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چکیده
بهدلیل وابستگی بخش کشاورزی به عاملهای محیطی ،خطرپذیری موجود در این فعالیت نیز بیشتر نمایان شده
است .از جمله ریسکهای مرتبط در این زمینه خطر عملکرد محصوالت میباشد .با توجه به اینکه یکی از
روشهای رویارویی با این چنین خطرهایی ،بیمه محصوالت کشاورزی میباشد ،لذا در این پژوهش سعی شده
است اثر لحاظ و عدم لحاظ بیمه تولید بر الگوی کشت محصوالت منتخب در استان مازندران مورد بررسی قرار
گیرد .بهاین منظور از روش ارزش در معرض خطر شرطی در قالب برنامهریزی ریاضی آمیخته با اعداد صحیح
استفاده شد .همچنین بهمنظور نشان دادن برتری روش ارزش در معرض خطر شرطی ،نتایج مدل یادشده با نتایج
یک مدل ریسکی دیگر مانند الگوی موتاد مقایسه شده است .اطالعات مورد استفاده نیز مربوط به سال زراعی
 0933-0931بوده و برای تخمین نتایج ،نرمافزار  GAMSمورد استفاده قرار گرفت .نتایج برآورد الگوی در
معرض خطر شرطی نشان میدهد عدم لحاظ بیمه موجب کشت محصوالت شلتوک و سویا در استان مازندران
خواهد شد ولی در شرایط لحاظ بیمه ،کشت و انتخاب بیمه برای محصول ذرت به کشت محصوالت شلتوک و
سویا افزوده میشود .همچنین مقایسه نسبت نیمواریانس به بازدهی واقعی در مدل موتاد نسبت به مدل ارزش در
معرض خطر شرطی نشاندهنده فزونی این معیار در مدل موتاد بوده است .بر این مبنا به کاربرد مدل ارزش در
معرض خطر شرطی در برآورد الگوی کشت ریسکی تأکید میشود .در نهایت نتایج محاسبه سود گویای فزونی
سود انتظاری در شرایط لحاظ بیمه نسبت به حالت عدم لحاظ بیمه میباشد که این مسئله میتواند در ترغیب
کشاورزان در پذیرش بیمه و الگوی کشت پیشنهادی مؤثر واقع شود.
طبقهبندی C61, Q19 :JEL
واژههای کلیدی :ریسک ،بیمه ،برنامهریزی ریاضی ،الگوی کشت ،مازندران.
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مقدمه
بخش کشاورزي در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بهویژه ایران بهدلیل اشتغال جمعیت
زیادي در این فعالیت داراي جایگاه ویژهاي است (فائو .)8991 ،با وجود اهمیت بخش کشاورزي
در اقتصاد کشور ،فعالیت در این بخش نسبت به دیگر فعالیتهاي تولیدي و اقتصادي
تفاوتهایی دارد ،از جمله اینکه فعالیت در بخش کشاورزي به علت وابستگی زیاد به طبیعت،
بذاته فعالیتی پرخطر بهشمار میآید (سجادي ،)8731 ،بهطوريکه کشاورزان با انواع مختلفی از
خطرهاي آبوهوایی ،آفات ،بیماري ،خطرهاي بازار و مواد اولیه مواجه میباشند (هارداکر و
همکاران  .)8993در این راستا ابزار مختلفی براي مدیریت خطر مورد بررسی و استفاده قرار
گرفته است .یکی از ابزار مهم براي رویارویی با خطرها ،بیمهکردن محصوالت است (یعقوبی و
همکاران.)8711 ،
بیمه محصوالت کشاورزي یکی از ابزار انتقال خطر از کشاورزان و تولیدکنندگان به بیمهگران
میباشد .در واقع بیمه محصوالت موجب عقد قرارداد بین بیمهگذار (کشاورز) و بیمهگر میشود
و در صورت رخداد آسیب و زیان ،بیمهگر موظف به پرداخت غرامت به بیمهگذار برابر با
مندرجات قرارداد میباشد (جابري .)8731 ،از انواع بیمه محصوالت کشاورزي در جهان میتوان
به بیمه تولید ناشی از عاملهاي طبیعی ،بیمه تولید ناشی از همهي خطرهاي نابودي ،بیمهي
درآمدي و طرح بیمهي محصوالت کشاورزي براساس شاخصهاي آب و هوایی اشاره کرد .در
ایران نیز که از شهریور  ،8710نخستین کارگروه بیمه کشاورزي در ایران در وزارت کشاورزي
تشکیل شد (معرفی نظام بیمه کشاورزي ایران ،)8711 ،از انواع بیمه میتوان به بیمه هزینه
تولید ،بیمه ارزش تولید و بیمه تضمین تولید یا بیمه عملکرد نام برد.
امروزه تغییر اقلیم از مهمترین چالشهاي محیطزیستی جهان است که تا حد زیادي عملکرد
محصوالت کشاورزي را تحت تاثیر قرار میدهد (پرهیزکاري و همکاران .)8797 ،بنابر گفتههاي
پیشین ،یکی از انواع بیمه محصوالت کشاورزي بیمه عملکرد میباشد .در این نوع بیمه همهي
خطرهایی که منجر به کاهش تولید شوند تضمین میشوند و در صورت افت تولید ،غرامت
متناسب با آن محاسبه و پرداخت میشود (صندوق بیمه کشاورزي.)8791 ،
در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب ،کشت و زرع اهمیت باالیی دارد.
برپایه آمارهاي بهدست آمده از جهادکشاورزي استان مازندران ،کل سطح زیرکشت استان براي
گیاهان زراعی حدود  171هزار هکتار میباشد که نزدیک به  1درصد از سطح کشت گیاهان
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زراعی کل کشور را در سال زراعی  8798-8791به خود اختصاص داده است .الزم به یادآوري
است در سال زراعی یادشده 13117 ،هکتار از زمینهاي زراعی استان مازندران بیمه شدهاند که
حدود  85/5درصد از کل سطح کشت گیاهان زارعی در این سال میباشد (جهاد کشاورزي و
بانک کشاورزي استان مازندران .)8791 ،مسئلهاي که وجود دارد این است که از بین سطوح
بیمه شده ،حدود  70درصد به زیان و در نتیجه دریافت غرامت منجر شدهاند لذا در دیگر موارد
کشاورزان تنها متقبل هزینه پرداخت حق بیمه بودهاند (صندوق بیمه کشاورزي .)8791 ،در
این راستا ارائهي الگوي مناسب کشت و بیمه محصوالت براي کمینهکردن هزینهها و در نتیجه
دستیابی به بیشترین سود براي کشاورز ضروري به نظر میرسد .لذا در این بررسی ،سطح کشت
بهینه محصوالت با توجه به لحاظ کردن و لحاظ نکردن انتخاب بیمه محصوالت کشاورزي
منتخب در استان مازندران مورد محاسبه و مقایسه قرار میگیرد.
در زمینه لحاظ کردن بیمه در بهینهسازيهاي کشاورزي بررسیهاي بسیار اندکی در ایران
انجام گرفته است براي مثال فلسفیان و همکاران ( ،)8711در پژوهشی به بررسی و مقایسه تاثیر
انواع مختلف بیمه شامل بیمه هزینه ،عملکرد و درآمد بر الگوي بهینه کشت کشاورزان استان
آذربایجان شرقی در قالب روش برنامهریزي همراه با ریسک تارگت موتاد 8پرداختند .نتایج نشان داد
که اعمال بیمه موجب تغییر در الگوي ب هینه کشت شده و در مجموع سطح زیرکشت را افزایش
میدهد .افزون بر آن در رابطه با محصوالت با نوسانهاي قیمتی باال ،در حالیکه بیمه درآمد اعمال
نمیشود ،اعمال هیچ کدام از بیمههاي هزینه و عملکرد پیشنهاد نشده و کشت بدون بیمه براي این
محصوالت افزایش یافت.

زارع مهرجردي و ابراهیمی ( )8790در پژوهش خود با استفاده از مدل برنامه ریزي همراه با
خطر (ریسک) بر پایه روش موتاد 1به بررسی اثر بیمه محصوالت زراعی بر الگوي کشت بهینه و
درآمد کشاورزان منطقه ارزوئیه شهرستان بافت در سناریوهاي مختلف و مقایسه شرایط بیمهاي
و غیربیمهاي پرداختند .نتایج بررسی آنان نشان داد که با اعمال بیمه ،سطح زیر کشت بهینه
گندم افزایش و هندوانه کاهش مییابد و گیاهانی چون سیبزمینی و ذرت از الگوي کشت
بهینه حذف میشوند .همچنین درنهایت به این نتیجه دست یافتند که بیمه محصوالت زراعی
باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوي کشت میشود.

Target Minimization of Total Absolute Deviations
Minimization of Total Absolute Deviations
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در پژوهش دیگر سلطانی ( )8790به بررسی اثر انواع مختلف بیمه محصوالت کشاورزي بر
الگوي بهینه کشت در استان مازندران در قالب روش شبیهسازي موسوم به روش
) (Bootstrappingیا روش خودراه انداز آماري ،پرداخت .نتایج بررسی وي نشان داده است
اعمال هر یک از بیمههاي عملکرد ،قیمت و درآمد موجب تغییر الگوي بهینه کشت میشود .با
اعمال بیمه قیمت ،کشاورزان بخش بیشتري از زمین زراعی را به کشت گندم دیم ،کلزا و برنج
اختصاص دادند .همچنی ن نشان دادند با اعمال بیمه عملکرد این الگوي کشت دستخوش
تغییرات شده و کشاورزان اقدام به کشت گندم آبی ،کلزا و برنج میکنند .از سوي دیگر با اعمال
بیمه درآمدي کشاورزان منطقه گستره بیشتري از سطح زیرکشت را به برنج اختصاصدادهاند.
امرائی ( )8791در پژوهش خود به بررسی نقش بیمه محصوالت زراعی بر الگوي کشت بهینه
شهرستان کوهدشت استان لرستان پرداخت .بهاین منظور از مدل برنامهریزي همراه با خطر بر
مبناي الگوي موتاد و دادههاي پرسشنامهاي سال زراعی  8790-8798استفاده کرد .نتایج این
بررسی نشان داد اعمال بیمه در الگوي یادشده موجب تغییر الگوي کشت منطقه مورد نظر می-
شود .به طور کل بیمه محصوالت کشاورزي موجب افزایش بازده ناخالص زراعت نیز میشود .در
پژوهشی دیگر رزاقی و همکاران ( )8791به مدلسازي مشارکت کشاورزان شهرستان قائمشهر
در الگوي بیمه عملکردي محصول برنج با استفاده از برنامهریزي ریاضی مثبت 8پرداختند .نتایج
گویاي آن است که با معرفی بیمه محصول برنج به کشاورزان ،کشتزارهاي نمونه در طرح بیمه
محصول برنج مشارکت کردهاند .افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص کشتزارها از
پیامدهاي این مشارکت بوده است .از سوي دیگر کاهش حمایت دولت از حق بیمه ،تأثیر منفی
بر روند افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص کشتزارهاي نمونه داشته است.
محققان خارجی نیز بررسیهاي گستردهتري در زمینهي انتخاب الگوي بهینه بیمه محصوالت
کشاورزي انجام دادهاند .براي مثال کابررا و همکاران ( )1009با استفاده از روش ارزش در
معرض خطر شرطی )CVaR( 1به بررسی استفاده از بیمه محصوالت بهمنظور مدیریت خطر
کشاورزان و کشاورزي وابسته به آب و هوا در شهرستان جکسون پرداختند .آنان بر پایه
اطالعات آب و هوایی ،سه دوره خشکسالی ،عادي (نرمال) و ترسالی را در فرآیند تصمیمگیري
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که در منطقه مورد نظر ،تغییرات آب و
هوایی بر میزان بازدهی خالص کشاورزان و بیمهگران با توجه به قراردادهاي بیمه محصوالت
Positive Mathematical Programming
Conditional Value at Risk
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اثرگذار بوده است .همچنین نشان دادند که در سطوح خطرگریزي باال میزان محصوالت بیمه
شده توسط کشاورزان بیشتر می شود .از سوي دیگر برآورد نتایج براي کشاورزان و بیمهگران
متفاوت بوده است.
در پژوهشی دیگر آیتسالیا و همکاران ( )1088به بررسی اثرات تغییر آب و هوا و قیمت
محصول پنبه بر میزان کشت و بیمه محصول پنبه در جنوب شرقی ایالت متحده پرداختند.
آنان با بهرهگیري از الگوي  CVaRو با استفاده از روش برنامهریزي با اعداد صحیح به این نتیجه
دست یافتند که نوسان قیمت ،سطح  CVaRو نوع تغییر آب و هوا اثر معنیداري بر انتخاب نوع
بیمه براي محصول پنبه داشته است .سورینی و کارتیگنانی ( )1081رفتار خطرگریزي
کشاورزان در پذیرش الگوي بیمه محصول گندم دروم را با استفاده از برنامهریزي ریاضی مثبت
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که افزایش مشارکت در طرح بیمه و سطح
زمین بیمه شده براي محصول گندم ،مستلزم کاهش نرخ حق بیمه پرداخت شده توسط
کشاورزان میباشد و همچنین برعکس .بنابراین ،با توجه به وضعیت مورد نظر ،افزایش سطح
کشت محصول بیمه شده نیازمند ارائه یارانههاي دولتی میباشد .در نهایت ،به ترتیب کاهش و
افزایش حق بیمه به صورت مثبت و منفی بر اقتصاد زراعت اثرگذار است
از بررسیهاي دیگر در زمینه اثر بیمه بر الگوي کشت و رفتار زارعان میتوان به بررسی سانیکوا
و بکوشوا ( )1003در زمینه اثرگذاري دو نوع بیمه آب و هوا و عملکرد در منطقه جلگه روسیه
بر خطر کشاورزان ،لیو و همکاران ( )1001براي انتخاب بهینه بیمه محصوالت پنبه و بادام
زمینی در قالب مدل ارزش در معرض خطر شرطی ( )CVaRو همچنین بررسیهاي هانسن و
فراهان ( ،)1080کایروان ( )1081و یو ( )1085اشاره کرد.
مرور بررسیهاي انجام گرفته در ایران نشان میدهد لحاظ کردن بیمه براي محصوالت
کشاورزي موجب تغییر الگوي کشت و بازدهی ناخالص محصوالت میشود .اما براي بررسی اثر
بیمه بر الگوي کشت ،بررسیهاي اندکی با رهیافت برنامهریزي ریاضی صورت گرفته است .از
جمله مدلهاي مورد استفاده مدل موتاد و برنامهریزي ریاضی اثباتی بوده است .باید توجه شود
در اینگونه مدلها سطح اطمینان به نتایج بهدستآمده مورد بررسی قرار نمیگیرد لذا نمیتوان
کشاورزان را به دستیابی به سود حاصل از الگوي پیشنهادي مطمئن نمود .در مقابل ،مدلهاي
برنامهریزي ریاضی مانند مدل ارزش در معرض خطر شرطی که در بررسیهاي خارجی در
زمینه اثر بیمه بر الگوي بهینه کشت محصوالت زراعی مورد استفاده قرار گرفتهاند میتوانند
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کشاورزان را به دستیابی به سطح سود خاصی در دورهي مشخص در آینده مطمئن سازند.
بههمین جهت در این بررسی سعی بر آن است اثر لحاظ انتخاب بیمه محصوالت زراعی بر
الگوي کشت بهینه در استان مازندران در قالب مدل ارزش در معرض خطر شرطی مورد بررسی
قرار گیرد .همچنین براي نشاندادن برتري روش ارزش در معرض خطر شرطی نسبت به دیگر
مدلهاي ریسکی ،مدل برنامهریزي ریاضی موتاد که در بیشتر بررسیهاي پیشین نیز مورد
استفاده گرفت ،برآورد شده است.
روش تحقیق
با توجه به تغییرات آب و هوایی که در سالهاي اخیر روي داده و اثرگذاريهایی که بر عملکرد
گیاهان زراعی و محصوالت کشاورزي داشته است ،کشاورزان باید به دنبال برنامهاي مناسب
باشند که سود مورد انتظار آنان بیشینه شود .آنان میتوانند سودشان را با بهرهگیري از ابزاري
مانند بیمه محصوالت افزایش دهند .در این بررسی سعی بر آن است یک مرز کارا بین خطر و
سود مورد انتظار کشاورز ،با توجه به احتمال تغییر عملکرد محصوالت زراعی محاسبه شود .در
این راستا از روش ارزش در معرض خطر شرطی (راکفلر و یوریزف )1000 ،براي اندازهگیري
خطر استفاده میشود .الزم به یادآوري است در این بررسی عامل خطر ،عملکرد محصول
گیاهان زراعی میباشد.
کشاورزي را در نظر بگیرید که تصمیم به کشت  iگیاه زراعی را دارد که سطح کشت هر گیاه
زراعی با  xiنشان داده میشود .این کشاورز بهطور عقالیی رفتار کرده و بهدنبال کمینهکردن
زیان و یا بیشینهکردن سود میباشد .اما از آنجا که وي از رخدادهاي آینده اطالعات کاملی
ندارد ،لذا در انتخاب و کشت گیاهانی که سود وي را بیشینه میکند با خطر روبهرو است .یکی
از انواع خطرها در کشاورزي ،خطر عملکرد گیاهان زراعی میباشد و یکی از روشهاي رویارویی
با این خطر ،بیمه محصوالت کشاورزي است .در این بررسی براي انتخاب یک الگوي مناسب
کشت که در آن خطر و زیان کمترین باشد ،انتخاب کردن و یا انتخاب نکردن بیمه براي
محصوالت منتخب لحاظ شدهاست.
از آنجاکه برابر با اطالعات سازمان بیمه کشاورزي براي سطوح مختلف از عملکرد گیاهان ،حق
بیمه و بیشترین تعهد بیمه مشخصی تعریف میشود ،لذا گزینههاي مختلفی نیز براي بیمه هر
گیاه زراعی و محصول قابل تعریف است .در این بررسی  kبهعنوان نوع بیمه عملکرد میباشد.
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تعریف میشود که انتخاب کردن یا انتخاب نکردن بیمه محصوالت را
لذا متغیر موهومی
مشخص میکند .بهطوريکه اگر الگوي مربوطه منجر به انتخاب بیمه kام براي محصول iام شود
خواهد شد.
و در غیر این صورت
نظر به اینکه در این بررسی رهیافت کمینهسازي مقدار  CVaRمورد استفاده قرار میگیرد و از
آنجاکه کمینهسازي  CVaRنیازمند حد باالیی براي زیان انتظاري (یا حد پایین براي سود
انتظاري) میباشد ،الزم است زیان و زیان انتظاري نیز تعریف شود.
زیان هر محصول از کسر درآمدهاي آن از هزینهها محاسبه میشود .با توجه به لحاظ بیمه در
این بررسی  ،درآمد از دو طریق فروش محصول در بازار و دریافت غرامت از بیمهگر بهدلیل
خسارت وارده ناشی میشود و هزینه نیز مربوط به هزینهي نهادهها و هزینه بیمه میباشد .در
این صورت میتوان میزان آسیب و زیان هر گیاه و محصول آن را در صورت رخداد عملکرد
تصادفی در قالب رابطههاي ( )8و ( )1تعریف کرد.
()8
()1

زیان تولید محصوالت بهدلیل وجود متغیر تصادفی میباشد .هزینه
که در آن
حق بیمه محصول iام براي بیمه kام،
تولید هر هکتار محصول iام ،عملکرد محصول iام،
اختالف عملکرد تصادفی ( ) و عملکرد تضمین شده ( ) است اگر به دریافت
غرامت منجر شود .نیز قیمتی است که بیمهگر در محاسبات غرامت از آن بهره میگیرد.
از آنجاکه بهدلیل تصادفی بودن عملکرد محصول گیاهان زراعی ،مقادیر مختلفی براي آن
میتواند وجود داشته باشد لذا در هر حالت زیان حاصل از محصوالت محاسبه و میانگین آن
لحاظ میشود که رابطه ( )7معرف آن است .الزم به
بهعنوان زیان انتظاري
یادآوري است  t=1, 2, …, Tشمار سناریوهایی است که براي عملکرد محصول گیاهان زراعی
مورد استفاده قرار میگیرد که در این بررسی از عملکرد تاریخی محصول گیاهان زراعی بهجاي
آن استفاده میشود.
()7

=

در رابطه ( (1محدودیت مربوط به استفاده از نهادهها نیز لحاظ شده است که در آن
مورد نیاز هر هکتار از محصول iام به نهاده  jام و

مقدار

موجودي هر نهاده در سال مورد بررسی
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میباشد .نهادههاي لحاظ شده شامل نیروي کار کشاورزي ،سرمایه و زمینهاي زراعی استان
مازندران در سال زراعی  8719-8790میباشد.
()1

همچنین در این تحقیق فرض میشود براي هر محصول حداکثر یک نوع بیمه انتخاب شود که
این محدودیت بهصورت رابطه ( )5لحاظ شد.
()5

براي تلخیص مدل  CVaRدر آغاز الزم است در مورد مدل ارزش در معرض خطر)VaR( 8
توضیح الزم ارائه شود .اگر فرض شود که ) p(yتابع توزیع احتمال بردار متغیر تصادفی  yباشد و
با فرض پیوسته بودن تابع فراوانی ،آنگاه تابع توزیع تجمعی زیان بردار ( xبردار سطح کشت i
گیاه) از رابطه ( )1محاسبه میشود (راکفلر و یوریزف1000 ،؛ کروخمال و همکاران.)1001 ،
()1

=)Ψ(x,ζ

که در آن ) Ψ(x, ζتابع تجمعی زیانهاي وارده با انتخاب بردار  xمیباشد .برابر با تابع مربوطه،
شاخص  VaRαبهصورت رابطهي ( )3تعریف میشود (راکفلر و یوریزف.)1000 ،
()3

=VaR min α

رابطه  3بیان میکند که براي یک پرتفوي معین  ،xبهاحتمال  αدرصد زیان وارده از حدي
مانند  ζبیشتر نخواهد شد .متناظر با تعریف  CVaRα ،VaRαبیانگر انتظار شرطی از زیان
پرتفوي ،که بزرگتر مساوي  VaRنیز میباشد ،به صورت رابطه  1تعریف میشود (راکفلر و
یوریزف:)1000 ،
()1

در واقع رابطه  1بیان میکند که اگر زیان در  nروز آینده با احتمال  αدرصد از زیان انتظاري
 VaRαبیشتر باشد ،مقدار زیان به طور میانگین چقدر خواهد بود .اما با توجه به دشوار بودن
محاسبهي  CVaRαبا استفاده از رابطه باال ،از رابطهاي جایگزین که معادل با آن است استفاده
Value at Risk

1
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میشود که به صورت رابطه  9ارائه شده است (کروخمال و همکاران1001 ،؛ کورنوجولس
وتاتونکو.)1001 ،
()9

در نهایت تقریبی از تابع  Fαرا میتوان در قالب رابطه  80محاسبه کرد (کروخمال و همکاران،
.)1001
()80

که در آن

احتمال سناریوي  jام میباشد .براي سادهنویسی اگر به جاي عبارت
 zj ،جایگزین شود ،معادله مربوط به  CVaRαبه صورت رابطه  88بازنویسی

میشود.
()88

لذا مدل کمینهسازي  CVaRبا توجه به محدودیتهاي لحاظ شده در این بررسی به صورت
رابطه  81تبیین شده است:
()81

Min
s.t

)And (1-5

که در آن 𝜌 سطح زیان انتظاري است که با توجه به مدل کمینهسازي زیان انتظاري محاسبه
گشت بهطوريکه براي افراد مختلف با درجههاي خطرگریزي متفاوت مقدار آن سناریوسازي
گشت .براي مثال شخصی که حاضر به پذیرش  %95زیان انتظاري اولیه است ،خطرپذیرتر از
شخصی است که حاضر به پذیرش  %30زیان انتظاري است.
باتوجه به اینکه هدف اصلی این بررسی  ،اثر بیمه بر الگوي کشت بهینه در قالب مدل ارزش در
معرض خطر شرطی بوده است ،براي بررسی برتري این روش با دیگر مدلهاي ریسکی ،الگوي
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برنامهریزي ریاضی موتاد نیز مورد برآورد قرار گرفت .شکل کلی مدل موتاد به صورت رابطه 87
مدنظر قرار گرفته است.
()87

)And (1-5

که در آن  TADمجموع مقادیر مطلق انحرافهاي مثبت ( ) و منفی ( ) از زیان ناخالص
است که باید کمینه شود .معادله دوم این رابطه همانند محدودیت مربوط به زیان انتظاري مدل
 CVaRاست که نشاندهنده درجههاي مختلف خطرگریزي نیز میباشد و از تکرار توضیحهاي
نشاندهنده اختالف زیان ناخالص هر محصول iام در زمان tام از
آن پرهیز شده است.
میانگین زیان محصول در  Tدوره است .دیگر محدودیتهاي بیانشده مربوط به نهادهها و
لحاظ بیمه (در مدل کمینهسازي  )CVaRنیز در مدل موتاد لحاظ شده که در قالب رابطههاي
( )8-5قابل مشاهده است.
الزم به یادآوري است ،اطالعات مورد نیاز در زمینه هزینه تولید ،قیمت محصوالت و عملکرد
ساالن ه محصوالت زراعی منتخب استان مازندران از بانک هزینه تولید و زراعت وزارت جهاد
کشاورزي گردآوري شد ،بهطوري که اطالعات درآمد و هزینه مربوط به سال زراعی -8790
 8719و اطالعات عملکرد ساالنه مربوط به سالهاي  8711-8798میباشد .محصوالت لحاظ
شده در این بررسی شامل سویا ،شلتوک ،ذرت دانهاي ،گندم و جو (رقمهاي آبی محصوالت)
میباشد که بر پایه سطح کشت و موجود بودن اطالعات مورد نیاز انتخاب شدند .با توجه به
مدل معرفی شده و وجود متغیر موهومی انتخاب کردن یا نکردن بیمه ،از برنامهریزي غیرخطی
آمیخته با اعداد صحیح 8استفاده شد و درنهایت براي برآورد نتایج ،نرمافزار  GAMSمورد
استفاده قرار گرفت.

Mixed Integer Nonlinear Programming

1
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نتایج و بحث
هدف از انجام این بررسی گزینش الگویی به منظور تخصیص بهینه کشت گیاهان زراعی با
توجه به خطر عملکرد در قالب مدل کمینهسازي  CVaRبوده است .از آنجاکه یکی از روشهاي
رویارویی با خطر عملکرد در محصوالت کشاورزي ،بیمه آنها میباشد لذا در این پژوهش به
بررسی اثرگذاري لحاظ بیمه بر تعیین سطح بهینه بهرهبرداري از زمینهاي زراعی استان
مازندران پرداخته شد .نظر به اینکه در این تحقیق از مدل  CVaRاستفاده شد لذا به یک سطح
شایان پذیرش از زیان (یا خطر) نیاز است .براي محاسبه سطح زیان شایان پذیرش ،با استفاده
از یک مدل کمینهسازي زیان انتظاري ،اقدام به تعیین کمینه زیان انتظاري (یا حداکثر سود
انتظاري) گردید و آنگاه با ساخت سناریوهاي مختلف خطرگریزي که برپایه میزان زیان (یا
سود) طراحی شد ،الگوي کشت استان مازندران در هر سطح خطر محاسبه شد .براي تعیین
سناریوهاي مختلف خطرگریزي الزم به یادآوري است افرادي که با صرفنظر از مقدار مشخصی
از بازدهی ،به دنبال الگوي کشت مطمئنتري (کمخطرتر) باشند ،افراد خطرگریزتري میباشند.
بهعنوان مثال فردي که حاضر به داشتن  95درصد از بازدهی انتظاري میباشد فردي
خطرپذیرتر است نسبت به فردي که حاضر به داشتن  10درصد از بازدهی انتظاري میباشد.
براي محاسبه مرز کاراي خطر-بازدهی ،کاهش بازدهیها بهصورت  5درصدي صورت گرفته و با
توجه به محدودیتها و معادلههاي لحاظ شده ،تا کاهش  10درصدي در بازدهی ،تغییر CVaR
نیز مشاهده شده است .با کاهش بیشتر در بازدهی ،مقدار ( CVaRکه هدف الگو بوده است) و
در نتیجه الگوي کشت ناشی از آن تغییر نکرده است .لذا بر این مبنا سناریوهاي مختلف
خطرگریزي تعیین گشت.
همچنین سطح اطمینان  95درصد براي برآورد نتایج لحاظ شد .از سوي دیگر براي بررسی
اثرگذاري لحاظ کردن بیمه بر نتایج ناشی از الگوي  ،CVaRدر دو حالت جداگانه که شامل عدم
لحاظ معادلههاي بیمه و لحاظ معادلههاي بیمه است ،به بهینهسازي الگوي کشت گیاهان
زراعی منتخب در استان مازندران پرداخته شد.
نمودار  8نتایج الگوي کشت بهینه گیاهان زراعی منتخب در استان مازندران را در شرایط لحاظ
نکردن بیمه و همچنین در چارچوب مدل کمینهسازي  CVaRدر سطح اطمینان  %95و سطوح
خطرگریزي مختلف نشان میدهد .برابر با نتایج بهدستآمده در حالت پایه که مبین مدل
کمینهسازي زیان انتظاري (یا سطح  800درصد بیشینه سود انتظاري) است الگوي کشت تنها
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شامل محصول شلتوک خواهد بود که با توجه به متغیر تصادفی عملکرد ،اختصاص زمینهاي
زراعی به این محصول سود انتظاري  5819میلیارد ریال را در پیخواهد داشت .الزم به یادآوري
است اصوال مدلهاي بیشینهکننده سود ،داراي بیشینه خطر نیز میباشند .این نتیجه براي افراد
خطرپذیر مناسبتر است .اما افراد خطرگریز که مایلاند از قسمتی از بازدهی انتظاري صرفنظر
نمایند تا انتخاب مطمئنتري داشته باشند ،رفتاري متفاوت با افراد خطرپذیر خواهند داشت.
همانگونه که در سناریوهاي سطوح خطرگریزي الگوي  CVaRمشاهده میشود با صرف نظر از
 %5بازدهی انتظاري ،الگوي بهینه شامل محصوالت شلتوک و سویا خواهد بود که سطح کشت
شلتوک نسبت به حالت پایه حدود  1/8درصد کاهش یافته است .با افزایش درجه خطرگریزي،
سطح کشت محصول سویا افزایش و در مقابل سطح کشت شلتوک کاهش مییابد .براي مثال
در سطح خطرگریزي  ،%10سطح کشت سویا تقریبا سه برابر سطح کشت آن در خطرگریزي
پایین ( )%5میشود .این مسئله گویاي خطر پایینتر این محصول نسبت به دیگر محصوالت
میباشد.

نمودار ( )1الگوی کشت بهینه در مقابل بازدهی انتظاری در مدل کمینهسازی  CVaRدر شرایط لحاظ
نکردن بیمه

در نمودار  1سهم کشت گیاهان زراعی از کل سطح کشت در سناریوهاي مختلف بازدهی
انتظاري در شرایط لحاظ معادلههاي بیمه ارائه شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در
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سطح خطرپذیري کامل ،جایی که سود بیشینه میباشد ،دو گیاه ذرت و شلتوک کشت میشود
که گیاه شلتوک سطح کشت باالیی را نسبت به گیاه ذرت دارد .همچنین الزم به یادآوري است
در بین این دو گیاه ،الگوي پیشنهادي کشت منجر به پذیرش بیمه عملکرد براي ذرت و بیمه
نکردن محصول شلتوک شده است که میتواند گویاي زیان زیاد ذرت نسبت به دیگر محصوالت
باشد .همانطور که در نمودار  1نیز مشاهده میشود ،پیشروي به سمت چپ نشان دهنده
افزایش خطرگریزي افراد میباشد که برابر با نتایج ،افزایش درجه خطرگریزي باعث تنوع کشت
گیاهان زراعی میشود .بهطوريکه در بازدهی انتظاري  35درصد محصول سویا نیز به دو
محصول شلتوک و ذرت اضافه میشود .بنابر با نمودار  ،1با افزایش درجه خطرگریزي ،سطح
کشت ذرت تا خطرگریزي  30درصد افزایش و پس از آن ثابت میماند .از سویی دیگر سطح
کشت شلتوک کاهش و سطح کشت سویا نیز افزایش مییابد که گویاي پایینتر بودن خطر این
محصول نسبت به دو محصول دیگر میباشد .شایان یادآوري است در همه سناریوها به پذیرش
بیمه عملکرد ذرت و بیمه نکردن شلتوک و سویا پیشنهاد شده است .این نتیجه میتواند
منطبق بر هدف کمینهسازي زیان انتظاري و خطر الگوي کشت برآوردي باشد .اگر دو محصول
شلتوک و سویا با توجه به محدودیتهاي لحاظ شده در این بررسی ،بیمه شوند آنگاه بر مبناي
دادههاي تاریخی عملکرد ،زیان انتظاري و خطر ( )CVaRافزایش مییابد چراکه عملکرد این دو
محصول در بسیاري از سالها باالتر از عملکرد تضمینی بوده و لذا بیمه کردن این دو محصول
در الگوي کشت پیشنهادي ،موجب ایجاد زیان براي کشاورزان خواهد شد .اما در مورد محصول
ذرت الزم به یادآوري است بیشترین عملکرد تضمینی  1000کیلوگرم در هکتار بوده که با
توجه به  19داده تاریخی مورد استفاده ،در  15مورد عملکرد کمتر از عملکرد تضمینی بوده که
انتخاب بیمه این محصول را در الگوي پیشنهادي توجیه میکند.
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سه
یا زرا ی در الگوی کشت
شلتوک

ذرت
سویا

نمودار( )2الگوی کشت بهینه در مقابل بازدهی انتظاری بدست آمد در مدل کمینهسازی  CVaRدر
شرایط لحاظ کردن بیمه

با توجه به اینکه شاخص  CVaRنشان میدهد در  nدوره آتی به احتمال  αدرصد ،زیان (سود)
ناشی از الگوي ارائه شده بیشتر (کمتر) از مقدار  CVaRنخواهد شد ،الزم دیده شد که آزمونی
در این زمینه انجام گیرد .لذا پس از برآورد مدل  CVaRکه از عملکرد سالهاي 8711-8790
استفاده شد ،از عملکرد سال  8798براي آزمون نتایج مدل  CVaRبهعنوان Back-Testing
استفاده شد .بنابر نتایج این تحقیق ،مقدار  CVaRکه بر پایه زیان انتظاري تعریف میشود،
منفی بهدست آمد که نشان میدهد با اجراي الگوي کشت مربوط به هر سناریو ،سود وجود
خواهد داشت و در سطح احتمال  95درصد سود مربوطه از قرینه مقدار  CVaRکمتر نخواهد
شد.
در نمودار  1قرینه مقدار شاخص  CVaRو سود واقعی هر الگوي کشت (بر پایه عملکرد سال
 )8798در سناریوهاي مختلف بازدهی انتظاري از  10تا  800درصد بازدهی انتظاري ارائه شده
است.
همانگونه که مالحظه میشود مقدار  CVaRدر روند خطرگریزي باالتر ،افزایش مییابد که
نشان میدهد خطرگریزي باالتر منجر به انتخاب الگویی میشود که سود مطمئنتري بهدنبال
دارد .همچنین نتایج محاسبه سود واقعی در هر دو حالت لحاظ کردن و نکردن بیمه نشان می-
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دهد که نمیتوان نتایج بهدستآمده از مدل کمینهسازي  CVaRرا رد کرد چراکه مقادیر
بازدهی واقعی باالتر از مقدار ( CVaRقرینه شده) قرار گرفته است.
همچنین مقایسه مقادیر  CVaRدر شرایط لحاظ کردن و نکردن بیمه نشان میدهد مقدار سود
مطمئن (قرینه  )CVaRدر مدل حاوي بیمه بیشتر از نتایج بهدستآمده از لحاظ نکردن بیمه
میباشد که این نتیجه بر اهمیت بیمه کردن بهینه محصوالت کشاورزي در مازندران میافزاید.
 CVaRو بازدهی وا ی
 CVaRدر شرایط
لحاظ کردن بیمه
 CVaRدر شرایط
لحاظ نکردن بیمه

بازدهی واقعی در شرایط
لحاظ کردن بیمه
بازدهی واقعی در شرایط

لحاظ نکردن بیمه

نمودار ()3نتایج آزمون  Back-testingو مقایسه رینه سطح  CVaRدر دو شرایط لحاظ کردن و
لحاظ نکردن بیمه (واحد بازدهی 11 :میلیون ریال)

الزم به یادآوري است در این پژوهش براي بررسی برتري روش ارزش در معرض خطر شرطی،
نتایج بهدستآمده با نتایج الگوي ریسکی موتاد مورد مقایسه قرار گرفته است .با این تفاوت که
در الگوي موتاد سطح اطمینان مطرح نمیشود .الگوي موتاد نیز در دو حالت لحاظ کردن و
نکردن بیمه مورد برآورد قرار گرفته است .الگوي کشت ناشی از بهکارگیري مدل موتاد در
شرایط لحاظ نکردن بیمه در سناریوهاي مختلف خطرگریزي گویاي قرارگرفتن دو محصول
سویا و شلتوک در الگو میباشد که این نتیجه همانند با نتایج الگوي  CVaRمیباشد .البته
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میزان زمین اختصاص یافته به این دو محصول در سناریوهاي  10تا  30درصدي ،در دو مدل
متفاوت بوده و در دیگر سناریوها زمین اختصاص یافته به سویا در مدل  CVaRباالتر پیشنهاد
شده در حالی که شلتوک کمتري نسبت به مدل موتاد کشت میشود (نمودار .)1

نمودار ( )4مقایسه الگوی کشت بهینه (در مقابل بازدهی انتظاری) ناشی از مدل کمینهسازی CVaR
و موتاد در شرایط لحاظ نکردن بیمه

بنابر نمودار  5در شرایط لحاظ کردن بیمه در مدل موتاد ،الگوي کشت در سناریوي 95
درصدي بازدهی شامل محصول سویا نیز میشود .همانند الگوي  CVaRدو محصول ذرت و
شلتوک نیز در الگو قرار گرفته اند .از بین این محصوالت ،پیشنهاد شده ذرت و سویا بیمه شوند.
در شرایط بازدهی  95درصدي  ،سطح کشت ذرت از  9170هکتار به  11113هکتار افزایش
یافته و در درجههاي خطر گریزي بعدي ،این سطح در حال کاهش است اما سهم آن در الگو
تغییر چندانی نداشته است (سهمی حدود  80تا  88درصد).
با افزایش درجه خطرگریزي ،سهم گیاه شلتوک در الگوي کشت کاهش یافته که میتواند
گویاي نوسان باالي عملکرد و در نتیجه سود این محصول در برخی از سالها باشد .در مقابل،
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سطح کشت سویا و همچنین سهم آن در الگو با افزایش درجه خطرگریزي (از سطح بازدهی
 95درصد به  10درصد) ،افزایش یافته است .با توجه به اینکه به پذیرش بیمه این محصول نیز
پیشنهاد شده است ،در این زمینه الزم به یادآوري است بنابر نتایج بررسیهاي انجامگرفته تنها
در  3مورد از  19سناریوي عملکرد ،عملکرد این محصول پایینتر از عملکرد تضمینی بوده
است .بنابراین پذیرش بیمه این محصول موجب زیان در بیشتر سناریوها میشود .اما این نتیجه
بر مبناي ماهیت مدل موتاد و همچنین دادههاي تحقیق حاصل شده و میتواند دلیلی بر عدم
مزیت این روش نسبت به مدل  CVaRباشد.

نمودار ( )5الگوی کشت بهینه (در مقابل بازدهی انتظاری) حاصل از مدل موتاد در شرایط لحاظ کردن
بیمه

درنهایت براي شناسایی برتري روش  CVaRنسبت به موتاد در شرایط لحاظ کردن و نکردن
بیمه ،نسبت نیمواریانس( 8بهعلت مدنظر قرار دادن انحرافهاي نامطلوب) به بازدهی واقعی
(نتیجه  )Back-Testingمحاسبه شده است .نتیجه محاسبات در نمودارهاي  1و  3قابل
مشاهده است .بنابر نتایج ،نسبت نیمواریانس به بازدهی واقعی در الگوي کشت پیشنهادي مدل
موتاد در هر دو شرایط لحاظ کردن و نکردن بیمه ،نسبت به نتایج مدل  CVaRباالتر میباشد.
همچنین با لحاظ کردن بیمه همواره شاخص نیمواریانس الگوي موتاد باالتر خواهد بود .این
semi-variance

1
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مسئله نشان میدهد در حالی که گیاهان زراعی قرارگرفته در الگوي کشت بهینه ناشی از دو
روش مدنظر یکسان بوده ،ولی به دلیل متفاوت بودن سهم هر گیاه در دو الگو ،خطر نامطلوب
(نیمواریانس) در مدل موتاد باالتر بوده که میتواند نشاندهنده قابل اطمینان نبودن الگوي
برآوردي موتاد براي افراد خطرگریز باشد .البته شایان یادآوري است که نتایج یادشده به ماهیت
دادهها وابستگی داشته و با تغییر دادهها و فروض لحاظ شده در این بررسی ،امکان تغییر نتایج
وجود دارد.
نس ت نی واریان
به بازدهی
نتایج موتاد در شرایط لحاظ نکردن
بیمه
نتایج  CVaRدر شرایط لحاظ
نکردن بیمه

نمودار ( )6مقایسه نس ت نی واریان

به بازدهی وا ی ناشی از برآورد مدل موتاد و کمینهسازی

 CVaRدر شرایط لحاظ نکردن بیمه
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نس ت نی واریان
به بازدهی وا ی
نتایج موتاد در شرایط لحاظ کردن

بیمه
نتایج  CVaRدر شرایط لحاظ
کردن بیمه

نمودار ( )7مقایسه نس ت نی واریان

به بازدهی وا ی ناشی از برآورد مدل موتاد و

کمینهسازی  CVaRدر شرایط لحاظ کردن بیمه
نتیجه یری و پیشنهادها
هدف این پژوهش تعیین الگوي بهینه کشت و بیمه گیاهان زراعی منتخب در استان مازندران
در قالب مدل ارزش در معرض خطر شرطی و سنجش برتري این روش نسبت به مدلهاي
ریسکی مانند مدل برنامهریزي موتاد بوده است.
نتایج بررسی نشان میدهد الگوي کشت اولیه در یک مدل برنامهریزي خطی معمولی با هدف
کمینهسازي زیان انتظاري شامل تک محصول شلتوک میباشد که سود باالیی براي کل
شالیکاران استان مازندران در پیخواهد داشت .برآورد مدل ارزش در معرض خطر شرطی در
سطوح مختلف خطرگریزي در شرایط لحاظ نکردن بیمه نشان دادهاست که تولید محصوالت
سویا و شلتوک کمترین خطر را دارند .بهطوريکه با تولید سطوح کشت پیشنهاد شده در هر
سناریوي خطرگریزي ،کشاورزان به احتمال  %95سودي کمتر از سطوح  CVaRمحاسبه شده
نخواهند داشت .همچنین نتایج ناشی از برآورد الگوي کشت در شرایط لحاظ کردن بیمه نشان
میدهد در ریسکیترین حالت محصوالت ذرت و شلتوک کشت میشوند که این الگو به بیمه
ذرت و بیمه نکردن شلتوک منجر شدهاست .برابر انتظار با افزایش خطرگریزي ،سطح کشت
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ذرت که بیمه شدهاست ،افزایش و سطح کشت شلتوک کاهش مییابد و گیاه سویا نیز به الگوي
کشت اضافه میشود .در این شرایط تنوع کشت منجر به کاهش خطر شدهاست.
مقایسه نتایج الگوي کمینهسازي  CVaRو نتایج الگوي موتاد گویاي آن است بهرغم همسانی
گیاهان زراعی قرارگرفته در الگوي کشت ،بهدلیل متفاوت بودن سهم آنها در الگوهاي برآوردي،
از شاخص نسبت نیمواریانس به بازدهی واقعی در الگوي  CVaRنسبت به الگوي موتاد کمتر
شده است ،لذا میتوان گفت با توجه به ماهیت دادههاي این تحقیق ،استفاده از روش CVaR
نسبت به موتاد نتایج مطمئنتري دارد.
درنهایت مقایسه نتایج الگوي کشت بهینه در شرایط لحاظ کردن و نکردن بیمه (در مدل
 )CVaRنشان میدهد الگوي کشت با لحاظ کردن بیمه ،خطر کمتر و سودانتظاري باالتري را
نسبت به الگوي کشت در شرایط لحاظ نکردن بیمه دارد .این مسئله لزوم برنامهریزي درست از
سوي کشاورزان استان مازندران را در زمینه انتخاب گیاهان زراعی مناسب براي کشت و بیمه
آنها بیشتر میکند .از این روي ضرورت دارد کشاورزان در تصمیمگیريهاي خود چنین
تحلیلهایی را لحاظ کنند .همچنین نقش شرکت بیمه نیز در تحقق انتخاب بهینه بیمه داراي
اهمیت میباشد .چرا که بیمهگر می تواند با استفاده از نتایج این گونه تحقیقات ،کشاورزان را در
پذیرش بیمه محصوالت کشاورزي ترغیب کند .سازمانهایی مانند جهادکشاورزي نیز میتواند
با برگزاري کالسهایی ،مفهوم خطر و نتایجی مانند نتایج این بررسی را تشریح کرده و
کشاورزان را در تصمیمگیري کشت گیاهان زراعی یاري کنند .درنهایت اینکه از آنجا که مدل
ارزش در معرض خطر شرطی مورد استفاده در مطالعهي حاضر در قالب یک مدل برنامهریزي
ریاضی هنجاري 8انجام شده است ،لذا در بررسیهاي بعدي نتایج الگوي ارزش در معرض خطر
شرطی در قالب برنامهریزي ریاضی اثباتی نیز الزم است مورد بررسی قرار گیرد تا سازگاري و
هماهنگی با شرایط واقعی در آن بیشتر مورد آزمون قرار گیرد.

. Normative Mathematical Programming
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