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تعيين پتانسيل تقاضا براي بيمه خشكسالي و عوامل مؤثر بر
آن در ايران
جعفر عزیزی
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چكيده
خشكسالي پديده اي است كه كشور ما هر چند سال يكبار به آن دچار ميشود و بیمه خشكسالي به عنوان يک
عامل مهم مديريت خارج مزرعه اي در تعديل ريسک ناشي از پديده خشكسالي است .براين اساس در اين مطالعه
كه در سال  1931انجام شد ،تالش گرديد كه اوالً پتانسیل تقاضا براي بیمه خشكسالي با توجه به احتماالت وقوع
خشكسالي تعیین گردد ثانیاً عوامل موثر بر تقاضاي بیمه خشكسالي مورد بررسي قرار گیرد .لذا ،سه ناحیه كشور از
نظر نوع اقلیم  ،كرمانشاه ( پرباران )  ،قزوين( بارندگي متوسط ) و سیستان و بلوچستان (كم باران) انتخاب گرديدند
 .از هر منطقه نمونه هايي با آمار سه ساله( )1911-39انتخاب گرديد .نتايج نشان داد كه تقاضا براي بیمه خشكسالي
در كرمانشاه در احتمال  09درصد به باال ،در قزوين در احتمال  11درصد به باال و در سیستان و بلوچستان در تمام
سطوح احتمال وقوع خشكسالي ،وجود دارد .همچنین نگهداري دام و ماكیان ،درآمد خارج مزرعه و كمکهاي
بالعوض به عنوان عوامل منفي بر تقاضاي بیمه خشكسالي عمل ميكنند.
واژههای کليدی :پتانسیل تقاضا ،بیمه ،خشكسالي

 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
Email: jafar574@yahoo.com.
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مقدمه
حدود يک سوم خشكيهاي جهان داراي بارندگي كم و نصف اين مقدار ( يعني  9/11سطح كره زمین ) به شدت
خشک هستند  .اين مناطق بارندگي كمتر از  019میلي متر و تبخیر بیش از  1999میلي متر دارند .
با توجه به اينكه كشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و متوسط بارندگي آن حدود  019میلي متر در
ساال كه نزديک به يک ساوم متوساط جهاني اسات ،شاديدا در معرض حادثه خشكسالي است ( . )9در  00سال
گذشاته ،ايران در مجموع به مدت  19ساال ،با خشاكسالي مواجه بوده است .برخي خشكسالي را پديدهاي طبیعي
ميدانند و معتقدند هنگامي كه خشاكساالي تمام شد ،همه چیز به حالت اولیه خود بر ميگردد و نیازي به آمادگي
براي خشاكساالي بعدي نیست .بنابراين هیچگاه چارهاي براي خشكساليهاي بعدي انديشیده نميشود تا راه حل
منطقي جهت اين معضال پیدا شاود .تعاريف متعددي در مورد خشكسالي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
كنیم .تا نهیل ( )1391معتقد اسات ،خشاكساالي دوره طوالني بارندگي كمتر از متوساط ساالنه ميباشد .دراكوپ
( )1319آنرا تحت عنوان دورهاي كه بارندگي نساابت به متوسااط ،كمتر باشااد ميداند  .نامیاس ( )1311ميگويد
هنگامي كه بارندگي فصلي كمتر از دو برابر متوسط انحراف معیار باشد خشكسالي است و تیمبرلک ( )1311معتقد
است خشكسالي در اثر فقدان بارندگي اتفاق ميافتد اما اكثر دانشمندان معتقدند خشكسالي عبارتست از يک حادثه
آب و هوايي و موقت در يک منطقه ،زماني كه بطور غیرعادي متوساط بارندگي بسایار پانین اساات .خشكسالي در
واقع يک حادثه چالشگري است كه شدت آن بر اساس مقايسه نسبي بین میزان بارندگي هر منطقه در آن سال با
میانگین بارندگي در سالهاي گذشته تعیین ميشود .خشكي بر اساس شدت و مدت زمان آن داراي تقسیماتي است
كه يک از آنها خشاكي هواشناسي و كشاورزي است و زماني اتفاق ميافتد كه میزان نقصان بارندگي بر خاك و
گیاه اثر منفي بگذارد .وقوع خشاكساالي هر ساله هزينههاي زيادي هم براي بخش كشاورزي و روستايي كشور و
هم براي دولت به همراه دارد .خشكسالي سبب نابودي بخش كشاورزي ،مهاجرت روستانیان به شهر ،تهديد امنیت
غذايي ،نابودي ذخاير ژنتیكي و غیره ميشاود .يكي از راههاي مقابله با خشاكسالي ،بیمه محصوالت كشاورزي يا
همان بیمه خشاكسالي است كه متاسفانه در اين راستا فعالیت موثري انجام نگرديده است .لذا ،در اين مطالعه يک
نوع امكانسنجي جهت گسترش بیمه خشكسالي و كاهش زيانهاي حاصل از وقوع آن در كشور انجام ميگیرد.
با توجه به اينكه كشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و متوسط بارندگي آن حدود  019میليمتر در
سال است ،شرايط بسیار زيادي را براي وقوع خشكسالیهاي گسترده و با فاصله زماني كمتر از يكديگر دارد .تاريخچه
خشكساليهاي به وقوع پیوسته حاكي از آن است كه خشكي و كم آبي از ويژگیهاي طبیعي و شرايط اجتناب ناپذير
كشور ماست .پديده خشكسالي در بخش كشاورزي عالوه بر هزينه هاي مستقیم اقتصادي و اجتماعي ،هزينه هاي
غیر مستقیم سنگیني را نیز به همراه دارد .اثرات خشكسالي بر بخش كشاورزي را ميتوان از بین رفتن حاصلخیزي
خاك ،از بین رفتن ذخاير ژنتیكي ،شیوع بیماريهاي انساني ،گیاهي و دامي ،كاهش درآمد كشاورزان و گسترش فقر،
سوء تغذيه و قحطي ،مهاجرت از روستا به شهر ،ناپايداري مصرف آب كه خود سبب از بین رفتن آبخوانها و كاهش
كیفیت آب ميشود و غیره دانست .با توجه به شرايط ريسک حاصل از وقوع خشكسالي ،عالوه بر شناسايي و
تشخیص زمان وقوع و اثرات احتمالي آن ،بايد بتوان خسارتهاي ناشي از وقوع اين پديده را تعديل نمود .بر اساس
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مطالعات انجام شده ،بسیاري از محققین راههاي مقابله و كاهش خسارت ناشي از خشكسالي را به دو روش ،مديريت
داخل مزرعهاي 1و مديريت خارج مزرعهاي 0تقسیم كرده اند .مديريت داخل مزرعه شامل ،تغییرات الگوي كشت
بطوريكه سبب كاهش ريسک ناشي از وقوع خشكسالي شود ،توسعه تكنولوژي آب اندوز ،پخش سیالب در آبخوانها،
جمعآوري آب از طريق آبگیرهاي كوچک ،استفاده از آب شور و فاضالب براي آبیاري ،استفاده از مواد جاذب رطوبت،
تجديد حیات پوشش گیاهي ،كنترل تعداد دام و سیستمهاي چرا و غیره ميباشد .اما مديريت خارج مزرعه شامل،
كمکهاي دولت كه ميتواند بخشي از خسارتهاي ناشي از خشكسالي را در كوتاهمدت جبران كند ،درآمد خارج
مزرعه كشاورز ،بیمه خشكسالي ،باروركردن ابرها و ساير روشهاي مرسوم ميباشد .با توجه به مطالب پیشگفتهشده،
بیمه خشكسالي به عنوان يک عامل مهم مديريت خارج مزرعهاي ريسک خشكسالي محسوب ميشود كه ميتواند
اثرات اين پديده ناگزير را تعديل نمايد .در كشور ما به بیمه خشكسالي به عنوان يک ابزار مقابله با خشكسالي و يا
تعديل اثرات سوء ناشي از آن ،توجه قابل مالحظهاي صورت نگرفته است .شايد دلیل آن عدم شناخت بیمه گذار و
بیمه گر از نوع و شرايط منطقه اي بیمه خشكسالي و رسیدن به تعامل مشترك در مبلغ حق بیمه كه منافع طرفین
را تامین نمايد ،باشد .براي روشن شدن موضوع ،تحقیق حاضر بر آن است ساختار تقاضا براي بیمه خشكسالي و
عوامل موثر بر آن را در سطوح مختلف احتمال وقوع خشكسالي كه ممكن است بر اساس تجربیات زارعین برآورد
گردد ،تعیین نمايد .لذا ،در اين تحقیق تالش گرديده كه پتانسیل اجراي اين نوع بیمه در مناطق مختلف كشور با
توجه به احتمال وقوع خشكسالي تعیین شود.
اهداف تحقیق حاضر ،تعیین پتانسیل و امكان سنجي تقاضا براي بیمه خشكسالي و تخمین تابع تقاضاي آن ميباشد.
ريردان و همكاران ( )1331در مقالهاي تحت عنوان بررسيهاي شوك اقلیمي و نابرابري درآمد و فقر در بوركینافاسو
پرداختند .آنها در مطالعه خود از اطالعات مربوط به خانوارها در سه ناحیه اقلیمي براي محاسبه ضريب جیني ،شاخص
توزيع درآمد و محاسبه فقر در زمان وقوع خشكسالي استفاده كردند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه درآمد خارج
مزرعه خانوار سبب افزايش نابرابري درآمد و كاهش ريسک در زمان وقوع خشكسالي ميشود .همچنین يک ارتباط
مستقیمي بین فقر و نابرابري درآمد با شوكهاي اقلیمي كه خشكسالي تلقي ميشود وجود دارد.
میكل ساون و يان ( )1339در مطالعه خود ارزش آب كشااورزي را در طول زمان وقوع خشكسالي تعیین كردند.
آنها در شامال شارقي كلرادو براي ارزشاگذاري آب كشاورزي از آن بجاي بیمه خشكسالي براي عرضه به مناطق
شاهري به عنوان آب شارب اساتفاده كردند .لذا ،عرضاه آب را با اساتفاده از روش شابیه سازي از نظر اقتصادي،
هیدرولوژيكي و قوانین و مقررات مورد بررسي قرار دادند و ارزش حال خالص و تحلیل حساسیت آب كشاورزي در
يک سال خشک را در منطقه مورد بررسي محاسبه نمودند .
كلین و كلش رشاتا ( )1313در ايالت ساسكاچوان با استفاده از روش شبیهسازي سیستمي خشكسالي كشاورزي را
مورد بحث قرار دادند .آنها با توجه به شاارايط هیدرولوژي مناسااب براي تولید محص اول ،بازاريابي ،شاارايط داده-
ستاده و اشتغال كه در يک سیستم با يكديگر ارتباط داشته و اثر خشكسالي نیز بر كل سیستم بررسي ميشود ،اين
on- farm
off - farm

1
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سیستم را تحت عنوان  ADIEM1معرفي كردند .آنها معتقدند كه اتخاذ يک سیاست مناسب جهت مقابله با پديده
خشكسالي با ارزشگذاري اثرات آن بر كل سیستم براحتي امكانپذير خواهد بود.
كینسااي و همكاران ( )1331به مطالعه ريسااک ناشااي از پديده خشااكسااالي در زيمبابوه پرداختند .آنها از دادههاي
مربوط به خانوارهاي مشاخصاي در طول دوره  1319-31استفاده كردند در اين دوره چهار خشكسالي اتفاق افتاده
بود .در ساه ساال از چهار سال خشكسالي در زيمبابوه يک سازمان غیردولتي طرحي را به عنوان جبران زيانهاي
خشاكساالي اجرا كرده ،كه در اين طرح خانوارها بجاي اساتفاده از دارانيهاي نقدي از اعتبارات اساتفاده ميكنند.
خانوارهايي كه ريسکگريز هستند در سالهاي خشكي با فروش دام در راستاي كاهش ريسک گام بر ميدارند.

روش تحقيق
براي تخمین تابع تقاضاي بیمه خشكسالي در ابتدا از تابع مطلوبیت استفاده ميشود .تابع مطلوبیت خانوار iام در
سال  tبصورت زير است:
()1

T

MaxEit  ik u i  cit k, Lit k 
k 0

كه (  ) U iتابع مطلوبیت براي يک دوره  Cit ،مصرف واقعي در سال  Lit ،tزمان فراغت در سال  ik ،tعامل
تنزيل  Eitانتظارات از شرايط و اطالعات متغیرها در سال  tو  Tافق برنامهريزي خانوار مي باشد .تابع مطلوبیت
بطور يكنواخت صعودي و در  Citو Litمقعر است t .را به عنوان سال شروع در نظر ميگیريم در صورتي كه سال
 1ا  tيكسال با بارندگي مناسب باشد .ثروت اولیه يک خانوار  tبصورت زير محاسبه ميشود:
()0
it  Sit 1  Yit 1  Mit
 : Sit 1میزان پس انداز در سال  1ا t
 : Yit 1محصول تولید شده در سال  1ا  tكه در انبار مانده است.
 : M itدرآمدي كه در سال  tبه عنوان كمک همسايگان يا دولت ،حمايت تغذيهاي توسط سازمانهاي عمومي و
درآمد خارج مزرعهاي كه توسط كشاورز كسب ميشود.
عامل ديگري كه در تابع مطلوبیت بررسي ميشود ساعات نیروي كار است كه معادله آن بصورت:
()9
Nit  Lith  Lit  Litf  Lito
ميباشد كه N it ،متغیر برونزا است كه نشانگر كل زمان در دسترس خانوار در سال tاست Lith ،اجاره نیروي كار،
 Litفراغت در سال  tكه در تابع مطلوبیت آمده است Litf ،عرضه نیروي كار در داخل مزرعه Lito ،عرضه نیروي
كار به خارج از مزرعه ميباشد.
محدوديت بودجه خانوار را مي توان بصورت زير نوشت:

Agricultural Drought Impact Evaluation Model

1
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it  Lito  Cit  Kit  Lith  Sit

()9

معادله فوق نشان ميدهد كه دارانيهاي اولیه خانوار (  ) itو درآمد خارج مزرعه در فصل باراني  Litoدر سال  tبا
مصرف (  ، ) Citخريد نهادههاي تولید كشاورزي (  ،) K itاجاره نیروي كار (  ) Lithو پس انداز ( ) Sitبرابر است.
در معادله فوق براي سادگي محاسبات نرخ بهره را صفر در نظر ميگیريم .تولید محصول تحت تأثیر متغیرهاي
درونزا مانند :نهادههاي خريداريشده (  ،) K itنیروي كار (  ) Litfو تنوع كشت محصوالت ( ) Ditدر سال  tو
متغیرهاي برونزا مانند :میزان بارندگي (  ) R tو صفات خانوار يا منطقه(  ) X itقرار دارد كه ميتوان تابع تولید را
بصورت زير نشان داد :
f
()1
Yit  F(Lit, Kit, Dit, R t, Xit
تنوع كشت محصوالت (  ) Ditاز شاخص سمپسون محاسبه ميگردد :
2

 Ak  1 
Dit  1   
Dit  0
 A 

(  ) A kسطح زير كشت محصول  kبر حسب هكتار)A( ،كل سطح زير كشت خانوار بر حسب هكتار
زماني كه زارع فقط يک نوع محصولي كشت ميكند  Dit 0و وقتي زارع بطور نامحدود تنوع كشت داشته
باشد  Dit 1خواهد بود .
چون زارعین در صورت عدم بیمه خشكسالي بر اساس انتظارات توزيع بارندگي فعالیت ميكنند وضعیت بهینه پويا
ميتواند بصورت زير نوشته شود:


()1

Vit (it )  Max Vi(Cit , Lit )  i  Vit 1(it 1)f (R)dR


) V it (it )  Max Vi(it  Lito  K it  Lith  Sit , Nit  Lilh  Litf  Lito

()1



i  Vit 1 (Sit  Y it )  M it 1 F(R)dR


كه در آن  Dit ، Litf ، Lith ، K it ، Sit :بردار متغیرهاي تصمیم در سال ) V it ( tحداكثر ارزش تنزيل مطلوبیت
در سال  tو ( f ) Rتابع چگالي احتمال بارندگي ميباشد.
همانطوريكه فرض شد ،زارعین بطور بهینه رفتار ميكنند .با توجه به اينكه زارعین معموالً ريسکگريز هستند بدون
بیمه خشكسالي معموالً جهت ريسکگريزي تالش ميكنند كه متغیرهاي تصمیم را تغییر دهند .لذا با شرط كنترل
متغیرهاي تصمیم از معادله فوق انتگرال ميگیريم:


()1

 Vit 1(it 1)  Yit
.
f (R)dR  0
it 1
 Dit


Dit : i 
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()3
()19
()11
()10
()19

 
(
) 
U
 i  Vit 1 it 1 . Yfit f (R)dR  0
 Lit

it 1
 Lit


Litf : 

 Ui  Ui

0
Cit  Lit
 Ui  Ui

0
Lith :
Cit  Lit
 
(
) 
 Vi
 i  Vit 1 it 1 . Yit f (R)d(R)  0
K it : 
Cit

 K it
it 1

 
 Vit
(
)
 i  Vit 1 it 1 f (R)d(R)  0
Sit : 
Cit
it 1

Lito :

با توجه به شكل بیمه خشكسالي ،بیمهگذار احتمال تصادفي میزان بارندگي را با توجه به نقطه مرزي بارندگي ( * R
) مشخص و حق بیمه دريافتي را بر اساس آن تعیین ميكند .بدين شكل كه اگر مجموع بارندگي در سال ،كمتر از
نقطه مرزي بارندگي باشد آن سال تحت عنوان سال خشک ولي اگر بیشتر يا مساوي آن باشد تحت عنوان يک
سال خوب و با بارندگي مناسب تلقي ميشود .اگر حق بیمهاي كه توسط بیمهگذار پیشبیني ميشود توسط زارعین
نیز پیشبیني گردد ما شكل تعادلي بیمه را خواهیم داشت .محدوديت بودجه بصورت زير خواهد بود:

()19
كه در آن

it  Lito  Cit  Kit  Sit  Lith  pIit

 pIitحق بیمهاي است كه توسط زارع پرداخت ميشود ،آنگاه:

d
R V
)  Ui(Cit, Lit
it 1(it 1) d
()11
 i 
)f (R)d(R)  g i(Cit, Lit, itd 1
Cit


it 1

اگر شرط درجه اول معادله فوق ارزشگذاري شود ،نقطه تعادلي بیمه بصورت زير ميشود:
*

Iit : p

) R  V (d
)  ( ,
it 1 it 1 d
p Ui Cit Lit  i 
)f (R)d(R)  g i(Cit, Lit, itd 1
Cit


it

1

*

()11

در اين حالت اگر  gi(Cit, Lit, itd 1) 0باشد نشان ميدهد كه  Litمثبت است و پتانسیل تقاضا براي بیمه
خشكسالي وجود دارد .ولي اگر اين عبارت كوچكتر يا مساوي صفر باشد ،پتانسیل تقاضا براي بیمه خشكسالي وجود
ندارد .از اين معادالت شرايط پتانسیل تقاضا براي بیمه خشكسالي در نقطه تعادلي بصورت زير بیان ميشود :
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 itنرخ نهايي جانشیني در تعادل بیمهاي بین خشكسالي و يک سال خوب براي يک حد آستانه *  Rاست كه
بصورت زير تعريف ميشود:
*R

 V it 1(itd 1) d
)f (R)d(R
 V it 1



()11

 V it 1(itg 1) g
)f (R)d(R

 it 1
*R


it 

لذا  ،تقاضاي مؤثر براي بیمه خشكسالي هنگامي وجود خواهد داشت كه زارع تمايل دارد منافع بیشتري از بیمه
خشكسالي در مقابل حق بیمه پرداختي خود كسب نمايد .براي تقاضاي مؤثر ضروري است كه  P itاز احتمال وقوع
خشكسالي * q  prob(R  Rبزرگتر باشد .هنگامي كه تفاضاي مؤثر وجود دارد ،بیمهگذار نرخ بیمه را باالتر
از احتمال وقوع خشكسالي اعالم ميكند تا با دريافت حق بیمه از زارعین هزينههاي خود را پوشش دهد يا سودي
را نیز براي خود داشته باشد يعني

q
q P* it  it , it
1  it
1 q
با استفاده از  itتعادل حق بیمه خشكسالي بین بیمهگذار و زارعین تعیین ميشود.

بررسي تجربي مدل
براي تخمین پتانسیل تقاضا براي بیمه خشكسالي در ابتدا بايد تولید مناسب تخمین زده شود كه از بین توابع تخمیني
و با سنجشهاي اقتصاد سنجي تابع كاب ا داگالس مناسب تشخیص داده شد كه بشرح زير تعیین گرديد:
LnY   Ln L   Ln K   Ln D   Ln A   R   R Ln L
()13
  R Ln K   R Ln D   R Ln A   h HH  e
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k 1
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it
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2

vt
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انديسهاي  t ،v ،iبترتیب نشانگر خانوار ،روستا و سال Y it ،تولید محصول هر خانوار در هكتار Litf ،نیروي كار
در هكتار (نفر ا روز)  K it ،نهادههاي خريداري شده توسط خانوار iام در هكتار Dit ،شاخص تنوع كشتA it ،
سطح زير كشت بر حسب هكتار R vt ،بارندگي در روستاي  Vو سال  HH k ،tيک متغیر مجازي براي خانوار k
 eit ،جمله اختالل ميباشد .در اين مدل همكنش بین نهادهها و بارندگي كه بر میزان بهرهوري آنها مؤثر است در
نظر گرفته شده است .اين تابع تولید بطور جدا در هر منطقه آب و هوايي مشخص گرديده است .پس از تخمین

پارامترهاي تابع تولید مقدار  itبصورت سه معادله زير محاسبه شد:



g
 (1  2 R z) Y itf z (R)dR
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g
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 itدر هر يک از معادالت باال كه با  L ، Dيا  Kنشان داده شده است با حل همزمان آنها بدست ميآيد.
متغیرهاي  2 , 1, 2 , 1, 2 , 1از تخمین تابع تولید بدست ميآيند Litf .و  K itنهادههاي تصمیم تولید
بوده و همگن هستند و فرض مي شود كه در شروع سال و قبل از دانستن مقدار بارندگي سال زراعي آينده ،و با
توجه به انتظارات زارعین و ريسکگريزي آنها تعیین ميگردد  .متغیر  R* zنقطه مرز بارندگي براي منطقه
 f zd (R),f zg (R), Zتوابع توزيع چگالي ناقص بارندگي براي منطقه  Zميباشند .در اين مطالعه از میانگین و
واريانس بلندمدت میزان بارندگي با فرض توزيع نرمال آن براي تخمین تقاضاي بیمه خشكسالي استفاده شده است.
سیستم معادالت فوق با استفاده از حداقل مربعات ممكن تكراري تخمین زده ميشوند .مقدار  كه تخمین زده
مي شود همان تقاضاي بیمه خشكسالي هر منطقه آب و هوايي است .تقاضا براي بیمه خشكسالي ممكن است در
اثر ثروت خانوار در مناطق مختلف تغییر كند .مقدار  بطور سیستمي و شكل عمومي زير ممكن است بدست آيد:
()09

itD   BX jit  VitD

()09

itL   BX jit  VitL

()01

itK   BX jit  VitK

j

j

j

 VitK, VitL, VitDجمالت اختاللي هستند و اين سیستم به كمک حداقل مربعات ممكن تكراري تخمین زده مي
شود.

نتایج و بحث
كشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و متوسط بارندگي آن حدود  019میليمتر ميباشد كه نزديک
به يک سوم متوسط جهاني است .با اين حال ،میزان بارش و پراكندگي آن در نقاط مختلف كشور متفاوت است كه
اين امر سبب بوجود آمدن اقلیمهاي متفاوتي گرديده است .در اين مطالعه ،براي تخمین پتانسیل تقاضا براي بیمه

تعیین پتانسیل تقاضا برای بیمه خشکسالی199...

خشكسالي ،نمونههاي جمع آوري شده از سه اقلیم متفاوت بدست آمده است .براي شناخت اقلیم از روش بانک
جهاني استفاده گرديده كه فرم كلي آن در جدول زير آمده است.
جدول ( )1تقسيم بندی مناطق با توجه به ویژگيهای اقليمي
نيمه مرطوب

نيمه خشك

خشك

ویژگيها
ميزان بارش ساليانه بر حسب mm

 199ا 199

 199ا 099

 919ا 19

تغييرات ساالنه درون منطقه ای ( درصد )

كمتر از 01

 19ا 01

 199ا 19

 9/11ا 9/1

 9/1ا 9/0

 9/0ا 9/9 9

نسبت

P
ET

نوع پوشش گياهي

استپ و ساوانا

استپ هاي ناپیوسته

کاربرد بالقوه اراضي

پرورش دام و كشاورزي

پرورش دام و كشت ديم

پااوشااااش پااراكاانااده و
نامشخص
پرورش دام بااه صاااورت
كوچ نشاایني و كشاااورزي
صرفاً مرتع

ماخذ  :اطالعات سازمان بانک جهاني ( ) 1331

از نظر وضعیت اقلیمي ،ايران را مي توان به چند منطقه كه داراي اقلیمهاي متفاوتي ميباشند تقسیم كرد .اين
تقسیم بندي بر اساس تغییرات سالیانه متوسط درجه حرارت ،بارندگي و تبخیر و رسم خطوط همباران ،خطوط هم
درجه حرارت و خطوط هم تبخیر كه توسط سازمان هواشناسي كل كشور بر اساس آمار پانزده ساله  99ايستگاه
ديدباني هواشناسي تعیین گرديده است .حال با توجه به اطالعات مربوط به نه اقلیم ايران و تقسیمبندي بانک
جهاني ،سه استان را كه از نظر اقلیمي داراي شرايط نیمه مرطوب ،نیمه خشک و خشک هستند ،انتخاب گرديد كه
بر اساس ويژگيهاي اقلیمي در جدول زير آمده است.
جدول ( )2ویژگي استانهای مورد مطالعه بر حسب اقليم
متوسط درجه حرارت ساليانه

متوسط بارندگي

(درجه سانتي گراد)

ساليانه (ميلي متر)
 1099ا 199

 0199ا 1199
 0199ا 1199
 9099ا 0199

استان

اقليم

کرمانشاه

نیمه مرطوب

 11ا 10

قزوین

نیمه خشک

 11ا 10

 199ا 099

خشک

 01ا 11

 119

سيستان و

متوسط ساليانه

بلوچستان
مأخذ  :دفتر پژوهشهاي علمي سازمان هواشناسي كشور

توانائي تبخير
(ميلي متر)

استان كرمانشاه داراي اقلیم نیمه مرطوب است .رشته كوههاي زاگرس شرايط مناسبي را براي ريزش باران در اين
منطقه بوجود آوردهاند .تودههاي هوا و مراكز فشار كمي كه از مديترانه به اين منطقه وارد ميگردند ضمن برخورد
و عبور از روي اين رشته كوهها و صعود و سرد شدن تدريجي ،ابر و باران نسبتاً زيادي را در غرب اين كوهها موجب
ميشوند .اين تودهها و مراكز كم فشار ،بیشتر رطوبت خود را در سمت غربي كوهها از دست داده و سپس بصورت
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توده هواي نسبتاً خشكي بسوي شرق رشته كوههاي زاگرس سرازير ميشوند .استان قزوين از نظر اقلیمي ،نیمه
خشک است زيرا ،رشته كوههاني كه شمال ،شمال غرب و غرب ايران را ميپوشانند مانع رسیدن رطوبت كافي به
نواحي مركزي ايران ميشوند .سیستمهاي مرطوبي كه از شمال و غرب ايران را تحت تأثیر قرار ميدهند در اثر
برخورد با كوهها رطوبت خود را از دست داده و بصورت هواي نسبتاً خشک بسوي ديگر كوه جاري ميگردند .هرچه
كه از دامنههاي جنوبي رشته كوههاي البرز و دامنههاي شرقي رشته كوههاي زاگرس بسوي مركز نزديک شويم از
مقدار بارندگي كاسته شده و بر درجه حرارت افزوده ميگردد .استان سیستان و بلوچستان كه در حاشیه كوير واقع
شده و داراي اقلیم بسیار گرم و خشكي ميباشد .بارندگي اين نواحي بیشتر به علت زبانههاي سیستمهاي فشار كمي
است كه بر روي منطقه اثر ميگذارند .عالوه بر آن در بعضي سالها كه جريان بادهاي موسمي تابستاني شبه قاره
هند بخوبي شكل ميگیرند به اين نواحي و بخصوص قسمتهاي جنوبيتر كشیده شده و سبب بارندگيهاي رگباري
تابستاني شديد ميشوند .در هر صورت بعلت عرض جغرافیايي پانین و درجه حرارت باال و پانین بودن نقطه شبنم
شرايط مناسب براي تشكیل ابر و باران بندرت بوجود ميآيد.
بنابراين سه استان كرمانشاه ،قزوين و سیستان و بلوچستان تحت سه اقلیم با بارندگيهاي متفاوت ،هر كدام داراي
يک نقطه بحراني بارندگي ( *  ) Rميباشند .با توجه به جداول ( )0و صرفنظر از توزيع بارندگي كه در خود تابع
بیمه خشكسالي ،لحاظ ميشود ،نقطه بحراني بارندگي قزوين ( ) R * = 099كرمانشاه ( ) R * = 199و سیستان و
بلوچستان ( ) R * = 19تعیین شد .به عنوان مثال اگر متوسط بارندگي سالیانه استان قزوين كمتر از  099میليمتر
گردد ،آنگاه با پديده خشكسالي مواجه خواهد شد .لذا R * ،يک حد بحراني بارندگي است كه كمتر از اين مقدار
سبب تغییر شرايط اقلیم و وقوع خشكسالي ميگردد .بر اساس نمونههاي جمعآوريشده از سه استان ،بعضي از
ويژگيهاي آنها جهت مقايسه در جدول زير گزارش شده است.
جدول ( )3ميانگين ارزش دارایي و بعضي ویژگيهای نمونه برای اقليمهای مختلف
ویژگي
سن بهره بردار ( سال )
تعداد افراد خانوار
دفعات شركت در كالس ترويجي
درآمد خارج مزرعه ( ريال )
ارزش دام و ماكیان ( ريال )
ارزش محصول در انبار ( ريال )
دريافت كمكهاي بالعوض ( ريال )
دريافت اعتبارات بانكي ( ريال )
سطح زير كشت ( هكتار )
تعداد نمونه
ماخذ  :يافته هاي تحقیق

استان کرمانشاه

استان قزوین

11
1
1
10999
9101039
110139
اااااا
199999
9/30
01×9

19
1
9/1
13019
9101119
091309
ااااااا
111009
1/1
91×9

استان سيستان و
بلوچستان
11
1
1
11909
113919
13190
919199
111109
9
01×9

کل نمونه
11
1
9/1
11999
9910910
199191
9199
139191
1/13
19×9

تعیین پتانسیل تقاضا برای بیمه خشکسالی401...

همانطوريكه در جدول فوق مشخص است عالوه بر اينكه متوسط سن هر بهره بردار  ،تعداد افراد خانواده و دفعات
شركت در كالس ترويجي نشان داده شده است  ،همچنین درآمد خارج مزرعه اي بهره بردار  ،ارزش دام و ماكیان
هر بهره بردار و ارزش محصول در انبار نیز نشان داده شده است ،كه مي توانند در میزان تقاضا براي بیمه خشكسالي
موثر باشند .براي تخمین تابع تولید همانطوريكه گفته شد ،تابع كاب ا داگالس نهايتاً انتخاب گرديد كه ضرايب آن
در جدول زير آمده است:
جدول ( )4ضرایب تخميني تابع توليد برای سه ناحيه اقليمي
ضرایب تابع توليد

استان سيستان و بلوچستان

استان قزوین

استان کرمانشاه

α
1

*( 9/111 ) 1/19

Ns

Ns

***(9/13 )9/90

***(9/01 )9/13

**(9/119 )0/10

Ns

*(1/19 ) 9/19ا

Ns

***(1/99 )3/93

***(1/13 )11/11

**(1/31 )19/99

**(9/9 11 )1/11
*** )9/190 )0/91

***(9/9 91 )9/11
**(9/911 )0/91ا

***(9/191 )1/11
Ns

*)9/099)0/1

***(9/119 )0/11

Ns

Ns

***(-9/019 )9/19

*(9/111 )9/91ا

)9/9 10 )1/19

**(9/101 )0/11

*(9/099 )0/19

استان سيستان و بلوچستان

استان قزوین

استان کرمانشاه

99
9/103
91×9

11/11
9/119
01×9

1
1

1

α
0

2

2
2

ضرایب تابع توليد

F
R2
تعداد نمونه
مآخذ  :يافته هاي تحقیق

11/93
9/191
01×9
 : nsحذف متغیر بدلیل غیر معني دار بودن آن

در جدول فوق با تخمین سه تابع تولید ،براي سه منطقه اقلیمي ،ضرايب متغیرهاي تابع تولید نشان داده شده است.
ضريب نهادههاي خريداري شده ،سطح زير كشت ،میزان بارندگي ،همكنش سطح زير كشت و میزان بارندگي براي
هر سه ناحیه معنيدار شده است .ضريب نیروي كار فقط براي سیستان و بلوچستان معنيدار شده است .در تابع
تولید سیستان و بلوچستان ضرايب همكنش میزان بارندگي با نیروي كار ،نهادههاي خريداري شده و سطح زير
كشت معنيدار شده است و اين نشان ميدهد نقش بارندگي در تابع تولید بسیار باالست و بهرهوري نیروي كار و
ساير نهادههاي خريداري شده تحت تاثیر میزان بارندگي قرار دارند .در قزوين اثر متقابل بارندگي با همه متغیرها
معنيدار شده است كه اين نیز اهمیت و نقش میزان بارندگي را در بهرهوري ساير متغیرها نشان ميدهد .همچنین
در استان كرمانشاه اثر متقابل میزان بارندگي با تنوع كشت و سطح زير كشت معنيدار شده است .حال ،با توجه به
ضرايب تابع تولید و میزان چگالي بارندگي محاسبه شده در هريک از اقلیمها ،ميتوان با در نظر گرفتن درجه احتمال
مختلف ،میزان نرخ نهايي جانشیني در تعادل بیمه طبق معادله ( )11كه همان پتانسیل تقاضا براي بیمه خشكسالي
مي باشد را محاسبه نمود.
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جدول ( ) 5تقاضا برای بيمه خشكسالي در احتماالت مختلف وقوع خشكسالي
سطح احتمال
()q

q
q 1

%11

%15

%21

%25

%31

%35

%41

1/111

1/171

1/251

1/333

1/424

1/535

1/11

 کرمانشاه

9/910
9/9 91
1/19
9/99 1

9/9 131
9/990
1/99/39
*1/999

9/019
**9/9 1
01/19
**1/10

9/119
***9/9 3
19/91
**19/99

9/993
*9/9 1
11/11
***11/91

9/199
***9/9 9
39/09
***11/19

9/999
***9/9 9
91/3
**0/31

1/11
**0/91

3/93
*1/31

91/90
**1/99

19/11
***1/19

39/09
***19/09

191/1
**11/19

110/1
***09/11




قزوین

سيستان و

بلوچستان

مأخذ  :يافتههاي تحقیق

همانطوريكه در جدول فوق نشان داده شده است ،میزان تقاضا براي بیمه خشكسالي در احتماالت مختلف وقوع
خشكسالي در هر سه استان نشان داده شده است .در استان كرمانشاه با بارندگي بیشتر نسبت به دو استان ديگر،
تقاضا براي بیمه خشكسالي در احتمال وقوع خشكسالي در  09درصد به باال وجود دارد .يعني اگر بهرهبردار احتمال
وقوع خشكسالي را كمتر از  09درصد برآورد نمايد و انتظارات او از وقوع خشكسالي كمتر از  09درصد باشد ،هیچگونه
تقاضايي براي بیمه خشكسالي نخواهد داشت و بیشترين تقاضا نیز در احتمال  01درصد وجود دارد .در قزوين تقاضا
براي بیمه خشكسالي با احتمال باالي  11درصد وجود دارد و اگر بهرهبردار داراي انتظارات احتمالي كمتر از 11
درصد نسبت به وقوع خشكسالي داشته باشد تقاضايي براي بیمه خشكسالي نخواهد داشت و بیشترين تقاضا را در
احتمال  91درصد براي بیمه خشكسالي خواهد داشت .در سیستان و بلوچستان در تمام سطوح احتمال تقاضا براي
بیمه خشكسالي وجود دارد و با افزايش سطح احتمال تقاضا براي بیمه خشكسالي افزايش پیدا ميكند .همانطوريكه
نشان داده شده است  ،میزان تقاضا براي بیمه خشكسالي در سیستان و بلوچستان نسبت به دو استان ديگر بیشتر
است ،قزوين نیز نسبت به كرمانشاه داراي تقاضاي بیشتري نسبت به خشكسالي ميباشد.
حال با تعیین تقاضا براي بیمه خشكسالي ،به عوامل مؤثر بر آن ميپردازيم .خشكسالي همواره كشاورز را با محدوديت
درآمدي مواجه ميكند ،اما خود زارع براي فرار از ريسک خشكسالي و مواجه شدن با ريسک درآمدي تالش ميكند
با پرورش دام و ماكیان ،نگهداري محصول در انبار و اندوختن ساير دارانيها با اين پديده مقابله نمايد و خود اين
عوامل با ايجاد پشت گرمي به زارعین مانع از تقاضا براي بیمه خشكسالي ميشوند .لذا  ،میزان تأثیرگذاري اين
عوامل و ساير عوامل ديگر بر تقاضا براي بیمه خشكسالي را مورد بررسي قرار ميدهیم .بدلیل اينكه هركدام از
دارانيها توسط كشاورز در جهت مقابله با ريسک نوسانات درآمدي نگهداري ميشوند لذا ،اثر آنها بر میزان تقاضا
براي بیمه خشكسالي منفي خواهد بود .براي تعیین اثرات دارايي بر میزان تقاضاي بیمه خشكسالي مقدار  محاسبه
شده در احتمال وقوع خشكسالي  09درصد مورد بررسي قرار ميگیرد .زيرا در سطح احتمال  09درصد ،مقدار تقاضاي
بیمه خشكسالي براي هر سه منطقه معنيدار شده است .سپس مقدار  محاسبه شده در احتمال  09درصد را تابعي
از كلیه دارانيها قرار مي دهیم كه ضرايب حاصل از تخمین رگرسیون در جدول زير آمده است.
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جدول(  ) 1نتایج حاصل از تخمين رگرسيون عوامل موثر بر تقاضای بيمه خشكسالي
كرمانشاه
قزوين
سیستان و بلوچستان
متغیرهاي دارايي
***(9/191 ) 9/90ا
**(9/909 )0/19ا
(9/910 ) 9/ 9 9
درآمد خارج مزرعه ( ) L i
ارزش دام و ماكیان ( ) P i

***(9/300 )9/31ا

***(9/ 93)9/10ا

**(9/9 01 ) 0/01ا

ارزش محصول انبار شده ( ) T i

**( 9/99 0 )0/93ا

(9/9 1 )9/19

*(9/909 )1/33ا

سطح زير كشت ( ) Si
كمكهاي بالعوض ( ) R i
مأخذ  :يافته هاي تحقیق

**(1/91 ) 0/90ا

**(9/91 )0/11

***(9/11 )9/30

***(  9/ 9 19 ) 9/11ا

**( 9/9 0 )0/91ا

***(9/109 )9/11ا

همانطوريكه در جدول فوق مشاهده مي شود همه عوامل دارايي بغیر از درآمد خارج مزرعه در میزان تقاضا براي
بیمه خشكسالي در سیستان و بلوچستان مؤثر هستند و همه اين عوامل اثر منفي بر تقاضاي بیمه دارند .در قزوين
همه عوامل بجز ،ارزش محصول انبار شده در رگرسیون معنيدار شده اند و میزان سطح زير كشت اثر مثبت در
تقاضا براي بیمه خشكسالي داشته است .در كرمانشاه همه عوامل در رگرسیون معنيدار شدهاند و سطح زير كشت
نیز اثر مثبت بر تقاضاي بیمه خشكسالي داشته است.
نتايج كلي اين بررساي نشاان ميدهد كه از طريق امكان سانجي ،براي بیمه خشكسالي محصوالت كشاورزي در
كلیه مناطق كشاور ميتوان در احتماالت مختلف وقوع خشاكساالي ،تقاضا براي بیمه خشكسالي را آزمون نمود و
ساپس با ديدي آگاهانه نسابت به تعیین حق بیمه و گسترش بیمه خشكسالي عمل نمود .همانطوريكه نشان داده
شاد تقاضاا براي بیمه خشاكسالي در سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه كم باران نسبت به قزوين و كرمانشاه
بیشاتر اسات .شاروع تقاضاا براي بیمه خشاكسالي در كرمانشاه زماني است كه بهرهبرداران با احتمال بیش از09
درصاد از وقوع خشكسالي انتظار داشته باشند .اين احتمال در قزوين به بیش از  11درصد ميرسد و در سیستان و
بلوچستان در تمام سطوح احتمال تقاضا براي بیمه خشكسالي وجود دارد .دارانيهايي همچون ،درآمد خارج مزرعه،
دام و ماكیان ،محصاول در انبار ،كمکهاي بالعوض و غیره هر چند در اغلب موارد داراي اثرات منفي بر تقاضاي
بیمه خشاكساالي هستند ولي با روشهاي ترويجي مي توان اثرات منفي آنها را به عنوان موانع بیمه خشكسالي از
سر راه برداشت.

پيشنهادها
 -1با توجه به نتايج اين مطالعه ،تقاضا براي بیمه خشكسالي بر اساس عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه خشكسالي كه
ذكر گرديد ،در مناطق مختلف كشور متفاوت است .لذا ،توصیه ميگردد كه میزان تقاضاي بالقوه براي بیمه خشكسالي
در مناطق مختلف كشور با توجه به تفاوتهاي موجود ،مورد مطالعه قرار گیرد و يک حق بیمه بهینه با توجه به
اطالعات كاملي كه در اختیار بیمهگذار و زارع در مورد احتمال وقوع خشكسالي قرار ميگیرد براي هر منطقه تعیین
گردد .اگر حق بیمه بطور بهینه و علمي تعیین گردد نه تنها باعث استقبال زارعین و شركتهاي بیمهگذار و گسترش
سطح بیمهاي بخش كشاورزي مي شود ،بلكه تداوم و پايداري بیمه خشكسالي را در بخش كشاورزي نیز به همراه
خواهد داشت و سبب تقويت بخش و جلوگیري از آسیب آن مي شود.
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 بهترين راه جهت، با عنايت به اقلیم خشک و نیمه خشک كشور و تهديد ادواري خشكسالي بر بخش كشاورزي-0
 اين نوع بیمه بايد در كشور جدي گرفته شود و با روش.كاهش خسارت اجتماعي ناشي از آن بیمه خشكسالي است
ارانه شده مي توان عوامل موؤثر بر تقويت تقاضا بر بیمه خشكسال را شناسايي نمود و با استفاده از سیاستهاي
 ضمن اينكه توصیه ميگردد با استفاده از.مناسب سبب گسترش بیمه خشكسالي در كشور بطور منطقهاي گرديد
اطالعات ماهوارهاي و هواشناسي اطالعات دقیقتري در خصوص احتمال وقوع خشكسالي براي زارعین توسط
.دولت فراهم گردد
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