریافت نکنند )دنگ و همکاران،  روروبهمحصول 

 ،گیردزیر عملکرد بحرانی خاص قرار می منطقهواقعی  غرامت را هنگامی که عملکرد ،منطقه

و  او چه مقدار بوده باشد )بارنت عملکرد واقعی میزاناینکه کند، بدون توجه به دریافت می

طور که در توضیح بیمه شاخص ای نیز کشاورزان هماندر این نوع محصول بیمه (.2112همکاران، 

. به منظور کاهش ریسک پایه برای قرارداد روبرو هستندگفته شد با مشکل وجود ریسک پایه 

ممکن  مارشیین شود که بیشترین ای تعبیمه عملکرد منطقه مرزهای منطقه یا ناحیه باید به گونه

(. بیمه 1331را در بر بگیرد )اسکیز و همکاران،  همسانکشاورزان با شرایط آب و هوایی و خاک 

                                           
1 Group Risk Program 
2 basis risk 
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 ، کانادا و مغولستانآمریکا ن ایاالت متحدهچوکشورها هم از ای تاکنون در بسیاریعملکرد منطقه

 (. 2111همراه داشته است )ژانگ و همکاران، ه اجرا شده و نتایج مطلوبی ب

ختلفی م هایبررسی و ارزیابی ،استفاده از رهیافت ناپارامتریک در تعیین نرخ حق بیمه یدر زمینه

اشاره داشت. زیر در ادامه توان به موارد ها میدر خارج از کشور صورت گرفته است که از جمله آن

محصوالت های حق بیمه برای ریسک عملکرد و نرخ منظور ارزیابیه ( ب1333) گودوین و کر

توزیع عملکرد محصول در سطح  برآوردچگالی ناپارامتریک برای  برآوردرهیافت از گندم و جو 

را  محاسبات توانند دقتهای ناپارامتریک میروش ،نتایج نشان داد کردند واستفاده  شهرستان،

( به تحلیل بیمه عملکرد منطقه و بیمه محصول چند 2111افزایش دهند. دنگ و همکاران )

مقایسه دو  انخطره برای محصوالت کتان و نخود در جورجیا و کارولینای جنوبی پرداختند. آن

ای ریارانهغیای و های یارانههای حق بیمه منصفانه بلکه برای حق بیمهنوع بیمه را نه تنها برای نرخ

مگن، هناحتی در نواحی تولید ، با استفاده از رهیافت ناپارامتریک انجام دادند و نتایج نشان داد

( در مطالعه 2113ازاکی و همکاران )باشد. بیمه عملکرد منطقه جایگزینی برای بیمه انفرادی می

بیمه منصفانه  های پارامتریک و ناپارامتریک محاسبه نرخ حقرهیافتاز  با استفاده خود

مورد بررسی در برزیل را برای محصوالت سویا، ذرت و گندم  قراردادهای بیمه عملکرد منطقه

ها در رهیافت ، نرخهای سطح پوششهمهبرای ، نشان داد اننتایج تحقیق آن. قرار دادند

جر های کمتر ممکن است منهای تجربی بیشتر هستند و نرخناپارامتریک نسبت به رهیافت نرخ

ای ( به بررسی تاثیر بیمه عملکرد منطقه2111مالی شوند. ژانگ و همکاران ) هایخسارتبه 

بیمه عملکرد  و بیمه محصول چند خطره هایگذاریمحصول در چین پرداخته و به مقایسه اثر

کار کشاورز گندم 113های میدانی از داده انکاهش ریسک حق بیمه پرداختند. آن راهای از منطقه

ه ی را برای طراحی و توسعه بیمسودمندچین بهره گرفتند و توانستند نتایج  در ستانشهردر دو 

های مختلفی به بررسی جنبه هایپژوهش. در داخل کشور نیز ای ارائه دهندشاخص منطقه

ارتباط با که در هایی پژوهشاز میان معدود  ،اندمتفاوتی از بیمه محصوالت کشاورزی پرداخته

( 1131اشاره داشت. ترکمانی و وزیرزاده )موارد زیر توان به باشند میبیمه عملکرد منطقه می

 استفاده از رهیافتبا  ای، برای محصول گندمدر یک طرح بیمه منطقه را حق بیمه منصفانه

به عنوان معیاری برای  را عملکردات ه و رابطه آن با ضریب تغییرکردناپارامتریک محاسبه 

ییرات رابطه مثبتی بین ضریب تغ، . نتایج نشان دادکردندعملکرد، بررسی های نگیری نوسانااندازه

( با استفاده از یک 1131عبدالهی و بخشوده )عملکرد و حق بیمه منصفانه محاسباتی وجود دارد. 
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اهش ک برایای محصول پسته منطقهکاران ایران، امکان استفاده از بیمه تایی از پسته 111نمونه 

ای محصول پسته باعث کاهش . نتایج نشان داد که بیمه منطقهکردند ریسک تولید را بررسی

 دو برای غرامت و بیمه میزان برآورد( به 1131ریسک تولید خواهد شد. رحمتی و همکاران )

در شهرستان مشهد با استفاده  کنونی با نظام آن مقایسه و درآمدی و عملکردی بیمه جدید روش

 از تواندمی هانامهبیمه این که این بود گویای نمونه پرداختند. نتایج برداربهره 22 اطالعاتاز 

 پاسخگوی تواندحال می عین در و بوده کشاورزی سودآورتر بیمه صندوق برای اقتصادی لحاظ

 باشد.  تریگسترده حوزه در کشاورزان تقاضاهای

و در طرف عرضه بازار بیمه محصوالت کشاورزی، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به در ایران 

 1111های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی قرار دارد که از سال عنوان نهاد مجری سیاست

ترین به صورت عملی و قانونی فعالیت خود را آغاز کرده است. محصول گندم به عنوان یکی از مهم

باشد که نقش مهمی در سبد خانوار و محصوالت در میان تولیدات کشاورزی میترین و راهبردی

هاست که تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امنیت غذایی دارد و این محصول سال

محصول جو نیز از لحاظ سطح زیرکشت مقام دوم را در بین غالت در کشور بخود قرار دارد و 

ال در س. داردبسیار اهمیت  ،شوده برای تغذیه دام استفاده میجایی کاز آن اختصاص داده است و

درصد و محصول جو )آبی و دیم( حدود  13محصول گندم )آبی و دیم( حدود  1131-32زراعی 

 (.1132دهند )وزارت جهاد کشاورزی، درصد سطح بیمه شده زراعت را به خود اختصاص می 12

از لحاظ سطح زیر کشت بیمه شده  1131-32اعی بر آمار صندوق بیمه کشاورزی در سال زربنا 

دم بی مقام پنجم، گنآبرای محصوالت مورد نظر در کل کشور استان آذربایجان شرقی برای گندم 

باشد. بررسی و مقایسه دیم مقام دوم، جو آبی مقام چهاردهم و جو دیم مقام دهم را دارا می

های پرداختی توسط کشاورزان( و میزان غرامتهای پرداخت شده )توسط دولت و میزان حق بیمه

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای محصوالت زراعی مورد نظر در 

ها میزان غرامت ی سالهمهدر آن است که تقریبا  گویای 1131-31تا  1131-33دوره زمانی 

ق نسبت حاسبات مربوط به های دریافتی بیشتر بوده است همچنین محپرداختی از حق بیمه

 دهد که نسبت خسارت( به غرامت پرداختی نشان میگذارسهم دولت + سهم بیمهبیمه دریافتی )

، 1131-31در سال زراعی  12/1به  1131-33در سال زراعی  11/11برای محصول گندم آبی از 

و برای جو دیم  11/1به  31/1، برای محصول جو آبی از 32/1به  1/2برای محصول گندم دیم از 

که با توجه به اینکه این نسبت باید از یک کوچکتر باشد ضرورت رسیده است  21/1به  11/1از 



 5/1931/شماره 11کشاورزی/جلد اقتصاد  21

در حال حاضر شود. ی صندوق بیمه در این استان بهتر نمایان میکنونهای بازنگری در برنامه

ارقام  ر وآما برابربیمه عملکرد توسط صندوق بیمه کشاورزی به صورت سنتی در حال اجراست و 

های پرداختی با هم همخوانی های دریافتی و غرامتصندوق بیمه کشاورزی میزان حق بیمه

های کالن در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی به اینکه یکی از موارد مهم سیاستندارد. با توجه 

ای جدید است و در حال حاضر های بیمهای و معرفی انواع پوششبیمههای سازی روشمتنوع

های های آماری پیشرفته مثل برآورد توابع توزیع به روشهای حق بیمه از روشمحاسبه نرخبرای 

تالش شده است  این پژوهششود، در مورد استفاده است بهره گرفته نمی جهانمختلف که در 

 محاسبات برایتا به این مهم پرداخته شود. همچنین تالش شد تا از روش توزیع ناپارامتریک 

برای محصوالت زراعی  1131-31زراعی قرارداد بیمه عملکرد منطقه برای سالبیمه  نرخ حق

 گندم آبی و دیم و جو آبی و دیم استان آذربایجان شرقی استفاده شود.

 روش تحقیق
 کنندهیکی سطح تعهد که تعیین :در تدوین قراردادهای بیمه دو پارامتر اساسی وجود دارند

های غرامت صورت خواهد گرفت و دیگری قیمت مناسب آن پرداخت به موجب شرایطی است که

های پیشنهادی در قرارداد پرداخت شود. وجود یا همان حق بیمه است که باید با توجه به پوشش

ه که ق بیمبر باشد. حشونده هزینهگر یا بیمهتواند برای بیمهخطا در هریک از این پارامترها می

 طور کلیه و انتظاری خسارت است و سطح تعهد که بکننده سطح احتمالی منعکس

کننده عملکرد انتظاری است پارامترهایی هستند که بستگی به توزیع عملکرد محصول منعکس

داری در ارتباط با ارائه دقت و درستی تعیین پارامترهای قرارداد بیمه به طور معنی لذا،دارند و 

  (.2111باشد )گودوین و ماهول، های عملکرد میدقیقی از توزیع

مفهوم الگوسااازی ریسااک عملکرد به منظور طراحی و  ،اندبیان کرده (2111)گودوین و ماهول 

الگوسااازی توزیع احتمال عملکرد محصااول   انندهمگذاری قرارداد بیمه محصااول بساایار  نرخ

. در بساایاری موارد شااودباشااد و بنابراین باید چگالی احتمال یا توزیع عملکردها بررساای  می

دهند و انحراف از روند )جز قوی را نشان می افزایشیعملکردهای کشااورزی در طول زمان روند  

فرض را که عملکردها به طور مستقل  شود که ایناخالل( اغلب ناهمسانی واریانس را موجب می

 هاییک رهیافت متداول برای مدلساازی ریساک عملکرد داده   لذا،کند. اند نقض میتوزیع شاده 

های توزیع عملکرد با داده آن گاهها روندزدایی شااده و دادهدر آغاز ساات که ا سااری زمانی این

شااود. بدین ای نامیده می. این رهیافت اغلب رهیافت دو مرحلهشااودروندزدایی شااده بررساای 
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ها استفاده شده و در گام دوم یک مدل روندزدایی مناسب برای داده نخسات صاورت که در گام  

به  (.2111)ژو و همکاران، شااود های روندزدایی شااده برای الگوسااازی توزیع اسااتفاده میداده

ها اساااتفاده از مدل شاااود که یکی از آنهای مختلفی اساااتفاده میمنظور روندزدایی از روش

و نیز ازاکی ( 2113دنگ و همکاران ) بررسیرگرسایون خطی از مرتبه اول یا باالتر است که در  

ت زیر صور هایهبطاروندزدایی با استفاده از ر پایهاست، بر این  شدهاستفاده  (2113و همکاران )

 گیرد:می
(1) 1,2,....T        t                        t t t

2

210  uyt  

 1121دوره زمانی  t( و و دیم ای محصااول )گندم و جو آبیعملکرد منطقه میزان tyکه در آن 

روندزدایی توسط انتقال عملکردهای واقعی به یک سری با های باشاد. سا س سری  می 1132تا 

 آید:دست می همیانگین و واریانس یکسان به صورت رابطه زیر ب
(2) 

1,2,....T    t                              ŷ.
ˆ

T

det 
t

t

t
y

y
y 

𝑦𝑡 که در این رابطه 
𝑑𝑒𝑡 ،سری عملکرد روندزدایی شده ،�̂�𝑡 عملکرد برازش شده و  میزانT  سال

از مدل رگرسیون خطی از مرتبه اول حاضر نیز  پژوهشباشد. در می 1132آخر در این مطالعه 

توان لگاریتمی بودن مدل رگرسیون می -شود و به منظور بررسی خطی یا خطییا دوم استفاده می

کرد توزیع عملنیز از آن استفاده شده است.  پژوهشکاکس بهره گرفت که در این از آزمون باکس 

ناپارامتریک مورد  برآوردگیری از رهیافت نیز با استفاده از عملکردهای روندزدایی شده و بهره

 گیرد.محاسبه قرار می

که  سازی توزیع عملکرد محصول وجود داردسه رهیافت آماری عمومی برای الگوسازی و شبیه

ها و برتریهای پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک که همه آنها ند از رهیافتاعبارت

 صورتیک متریک اناپارتخمین های روش(. 2111را دارا هستند )رامیرز و همکاران،  هاییکاستی

زیع دهند تا توها اجازه میگیرند و در مقابل به دادهنظر نمی تابعی خاص را برای توزیع عملکرد در

های ناپارامتریک یک رهیافتی را برای ایجاد ساختار روشمناسب برای عملکرد را نشان بدهند. 

 کنندهای مشاهده شده پیشنهاد میهموارسازی داده باتوزیع تحت یک تابع کرنل پیوسته 

توزیع مانند چولگی مثبت و  هایویژگیپارامتریک بعضی های ناتحلیل(. 1333)گودوین و کر، 

های پارامتریک تصریح های چندحالتی که درافزون بر این توزیعدهند. منفی را نیز نشان می

ژنگ و و  2113ازاکی و همکاران، ) کنندمی برآورد به آسانیرا د نممکن است منعکس نشو
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که از رهیافت ناپارامتریک برای تعیین حق بیمه استفاده  هاییبررسیاز جمله (. 2111همکاران، 

(، ازاکی و همکاران 2113(، دنگ و همکاران )1333گودوین و کر ) بررسیتوان به اند میکرده

کرنل به عنوان  برآورد کننده( اشاره کرد. این محققان از 2111( و شریک و همکاران )2113)

گذاری قرارداد بیمه محصول الی عملکرد و قیمترهیافت ناپارامتریک برای تخمین شکل چگ

هد دهایی را روی هر مشاهده واقعی قرار میکرنل توده یا برآمدگیبرآورد کننده استفاده کردند. 

 گیرد. تابع چگالیدهی منحنی ناپارامتریک مورد استفاده قرار میها برای شکلو مجموع چگالی

 باشد:زیر می نرمال به صورتبرآورد کننده احتمال کرنل 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛ℎ
∑ 𝐾 (

𝑥 − 𝑥𝑖

ℎ
)

𝑛

𝑖=1

 

 

(1) 

یا عرض پنجره نامیده پارامتر پهنای باند  hو  هاهمشاهد شمار nام،  iمشاهده ، ixکه در آن 

𝐾همچنین  .شودمی (
𝑥−𝑥𝑖

ℎ
) =

1

√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝑥𝑖)2

2ℎ2  تابع کرنل نرمال است و برای هموارسازی

گیرد )شریک و مورد استفاده قرار می 3311 1قانون حساب سرانگشتی سیلورمن hپارامتر 

( بزرگتر هموارسازی بیشتری را در پی خواهد داشت و منجر hیک پهنای باند ) (.2111همکاران، 

( کوچک منجر به hکه یک پهنای باند )تر و هموارتر خواهد شد در حالیبه تابع چگالی پهن

 (.1333)گودوین و کر،  شودچگالی ناهموار و نامنظم می

 گذاری قراردادهای بیمه محصولقیمت

 نآی برای تعیین احتمال خسارت و سطح انتظاری سازوکارای در واقع طراحی یک قرارداد بیمه

در  (PDF)گیری تابع چگالی احتمال تر اندازهعبارت دقیقه . بدهدرخ میهنگامی که خسارت 

ه ای غرامت زمانی ککرد منطقهافتد. در یک قرارداد بیمه عملتحت شرایطی که خسارت اتفاق می

عملکرد واقعی منطقه از عملکرد بحرانی یا همان سطح تعهد کمتر باشد  یزاناگر و تنها اگر م

( ضرب در عملکرد مورد انتظار αسطح تعهد نیز در واقع همان سطح پوشش ) شود.پرداخت می

تر نحوه طور اختصاصی هب 1باشد. رابطه ( می�̂�) بینی شده عملکرد منطقهپیش میزانیا همان 

 کند.ای را بیان میمحاسبه غرامت در قرارداد بیمه عملکرد منطقه

                                           
1 h=0.9*min [standard deviation, interquartile range/1.34]*n^-0.2 
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𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑦 = max {0,
𝑦𝑐 − 𝑦

𝑦𝑐
} (1) 

عملکرد بحرانی است. خسارت بیمه شده انتظاری  میزان 𝑦𝑐عملکرد منطقه و  میزان 𝑦که در آن 

دست ه ب آن انتظاری میزانضرب احتمال بروز یک خسارت در  بایا همان حق بیمه منصفانه 

 : (1333گودوین و کر،  ؛2111)گودوین و ماهول، بیان شده است  2آید که توسط رابطه می

(2) π = prob(y < 𝛼Ŷ)[𝛼�̂� − 𝐸(𝑦|𝑦 < 𝛼�̂�)] 

بینی عملکرد پیش میزان �̂� درصد( و 31تا  12سطح پوشش ) αحق بیمه منصفانه،  πکه در آن 

احتمال خسارت برابر است با ناحیه زیر منحنی باشد. میعملگر انتظارات  Eشده سال آتی و 

 میزاندرصد از  αدر قراردادی که ( کمتر باشد. αŶهنگامی که عملکرد از عملکرد سطح تعهد )

احتمال خسارت، انتگرال  آوردن میزاندست ه کند، برای ب( را تعهد میŶ)بینی شده عملکرد پیش

 و نرخ حق بیمه منصفانه با توجه به تابع شودتابع چگالی در بازه صفر تا سطح تعهد محاسبه می

تابع چگالی ناپارامتریک  پژوهش( که در این 𝑓چگالی احتمال خاص برای عملکردهای منطقه )

 گیرد.مورد محاسبه قرار می 1باشد از رابطه کرنل می

 

 1توان به صورت عددی با استفاده از رهیافت تراپزوییدانتگرال تابع چگالی ناپارامتریک را می

در  (.2113چن و میراندا، ؛ 2111گودوین و ماهول،  ؛1333گودوین و کر، تخمین زد )

های به منظور در نظر گرفتن ذخیره 2گذاری واقعی یک بار احتیاطی نسبیهای نرخرهیافت

بت شود )در نسهای اداری در رابطه حق بیمه منصفانه در نظر گرفته میاحتیاطی و پوشش هزینه

دنگ و  ؛1333)گودوین و کر، دست آید ه شود( تا حق بیمه واقعی بضرب می 3/1تقسیم بر  1

ای محصوالت گندم آبی، جو های مورد نیاز این تحقیق شامل عملکردهداده (.2111همکاران، 

ری آوگردباشد که از سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی آبی، گندم دیم و جو دیم می

ی اهر، تبریز، سراب، هاشهرستان 1121-32ی زمانی ی پژوهش مربوط به بازههاشده است. داده

 .هستندمراغه، میانه و هشترود 

                                           
1 trapezoid 
2 proportional reserve load 

𝜋 =
1

𝛼�̂�
∫ (𝛼�̂� − 𝑦)𝑓(𝑦)𝑑𝑦

𝛼�̂�

0

 
(1) 
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 گیرینتیجه

ی مختلف از هاشهرستانهای عملکرد محصاوالت مورد بررسی در  بررسای ایساتایی ساری    برای

که نتایج مربوطه  شداستفاده  KPSS( و آزمون GLS-DF) 1آزمون ریشه واحد الیوت و همکاران

 آمده است.  1در جدول شماره 
های عملکرد گندم و جو آبی و برای سری KPSSو  DF-GLSنتایج آزمون ریشه واحد  (1)جدول 

 های مورد بررسیشهرستاندیم در 
KPSS DF-GLS 

 
 آزمون

 شهرستان

  گندم آبی گندم دیم جو آبی جو دیم گندم آبی گندم دیم جو آبی جو دیم

 اهر -32/1 -11/1 -33/1 -13/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 تبریز -13/1 -2/2 -31/1 -11/2 13/1 11/1 13/1 11/1

 سراب -11/1 -13/2 -11/1 -31/1 13/1 13/1 11/1 13/1

 مراغه -23/1 -12/1 -11/1 -32/1 11/1 13/1 12/1 12/1

 میانه -13/1 -23/1 -21/1 -33/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 هشترود -22/1 -1/2 -11/1 -21/2 11/1 12/1 11/1 11/1

 تحقیق یافته های: منبع

 -33/2و  -13/1درصد به ترتیب برابر  دهدرصد و  پنجدر ساطح   DF-GLSآماره بحرانی آزمون 

که فرض صااافر این جدول با توجه به این برابرباشاااد. می 12/1و  KPSS  12/1و برای آزمون 

با  ندارند وها ریشه واحد سری لذا، .رد شاده اسات  مبنی بر وجود ریشاه واحد   DF-GLSآزمون 

رض رد نشاادن فو  KPSS توجه به فرض صاافر مبنی بر روند ایسااتا بودن در آزمون ریشااه واحد

رهیافت  ،هامطالب بخش مواد و روش برابرهای مورد نظر روند ایسااتا هسااتند. صاافر آن، سااری

ها داده در آغازساات که ا های سااری زمانی اینمتداول برای مدلسااازی ریسااک عملکرد داده 

در جدول  لذا،. شودهای روندزدایی شاده بررسی  توزیع عملکرد با داده گاهآنروندزدایی شاده و  

های روندزدایی شده گندم آبی و جو آبی، گندم دیم و جو دیم توصایفی مربوط به سری  نتایج 2

 در مناطق مورد بررسی ارائه شده است.

 
  

                                           
1 Elliot et al 
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های روندزدایی شده عملکرد محصوالت گندم و جو آبی و دیم در نتایج توصیفی سری (5)جدول 

 ی مورد بررسیهاشهرستان
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار ( Kg/haمیانگین) محصول شهرستان

 

 اهر

 12/1 -31/1 3/1221 11/2131 11/211 12/1111 گندم آبی

 12/1 -11/1 13/1111 23/1111 1/211 13/1231 جو آبی

 11/1 -32/1 13/1111 21/111 13/221 12/1112 گندم دیم

 31/1 12/1 1111 111 21/221 11/121 جو دیم

 

 تبریز

 11/2 -13/1 31/2211 11/1111 13/322 11/1111 گندم آبی

 -11/1 12/1 1111 1111 11/231 11/2212 جو آبی

 22/1 -33/1 1/1111 21/111 11/211 13/1132 گندم دیم

 3/1 -2/1 1111 11/111 11/211 11/311 جو دیم

 

 سراب

 11/1 -13/1 33/1222 31/1211 12/113 13/1131 گندم آبی

 -21/1 21/1 12/1131 1/1111 12/111 12/2221 جو آبی

 23/1 -11/1 2/1231 11/112 12/212 11/112 گندم دیم

 11/1 -22/1 1121 213 23/131 13/111 جو دیم

 

 مراغه

 -11/1 11/1 21/1111 33/1221 11/113 11/1112 گندم آبی

 11/2 -12/1 12/1111 13/113 33/121 21/2111 جو آبی

 11/1 11/1 21/2211 11/211 32/132 13/1212 گندم دیم

 13/1 21/1 22/1112 33/111 31/211 11/331 جو دیم

 

 میانه

 -11/1 13/1 33/2131 31/2112 31/333 31/1231 گندم آبی

 21/1 21/1 21/1113 12/1111 11/311 31/1111 جو آبی

 -22/1 -12/1 13/1113 32/111 13/222 12/112 گندم دیم

 13/1 12/1 21/2111 11/111 12/121 2/311 جو دیم

 

 هشترود

 -11/1 11/1 23/1113 13/2111 11/321 12/1131 گندم آبی

 -13/1 -12/1 11/1131 12/1211 112 32/2311 جو آبی

 -21/1 -12/1 21/1111 13/122 11/111 22/1123 گندم دیم

 -21/1 11/1 21/1312 12/131 33/112 12/311 جو دیم

 تحقیق یافته های: نبعم

های روندزادیی شااده مورد بررساای  برای سااری ،شااودمشاااهده می 2طور که در جدول همان

کیلوگرم  11/1111میانگین برای عملکرد گندم آبی متعلق به شهرستان تبریز ) میزانبیشترین 

کیلوگرم بر هکتار( و بیشترین  31/1111بر هکتار(، عملکرد جو آبی مربوط به شهرستان میانه )

( کیلوگرم بر هکتار متعلق به 11/331( و )13/1212مقادار عملکرد گنادم و جو دیم به ترتیب )  
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مورد  11است که در  گویای آناشد. همچنین نتایج مندرج در این جدول بشاهرستان مراغه می 

انتظار  برابرهای عملکرد چولگی منفی دارند که ساااری ،درصاااد موارد( 21مورد )حدود  21از 

ملکردهایی که نزدیک به عملکرد ع ،کند(. چولگی منفی بیان می1333باشد )گودوین و کر، می

یشااتر باشااد بمی کمینه مقادیرنزدیک به  هانآ مقداریی که باشااند نساابت به عملکردها بیشااینه

( را Gaussianتوان تابع کرنل نرمال )های روندزدایی شده میحال با اساتفاده از سری  هساتند. 

های عملکرد ناپارامتریک برآورد کرد. توابع کرنل به عنوان مثال مربوط چگالی برآوردباه منظور  

ارائه شده است. همان طور که  1به محصوالت گندم و جو آبی و دیم در شهرستان اهر در شکل 

و محصوالت گندم و جو آبی ، شودنیز مشاهده می 1در شکل  و اشااره شاده اسات    2در جدول 

 باشد.  دارای چولگی مثبت می منفی و جو دیمگندم دیم دارای چولگی 

 
 عملکرد جو آبی اهر )کیلوگرم بر هکتار(

 
 عملکرد گندم آبی اهر )کیلوگرم بر هکتار(

 
 عملکرد جو دیم اهر )کیلوگرم بر هکتار(

 

 عملکرد گندم دیم اهر )کیلوگرم بر هکتار(
 آبی و دیم در شهرستان اهراشکال توابع کرنل مربوط به محصوالت گندم و جو  (1)شکل 

ق های حتوابع چگالی برای محصوالت مورد نظر به منظور محاسبه حق بیمه و نرخ برآوردپس از 

گزارش  1خسارت محاسبه شد که نتایج مربوطه در جدول  رخداد احتمال مقادیردر آغاز  ،بیمه

خسارت در  رخداداحتمال  هاشهرستانی همهدر  ،شودطور که مشاهده میشده است. همان
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 13تعیین نرخ حق بیمه...

درصد که در حال  12سطوح مختلف برای محصوالت دیم از آبی بیشتر است. در سطح پوشش 

درصد در  2ای از شود برای گندم آبی احتمال خسارت دامنهحاضر توسط بیمه سنتی ارائه می

گیرد. احتمال درصد در شهرستان هشترود را در بر می 2/12ی تبریز و سراب تا هاشهرستان

درصد  13درصد در شهرستان اهر تا  2/3خسارت برای گندم دیم در این سطح پوشش از  دادرخ

درصد در شهرستان  2/11درصد در شهرستان میانه تا  1/1در شهرستان هشترود، برای جو آبی از 

درصد در شهرستان  1/21درصد در شهرستان مراغه تا  1/3هشترود و برای محصول جو دیم از 

 باشد.یهشترود متغیر م
ی مورد هاشهرستاندر گندم و جو آبی و دیم خسارت برای محصوالت رخداد مقادیر احتمال  (9)جدول 

 بررسی

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان اهر رخداداحتمال 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %22 %11 %23 %1/13 %11 %3 گندم آبی

 %23 %21 %1/13 %1/11 %1/11 %2/3 گندم دیم

 %12 %1/21 %1/12 %11 %1/1 %1/1 جو آبی

 %13 %3/23 %1/21 %1/12 %2/11 %1/3 جو دیم

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان تبریز رخداداحتمال 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %3/12 %21 %1/11 %2/11 %1/1 %2 گندم آبی

 %1/23 %1/22 %1/11 %1/11 %1/11 %1/1 گندم دیم

 %1/11 %1/11 %2/11 %3/21 %2/11 %1/11 جو آبی

 %1/11 %21 %22 %2/13 %3/11 %1/11 جو دیم

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان سراب رخداداحتمال 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %11 %21 %21 %1/11 %3 %2 گندم آبی

 %1/12 %2/21 %1/21 %2/21 %1/11 %3/11 گندم دیم

 %1/13 %1/12 %22 %1/13 %1/12 %2/3 جو آبی

 %3/11 %1/23 %2/22 %22 %3/13 %1/12 جو دیم

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان مراغه رخداداحتمال 1

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %2/12 %22 %3/13 %1/11 %1/3 %3/1 گندم آبی

 %3/11 %1/21 %3/21 %1/11 %1/11 %1/12 گندم دیم

 %1/21 %2/21 %3/11 %1/11 %1/3 %1/1 جو آبی

 %1/13 %13 %2/23 %13 %2/12 %1/3 جو دیم
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های در شهرستانگندم و جو آبی و دیم ( مقادیر احتمال رخداد خسارت برای محصوالت 9جدول )ادامه 

 مورد بررسی

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان میانه رخداداحتمال 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %12 %12 %3/21 %21 %1/12 %2/11 گندم آبی

 %1/11 %1/23 %1/21 %2/21 %1/21 %1/11 گندم دیم

 %1/12 %3/3 %2/1 %3/1 %3/1 %1/1 جو آبی

 %11 %12 %2/23 %21 %1/21 %3/11 جو دیم

 خسارت در سطوح پوششی مختلف شهرستان هشترودرخداد احتمال 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %11 %1/11 %23 %21 %2/11 %2/12 گندم آبی

 %2/11 %12 %23 %2/21 %2/13 %13 گندم دیم

 %1/11 %3/21 %21 %3/13 %12 %2/11 جو آبی

 %1/11 %1/11 %1/23 %21 %1/21 %1/21 جو دیم

 تحقیق یافته های: منبع                  

ز شود ابه منظور محاسبه نرخ حق بیمه که به صورت درصدی از سطح تعهد در نظر گرفته می

استفاده شد که نتایج مربوط به محاسبات نرخ حق بیمه منصفانه در سطوح پوشش  1رابطه 

جدول نرخ حق بیمه این آورده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در  1متفاوت در جدول 

 1/1درصد، تبریز  1درصد در شهرستان اهر  12ندم آبی برای سطح پوشش منصفانه محصول گ

باشد. نرخ درصد می 3/1درصد و هشترود  1/1درصد، میانه  2/1درصد، مراغه 1درصد، سراب 

 3/2درصد، در شهرستان تبریز  1/2حق بیمه منصفانه برای محصول گندم دیم در شهرستان اهر 

 1/2درصد، در شهرستان میانه  1/1در شهرستان مراغه  درصد، 1/1درصد، در شهرستان سراب 

باشد. برای محصول جو آبی نرخ حق بیمه منصفانه درصد می 1/2درصد و در شهرستان هشترود 

ترتیب ه ی اهر، تبریز، سراب، مراغه، میانه و هشترود بهاشهرستاندرصد در  12در سطح پوشش 

همچنین برای جو دیم نرخ حق بیمه منصفانه در باشد. درصد می 2و  1/1، 3/2، 1/1، 1/1، 3/1

درصد و در  1/1درصد، در شهرستان سراب 2/1درصد، در شهرستان تبریز  2شهرستان اهر 

باشد. در درصد می 2/1درصد و  3/1درصد،  1/1ترتیب ه ی مراغه، میانه و هشترود بهاشهرستان

محصوالت سویا ذرت و گندم از های حق بیمه برای نرخ( 2113)ازاکی و همکاران  پژوهش

توان گفت نتایج ارائه شده در دامنه طور خالصه میه های مختلف بررسی شده است. اما بجنبه

قرار دارند. بدین صورت که برای محصول سویا نرخ حق بیمه در  نتایج این پژوهشاز  همسانی
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. رسیده است درصد 2/1 هدرصد ب 31شده و در پوشش  آغازدرصد  1/1درصد از  11پوشش 

درصد در  1/1تا  درصد بوده و 3/2درصد  11برای محصول ذرت نرخ حق بیمه در سطح پوشش 

در  1/1ای از های حق بیمه در دامنهدرصد متغیر است. همچنین برای گندم نرخ 31پوشش 

  درصد قرار دارند. 31درصد در پوشش  1/3درصد تا  11سطح پوشش 
گندم و جو آبی و دیم در  نرخ حق بیمه منصفانه در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت (5)جدول 

 مورد بررسی یهاشهرستان
 در سطوح پوششی مختلف شهرستان اهرنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %3/1 %1/2 %3/1 %1/2 %1/1 %1 گندم آبی

 %2/1 %1/2 %1/1 %2/1 %3/2 %1/2 گندم دیم

 %1/1 %1/1 %1/2 %1/1 %2/1 %3/1 جو آبی

 %3/1 %1/2 %2/1 %2/1 %1/2 %2 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان تبریزنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %2/2 %3/1 %3/2 %2/2 %3/1 %1/1 گندم آبی

 %1/1 %2/2 %1/1 %3/1 %1/1 %3/2 گندم دیم

 %1/3 %2/1 %3/1 %1/1 %2/2 %1/1 جو آبی

 %1/3 %3/1 %3/2 %3/1 %3/1 %2/1 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان سرابنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/2 %1 %3/2 %3/1 %1/1 %1 گندم آبی

 %1/3 %1/3 %2/1 %2/1 %2/2 %1/1 گندم دیم

 %1 %1/2 %3/1 %3/2 %3/1 %1/1 جو آبی

 %1/3 %1/3 %1/1 %1 %2 %1/1 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان مراغهنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/2 %2/1 %2/1 %1/2 %1/1 %2/1 گندم آبی

 %1/3 %1 %3/2 %2 %2/1 %1/1 گندم دیم

 %1 %2 %2/1 %1/1 %2/1 %3/2 جو آبی

 %1/3 %3/2 %1/1 %1/1 %2/2 %1/1 جو دیم
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گندم و جو آبی و  ( نرخ حق بیمه منصفانه در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت5جدول )ادامه 

 مورد بررسی هایدیم در شهرستان
 در سطوح پوششی مختلف شهرستان میانهنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %3/1 %1 %2/1 %2/1 %1/2 %1/1 گندم آبی

 %3/11 %1/3 %2/3 %2/1 %1/1 %1/2 گندم دیم

 %2/2 %1/2 %1/1 %2/1 %1/1 %1/1 جو آبی

 %1/11 %1/3 %1/1 %1 %3/1 %3/1 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان هشترودنرخ حق بیمه منصفانه 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/3 %3/1 %2/2 %1 %3/2 %3/1 گندم آبی

 %2/11 %3/3 %1/3 %1/1 %1/2 %1/2 گندم دیم

 %1/1 %1 %3/1 %1/1 %3/2 %2 جو آبی

 %2/12 %3/11 %1/3 %2/3 %3/1 %2/1 جو دیم

 تحقیق منبع : یافته های

تی های حق بیمه سنمحاسباتی برای بیمه عملکرد منطقه با نرخ حق بیمههای مقایسه نرخ برای

یک بار با استفاده از واقعی های حق بیمه در این استان در حال اجرا است، نرخ اکنونهم که 

 احتیاطی نسبی مورد محاسبه قرار گرفت. 

در استان گندم و جو آبی و دیم گر برای محصوالت تعهد بیمه حداکثرحق بیمه و  (2)جدول 

 آذربایجان شرقی
 نرخ حق بیمه )درصد( گر )ریال بر هکتار(تعهد بیمه حداکثر کل حق بیمه )ریال بر هکتار( محصول

 %11 3111111 1111111 گندم آبی

 %11 2111111 311111 گندم دیم

 %13 2111111 311111 جو آبی

 %1/13 1211111 231111 جو دیم

 تحقیق یافته هایمنبع : 
گر که توسط بیمه سنتی تعهد بیمه حداکثرها و حق بیمه 2در جدول  ، در آغازمقایسه برای لذا،

های حق بیمه سنتی در سال برای محصوالت مختلف نرخ گاه، آنارائه شده است گزارش شده

نرخ حق نتایج محاسبات  1. س س در جدول شدمحاسبه و در این جدول ارائه  1131-31زراعی 

های حق بیمه در مقایسه نرخ بیمه واقعی برای قرارداد بیمه عملکرد منطقه گزارش شده است.

درصد که سطح پوشش ارائه شده برای  12حاکی است که در سطح پوشش  1و  2دو جدول 
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یمه های حق باز نرخ متریبسیار ک مقادیرای های حق بیمه عملکرد منطقهبیمه سنتی است نرخ

 ند.سنتی دار
نرخ حق بیمه واقعی در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت گندم و جو آبی در  (1)جدول 

 ی مورد بررسیهاشهرستان
 در سطوح پوششی مختلف شهرستان اهرنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %11 %1/1 %1/2 %3/1 %1/2 %1/1 گندم آبی

 %3 %1 %1 %2/2 %2/1 %3/1 گندم دیم

 %1/2 %1/1 %2/1 %1/2 %3/1 %1/1 جو آبی

 %3/12 %1/11 %3/3 %1/3 %3/1 %1/2 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان تبریزنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %2/1 %1/2 %1 %1/1 %3/2 %2/2 گندم آبی

 %2/3 %2/1 %2/1 %3/2 %2/2 %2 گندم دیم

 %1/11 %1/3 %1/1 %1/2 %2/1 %1/2 جو آبی

 %11 %3/3 %3 %1/1 %2/1 %2/2 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان سرابنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/1 %1/2 %1 %3/2 %2/2 %1/1 گندم آبی

 %3/11 %3/11 %11 %2/3 %2/3 %1/1 گندم دیم

 %1/3 %3/1 %1/2 %1/1 %1 %2/2 آبیجو 

 %3/11 %11 %11 %3/3 %3/1 %3/1 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان مراغهنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %3/1 %2/2 %1/1 %2/1 %1/2 %2 گندم آبی

 %1/11 %2/3 %1/3 %1/1 %1/1 %3/2 گندم دیم

 %1/1 %2/1 %3/2 %1/2 %2 %3/1 جو آبی

 %11 %3/1 %3/2 %2/1 %2/1 %1/2 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان میانهنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/3 %3/1 %2/1 %3/1 %1/1 %1/2 گندم آبی

 %1/11 %1/12 %3/11 %1/11 %2/11 %1/3 گندم دیم

 %1/1 %3/2 %1/2 %2/2 %2 %3/1 جو آبی

 %2/12 %1/11 %1/11 %3/3 %3/1 %1/1 جو دیم
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( نرخ حق بیمه واقعی در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت گندم و جو آبی در 1جدول )ادامه 

 های مورد بررسیشهرستان
 در سطوح پوششی مختلف شهرستان هشترودنرخ حق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 %1/11 %3 %2/1 %3/2 %1/1 %1/1 گندم آبی

 %3/11 %3/12 %12 %3/11 %1/3 %3 گندم دیم

 %1/3 %3/1 %1/1 %2/2 %1/1 %1/1 جو آبی

 %3/12 %1/11 %3/3 %1/3 %3/1 %1/2 جو دیم

 تحقیقمنبع:یافته های 

سطح ، یعنی درصد 12در سطح پوشش ، دهدنشان می 1همچنین نتایج ارائه شده در جدول 

های حق بیمه خبرای محصول گندم در نواحی مختلف نر، پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی

باشد. همچنین درصد در شهرستان هشترود متغیر می 1/1درصد در شهرستان اهر تا  1/1واقعی از 

درصد در  1/3درصد در شهرستان اهر تا  3/1های حق بیمه واقعی از برای گندم دیم نرخ

درصد در شهرستان  3/1درصد در شهرستان اهر تا  1/1و برای محصول جو آبی از شهرستان میانه 

درصد در شهرستان سراب متغیر  3/1درصد در شهرستان مراغه تا  1/2مراغه و برای جو دیم از 

های حق های محاسبه شده با نرخاست که مقایسه نتایج نرخ حق بیمه یادآوریالزم به است. 

و دقت  درستی( موید 2111( و دنگ و همکاران )1333وین و کر )گود هایبررسیبیمه در 

( نرخ حق بیمه واقعی را برای محصوالت 1333گودوین و کر )باشد. می این پژوهشبرآوردهای 

های واقعی برآورد مختلف بررسی کردند که حق بیمه هایلتای در حاگندم، ذرت و سورگوم دانه

 1/3تا  2درصد تا  1تا  2ای بین درصد دارای دامنه 11شده برای گندم زمستانه در پوشش 

سطح پوشش بهینه برای قرارداد  (2111)باشد. دنگ و همکاران درصد می 31درصد در پوشش 

های حق بیمه واقعی را برای محصول دست آورده و نرخ هدرصد ب 31بیمه عملکرد منطقه را 

دست آوردند. همچنین نرخ حق بیمه واقعی ه درصد ب 11درصد تا  3/1کتان در نواحی مختلف از 

 درصد بدست آمده است.  3/1تا  2/1بین 
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حق بیمه واقعی در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت گندم و جو آبی در  (7)جدول 

 ی مورد بررسیهاشهرستان

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان اهرحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 1231111 111111 2121111 1111111 331111 221111 گندم آبی

 311111 111111 212111 111111 112111 111111 گندم دیم

 1121111 1111111 311111 211111 111111 211111 جو آبی

 211111 121111 122111 221111 211111 122111 جو دیم

 تبریز در سطوح پوششی مختلف شهرستانحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 2311111 2132111 1221111 1211111 311111 132111 گندم آبی

 311111 131111 112111 222111 111111 111111 گندم دیم

 1321111 1211111 1111111 132111 211111 111111 جو آبی

 111111 211111 131111 111111 121111 211111 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان سرابحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 2111111 1111111 1211111 321111 111111 121111 گندم آبی

 311111 311111 111111 111111 212111 122111 گندم دیم

 1321111 1131111 1122111 111111 211111 111111 جو آبی

 111111 212111 131111 111111 112111 231111 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان مراغهحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 2111111 1111111 1221111 311111 112111 121111 گندم آبی

 1111111 1111111 311111 311111 131111 211111 گندم دیم

 1111111 1111111 1111111 332111 321111 111111 جو آبی

 311111 111111 131111 112111 221111 131111 جو دیم

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان میانهحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 1111111 2311111 2121111 1221111 1111111 111111 گندم آبی

 1121111 312111 321111 121111 111111 222111 گندم دیم

 111111 121111 211111 111111 111111 111111 جو آبی

 311111 111111 122111 211111 111111 121111 جو دیم
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( حق بیمه واقعی در سطوح پوشش متفاوت برای محصوالت گندم و جو آبی در 7جدول )ادامه 

 های مورد بررسیشهرستان

 در سطوح پوششی مختلف شهرستان هشترودحق بیمه واقعی 

 31/1 32/1 31/1 12/1 11/1 12/1 سطوح پوشش

 1131111 1221111 2121111 1322111 1111111 312111 گندم آبی

 1211111 1122111 1132111 1111111 131111 111111 گندم دیم

 2211111 1131111 1111111 1112111 311111 111111 جو آبی

 1111111 1122111 311111 311111 111111 211111 جو دیم

 تحقیق یافته های منبع:

 31در پوشش  این پژوهشهای حق بیمه در گزارش شده است نرخ 1طور که در جدول همان

درصد  31بدین صورت که در سطح پوشش  ،شده ندارد بررسی یاددرصد تفاوت چندانی با نتایج 

درصد در شهرستان  2/1های حق بیمه واقعی از برای محصول گندم آبی در نواحی مختلف نرخ

های حق باشد. همچنین برای گندم دیم نرخدر شهرستان هشترود متغیر می %1/11تبریز تا 

ترود و برای محصول درصد در شهرستان هش 3/11درصد در شهرستان اهر تا  3بیمه واقعی از 

درصد در شهرستان تبریز و برای جو دیم از  1/11درصد در شهرستان میانه تا  1/1جو آبی از 

های اهر و هشترود متغیر درصد در شهرستان 3/12های تبریز و مراغه تا درصد در شهرستان 11

 است.

ق ورد بررسی در مناطهای بیمه عملکرد منطقه برای محصوالت منتایج مربوط به برآورد حق بیمه

شود حق طور که در این جدول مشاهده میاند. همانگزارش شده 1مورد نظر مورد در جدول 

ریال در  121111ای بین درصد دامنه 12بیمه محاسبه شده برای گندم آبی در سطح پوشش 

ریال در شهرستان هشترود را داراست. همچنین حق  312111های سراب و مراغه تا شهرستان

ریال را داشته و  111111 میزان کمینهدرصد در شهرستان اهر  12بیمه گندم دیم در پوشش 

ای بین ریال را دارد. حق بیمه جو آبی در دامنه 111111 میزان بیشینهدر شهرستان هشترود 

شود و حق ریال در شهرستان مراغه را شامل می 111111ریال در شهرستان اهر تا  211111

در شهرستان  211111ریال در شهرستان اهر تا  122111این سطح پوشش بین  بیمه جو دیم در

 هشترود متغیر است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
م گند مهم راهبردیای برای دو محصول تالش شد تا ضمن بررسی وضعیت بیمه این پژوهشدر 

عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین ه شرقی، بیمه عملکرد منطقه بو جو در استان آذربایجان
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مدنظر قرار گرفته و نحوه محاسبه نرخ حق بیمه به شکل تجربی بررسی و نتایج مربوطه تجزیه و 

های ای برای مدلسازی ریسک عملکرد دادهرهیافت متداول دو مرحلهتحلیل شود. بدین منظور از 

توزیع  گاهآنروندزدایی شده و ها داده در آغاز سری زمانی بهره گرفته شد. بدین صورت که

تابع کرنل نرمال(  برآوردهای روندزدایی شده و رهیافت ناپارامتریک )عملکرد با استفاده از داده

نهایت حق بیمه استفاده  در که از آن برای محاسبه احتمال خسارت، نرخ حق بیمه و شدبرآورد 

 از آبی بیشتر بوده و احتمال خسارت در محصوالت دیم رخداداحتمال  ،شد. نتایج نشان داد

 ر اینانتظار ب ،باشد. بنابراینباالتر می هادیگر شهرستانخسارت در شهرستان هشترود از رخداد 

حق بیمه باالتری برای این شهرستان حاصل شود که نتایج  مقادیرهای حق بیمه و ست که نرخا

مه منصفانه محاسبه شده برای های حق بینیز گواه این موضوع بود. مقایسه نرخ به دست آمده

های حق بیمه واقعی قرارداد بیمه عملکرد سنتی در حال اجرا )در ای با نرخبیمه عملکرد منطقه

از نرخ  مترای کهای حق بیمه عملکرد منطقهدرصد( مبین آن است که  نرخ 12سطح پوشش 

های ع بیمه نسبت به بیمهی این نوع از انواهابرتریحق بیمه عملکرد سنتی است، که این خود از 

 صورت گرفته در هایبررسیهای حق بیمه واقعی با مربوط به نرخ هایهباشد. مقایسسنتی می

دست آمده است. این یافته بیانگر آن ه های بحق بیمه خارج از کشور نیز موید معقول بودن نرخ

ت به دسحق بیمه معقول و منطقی تحقیق این برده شده در  کارهبا استفاده از روش ب است که

ا یز ببوده و صندوق نآن متقاضی  لاحتمابه ای جدید که کشاورزان برای این خدمت بیمه آید

انتظار  لذا، .ای را خواهد داشتآمادگی عرضه این خدمت بیمهتوجه به نرخ حق بیمه سنتی 

ق بات مربوط به تعیین حای در کشور شکل گیرد. نتایج محاسرود بازار برای این خدمت بیمهمی

باشد های موجود میهای پرداختی نسبت به حق بیمهحق بیمه یزانجویی در مصرفه گویایبیمه 

شاخص عملکرد  پایهکه با توجه به مالک نحوه پرداخت غرامت در این نوع بیمه که پرداخت بر 

ر بر گر دورزان و بیمهرا برای کشا هاییبرتریباشد نه عملکردهای انفرادی کشاورزان، منطقه می

خواهد داشت چرا که کشاورزان حق بیمه کمتری پرداخت کرده و هزینه کمتری را متحمل 

ای است دیگر چون مبنای ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت، عملکرد منطقه سویشوند. از می

 اهد بود.های اداری به صرفه خوبرای صندوق بیمه کشاورزی هم از نظر اجرا و هم از نظر هزینه

 چون توسعه حال در و پیشرفته کشورهای هایهتجربدست آمده و ه با توجه به نتایج ب لذا،

 شاخص عملکرد بیمه به عملکرد انفرادی بیمه از بیمه نوع تغییر با داده هند که نشان و آمریکا

 ریسک به کاهش منجر و شده برطرف انفرادی عملکرد بیمه در مشکالت موجود از بسیاری محور
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باشد تا درآینده نزدیک صندوق بیمه کشاورزی توجه است انتظار بر این می شده کشاورزان

 عنوان جایگزین در جهته ب ایای جدید همچون بیمه عملکرد منطقهبیشتری به محصوالت بیمه

ات محاسب شود تا درمی تاکیدبهبود کارکردهای بیمه محصوالت کشاورزی مبذول دارد. همچنین 

مورد بررسی قرار  جهانهای علمی نوین موجود در گذاری حق بیمه روشاحتمال خسارت و نرخ

گذاری حق که در برآوردهای مربوط به نرخگرفته و از آنها بهره گرفته شود. همچنین از آنجایی

های دیبنتر در منطقههای زمانی طوالنیدسترسی به دوره ،ایبیمه همچون بیمه عملکرد منطقه

ر برآوردها د یو دقت بیشتر درستیتر و منجر به دسترسی به مناطق همگن ،کوچکتر از شهرستان
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