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های زراعت ای کشاورزی در زیربخشارزیابی پرتفوی بیمه

و باغبانی از دیدگاه نظریه مارکویتز: مورد مطالعه استان 

 خراسان رضوی

 1طیبه نیازی ،حبیب اهلل سالمی 
  00/02/0022ذیرش: تاریخ پ                                                                             02/20/0022تاریخ دریافت: .

 

 چکیده
ابزارهای مهم مدیریت ریسک  جمله شماری است و بیمه کشاورزی ازبی هایکشاورزی در معرض خطر هایتولید

ی اویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه هایبا این خطر رویاروییتواند به تولیدکنندگان در است که می
ندگان کنکه عرضهیابد تداوم می هنگامیی است. اما، عرضه خدمات بیمهبرای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری ا

ی بهینه برای ا. از این رو انتخاب پرتفوی بیمهبه دست آورندپذیرند درآمدی متناسب با ریسکی را که میآنها بتوانند 
گر در استان مهحاضر بی ایارزیابی پرتفوی بیمه پژوهش، هدف اصلی این مبنابرهمین  گر بسیار با اهمیت است.بیمه

د. در این راستا باشمی خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز
های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و نامههای تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمهاز داده

 دهد پرتفویمی نشان یه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایجپرتفوی بهینه در چارچوب نظر
امکان  این نتایج یمبنای بهبود دارد. بر و پتانسیل بسیاری براغیر بهینه است  بسیاریک پرتفوی  گرمورد عمل بیمه

گر ر بیمهبراین اگ افزوندارد. وجود توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر  شایانافزایش درآمد به میزان بسیار 
، چنین تغییری بنام. بر همین به دست آوردتواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز ل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد میمای

 شود.به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه می کنونیاز پرتفوی 
 

 JEL: G11,G22,G32,Q10طبقه بندی 

 رضوی، ایران.استان خراسان الگوی مارکویتز،وی بهینه، بیمه کشاورزی، پرتفکلیدی:  گانواژ

  

                                                           
ل( و دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد)نویسنده مسئو به ترتیب: 1
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 مقدمه
 هایتولیدکنندگان محصولهای استانترین  استان خراسان رضوی یکی از بزرگترین و مهم

بیش از دارای این استان  6971-79اطالعات و آمار سال زراعی  مبنایکشاورزی کشور است. بر 

 هایحصولمهزار هکتار  895شاملزراعی و باغی  هایحصولهزار هکتار سطح زیرکشت م 598

درصد  61و درصد  8معادل باشد که به ترتیب میباغی  هایمحصولهزار هکتار  956زراعی و 

میلیون واحد دامی  65بیش از براین، در خراسان رضوی  افزونسطح زیرکشت کشور است.  کشور

میلیون تن  9وع با تولید بیش از در مجماین استان  است. درصد کشور 7حدود وجود دارد که 

میلیارد ریال  197922به ارزش ناخالص بیش از  زراعی، باغی، دامی و آبزی هایمحصولانواع 

ای در اقتصاد ملی و استان دارد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، تامین جایگاه تعیین کننده

 1/5با سهم  6979این استان در سال  .کندمیمواد اولیه مورد نیاز صنایع و ایجاد اشتغال ایفا 

درصد رتبه دوم، در تولید  5/66مرغ با ، در تولید تخمنخستدرصدی در تولید گوشت قرمز رتبه 

ولید و تبنابراین، استانی بسیار با اهمیت در باشد تبه پنجم کشوری را دارا میدرصد ر 9/1شیر با 

های راسان در عین حال با محدودیتاستان خ. آیدمی به شمارکشاورزی  هایمحصولعرضه 

. آیدمین شماربهاست و به لحاظ اقلیمی نیز منطقه پر بارانی  روروبهتولید و از جمله آب  هایعامل

  (.KRAJO, 2018)هستند روروبه چندیهای کشاورزی با ریسک تولیدهایلذا، 

ز ا خطرهابا  رویارویی تواند تولیدکنندگان را درمدیریت ریسک که مییکی از ابزارهای مهم 

نابودی برهاند، بیمه کشاورزی است. بنابراین، حضور بیمه کشاورزی در استان خراسان بسیار با 

دیگر، صندوق بیمه کشاورزی تنها نهاد فعال در بخش بیمه کشاورزی است.  سویاهمیت است. از 

اشته است. صندوق های خوبی دهای گذشته فعالیتاین صندوق در استان خراسان رضوی در سال

 1555859ای منعقد کرده، و مبلغ قرارداد بیمه 869956، 6975سال منتهی به سال 5در 

های اولیه حکایت از آن دارد که پرتفوی اما، بررسی است. کردهمیلیون ریال غرامت پرداخت 

 هظ سودآوری دارد کای به لحادر این استان وضعیت شکنندهدر شرایط موجود ای صندوق بیمه

 رووبهرای را در استان با چالش تواند توسعه پوشش بیمهدر آن داده نشود، می هاییچنانچه تغییر

افزایش .6بنابراین، تغییر در پرتفوی موجود به سمت پرتفوی بهینه بسیار با اهمیت است سازد.

حاضر ای بهینه از این جهت اهمیت دارد که در حال ای با تدوین پرتفوی بیمهدرآمدهای بیمه

ه ک است درحالیاین کند گذاران را دولت تامین میبیمه دریافتی از بیمهدرصد حق 12بیش از 
                                                           

-این اطالعات به صورت مراجعه مستقیم به صندوق بیمه کشاورزی دریافت شده است. گرچه برخی از این آمارها در گزارش 1

 ی منعکس می باشد.های سالیانه  صندوق بیمه کشاورز
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سازد. رو میهاست و توسعه بیمه را با مشکل روب روروبهدولت نیز همواره با کمبودهای بودجه 

 هشده در صندوق بیمه بخوبی درک شده است و در این نهاد این تفکر وجود دارد ک یادچالش 

ر سصورت پذیرد و به سمت نقطه سربه تغییرهاییها باید ای حال حاضر استاندر پرتفوی بیمه

گیری را با بهرهای موجود به دنبال آن است تا پرتفوی بیمه بررسی و ارزیابیاین  سوق داده شوند.

تفوی رو پتانسیل بهبود را بررسی و پ شدهاز نظریه مارکویتز در استان خراسان رضوی ارزیابی 

  .مطرح کندبهینه را 

 هایعاملهای موجود تنها دهد که عمده بررسیانجام شده نشان می هاینتایج بررسیمروری بر 

 یبه ارزیابی پرتفو انظاهر محقق در اند وموثر بر پذیرش و تقاضای بیمه کشاورزی را سنجیده

و  شتزارکین پرتفوی بهینه برای اما، تعی اند.بهینه بودن آن نپرداختهحاظ ای کشاورزی به لبیمه

در سطح جهانی و در داخل صورت گرفته است.  برای  پرشماریهای مختلف به روش هایدارایی

( به عنوان معیار ریسک و با فرض VaRبا استفاده ارزش در معرض خطر ) Yiu( 1225)مثال، 

کی و یک دارایی ریسسازی مطلوبیت انتظاری، اقدام به گزینش پرتفوی بهینه برای یک بیشینه

ور ها، در کشدارایی غیر ریسکی در دو سناریو از دو سطح مختلف میانگین و انحراف معیار قیمت

زراعی و  هایمحصولخود ریسک و بازدهی  پژوهشدر  et al   Toth(1261است. ) کردهچین 

ی یتز بررسفعال در جمهوری اسلواکی را با استفاده از تئوری پرتفوی مارکوو کشتزارهایدامی 

 . اندکرده

 یابیارزبه  آنهافراوانی در زمینه بیمه صورت گرفته است. لیکن، اغلب  هایبررسی نیز در ایران

 Chizari( 1225)اند. برای مثال، موثر بر پذیرش و تقاضای بیمه کشاورزی پرداخته هایعامل

and ghalavand هایمحصولبیمه  در پژوهشی نشان دادند که شناخت و آگاهی کشاورزان از 

و ارائه خدمات به  هایمه در بهبود کیفیت، انجام تعهدهای آن و عملکرد بکشاورزی و مزیت

( 1221)کشاورزان(، در گسترش و توسعه بیمه در میان کشاورزان، موثر خواهد بود. ) گزارانبیمه

Gholizadeh  مختلف درآمدی های بیمه بر تثبیت درآمد گروهتاثیر در پژوهش خود، به ارزیابی

در  Shahnoshi et al( 1227)های آذربایجان شرقی و اردبیل پرداخته است. کشاورزان در استان

گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان پژوهشی، به بررسی میزان رضایتمندی بیمه

با ا رخود مدیریت ریسک کشاورزی  بررسی، در Aziz Nasiri(1266)خراسان رضوی پرداختند. 

بررسی ، 6972وهوایی در سال های آبشاخص مبنایبر کشاورزی  هایمحصولاستفاده از بیمه 

در یک مطالعه با هدف تدوین الگوی کاربردی برای  Gholizadehchenar( 1261. )نموده اند
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های تابلویی به این نتیجه رسید که بیمه کشاورزی با استفاده از روش دادهتخصیص یارانه حق

اقتصادی بررسی شده  هایهدفمختلف با  هایمنطقهو  هایمحصولها به نهایار تخصیص

بیمه در بین ها منجر به بازتوزیع یارانه حقخوانی ندارد و تخصیص هدفمند و بهینه یارانههم

پیرامون ارزیابی  Sajadi et al( 1261پژوهش )شود. و مناطق مختلف تولید می هایحصولم

موثر بر آن از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه  هایعاملکشاورزی و  ایهمحصولعملکرد بیمه 

کشاورزی در استان همدان نیز، نمایانگر این بود که سطح آگاهی کشاورزان، خطرهای طبیعی، 

رایش ای بر ایجاد گتعیین کننده تاثیر، دارای هایمحصولانسانی و سطح زیرکشت  هایمنبعنقش 

 بررسیدر  Abasian et al( 1269)کشاورزی است.  هایمحصولدن در کشاورزان برای بیمه کر

 های ریسکی و غیرریسکیهای بیمه شامل داراییشرکت گذاریخود به حد بهینه پرتفوی سرمایه

با  ی، در پژوهش Mehrjerdi and Sedaghat(1269)با استفاده از مدل مارکوویتز پرداختند. 

به  "موثر بر آن هایعاملکاران شهرستان رفسنجان و های ریسکی پستهتعیین گرایش"عنوان: 

 1/66گریز و تنها کاران در دامنه ریسکدرصد از پسته 1/55این نتیجه رسیدند که در مجموع، 

در پژوهشی با عنوان  Baniasadi et al( 1265اند. )پذیر، قرار گرفتهدر دامنه ریسک آناندرصد از 

 پرداختند.  "خرما در شهرستان بم انه درختبه پرداخت برای بیم گرایشبرآورد "

که نحوه تعیین پرتفوی بهینه  پژوهشی دهد که جایانجام شده نشان می هاینتایج بررسیمرور 

 تواندمی این پژوهشباشد. گر نشان دهد در ادبیات موضوع خالی میای را از دیدگاه بیمهبیمه

  .گران نشان دهدای را به بیمهیمهبخوبی این کمبود را جبران و روش بهبود پرتفوی ب

 روش تحقیق
های فروخته شده آن نهاد است. این نامهگر سبد قراردادهای بیمهای یک نهاد بیمهپرتفوی بیمه

-بیمهها سهم مشخصی در مجموعه های مختلف است که هر یک از آننامهسبد ترکیبی از بیمه

ت کش زیرنامه بیانگر سطح مشخصی از زمین بیمههر  .های فروخته شده در هر سال را دارندنامه

بیمه  ایهمحصولسبدی است از  گرای بیمهمبنا، پرتفوی بیمهباشد. براین محصول بیمه شده می

در یک بیمه شده  هایمحصولبیمه شده از کل سطح  هایمحصول یک ازسهم هر شده که درآن

د باشای ریسک و بازدهی پرتفوی میدر یک پرتفوی بیمهدو عنصر مهم  .دهدنشان میسال را 

ی ا. آنچه در تشکیل یک پرتفوی بیمهکندای مختلف را با هم قابل مقایسه میکه سبدهای بیمه

ن ها و کواریانس بیای، واریانس این بازدهیی دارد، بازدهی یکایک قراردادهای بیمهبنیادیننقش 

ای بسیار اهمیت های بیمهواریانس قراردادگرچه بازدهی و ای است. های قراردادهای بیمهبازدهی
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ریسک یک پرتفوی را از است که  ایهای بیمهقراردادبین بازدهی دارد، لیکن این کواریانس 

 6787کند. مارکوویتز در سال دهنده آن متفاوت میتشکیل عنصرهایحاصل جمع ریسک 

بر اساس نظریه مارکوویتز،  واریانس و یا انحراف معیار را به عنوان معیار ریسک معرفی کرد.

ها به طور کامل با هم ارتباط ندارند یک ترکیبی را فراهم مشارکت چند فعالیت که بازدهی آن

ذار گاین نظریه هر سرمایه مبناتر است. بر مها کسک آن از ریسک تک تک فعالیتکند که ریمی

عه نگاه کنند. در این حالت ها به صورت یک مجموای، باید به فعالیتهای بیمهاز جمله، شرکت

هایشان، ترکیبی را انتخاب کنند که برای یک سطح مشخص گذاریبرای بهینه نمودن سرمایه

یا بازدهی انتظاری مجموعه برای سطح  کمینهبازدهی انتظاری، واریانس انتظاری مجموعه 

ای هه پرتفویدهد کگردد. این رهیافت یک مرز کارا را به دست می بیشینهمشخصی از واریانس 

 .(Markowitz,1959)دهدریسک را به ازای هر سطح از بازدهی نشان می کمترینروی مرز کارا 

استفاده از مدل مارکوویتز برای تشکیل یک پرتفوی بهینه نیازمند تعریف بازدهی و ریسک 

ا عرضه ب گذار است کهگر یک سرمایهباشد. بیمهگذاری میهای سرمایهموردانتظار هر یک از گزینه

هایی نیز متحمل کند و در این راه هزینهای برای پوشش ریسک درآمد کسب میخدمات بیمه

-به بیمه زیانهای اداری برای ارائه خدمات و پرداخت گر شامل هزینههای بیمهشوند. هزینهمی

-ارانهی شایدگزاران و بیمه از بیمهآن بابت حق هایگر شامل دریافتیباشد. درآمد بیمهگزاران می

ها، درآمد خالص است. درآمد کند. تفاوت درآمدها و هزینهدولت پرداخت می که هایی است

ثابت نیست و بسته به شراط  هازیانپرداخت  خالص سالیانه همراه با ریسک است زیرا میزان

 در بخش کشاورزی در نوسان است.  ویژهبهمحیط تولید 

 Rztبا   t در زمان zای نامه گزینه بیمهد حاصل از فروش بیمهباال اگر درآم هایباتوجه به توضیح

ی( اای )قرارداد بیمهنشان داده شود، بازدهی انتظاری این گزینه بیمه Prztآن با  رخدادو احتمال 

 : (Narayan,1990)آید( به دست می6از طریق رابطه )

(6) E(Rz)=∑Przt ∗ Rzt 

( به 1رابطه ) مبنایشود که بر با واریانس آن بیان می ی این گزینهبازده درآمد یا هاینوسان

 : (Narayan,1990)آیددست می

(1) σz
2= ∑ (Rzt − E(Rz))

2Przt
N
z=1 

(9) √∑ (Rzt − E(Rz))
2Przt

N
z=1=  zσ 
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σzدر این رابطه 
وان معیار کل ریسک این فعالیت انحراف معیار است که به عن zσواریانس و  2

 شود.ای در نظر گرفته میبیمه

ای موجود در پرتفوی بیمهای هگزینهای بازدهی انتظاری یک پرتفوی، میانگین وزنی بازدهی

(. اما، واریانس 5باشد )رابطه ای سهم آن فعالیت در پرتفوی میکه وزن هر گزینه بیمه است

هر فعالیت و سهم آن در پرتفوی به کوواریانس بین بازدهی بر واریانس بازدهی  افزونپرتفوی 

 .(Narayan,1990 )(8ها نیز بستگی دارد )رابطهگزینه

(5) E(RP) = ∑ WzRz
N
z=1 

(8    ) 
√∑ Wz

2N
z=1 σz

2 + ∑ ∑ WzWkcov(Rz, Rk)
N
k=1
z≠k

N
z=1= √σP

2= p σ 

امین گزینه kسهم Wkامین و -zسهم  Wzبازده انتظاری پرتفوی،  E(RP)، 8 و 5  هایرابطه در

امین گزینه k-بازده مورد انتظار  Rkامین و z-بازده مورد انتظار  Rzای در کل پرتفوی، بیمه

 باشد.ای( می)قرارداد بیمه

σPدر این رابطه، 
σzواریانس پرتفوی،  2

 باشد.امین می zزینه واریانس بازدهی گ 2

 آید.دست میهب 1رابطه  ای مختلف ازهای بیمهدرآمد گزینهکوواریانس بین 

  (1) σzk= cov (Rz , Rk) = rzk σz σk                                      

 باشد.می kو  zهای گزینهضریب همبستگی بین بازده   zkrدر این رابطه، 

-یکوواریانس برای بازده-یک ماتریس واریانس بایستعدد باشد می ش از دوها بیگزینه شماراگر 

شود دارای ساختار نشان داده می Ωn⨯nبعدی که به وسیله  nها تشکیل شود. چنین ماتریس 

های آن کوواریانس بین بازدهی قطر اصلی واریانس و دیگر درایه باشد.در این ماتریس،زیر می

 .)rayan,1990Na(های مختلف استگزینه

Ωn⨯n=

[
 
 
 
σ1

2 σ12 … σ1n

σ21 σ2
2 … σ2n

⋮
σn1

⋮
σn2

⋱
…

⋮
σn

2 ]
 
 
 

 

کند که برای سطح گر به دنبال آن است تا پرتفویی را انتخاب بیان شد، بیمه پیشترگونه که همان

و یا برای سطحی از درآمد که تعیین  شود بیشینهکند، درآمدش معینی از ریسک که تحمل می

وان کردن درآمد باشد ریسک به عنبیشینه برساند. یعنی اگر هدف  کمترینکند، ریسک را به می

کردن ریسک باشد، درآمد مورد نظر  کمینهگر شود و اگر هدف بیمهقیدی در این راستا تلقی می
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یابی همارکویتز مستلزم حل یک مسئله بهین. بنابراین، استفاده از الگوی شودمیبه عنوان قید تلقی 

 ریزی ریاضی بخوبی قابل حل است.باشد. این مسئله در چارچوب الگوی برنامهمی سودمند

، بازدهی مورد انتظار این پرتفوی با σpای با حال اگر ریسک یا انحراف معیار یک پرتفوی بیمه

E(Rp)ای ، سهم گزینه بیمهz  در این پرتفوی باWZای ، واریانس بازدهی گزینه بیمهz  باσz
2 

 ایهای بیمهبازدهی )درآمد( مجموعه فعالیت کردن بیشینه گر همنشان داده شود و هدف بیمه

هینه مربوطه برای تعیین یک پرتفوی ب هایرابطهگر باشد، برای سطح قابل قبول ریسک برای بیمه

ابل قریاضی زیر  هایرابطهریزی ریاضی به شرح رنامهب در قالب یک الگوی هاییمشخصهبا چنین 

 :باشدبیان می

(9)                                                            

Max E(RP) = ∑ WzRz
N
z=1  

s.t. 

∑𝑊𝑧 = 1

𝑁

𝑧=1

 

𝑊𝑧≥ 0 

𝑊𝑧 ⨯ A ≤ 𝐾𝑧 

𝜎𝑝 ≤ 𝜎∗ 

قیود  هایرابطه دیگرمد است. درآکردن  بیشینهبخش تابع هدف است که  نخستین(، 9در رابطه )

 نشانها برابر یک است. قید دوم جمع سهم قید اول مبنایباشند. بر های الگو مییا محدودیت

 سطح پوششدهد نشان می تواند منفی باشد. محدودیت سومای نمیهد که سهم هیچ گزینهدمی

رسی برمورد های در سال محصول سطح زیر کشت آن میانگیند از تواننمی محصولیهیچ ای بیمه

برابر یا  باشد وگر قابل تحمل میریسکی است که توسط بیمه بیشینهقید آخر . تر باشدبیش

𝜎مشخص  میزانکوچکتر از  ها مشخص خواهد نامهبا حل مسئله فوق ترکیبی از بیمهاست.  ∗

 شد که هدف فوق تامین شود. 

بیمه با دست آوردن پرتفوی بهینه هشده پیداست، برای ب یاد هایرابطهز روی طوری که اهب

های مختلف نامهتی از جمله، درآمدهای حاصل از فروش بیمهبه اطالعا هارابطهاستفاده از این 

در  هایمحصولپرداختی به هریک از این  هایزیانباغی و  زراعی و هایمحصولبرای هریک از 

باشد. ، سطح کل زیرکشت هر کدام نیاز میهایمحصولبیمه شده هریک از هر سال، سطح کل 

همگی از صندوق بیمه کشاورزی دریافت  6975تا  6972یاد شده برای دوره آمار اولیه اطالعات و 
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با استفاده از این اطالعات درآمد مورد انتظار و واریانس )ریسک( درآمد برای هر یک شده است. 

 هاییهرابطزراعی و باغی به تفکیک با استفاده از  هایمحصولرای پرتفوی و سپس ب هامحصولاز 

 یاد شده هایرابطهحل  این داده ها و استفادهبا . است شدهذشت محاسبه گکه توضیح آن 

ارائه  راهبردیتواند راهنمای تدوین گر میآید که برای بیمهدست میهاطالعات ارزشمندی ب

 نهبیشیگر به عنوان مثال، اگر سطح ریسک پرتفوی موجود بیمهای باشد. برای خدمات بیمه

که تا چه حد  کردتوان مشخص ریسک قابل قبول برای شرکت در نظر گرفته شود، آنگاه می

 وجود دارد.  ،گر بدون قبول ریسک اضافی نسبت به وضع موجودامکان افزایش درآمد بیمه

 و بحث نتایج
ریسک و بازدهی ناخالص پرتفوی موجود بیمه درهر زیربخش  زدر آغابرای تعیین پرتفوی بهینه، 

( 6) تا امکان مقایسه پرتفوی بهینه با پرتفوی موجود فراهم شود. نتایج در جدول شدمحاسبه 

( گزارش شده 9گر نیز در ستون دوم جدول )ای مورد عمل بیمهپرتفوی بیمه گزارش شده است.

 است.
 زراعت و باغبانیهای بخشزیرموجود در  تفویریسک و بازدهی ناخالص پر (6)جدول 

 استان خراسان رضوی
Table(1) Risk and gross return of current portfolio in Farming and 

Horticultural sub-sectors of Khorasan Razavi province 
بازدهی کل ناخالص 

 پرتفوی موجود

 )میلیون ریال(
Total gross returns 
on current portfolio 

(million rials) 
 

بازدهی ناخالص پرتفوی 
 در هکتار موجود

 )میلیون ریال(
gross returns on current 

portfolio in hectare(million 
rials) 

پرتفوی  ریسک
 موجود

Risk of current 
portfolio  

 

53359 0/27 0/57 
 زیر بخش زراعت
Farming  sub-sector 

 خش باغبانیزیرب 2/61 0/37 514708
Horticulture sub-sector 

 Source: Research Findings                                                                              های تحقیق: یافتهمنبع
بسیار بیشتر از  2/61شود ریسک مربوط به زیربخش باغبانی معادلطور که مالحظه میهمان

 گرچه بازدهی آن نیز تا حدی بیشتر است. شد.بابخش زراعت می

گر با سطح ریسکی که در حال حاضر بیمه شود کهدر ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می

 براینافزونتحمل می کند آیا امکان افزایش بازدهی پرتفوی دارد و این افزایش به چه میزان است. 

 تواند در آمد خود را افزایش دهد.اندازه می تری را قبول کند تا چهاگر مایل باشد ریسک بیش
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 الگوی در سطح ریسک موجود )درآمد( زیربخش زراعت برای تعیین پتانسیل افزایش بازدهی

حل شده است. نتیجه  0/57( با سطح ریسک پرتفوی مورد عمل یعنی 9روابط ) رشده د تدوین

مقایسه و در همین  نیز وی موجوداین نتایج با پرتف برافزون( ارائه گردیده است. 2در جدول )

 جدول آمده است. 

زراعی به ترتیب  هایمحصولای موجود ( ریسک و بازدهی در هکتار پرتفوی بیمه6بر جدول )بنا 

دهد که بدون نیاز به ( نشان می1( و همچنین نمودار )1باشد. جدول )می 0/27و  0/57برابر با 

میلیون ریال وضع  0/27دهی پرتفوی در هکتار از افزایش سطح ریسک موجود امکان افزایش باز

 زیر هایمحصولترکیب سهم و تغییر در میلیون ریال در پرتفوی جدید با  0/43موجود به 

توجه است  شایانباشد که بسیار درصد می 89. این میزان افزایش معادل بیمه وجود داردپوشش 

 باشد. مینینه به کنونیگر در شرایط دهد که عملکرد بیمهو نشان می
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اعمال محدودیت ریسک وضعیت موجود

وی مقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی بخش زراعت استان خراسان رض( 6)شکل

با اعمال محدودیت ریسک
Figure (1)Comparison of risk and return of portfolio of Farming 
sub-sector of Khorasan Razavi province with application of risk 

limit
یافته های تحقیق     : منبع

Source: Rese

میزان بازدهی به ازای هر 

(میلیون ریال)هکتار

میزان ریسک
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ای زراعی موجود با پرتفوی بهینه در سطح ریسک مقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی بیمه (2)جدول 

 پرتفوی موجود

Table (2) Comparison of risk and return of the current Farming insurance 

portfolio with the optimal portfolio given the risk level of current portfolio 

میزان بازدهی در هکتار پرتفوی )میلیون 

 ریال(
Return per hectare of portfolio (million 

Rials) 

میزان ریسک 

 پرتفوی
Portfolio risk level 

 

0/27 0/57 
 وضعیت پرتفوی موجود
current portfolio status 

0/43 0/57 
 پرتفوی بهینه در سطح ریسک موجود

Optimal portfolio at the current risk level 

 Source: Research Findings                                                                             های تحقیق: یافتهمنبع
 کند. مقایسه می تبخش زراعزیر(، اجزای پرتفوی بهینه و موجود را در 9جدول )

زراعی در پرتفوی بهینه و موجود در سطح ریسک پرتفوی  هایولمحصهای نامهسهم بیمه (5)جدول

 موجود
Table (3) The share of Farming insurance policies in the optimal portfolio and 

at the risk level of the current portfolio 

 زراعی هایلمحصو
 crops 

 سهم در پرتفوی

 )درصد(
Portfolio 

share(percentage) 

 سهم در پرتفوی

 )هکتار(
Portfolio 

share(Hectares) 

 سهم در پرتفوی

 )درآمد(
Portfolio 

share(Income) 

سطح  میانگین

 زیرکشت)هکتار(
Average area under 

cultivation(Hectares) 

 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfolio 

پرتفوی 

 موجود
 Current 

Portfolio 

پرتفوی 

 بهینه

Optim
al 

Portfol

io 

پرتفوی 

 موجود
Curren

t 

Portfol

io 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfoli
o 

پرتفوی 

 موجود

Current 

Portfolio 

تا  6976)سال 

6975) 
Year 2012 to 2019 

 سیب زمینی
Potato 

1/5 1/22 
2626/

6 

2136/

3 

1146/

68 
580/1 13757/2 

 گندم دیم
Rainfed Wheat 

4 27/5 7004 48153 
3057/

8 

1307

6/7 
261286 

 جو دیم
Rainfed Barley 

6/1 5/23 
10681/

4 
9158 

4663/

17 

2486/

9 
32218/9 

 گوجه فرنگی
Tomato 

2/5 1/07 
4377/6

3 

1873/

6 
1911 508/8 33859/4 

 گندم آبی
Irrigated Wheat 

13 38 
22763/

66 

66539

/9 

9937/

9 

1806

9/7 
417097/3 
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پرتفوی بهینه و موجود در سطح ریسک  زراعی در هایمحصولهای نامهسهم بیمه (5)جدولادامه 

 پرتفوی موجود
Table (3) The share of Farming insurance policies in the optimal portfolio and 

at the risk level of the current portfolio 

 زراعی هایلمحصو
 crops 

 سهم در پرتفوی

 )درصد(
Portfolio 

share(percentage) 

 سهم در پرتفوی

 )هکتار(
Portfolio 

share(Hectares) 

 سهم در پرتفوی

 )درآمد(
Portfolio 

share(Income) 

سطح  میانگین

 زیرکشت)هکتار(
Average area under 

cultivation(Hectares) 

 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 
Portfolio 

پرتفوی 

 موجود
 Current 
Portfolio 

پرتفوی 

 بهینه

Optim

al 
Portfol

io 

پرتفوی 

 موجود
Curren

t 
Portfol

io 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfoli

o 

پرتفوی 

 موجود

Current 
Portfolio 

تا  6976)سال 

6975) 
Year 2012 to 2019 

 پنبه
cotton 

15/

2 
2/31 26615/

98 

4044/

9 

11619

/7 

1098/

4 
32992 

 جو آبی
Irrigated Barley 

20 16/13 35021 
28244

/4 

15289

/1 

7670/

1 
129776 

 کلزا
Canola 

2/2

9 
0/89 4005 

1558/

4 

1750/

6 
423/2 4005 

 پیاز بهاره
Spring onion 

1/3

3 
0/06 2328 105 

1016/

7 
28/5 2328 

 ایذرت علوفه
Fodder corn 

21/

8 
1/13 38199 

1978/

7 

16665

/1 
537/3 38199 

 چغندر قند

Suger beet 

12/

3 6/23 21552 10909 
9402/

8 

2962/

5 
21552 

 0/57 ریسک پرتفوی:

 میلیون ریال0/43 بازدهی در هکتار پرتفوی: 

 درصد افزایش 89میلیون ریال معادل  75089بازدهی کل پرتفوی: 

 Source: Research Findings                                                                         های تحقیق: یافتهمنبع

مد خود را به صورت قابل توجهی افرایش دهد اگر سهم تواند درآگر میبیمه (3)جدول  بنا بر

ای و پنبه کاهش دهد و بر عکس سهم ذرت علوفه ایمالحظهگندم آبی و دیم را به میزان قابل 

ه با ک ر بر داردرا د زیادیینه گر هزت دیگر پوشش بیمه گندم برای بیمهرا افزایش بدهد. به عبار

 گر مایلبیمه و محدود نشود کنونیریسک نیز در حد  حال اگر سطح ریسک آن همخوانی ندارد.

به پذیرش ریسک بیشتر داشته باشد امکان افزایش بیشتر درآمد نیز وجود دارد. نتیجه این سناریو 

 . ارائه شده است (3)و نمودار ( 5در جدول )

دهد که بدون محدود کردن سطح ریسک پرتفوی ( نشان می9( و همچنین نمودار )5جدول )

میلیون ریال  0/52میلیون ریال وضع موجود به  0/27ان افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از امک
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 پوشش زیر هایمحصولو در نتیجه در سهم  هانامهدر پرتفوی جدید با تغییر در ترکیب بیمه

است و نشان  ایمالحظهباشد که بسیار قابل درصد می 79وجود دارد. این میزان افزایش معادل 

باشد. البته در این حالت ریسک می ناکارابسیار  کنونیگر در شرایط د که عملکرد بیمهدهمی

در این حالت گندم  (5)رسد. براساس جدول می 0/83یابد و به گر هم تا حدودی افزایش میهبیم

پرتفوی بیمه حذف شود و بایست از می تاحدودیر بیشترین سهم را دارد دیم که در حال حاض

 . شودای و پنبه جانشین آن ذرت علوفه

 
 ریسک و بازدهی ناخالص پرتفوی موجود در بخش زراعت استان خراسان رضوی (4)جدول

Table (4) Risk and gross return of the current portfolio in the Farming sub-

sector in Khorasan Razavi province 

 بازدهی در هکتار پرتفوی)میلیون ریال(
return per hectare of portfolio (million Rials) 

 میزان ریسک پرتفوی
Portfolio risk level 

 

0/27 0/57 
 پرتفوی موجود

Current portfolio 

 بدون اعمال محدودیت ریسک 0/82 0/52
No risk restrictions 

0/43 0/57 
 با اعمال محدودیت ریسک

By applying risk limitation 

 Source: Research Findings                                                                           تحقیقهای :یافتهمنبع
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1

بدون اعمال محدودیت ریسک وضعیت موجود

مقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی بخش زراعت استان خراسان رضوی(2)شکل

بدون اعمال محدودیت ریسک
Figure (2) Comparison of risk and return of portfolio of Farming

sub-sector in Khorasan Razavi province without applying risk limit
یافته های تحقیق: منبع

Source: Research F

میزان بازدهی در هکتار 

(میلیون ریال)

میزان ریسک
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و موجود استان بدون محدود کردن سطح  بهینه زراعی در پرتفوی هایمحصولسهم (5)لجدو

 ریسک
Table (5) The share of different crops in the optimal and current portfolio in 

the province with no restriction on level of risk 

 هایمحصول

 زراعی
 crops 

 سهم در پرتفوی

 )درصد(
Portfolio 

share(percentage) 

 سهم در پرتفوی

 )هکتار(
Portfolio 

share(Hectares) 

 سهم در پرتفوی

 )درآمد(

Portfolio 

share(Income) 

سطح  میانگین

 زیرکشت)هکتار(
Average area 

under 

cultivation(Hectar

es) 

 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfolio 

پرتفوی 

 موجود
Curren

t 

Portfol

io 

 پرتفوی

 بهینه 
Optimal 
Portfolio 

پرتفوی 

 موجود
Current 

Portfolio 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfoli
o 

پرتفوی 

 موجود
Current 

Portfolio 

تا  6976)سال 

6975) 
Year 2012 to 2019 

 سیب زمینی
Potato 

0/5 1/22 875/5 2136/3 460/2 580/1 13757/2 

 گندم دیم
Rainfed Wheat 

0/0000

96 
27/5 0/17 48153 0/09 

13076/

7 
261286 

 جو دیم
Rainfed Barley 

6/3 5/23 
11031/

6 
9158 5798/8 2486/9 32218/9 

 گوجه فرنگی
Tomato 

13/3 1/07 
23288/

9 
1873/6 

12241/

8 
508/8 33859/4 

 گندم آبی
Irrigated Wheat 

9/2 38 
16109/

7 

66539/

9 
8468 

18069/

7 
417097/3 

 پنبه
cotton 

11/8 2/31 
20662/

4 
4044/9 

10861/

2 
1098/4 32992 

 جو آبی
Irrigated Barley 

32/9 16/13 
57609/

6 

28244/

4 

30282/

5 
7670/1 129776 

 کلزا
Canola 

2/28 0/89 4005 1558/4 2098/6 423/2 4005 

 پیاز بهاره
Spring onion 

1/32 0/06 2328 105 1214/9 28/5 2328 

 ایذرت علوفه
Fodder corn 

10/1 1/13 
17685/

6 
1978/7 9296/4 537/3 38199 

 چغندر قند

Suger beet 
12/3 6/23 21552 10909 

11321/

4 
2962/5 21552 

  0/82ریسک پرتفوی: 

 میلیون ریال 0/52هکتار پرتفوی:  بازدهی ناخالص به ازای هر

 درصد افزایش 79میلیون ریال معادل  71255باردهی کل ناخالص: 
 Source: Research Findings                                                                         های تحقیق: یافتهمنبع
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گزارش  9تا  6ار شده است. نتایج در جداول سناریوهای فوق برای زیربخش باغبانی نیز عینا تکر

 شده است.
 محصول هایای موجود ریسک و بازدهی در هکتار پرتفوی بیمهکه گذشت ( 6بر اساس جدول )

دهد ( نشان می5) ( و همچنین نمودار1باشد. جدول )می 0/37و  2/61باغی به ترتیب برابر با 
افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از  که بدون نیاز به افزایش سطح ریسک موجود امکان

میلیون ریال در پرتفوی بهینه با تغییر در ترکیب  2/39میلیون ریال وضع موجود به 0/37
باشد که بسیار قابل توجه است درصد می 558ها وجود دارد. این میزان افزایش معادل نامهبیمه

 د.باشکارا می گر در شرایط فعلی کامال غیردهد که عملکرد بیمهو نشان می

 
 ریسک و بازدهی پرتفوی بهینه در مقایسه با پرتفوی موجود در بخش باغبانی استان (1)جدول 

Table (6) Optimal portfolio risk and return compared with the current 

portfolio in the horticultural sub-sector in the province 
 ن ریال(بازدهی در هکتار پرتفوی)میلیو

Return per hectare of portfolio (million 
Rials) 

 میزان ریسک پرتفوی
Portfolio risk level 

 

0/37 2/61 
 وضعیت پرتفوی موجود
current portfolio status 

 اعمال محدودیت ریسک 2/61 2/39
imposing risk limitation 

 Source: Research Findings                                                                           : یافته های تحقیقمنبع

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

اعمال محدودیت ریسک وضعیت موجود

با مقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی بخش باغبانی استان خراسان رضوی(5)شکل 

اعمال محدودیت ریسک

Figure (3)Comparison of risk and return of portfolio of horticultural 
sector of Khorasan Razavi province with application of risk limit

یافته های تحقیق: منبع

Source: Resea

میزان بازدهی در هکتار 

(میلیون ریال)

میزان ریسک
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طور که در همانکند. با هم مقایسه می(، اجزای پرتفوی بهینه و وضعیت موجود را 9جدول )

سیب، آلبالو و آلو و کاهش سطح بادام  هایمحصولشود با افرایش سهم ( مشاهده می9جدول )

هی افزایش توج شایانتواند به میزان بسیار گر میر سطح ریسک درآمد بیمهو پسته بدون تغییر د

ی مانند بادام و پسته را هایمحصول دهد که صندوق بیمه نرخ بیمهیابد. این وضعیت نشان می

تر از نرخ عادالنه بیمه تعیین نموده است و این بدون توجه به میزان ریسک آن ها بسیار پایین

 ای خود مورد توجه قرار نداده است. وی بیمهموضوع را در پرتف
 و موجود با سطح ریسک موجود بهینه باغی در پرتفوی هایمحصولسهم  (7)ولجد

Table (7) The share of horticultural Products in optimal and current portfolio 

given the current level of risk 

 باغی هایمحصول
Horticultural 

products 

 سهم در پرتفوی

 )درصد(
Portfolio 

share(percentage) 

 سهم در پرتفوی

 )هکتار(
Portfolio 

share(Hectares) 

 سهم در پرتفوی

 )درآمد(

Portfolio 

share(Income) 

سطح  میانگین

 زیرکشت)هکتار(
Average area 

under 

cultivation(Hectar
es) 

 
پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfolio 

پرتفوی 

 جودمو
current 
Portfol

io 

پرتفوی 

 بهینه
Optim

al 

Portfol
io 

پرتفوی 

 موجود
current 
Portfol

io 

پرتفوی 

 بهینه
Optimal 

Portfolio 

پرتفوی 

 موجود
current 

Portfolio 

تا  6972)سال 

6975) 
Year 2011 to 

2019 

 گوجه سبز
Green tomatoes 

0/0027 0/035 0/67 8/7 1/6 1/7 6166 

 بادام
Almond 

1 33/95 250 8490 597/6 1650 98558 

 انگور
grape 

0/01 21/81 2/5 5454 5/98 1060 15695 

 گیالس
cherry 

0/012 0/32 3 80 7/17 15/56 8757 

 زردآلو
Apricot 

1/3 0/62 325 155 776/92 30 9569 

 گل زعفران
Saffron 

13/5 13/38 3376 3346 8068 650 96622 

 انار
Pomegranate 

4/7 4/18 1175 1045 2808 392 7185 

 گردو
Walnut 

5/4 2/14 1350 535 3227 104 5791 

 آلو
Plum 

13/2 0/9 3301 225 7888/72 43 1827 

 پسته
Pistachio 

4 19/63 1000 4909 2390/5 954 18159 
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 و موجود با سطح ریسک موجود بهینه های باغی در پرتفویسهم محصول (7)ولجدادامه 
Table (7) The share of horticultural Products in optimal and current portfolio 

given the current level of risk 
 گالبی
pear 

4/1 0/83 1025 207 2450/3 40 4615 

 هلو و شلیل
Peach and nectarine 

10/73 0/47 2684 117 6412/6 22 1155 

 سیب
Apple 

24/7 1/24 6177 310 14761/5 60 61581 

 آلبالو
Sourcherry 

17/35 0/44 4340 110 
10368/8

8 
21 5952 

  2/61 ریسک پرتفوی:

 میلیون ریال 2/39بازدهی ناخالص به ازای هر هکتار پرتفوی: 

 درصد افزایش 558میلیون ریال معادل  85797بازدهی پرتفوی: 

 Source: Research Findings                                                                             : یافته های تحقیقمنبع
دهد که بدون محدودکردن سطح ریسک پرتفوی ( نشان می8( و همچنین نمودار )5) جدول

میلیون ریال  2/62میلیون ریال وضع موجود به  0/37امکان افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از 

درصد  122ها وجود دارد. این میزان افزایش معادل نامهدر پرتفوی بهینه با تغییر در ترکیب بیمه

 اکاران کنونیگر در شرایط دهد که عملکرد بیمهتوجه است و نشان می شایانباشد که بسیار می

 باشد.می

 

۰

۱

۲

۳

۴

بدون اعمال محدودیت  

ریسک

بدون اعمال محدودیت  

بازدهی

وضعیت موجود

ضوی مقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی بخش باغبانی استان خراسان ر(4)شکل

بدون اعمال محدودیت ریسک
Figure (4) Comparison of risk and return of portfolio of 

horticulture sector of Khorasan Razavi province without applying 
risk limit

یافته های تحقیق: منبع

Source: Researc

میزان بازدهی در هکتار 

(میلیون ریال)

میزان ریسک
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بخش باغبانی استان خراسان زیرمقایسه ریسک و بازدهی پرتفوی موجود و بهینه در  (1)جدول 

 رضوی

Table (8) Comparison of risk and return on current and optimal portfolio in 

horticultural subsector in Khorasan Razavi province 
 بازدهی در هکتار پرتفوی

 )میلیون ریال(

Return per hectare of portfolio 

 (million Rials) 

 میزان ریسک پرتفوی
Portfolio risk level 

 

0/37 2/61 
 پرتفوی موجود

current portfolio  

2/62 3/46 

بدون اعمال محدودیت پرتفوی بهینه 

 ریسک
No risk limitation 

2/39 2/61 
اعمال محدودیت پرتفوی بهینه با 

 ریسک
imposing risk restriction 

       Source: Research Findings                                                                             : یافته های تحقیقمنبع
( میزان افزایش بازدهی در پرتفوی بهینه بدون محدود کردن ریسک پرتفوی به 5بر جدول )بنا 

برای دستیابی (، 7بر جدول )بنا  سطح پرتفوی موجود، امکان کسب درآمد بیشتری وجود دارد.

از  ب، گالبی و آلبالو داده شود وها به سینامهبایست بیشترین سهم در بیمهبه درآمد بیشتر می

  سبز، انگور و گیالس کم شود. بادام پسته گوجه هایمحصولسهم 
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 باغی در پرتفوی بهینه و موجود استان بدون محدود کردن سطح ریسک هایمحصولسهم  (9)جدول
Table (9) The share of horticultural products in the optimal and current 

portfolio in the province with no limitation on the risk level  

 باغی هایمحصول
Horticultural crops 

 سهم در پرتفوی
 )درصد(

Portfolio 
share(percentage) 

 سهم در پرتفوی
 )هکتار(

Portfolio 
share(Hectares) 

 سهم در پرتفوی
 )درآمد(

Portfolio 
share(Income) 

سطح  میانگین
 (زیرکشت)هکتار
Average area 

under 
cultivation(Hect

ares) 

 

پرتفوی 
 بهینه

Optimal 
Portfolio 

پرتفوی 
 موجود
current 
Portfol

io 

پرتفوی 
 بهینه

Optimal 
Portfoli

o 

پرتفوی 
 موجود
current 

Portfolio 

پرتفوی 
 بهینه

Optim
al 

Portfol
io 

پرتفوی 
 موجود
current 
Portfol

io 

تا  6972)سال 
6975) 

Year 2011 to 
2019 

 گوجه سبز
Green tomatoes 

0/008 0/035 2/15 8/7 5/6 1/7 1211 

 بادام
Almond 

0/9 33/95 225 8490 591 1650 35845 

 انگور
grape 

0/0012 21/81 0/3 5454 0/79 1060/6 24174 

 گیالس
cherry 

0/0025 0/32 0/62 80 1/64 15/56 5989 

 زردآلو
Apricot 

2/6 0/62 650 155 1707/6 30 3417 

 گل زعفران
Saffron 

2 13/38 500 3346 1313/6 650/67 71100 

 انار
Pomegranate 

7/4 4/18 1850 1045 4860/3 392 9254 

 گردو
Walnut 

8/7 2/14 2175 535 5714 104/1 4936 

 آلو
Plum 

9/1 0/9 2275/7 225 5976/8 43/77 6509 

 پسته
Pistachio 

4/9 19/63 1225 4909 3218/3 954/6 65683 

 گالبی
pear 

14/3 0/83 3576 207 9392/1 40/36 4185 

 هلو و شلیل
Peach and 
nectarine 

10/73 0/47 2684 117 7047/4 22/85 2684 

 سیب
Apple 

27/2 1/24 6802 310 17864/8 60/3 16456 

 آلبالو
Sourcherry 

12/2 0/44 3050/9 110 8012/8 21/4 4340 

  3/46 ریسک پرتفوی:

 میلیون ریال 2/63بازدهی ناخالص در هکتار پرتفوی: 

 درصد افزایش 122میلیون ریال معادل  18197بازدهی ناخالص: 

 Source: Research Findings                                                                           های تحقیق: یافتهمنبع
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه
به ویژه در بخش باغبانی استان خراسان رضوی  بر نتایج به دست آمده در هر دو زیر بخشا بن

توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر از وضع موجود  شایانامکان افزایش درآمد به میزان 

متناسب با میزان  هایمحصولهای برخی از نامهنرخ بیمهوجود دارد. این بدان معنی است که 

 ای در استان مورد توجه قراراین موضوع در انتخاب پرتفوی بیمها تعیین نشده است و ریسک آنه

وی فی که در پرتهایمحصولبیمه یا حق موکد این استپیشنهاد  مبنانگرفته است. بر همین 

افزایش داده شود و یا برابر پرتفوی پیشنهادی عمل و از  ،دهدبهینه سهم آنها کاهش نشان می

 ای کاسته شود. در پرتفوی بیمه هایمحصول گونهاین سهم

خش بزیرسازی سودآوری در سطح ریسک پرتفوی موجود بیشینهپرتفوی بهینه که با هدف  در

ای استان حذف شود و سهم باید از پرتفوی بیمه نشان داده شد که گندم دیم ،زراعت انجام شد

پر  گندم دیم محصول بذاتهست که گندم آبی نیز باید بشدت کاهش داده شود. این بدان معنی ا

ن ای ریسک است و در نتیجه محصول مناسبی برای استان نیست ولی اگر قرار است همچنان

بایست در نرخ بیمه آن تجدید نظر جدی ود و تحت پوشش بیمه قرار گیرد میکشت ش محصول

ت مت کشالح و به سصورت پذیرد. با افزایش نرخ بیمه الگوی کشت استان هم به تدریج اص

نه بهی پرتفویا توجه به با شرایط اقلیمی استان هدایت خواهد شد. لذ سازگارتری هایمحصول

ه ستان برای تداوم ارائبه عنوان راهنمایی برای اصالح الگوی کشت و پرتفوی بیمه اپیشنهادی 

 . ضرورت داردای خدمات بیمه

ک سودآوری در سطح ریس سازیهبیشینای در زیربخش باغبانی با هدف بیمهدر تعیین پرتفوی 

ر دپسته، بادام و انگور  هایمحصولپرتفوی موجود این زیربخش نشان داده شد که بایدسهم 

آلو، آلبالو، سیب و هلو  هایمحصولای استان کاهش داده شود و در مقابل سهم پرتفوی بیمه

لذا  ندآینمی شماربه ردیراهب هایمحصول. با توجه به اینکه هیچکدام از این یابدوشلیل افزایش 

شت ح الگوی کشود پرتفوی پیشنهادی به اجرا گذاشته شود تا ضمن کمک به اصالپیشنهاد می

 افزایش در نتیجهز مساعدت شود. ای در استان نیگر و تداوم خدمات بیمهاستان به درآمد بیمه

  خواهد شد.نیز رش پوشش بیمه در استان گر موجب گستهای بیمهدرآمد
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Extended Abstract 

Abstract 
Agricultural production is subject to numerous risks, and agricultural 

insurance is one of the important risk management tools that can help 

producers in facing these devastating risks. Therefore, providing insurance 

services to agricultural producers is essential. However, the provision of 

insurance services continues when their providers are able to earn a 

commensurate return on the risk they take. Therefore, choosing the optimal 

insurance portfolio is very important for the insurer. 

Materials and Method 

This study has historical data related to risk and return of insurance policies 

registered in the Agricultural Insurance Fund have been used and the optimal 

portfolio has been formed within the framework of Markowitz theory in 

Khorasan Razavi province as a sample and compared with the province 

current portfolio of the. 

Results and discussion 

The results show that the portfolio operated by the insurer is a completely 

non-optimal portfolio and has a good potential for improvement. Based on 

these results, it is possible to increase revenue significantly without the need 

to bear more risk. In addition, if the insurer is willing to take more risk, it can 

earn much more. Accordingly, such a change from the current portfolio to the 

proposed portfolio is recommended. 

Suggestion 

It is necessary to pay attention to the proposed optimal portfolio as a guide to 

improve the cultivation pattern and the insurance portfolio of the province in 

order to continue providing insurance services. 
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