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در مطالعه جاري با بررسي نوسانات عملكرد در هكتار پسته در ايران، امكان استفاده از بيمه محصوالت                      

نتايج نشان داد، با توجه به نوسانات باال و غير           . كشاورزي براي كاهش ريسك ناشي از اين نوسانات بررسي شد          
يران استفاده از ابزار و سياست هاي مناسب جهت كاهش ريسك             قابل پيش بيني عملكرد محصول پسته در ا         

با توجه به ريسك سيستمي پائين عملكرد در هكتار پسته، بيمه مي تواند              . حاصل از اين نوسانات ضروري است     
در اين راستا، عملكرد تضمين شده، خسارت انتظاري، حق بيمه و نرخ بيمه                . ابزار مناسبي در اين زمينه باشد      

هر چند كه نتايج اين مطالعه استفاده از بيمه محصول پسته را توجيه مي كند، اما                   . ته محاسبه شد  محصول پس 
 .ارزيابي ميزان موفقيت اين طرح و درجة پذيرش آن توسط كشاورزان نياز به مطالعات بيشتري دارد

 
  نوسانات عملكرد، پسته، بيمة محصوالت كشاورزي :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 توانايي در كنترل شرايط آب و هوايي، شرايط          به علت عدم  
كشاورزان معموال  با ريسك و نا      ... بازار، قوانين حاكم بر جامعه و       

 بودن  ١دليل اساسي بر ريسكي    ). ١٠(اطميناني روبرو هستند     
. فعاليت هاي كشاورزي، طبيعت شرايط توليد در اين بخش است         

ي و غير    توليد در بخش كشاورزي مواجه با شوك هاي تصادف           
قابل پيش بيني همچون شرايط آب و هوايي، خطرات ناشي از             
آفات و بيماريها، و ساير بالياي طبيعي همچون آتش سوزي،              

اين عوامل باعث ناپايداري هايي در عملكرد       . مي باشد... زلزله و   
به علت وجود چنين       ). ١٢(محصوالت كشاورزي مي گردد       

ت كشاورزي و     شرايطي، همواره نوسانات عملكرد محصوال         
روشهاي كاهش ريسك ناشي از آن مورد توجه توليد كنندگان،            

 ). ٢٥(اقتصاد دانان و سياست گذاران بوده است 
تنوع كشت به عنوان ابتدايي ترين ابزار براي كاهش نوسانات          
درآمدي حاصل از تغييرات عملكرد و قيمت محصوالت                  

مه مطالعات  با اين ه  . كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است      

                                                                                    
1-Risky activity 

اخير نشان مي دهد كه اين ابزار تنها در شرايط خاصي كاركرد              
ابزار ديگري كه به عنوان مقابله با ريسك         ). ٣٤،  ٢٨،  ٢٥(دارد  

ناشي از نوسانات عملكرد محصوالت مورد استفاده قرار گرفته             
اما شاك اسميت و      ). ٢١(است، مشاغل غيركشاورزي است        

ه كشاورزان از داشتن شغل هاي     نشان داده اند ك  ) ١٩٩١(اسميت  
. غير كشاورزي با موقعيت هاي اجتماعي پايين تنفر دارند               

استفاده از تسهيالت و وام هاي ارزان قيمت روش ديگر مقابله با             
در ) ١٩٩٠(اما به عقيدة كراز و همكاران       . بالياي طبيعي مي باشد  

. بيشتر مواقع اين ابزار به هدف كاهش ريسك نمي انجامد               
ه از گونه هاي محصول جديد و نهاده هاي جديد در                استفاد

با اين  . سالهاي اخير در جهت كاهش ريسك مرسوم شده است          
وجود بيشتر مطالعات نشان داده اند كه چنين ابزارهايي نه تنها            
هميشه كاهندة ريسك نيستند بلكه گاهي اوقات ريسك عملكرد         

ورزي به  بيمة محصوالت كشا  ). ٢٧،  ٢٣،  ١٦(را افزايش مي دهند    
عنوان ابزار ديگري است كه سالهاي متوالي براي كاهش نوسانات          
درآمدي حاصل از تغييرات عملكرد محصوالت كشاورزي مورد           

هر چند كه استفاده از اين ابزار       ). ٣٧،  ٢٠(استفاده قرار مي گيرد    
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رو به افزايش است اما از نقايصي چون ريسك سيستمي، خطر              
 . يز رنج مي برداخالقي و انتخاب ناسازگار ن

با توجه به مطالب باال مي توان به اين نتيجه رسيد كه                  
هيچكدام از ابزار كاهنده ريسك عملكرد محصوالت كشاورزي           

با اين وجود چنانچه       . بدون عوارض منفي جانبي نيستند        
بيان مي كند به علت اثرات عميق اين نوسانات        ) ١٩٧٩(روماست  

انتخاب ابزار مناسب براي     بر روي شرايط اقتصادي، ناگزير از          
با توجه به اين گفته در مطالعة        . كاهش ريسك عملكرد هستيم   

جاري سعي مي شود كه نقش و توانايي بالقوة بيمه محصول               
 . پسته در ايران مورد بررسي قرار گيرد

داليل اينكه از ميان ابزارهاي مختلف كاهندة ريسك عملكرد         
يسم بيمه را انتخاب    محصوالت كشاورزي، در مطالعة جاري مكان     

 با توجه به اينكه بيمة محصوالت          -الف: كرده ايم، عبارتند از    
كشاورزي براي محصول پسته در سالهاي گذشته رايج نبوده، و            
تنها دو سال از اجراي آزمايشي آن مي گذرد و با عنايت به اينكه              
مطالعة ديگري در رابطه با آن صوت نگرفته است، مطالعة جاري            

 در  -ب. رآورد اوليه اي از اجراي اين طرح در ايران باشد        مي تواند ب 
مقايسه با ساير ابزار، بيمه محصوالت كشاورزي داراي نواقص             

 از آنجايي كه تجاري شدن نقش          -ج). ١١(كمتري مي باشد    
دولت را در اقتصاد كاهش داده و تخصصي شدن نقش تنوع                

والت كشت را كمرنگ مي كند، در آينده ابزاري چون بيمه محص          
 . از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود

اينكه چرا محصول پسته براي مطالعة جاري انتخاب شد،             
از پستة  % ٩٧ بيش از     -الف. مي توان به داليل زير اشاره نمود       

كرمان، يزد، خراسان، فارس و        (ايران در پنج استان كشور          
بدين ترتيب مي توان با هزينة كمتر         . توليد مي شود ) سمنان

 به علت   -ب. قيقاتي كل جمعيت مورد مطالعه را پوشش داد        تح
رفسنجان در  (كمبود و شوري آب در اكثر مناطق پسته خيز              

استان كرمان، دامغان در استان سمنان، مهريز در استان يزد و             
، پسته تنها محصول قابل كشت بوده و          )نيريز در استان فارس    

راي كشاورزان  بنابراين ب . محصوالت ديگر كشت اقتصادي ندارند    
اين مناطق استفاده از ابزاري چون تنوع و كشت همزمان چند             

بدين ترتيب تك محصولي بودن، ريسك      . محصول مقدور نيست  
عملكرد و درآمد را باالتر برده و اين ايده را ايجاد مي كند كه                 
احتماال  بيمه توسط پسته كاران قابل قبول تر از ساير كشاورزان           

 . است

 ابتدا نوسانات عملكرد محصول پسته در           درمطالعة جاري 
سپس، پيش نيازهاي اوليه براي ايجاد       . ايران محاسبه مي گردد  

طرح بيمه محصوالت كشاورزي بررسي شده و امكان استفاده از           
در نهايت  . اين طرح براي محصول پسته مورد توجه قرار مي گيرد        

، ...با محاسبة حق بيمة منصفانه، عملكرد تضمين شده و                  
 . رچوب اوليه براي اين طرح ارائه مي شودچا

 
 مواد و روش ها

 تئوري تحقيق
نقش اساسي بيمه، پرداخت خسارت به افرادي است كه              
ريسك گريز بوده و توسط بالياي طبيعي در معرض خطر قرار              

 ٢، بيمه به سمت بهينه پارتو     ١با جمع آوري ريسك افراد   . گرفته اند
معتقد است كه بيمه     ) ١٩٩٢(تروي  ). ٣٢،  ٨(حركت مي كند   

محصوالت كشاورزي واريانس را كاهش نمي دهد بلكه ريسك            
تئوري بيمه محصوالت بوسيلة     . كاهش درآمد را حذف مي كند     

پايه گذاري شده و بوسيلة نلسون و        ) ١٩٨٢(احسان و همكاران    
اين تئوري بر چند فرض اساسي       . توسعه يافت ) ١٩٨٧(لقمان  

كشاورزان دارايي ثابتي   ) الف: (د از اين فروض عبارتن  . استوار است 
دارند كه مي توانند آن را بين گزينه هاي ريسكي يا بدون ريسك            

فرض مي شود كه كشاورزان مطلوبيت        ) ب(تخصيص دهند،    
) ج(انتظاري خود را حداكثر كرده و ريسك گريز هستند،                 

بنگاه هاي بيمه گر مختلفي وجود داشته كه در ارائه بيمه با هم             
به .  كنند و اين بنگاه ها حداكثر كنندة سود هستند          رقابت مي 

 . عبارت ديگر بيمه گرها ريسك خنثي مي باشند
، )١٩٩٦(با توجه به فروض باال و به دنباله روي از هيد                  

فرض كنيد كه   . مي توان چارچوب تئوري زير را پايه ريزي نمود        
 را براي    kقراردادهاي بيمه طوري طراحي شده اند كه بازده            

 گر ايجاد كرده و مطلوبيت انتظاري بيمه گذار را حداكثر              بيمه
Π(U(كشاورزان ريسك گريز بوده و داراي تابع مطلوبيت     . نمايند

 سود حاصل از فروش محصول و دريافت        Πهستند، به طوريكه    
ه ب. خسارت منهاي حق بيمه پرداختي و هزينه توليد مي باشد           

 : عبارت ديگر
2)(. caPRYYIYP g −−−+=Π  

                                                                                    
1. Risk pooling  
2. Pareto-optimal 
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 : بطوريكه
Y : ،عملكرد محصول 
I : ،قيمت انتخابي كه درآن پرداخت خسارت صورت مي گيرد 
P : ،قيمت محصول 

PR : ،حق بيمة پرداختي 
Yg : ،عملكرد تضمين شده 

a :  سطح نهادة مصرفي و 
٢ca :  اگر قرارداد   . هزينة توليد است{I, Yg}    و  انتخاب شده

Y< Yg         باشد، آنگاه ميزان خسارت پرداختي به اندازهI(Yg-Y) 
.  باشد هيچ خسارتي پرداخت نمي شود      <Yg Yخواهد بود و اگر   

 ,PR(I بوده و برابر با Yميزان حق بيمه پرداختي بدون توجه به 
Yg)بدين ترتيب طرح بيمه به صورت زير در مي آيد.   مي باشد : 
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 P و   Y به ترتيب توابع توزيع احتمالي       g(p) و   f(y)بطوريكه  

 به ترتيب عملكرد حداقل و          Y و    Yهمچنين  . مي باشند
.  قيمت محصول حداقل و حداكثر مي باشند      P و   Pحداكثر و   

 . ساير متغيرها قبال  تعريف شده اند
بيمه اصوال  در شرايطي مي تواند به صورت منطقي وپايدار            
عمل كند كه بر اساس ريسك هاي اجتناب ناپذير برنامه ريزي و            

اين در حالي است كه مهمترين شاخص مورد استفاده         . اجرا شود 
در طرحهاي بيمه محصوالت كشاورزي براي پرداخت خسارت،          
يعني عملكرد در هكتار محصول، تحت تأثير عوامل مختلف              

واضح است كه هر چه بتوان       . تصادفي و غير تصادفي قرار دارد      
ريسك هاي اجتناب ناپذير و غير قابل كنترل توسط زارع را                

گرفتن خالص نموده و خسارت پرداختي را از تحت تأثير قرار              
با . توسط كشاورز خارج كرد، طرح بيمه موفقتر عمل نموده است         

اين وجود بيمه گر در دسترسي به چنين هدفي با مشكالت                
دو مشكل اساسي بيمه محصوالت كشاورزي       . زيادي روبرو است  

اگر بيمه گذار    .  مي باشند ٢  و خطر اخالقي      ١انتخاب ناسازگار 
بطه با وضعيت ريسكي    اطالعات بيشتري نسبت به بيمه گر در را       

خود داشته باشد، شركت در طرح بيمه به سمت افرادي كشيده            
اين مسئله به    . مي شود كه احتمال خسارت باالتري دارند           

اگر بيمه گرتوانايي نظارت    ). ٣٥،  ٢٤(انتخاب ناسازگار مي انجامد    
بر فعاليت بيمه گذار را نداشته و بيمه گذار بعد از بيمه شدن                 

ه سمتي تغيير دهد كه احتمال دريافت خسارت را         رفتار خود را ب   
باال ببرد، پديدة خطر اخالقي ايجاد شده و حق بيمة منصفانه را             

 براي كاهش اين مسائل راويو     ). ٣٦،  ١٤،  ٩(خدشه دار مي كند     
 راپيشنهاد كرده است و       ٤ و فرانشيز   ٣ابزار بيمة مشترك   ) ٢٦(

 ٦ .ند را پيشنهاد مي ك٥بيمه منطقه اي) ١٩(ميراندا 
 داده ها و روش تحقيق
از پسته ايران در پنج استان كرمان،        % ٩٧با توجه به اينكه      

باقيمانده % ٣يزد، سمنان، فارس و خراسان توليد مي شود و تنها          
در ساير استانها مي باشد، بنابراين جمعيت مورد مطالعه پنج              

براي انتخاب نمونه در ابتدا      ). ٧(استان فوق در نظر گرفته شد        
. ج استان توليد كنندة پسته در ايران به دو گروه تقسيم شدند           پن

و گروه  %) ٨/٨٢كرمان  (گروه اول، استان اصلي توليد كنندة پسته      
استان اصلي توليد   (استان كرمان   . دوم چهار استان ديگر مي باشد    

به عنوان يكي از اعضاي نمونه انتخاب         ) كنندة پسته در ايران    
د كنندة پسته به دو گروه          سپس استانهاي فرعي تولي     . شد

اين . استانهاي همسايه استان اصلي و غير همسايه تقسيم شدند         
تقسيم بندي به  علت بررسي وجود ريسك سيستمي در عملكرد           

يزد، فارس  (از بين سه استان همسايه كرمان       . محصول پسته بود  
با توجه به   . ، به طور تصادفي استان يزد انتخاب شد        )و خراسان 

استان غير همسايه با كرمان و توليد كنندة پسته،            اينكه تنها   
 . سمنان بود، اين استان نيز جزء نمونه مورد مطالعه انتخاب شد

داده هاي سري زماني مورد نظر، عملكرد در هكتار پسته در            
و چهار  ) استانهاي كرمان، يزد و سمنان     (سطوح ملي و استاني      

با توجه  . ن بود شهرستان اصلي توليد كنندة پسته در استان كرما       
                                                                                    
1 . Adverse selection  
2 . Moral hazard 
3 . Coinsurance 
4 . Deductible 
5 . Area yield crop insurance 

اصطالحات بيمه مشترك، فرانشيز، و بيمة منطقه اي در قسمت هاي بعدي مطالعه          .  ٦
 .تعريف شده اند
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به اينكه در مورد شهرستانهاي استانهاي يزد و سمنان اطالعات           
كافي در دسترس نبود تنها اطالعات در سطح استان جمع آوري           

اطالعات مربوط به عملكرد در هكتار پسته از بانك اطالعات          . شد
) ٥ تا   ١(و آمار نامه هاي استاني استانهاي مختلف       ) ٧(كشاورزي  
 . تهيه شد
وه بر يك سري عملكرد در هكتار پسته در سطح ملي،              عال

سه سري عملكرد در سطح استاني و چهار سري عملكرد در                
سطح شهرستان، اطالعات مربوط به قيمت پسته در سطح توليد          
كننده، قيمت ارز و شاخص قيمت مصرف كننده نيزجمع آوري           

قيمت پسته از شركت تعاوني توليد كنندگان پسته               . شد
و قيمت ارز و شاخص قيمت مصرف كننده از             ) ٦(رفسنجان  

 . استخراج شد) ١٥(آمارهاي مالي بين المللي 
اولين قدم در تحليل متغيرهاي سري زماني، بررسي ايستايي         

چنانچه متغيري ايستا نباشد يعني با         . اين متغيرها مي باشد   
گذشت زمان توزيع احتمال آن تغيير كند، تحليل هايي چون             

در مطالعة جاري با استفاده از         . شكل است رگرسيون دچار م   
 ايستايي  ٢ و فيليپس  پرون     ١آزمونهاي ديكي فولر تعديل شده     
 . متغيرهاي مورد مطالعه بررسي شد

آزمونهاي مختلفي براي بررسي تصادفي بودن يك سري در          
اين آزمونها شامل روشهاي پارامتريك     . ادبيات آماري وجود دارد   

در مطالعة جاري از روشهاي       ). ١٨(و غير پارامتريك هستند       
 از گروه غير پارامتريك و روش            ٤ولفويتز- و ولد   ٣مور-وليس
 .  از گروه پارامتريك استفاده شد٥واتسون-دوربين

 براي عملكرد يك محصول كمتر       ٦هر چه ريسك سيستمي    
ريسك سيستمي به    . باشد، كارايي بيمه افزايش خواهد يافت        

واحد، تمام افراد بيمه شده     حالتي گفته مي شود كه در يك زمان        
در صورتيكه خسارت وارد شده بر يك             . خسارت مي بينند  

محصول به صورت سيستمي و همه گير باشد، مشكالتي را براي            
شركت هاي بيمه ايجاد نموده و در نهايت باعث ورشكستگي آنها           

در مطالعه جاري براي اينكه درجة سيستمي بودن            . مي شود
 شود، ضرايب همبستگي بين        ريسك عملكرد پسته بررسي     

                                                                                    
1 . Augmented Dicky Fuller 
2 . Phillips - Perron 
3 . Wallis- Moore 
4 . Wald- Wolfowitz 
5 . Durbin -Watson 
6 . Systemic risk 

عملكردهاي محصول پسته در سطوح استاني و شهرستاني              
هر چه ضريب همبستگي كوچكتر باشد، بيانگر          . محاسبه شد 

 . ريسك سيستمي پايين تر است
تعيين نرخ بيمه يكي از گامهاي اساسي در جهت برنامه               

دو گروه اصلي از روشهاي تعيين       . بيمه منصفانه موفق مي باشد    
ك عملكرد در محاسبة حق بيمه مورد استفاده قرار مي               ريس

اين گروهها شامل روشهاي پارامتريك و غير پارامتريك          . گيرند
بيشتر روشهاي مورد استفاده در تعيين حق بيمه،             . هستند

روشهاي پارامتريك مي باشند كه در آنها از يك توزيع مشخص            
روش ابتدايي ترين    . براي عملكرد محصول استفاده مي شود        

پارامتريك براي تخمين ميزان خسارت و محاسبة حق بيمه،             
با توجه به اينكه در بعضي از موارد        . استفاده از توزيع نرمال است    

عملكرد محصوالت غير نرمال هستند، استفاده از توزيع هاي غير          
روشهاي اخير هر   . نرمال نيز در محاسبة حق بيمه رايج مي باشد        

ل انعطاف پذير تر هستند، اما         چند كه نسبت به توزيع نرما        
تعيين اولية نوع توزيع و نياز به اطالعات سري زماني كافي باعث            

 . ايجاد محدوديت هايي در استفاده از اين روشها شده است
با توجه به محدوديتهاي فوق، روشهاي غير پارامتريك              
گسترده اي در زمينة محاسبة حق بيمه مورد استفاده قرار گرفته          

 ترين روش غير پارامتريك، استفاده از هيستوگرام          ساده. است
بيشتر روشهاي عملي محاسبة حق بيمه از روش هيستو           . است

نرخ بيمه عملي به طور ساده متوسط          . گرام استفاده مي كنند   
خسارت احتمالي بوده و ميزان خسارت در مقايسه با ميانگين             

الت بيشتر برنامه هاي بيمه محصو    . بلند مدت را بيان مي كند      
كشاورزي از اين روش استفاده مي كنند، زيرا جداي از ساير               
مشكالت، در روشهاي پارامتريك نمونه نسبتا  بزرگي مورد نياز            

عالوه بر روش    . است تا بتوان توزيع مناسبي را برآورد نمود           
 نيز  ٧هيستوگرام روشهاي ديگر غير پارامتريك چون تابع كرنل         

 . نمونه هاي نسبتا  بزرگ هستندوجود دارد كه اين روشها نيازمند 
عالوه بر تكنيك مورد استفاده براي تعيين حق بيمه، تعيين           

نيز مهم  ) گروهي(نوع بيمه اعم از بيمه انفرادي و بيمه منطقه اي          
بيمه انفرادي هر چند كه باعث كاهش ريسك عملكرد          . مي باشد

تا حد صفر مي شود و در اين زمينه بر بيمه منطقه اي ارجحيت              
ارد، اما دو مسئله اساسي در اين زمينه يعني خطر اخالقي و               د

                                                                                    
7 -Kernel function 
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انتخاب ناسازگار باعث شده است كه استفاده از اين نوع بيمه               
با توجه به اينكه در بيمه انفرادي، فرد          . مورد ترديد قرار گيرد    

بعد از انعقاد قرارداد بيمه، توانايي تأثير بر روي عملكرد خود را              
اقبت هاي ناصحيح شرايط دريافت خسارت     داشته و مي تواند با مر    

. را فراهم نمايد، باعث ايجاد مسئله اي بنام خطر اخالقي مي شود          
عالوه بر اين با توجه به اينكه افراد نسبت به شركت هاي بيمه از              
وضعيت خود آگاهي بهتري دارند، اين مسئله باعث ايجاد انتخاب          

 نيازمند وجود    عالوه بر اين، بيمه انفرادي       . ناسازگار مي شود 
اطالعات سري زماني مربوط به عملكرد در سطح مزرعه، حداقل           

 سال متوالي مي باشد كه در بيشتر موارد چنين                ١٠براي  
اين مسائل  . اطالعاتي بصورت ثبت شده و مطمئن وجود ندارد         

باعث شده است تا تمايل به سمت بيمه منطقه اي يا گروهي                
 . افزايش يابد

عيين ميزان خسارت احتمالي و پرداخت      در بيمه منطقه اي، ت   
در اين  . حق بيمه بر اساس اطالعات منطقه صورت مي گيرد           

روش در ابتدا با استفاده از اطالعات منطقه، سطح عملكردي كه            
عملكرد تضمين  (پائين تر از آن پرداخت خسارت صورت مي گيرد        

در حال حاضر در بيشتر برنامه هاي بيمه        . تعيين مي شود ) شده
قه اي محصوالت كشاورزي با استفاده از اطالعات مربوط به           منط

عملكرد در سطح منطقه ده سال گذشته، متوسط عملكرد                
. محاسبه شده و به عنوان عملكرد تضمين شده انتخاب مي شود          

%) ١٥٠تا% ١٠٠،  %٩٠،  %٧٠(با اين وجود افراد مي توانند درصدي     
. ر بگيرند از سطح فوق را به عنوان سطح پرداخت خسارت در نظ           

بدين ترتيب با توجه به سطوح انتخاب شده، حق بيمه هاي                
بنابراين تعيين خسارت احتمالي و محاسبه      . متفاوتي وجود دارد  

با اين وجود    . حق بيمه بر اساس اطالعات منطقه مي باشد           
پرداخت خسارت مي تواند بر اساس عملكرد شخصي يا منطقه اي         

 كامل اجرا شود، پرداخت     در حالتي كه بيمه گروهي بطور     . باشد
خسارت نيز بر اساس سطح منطقه صورت مي گيرد، يعني                
هنگامي كه متوسط عملكرد منطقه از سطح عملكرد تضمين             

اين . شده پائين تر مي آيد، پرداخت خسارت صورت مي گيرد           
پرداخت خسارت براي تمام افراد بيمه گذار بدون توجه به                

در حالت دوم مي توان پرداخت     اما  . عملكرد انفرادي آنها مي باشد   
در اين روش   . خسارت را بر اساس عملكرد انفرادي صورت داد         

عملكرد تضمين شده و به تبع آن حق بيمه پرداختي توسط               

اطالعات منطقه محاسبه شده است، اما هنگامي كه يكي از افراد           
عملكردشان از عملكرد تضمين شده پائين تر مي آيد به او                 

ود هر چند كه عملكرد كل منطقه از            خسارت پرداخت مي ش   
 . عملكرد تضمين شده پايين تر نيامده باشد

در بيمه گروهي كامل، مسائلي چون انتخاب ناسازگار و خطر          
در اين روش افراد به تنهايي       . اخالقي تا حدودي كاهش مي يابد    

اين توانايي را ندارند تا بر روي عملكرد منطقه تأثير گذاشته و               
عالوه بر اين، اطالعات فرد و         . ايجاد نمايند خطر اخالقي را      

شركت هاي بيمه در مورد عملكرد منطقه تقريبا  برابر بوده و               
همچنين با توجه به      . مسئله انتخاب ناسازگار حذف مي شود      

اينكه معموال  اطالعات در سطح منطقه قابل اعتمادتر مي باشد            
مسئله كمبود اطالعات سري زماني هم تا حدودي حذف                 

 . شودمي 
با وجود منافعي چون حذف خطر اخالقي، انتخاب ناسازگار،          
و كمبود اطالعات سري زماني، بيمه منطقه اي مشكل جديدي           

اين مسئله بدين صورت اتفاق     . را ايجاد مي نمايد  ١بنام ريسك پايه  
مي افتد كه درصورت پائين بودن همبستگي بين عملكرد انفرادي         

رد بيمه گذار بطور كامل       و منطقه اي، ريسك عملكرد براي ف        
مثال  در بعضي از موارد با وجودي كه عملكرد           . حذف نمي گردد 

فرد بسيار پايين مي باشد، به علت اينكه عملكرد منطقه از مقدار            
عملكرد تضمين شده پايين تر نيامده است، خسارتي پرداخت            

براي كاهش يا حذف مسئله ريسك پايه بايد در               . نمي شود
بايستي تا حد امكان مناطق بصورت       . ت نمود انتخاب منطقه دق  

همگن انتخاب كرده و تا حد امكان وسعت منطقه را بصورتي در             
الزم به  . نظر گرفت كه ريسك سيستمي عملكرد در آن باال باشد         

ذكر است كه خسارت هايي مانند، خسارت هاي ناشي از                  
سرمازدگي معموال  بصورت سيستمي و همه گير بوده و سطوح            

 . وسيعي مانند شهرستان را در بر مي گيردنسبتا  
پس از تعيين ميزان فيزيكي خسارت احتمالي، تعيين               
قيمتي از محصول كه در آن پرداخت خسارت صورت مي گيرد             

در اين زمينه بايستي با توجه به مدلهاي پيش         . نيز مهم مي باشد  
 . بيني، قيمت محصول در زمان پرداخت خسارت را تعيين نمود

ة جاري عالوه بر داليلي چون خطر اخالقي و               در مطالع 
انتخاب ناسازگار، مهمترين عاملي كه باعث انتخاب بيمه                
                                                                                    
1-Basis risk 
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منطقه اي شد، نبود اطالعات سري زماني قابل اطمينان و ثبت            
بنابراين در  . شده عملكرد پسته در سطح باغات انفرادي است          
كوچكترين . محاسبة حق بيمه از اطالعات منطقه اي استفاده شد       

سطح منطقه اي كه اطالعات سري زماني عملكرد براي آن وجود          
 سال  ١٠بدين ترتيب از اطالعات       . داشت، شهرستان مي باشد   

گذشته عملكرد در هكتار محصول پسته براي سطح شهرستان           
استفاده شده و ميزان خسارت احتمالي و حق بيمه پرداختي در            

 . سطح شهرستانهاي مختلف محاسبه شد
د تضمين شده به روش ميانگين گيري ساده        محاسبه عملكر 

اوال  چنانچه  . داراي اشكاالتي مي باشد كه از نظر دور نمانده است        
بيان مي كنند، در اين روش تنها از          ) ١٩٩٦(وندويير و لقمان     

ميانگين استفاده شده و واريانس عملكرد مورد استفاده قرار نمي          
اند كه براي رفع    پيشنهاد كرده   ) ١٩٩٦(وندويير و لقمان    . گيرد

با توجه  . اين مشكل بايستي از تابع توليد تصادفي استفاده كرد          
به اينكه براي تخمين تابع توليد تصادفي، نيازمند اطالعات سري          
زماني مربوط به متغيرهاي مستقل در تابع توليد بوده و چنين             
اطالعاتي در مورد محصول پسته موجود نبود، در مطالعة جاري           

شتر مطالعات مربوط به بيمه تنها از ميانگين ساده           نيز مانند بي  
بر اين اعتقاد هستند كه     ) ١٩٨٦(ثانيا  اسكيز و ريد     . استفاده شد 

قبل از ميانگين گيري از سري زماني عملكرد بايستي تغييرات            
در مطالعة جاري   . قابل پيش بيني چون روند زماني تعديل شود        

ل پسته مورد    روندهاي زماني مختلف بر روي عملكرد محصو         
آزمون قرار گرفت و چون هيچكدام معني دار نبود، بنابراين               
نيازي به تعديل سري ها نبوده و تنها ميانگين گيري ساده كافي            

 . مي باشد
پس از محاسبه ميانگين منطقه، بايستي عملكرد محافظت          

سطح عملكرد  .  مشخص شود   ٢ و سطح پوشش عملكرد      ١شده
ست كه توسط بيمه پرداخت     محافظت شده، حداكثر عملكردي ا    

سطح عملكرد محافظت شده    .  شناخته مي شود  ٣شده و بنام تعهد   
درحالت بيمه منطقه اي گاهي بيشتر از ميانگين منطقه در نظر            
گرفته مي شود، زيرا بعضي از افراد داراي ميانگين باالتري نسبت           
به منطقه بوده و تنها در صورتي در طرح بيمه شركت خواهند              

                                                                                    
1 . Protection yield 
2 . Coverage yield 
3 . Liability 

ح عملكرد محافظت شده باالتري از سطح ميانگين          كرد كه سط  
در عمل سطح عملكرد محافظت      . عملكرد منطقه داشته باشند    

 درصد ميانگين عملكرد منطقه در نظر          ١٥٠ تا    ٧٠شده بين    
در مطالعة جاري سطح عملكرد محافظت       ). ٣٠(گرفته مي شود   

 . ميانگين عملكرد منطقه در نظر گرفته شد% ١٠٠شده برابر با 
  ح پوشش عملكرد برابر با عدد يك منهاي فرانشيز               سط
براي اينكه از خطر اخالقي جلوگيري شود، معموال             . مي باشد

بيمه گر تمام سطح عملكرد محافظت شده را بيمه نكرده و                
اين درصد براي   . درصدي را به عنوان فرانشيز در نظر مي گيرد         

محصوالت اين مي باشد كه بيمه گذار نتواند با عدم مراقبت از              
بدين ترتيب سطح    . امكان دريافت خسارت را افزايش دهد         

سطح عملكرد محافظت   % ١٠٠پوشش عملكرد معموال  كمتر از       
وجود فرانشيز هر چند كه باعث كاهش خطر            . شده مي باشد 

اخالقي مي شود، از طرفي باعث كاهش سطح مشاركت نيز               
رد به همين دليل در مطالعة جاري سطح پوشش عملك        . مي گردد
با . سطح محافظت شدة عملكرد در نظر گرفته شد       % ١٠٠برابر با   

% ١٠٠توجه به اينكه سطح عملكرد محافظت شده نيز برابر با              
ميانگين عملكرد منطقه است، در عمل سطح پوشش عملكرد            

 . برابر با ميانگين عملكرد منطقه اي در نظر گرفته شد
 كاهش خطر   در مواردي كه نمي توان از ابزار فرانشيز براي         

در . اخالقي استفاده نمود، از روش بيمة مشترك استفاده مي شود        
اين روش بيمه گذار نيز تا حدودي در پرداخت خسارت مشاركت          
مي كند و اين مسئله باعث مي شود تا در فكر عدم مراقبت از                

يك . محصول خود و افزايش احتمال دريافت خسارت نباشد           
خت خسارت با قيمتي كمتر     روش براي اعمال بيمة مشترك پردا     

به عبارت ديگر پس    . از قيمت قابل پيش بيني محصول مي باشد      
از محاسبة ميزان فيزيكي خسارت قابل پرداخت، قيمت محصول         

در . كمتر از قيمتي در نظر گرفته مي شود كه در بازار وجود دارد           
مطالعة جاري با توجه به اينكه قيمت پيش بيني شده براي سال            

توسط ( ريال براي هر كيلوگرم مي باشد        ٣٢٠٠٠ با    برابر ١٣٨١
، براي اعمال بيمة مشترك، قيمتي كه در آن             )ARCHمدل  

 ريال براي هر كيلوگرم     ٢٨٠٠٠خسارت پرداخت مي شود برابر با      
 . پسته در نظر گرفته شد

پس از مشخص شدن عملكرد منطقه اي، سطح عملكرد             
ت خسارت،  محافظت شده، سطح پوشش عملكرد و قيمت پرداخ       
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. اكنون مي توان خسارت انتظاري و حق بيمه را محاسبه نمود             
براي محاسبة خسارت انتظاري از روش غير پارامتريك استفاده           

زيرا اوال  استفاده از روشهاي پارامتريك نياز به برآورد تابع            . شد
توزيع و در نتيجه احتياج به نمونه هاي سري زماني بزرگ دارد             

در سطح شهرستان حداكثر    . موجود نيست كه در مطالعة جاري     
 ثانيا  چنانچه اسكيز و ريد       .  مي باشد ١٢اندازة نمونه برابر با       

نشان داده  اند، اعمال توزيعهاي نادرست معموال  باعث          ) ١٩٨٦(
. مي شود تا خسارت انتظاري محاسبه شده دور از واقعيت باشد           

ة خسارت  بدين ترتيب از فرمول غير پارامتريك زير براي محاسب         
 . انتظاري استفاده شد
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 ،  i  ،n، عملكرد در سال     Yi، خسارت انتظاري،    ELكه در آن    
عملكرد تضمين شده مي باشد كه به صورت          Ygتعداد نمونه و     

 : زير محاسبه مي شود
ميانگين × سطح عملكرد محافظت شده     × سطح پوشش عملكرد    

 عملكرد تضمين شده =  منطقهعملكرد
با توجه به اينكه در مطالعة جاري سطح پوشش عملكرد و              

مي باشند، % ١٠٠سطح عملكرد محافظت شده هر دو    برابر با             
Yg برابر با ميانگين منطقه خواهد بود . 

حق بيمه تئوري برابر باخسارت انتظاري ضرب در سطح             
نيز از اطالعات    نرخ تئوري بيمه     . قيمت مورد توافق مي باشد    

 : مربوط به خسارت انتظاري به صورت زير محاسبه مي شود
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با استفاده از نرخ تئوري،     .  نرخ تئوري بيمه است    Rكه در آن    
 : حق بيمه بصورت زير محاسبه مي شود

IELPR .
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ر  قيمتي است كه د    I حق بيمه منصفانه و      PRدر اين فرمول    
 . آن خسارت پرداخت مي شود

بطور معمول براي محاسبة حق بيمه واقعي مقداري به               
.  اضافه مي شود  ٢ به حق بيمه منصفانه    ١عنوان هزينه اجرايي بيمه   

در اين راستا حق بيمه منصفانه بر عددي كوچكتر از يك تقسيم            
مي كنند تا حق بيمه واقعي با احتساب هزينه هاي اجرايي                
                                                                                    
1 . Reserve load 
2 . Actuarial fair premium 

مطالعة جاري به دنباله روي از اسكيز و             در  . محاسبه شود 
 تقسيم شده و     ٩/٠، حق بيمه منصفانه بر         )١٩٩٧(همكاران  

مقدار حق بيمه واقعي در هر هكتار براي محصول پسته محاسبه           
 . مي شود

چنانچه تاكنون مشخص گرديد، در مطالعة جاري بيمه تمام          
يعني هنگامي كه عملكرد     . خطر محصول در نظر گرفته شد        

ي از عملكرد تضمين شده كمتر است، بيمه گر به بيمه گذار            واقع
خسارت پرداخت مي كند، بدون توجه به اينكه اين خسارت               

به دو  . است... مربوط به گرمازدگي، سرمازدگي، سيل، تگرگ و         
دليل در مطالعة جاري از بيمه هاي خاص مانند گرمازدگي و               

وارد به محصول   زيرا اوال  عمدة خسارت     . سرمازدگي استفاده نشد  
پسته حاصل از دو پديدة گرمازدگي و سرمازدگي بوده و هر دو              

ثانيا ، اطالعات جداگانه اي براي     . از اهميت يكساني برخوردارند    
برآورد ميزان خسارت ناشي از عوامل مختلف وجود ندارد تا               
 . بتوان مثال  خسارت انتظاري ناشي از گرمازدگي را محاسبه نمود

 
 نتايج و بحث

ررسي ايستايي متغيرهاي مورد مطالعه نشان داد كه               ب
سري هاي قيمت اسمي پسته و عملكرد پسته در استان كرمان            

همچنين سري عملكرد پسته در       . ايستا هستند % ١در سطح    
باتوجه به اينكه    . ايستا مي باشد % ٥سطوح ملي نيز در سطح        

عملكرد پسته در سطوح استانهاي يزد و سمنان ايستا نبود،               
تفاضل مرتبة اول اين      . اضل مرتبه اول آنها محاسبه شد         تف

بدين ترتيب متغيرهاي سري     . ايستا بود % ١متغيرها در سطح     
زماني مورد مطالعه يا ايستا بوده و يا تفاضل مرتبه اول آنها ايستا             

 . است
مور نشان داد كه هر چهار سري عملكرد پسته         -آزمون وليس 

. تصادفي هستند ) و سمنان سطوح ملي و استانهاي كرمان، يزد       (
به عبارت ديگر با توجه به اين آزمون مي توان گفت كه هيچ                 
سيكل كوتاه مدتي در سري هاي عملكرد پسته مشاهده                 

بر خالف سري هاي عملكرد پسته، سري قيمت پسته          . نمي شود
 . غير تصادفي بوده و داراي سيكل هاي كوتاه مدت است

بودن متغيرهاي عملكرد   ولفوتيز نيز بر تصادفي      -آزمون ولد 
با توجه به اين نتيجه نمي توان هيچ سيكل بلند             . تأكيد دارد 

در . مدتي را در متغيرهاي عملكرد محصول پسته پيدا نمود             
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مقابل، اين آزمون نيز غير تصادفي بودن قيمت پسته را تأييد               
 . مي كند

واتسون نشان مي دهد كه خود           -نتايج آزمون دوربين     
يچكدام از چهار متغير عملكرد پسته         همبستگي مثبت در ه     

به عبارت ديگر فرضيه خوشه اي بودن سري ها رد          . وجود ندارد 
 . شده و فرضية تصادفي بودن آنها مورد قبول واقع مي شود

با توجه به نتايج آزمونهاي تصادفي بودن متغيرهاي عملكرد          
پسته مي توان به اين نتيجة كلي رسيد كه سري هاي عملكرد              

با . ل پيش بيني نبوده و بطور تصادفي توزيع شده اند          پسته قاب 
توجه به اينكه مدلهاي پيش بيني بر اساس معيارهايي چون روند          
زماني، سيكلهاي كوتاه مدت و بلند مدت، همبستگي پياپي و             
تأثير عوامل برون زا پايه ريزي شده اند، بنابراين بناي يك مدل             

. ان پذير نيست پيش بيني براي سري هاي عملكرد پسته امك          
تصادفي و غير قابل پيش بيني بودن عملكرد پسته نياز به بيمة             

زيرا در صورتيكه كشاورزان    . محصول پسته را به اثبات مي رساند     
مي توانستند عملكرد محصول پسته را پيش بيني كنند، راحت تر         

 . توانايي مقابله با نوسانات آن را داشتند
 غيرتصادفي بوده و قابل     بر خالف عملكرد پسته، قيمت پسته     

از ميان مدلهاي پيش بيني مختلف برآورد           . پيش بيني است 
، بهترين  ARCH ١شده اي كه مورد آزمون قرار گرفت، مدل          

با توجه به اين مدل، قيمت اسمي پسته           . ٢تشخيص داده شد  
 و  ٢٨١١٢ به ترتيب برابر با          ١٣٨١ و    ١٣٨٠براي سالهاي    

اين قيمت براي محاسبة    . ديد ريال بر كيلوگرم برآورد گر     ٣١٩٢٥
 . خسارت احتمالي و حق بيمه مورد استفاده قرار گرفت

، ضرايب همبستگي بين عملكرد پسته در            ١در جدول    
 ضريب  ١٠از مجموع   . سطوح استاني و ملي برآورد شده است        

به عبارت  . همبستگي بين استاني، چهار ضريب منفي مي باشند       
ورد مقايسه رابطه منفي     ديگر، بين عملكرد پستة دو استان م         

يعني در سالهايي كه عملكرد محصول پسته         . وجود وجود دارد  
اين . در يك استان پايين بوده است در استان ديگر باال مي باشد           

مسأله باعث كاهش ريسك سيستمي و افزايش توانايي                  
در . شركت هاي بيمه در پرداخت خسارت به كشاورزان مي شود         

مه در يك سال مواجه با انبوهي از        چنين شرايطي، شركت هاي بي   

                                                                                    
1-Autoregressive conditionally heteroskedastic 

در صورت در خواست، نويسنده اول مقاله، مدلهاي مختلف پيش بيني قيمت و              -٢
 . نحوة برآورد آنرا ارائه مي نمايند

چهار ضريب همبستگي ديگر    . كشاورزان خسارت ديده نمي شوند   
 ١٢/٠بين  (هر چند كه مثبت مي باشند ولي بسيار پايين هستند          

بين استانهاي سمنان و      ( ضريب همبستگي      ٢تنها  ). ٢/٠تا  
اين دو ضريب   . بطور نسبي باال مي باشند   ) كرمان و سمنان و يزد    

بطور كلي مي توان گفت     .  هستند ٥/٠ي نيز در حدود      همبستگ
كه همبستگي زيادي بين نوسانات عملكرد در سطح استاني              

اين مسأله امكان پذير بودن استفاده از بيمه محصول        . وجود ندارد 
 . پسته را در سطح كشور نشان مي دهد
، تنها  )كرمان، يزد و سمنان   (از بين سه استان مورد مطالعه        

مان در شهرستانهاي مختلف آن به مقدار قابل            در استان كر   
توجهي باغ پسته وجود داشته و اطالعات سري زماني مناسبي            

بنابراين براي بررسي ميزان    . نيز در سطح شهرستان وجود دارد      
همبستگي بين عملكرد محصول پسته در سطح شهرستان، از            

 ضرايب  ٢در جدول   . اطالعات مربوط به اين استان استفاده شد       
 . بستگي بين اين عملكردها نشان داده شده استهم

 
  ضرايب همبستگي بين عملكرد در هكتار پسته -١جدول 

 در سطح استاني
سمنان خراسان فارس   ايران كرمان يزد
 ايران ١     
    ٩٧/٠ ١  كرمان
   ١٨/٠ ١٣/٠ ١  يزد
  ٤٦/٠ ١ ٦١/٠ ٥٧/٠  سمنان
 ٣٤/٠ ١- ٤٣/٠- ١٤/٠ -٢٤/٠-  خراسان
١٢/٠ ١٢/٠ ١ ٢١/٠ ٢/٠ -٥/٠  فارس

 
  ضرايب همبستگي بين عملكرد پسته شهرستان هاي-٢جدول 

 استان كرمان
شهرستان 

 زرند
شهرستان
سيرجان

شهرستان
رفسنجان

شهرستان 
 كرمان

استان 
  كرمان

 استان كرمان ١    
   ٩٩٠/٠ ١  شهرستان كرمان
  ٩٩٦/٠ ٩٨٢/٠ ١  شهرستان رفسنجان
 ٩٢٧/٠ ٩١١/٠ ٩٠٠/٠ ١  شهرستان سيرجان
٩٩٨/٠ ٩٨٤/٠ ٩٩٧/٠ ٩١٠/٠ ١  شهرستان زرند

 
 نشان مي دهد، ضرايب همبستگي بين         ٢چنانچه جدول    

عملكرد شهرستانهاي مختلف با عملكرد استان، و همچنين بين          
اين مسئله از طرفي باال بودن      . شهرستانهاي مختلف باال مي باشد   
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ستان كرمان را نشان    ريسك سيستمي عملكرد پسته در سطح ا       
يعني در صورتيكه شركت هاي بيمه بخواهند محصول         . مي دهد

پسته را تنها در استان كرمان بيمه نمايند به علت همزماني                
پرداخت خسارت در سطح استان ممكن است توانايي مالي كافي          

از طرف  . در انجام تعهدات خود را نداشته و ورشكسته شوند            
 بين عملكرد پسته در سطح استان        ديگر به علت همبستگي باال    

با عملكرد پسته در سطح شهرستان مي توان در مواردي كه               
اطالعات كافي در سطح شهرستان وجود ندارد، از متغيرهاي             
عملكرد استان به جاي عملكرد شهرستانهاي مختلف استان             

در مطالعة جاري نيز در بعضي از موارد به         . مربوطه استفاده نمود  
ن اطالعات در سطح شهرستان از اطالعات در          علت كافي نبود  

 . سطح استان استفاده شده است
همانگونه كه پيش از اين نيز بيان شد، هيچكدام از                   
سري هاي عملكرد پسته اعم از عملكرد در سطح ملي و سطح              

به عبارت ديگر در    . استاني داراي روند قابل پيش بيني نيستند       
 برآورد شامل روند     اين سري ها هيچ يك از حركت هاي قابل         

زماني، سيكلهاي كوتاه مدت، سيكلهاي بلند مدت، همبستگي           
بدين ترتيب سري هاي عملكرد تصادفي     . وجود ندارد ... پياپي و   

به عبارت ديگر كل نوسانات       . بوده و قابل پيش بيني نيستند      
نوسانات . مربوط به عملكرد پسته غير قابل پيش بيني است            

قابل پيش بيني، نامطلوب بوده و        تصادفي بر خالف نوسانات        
  ٣در جدول   . بايستي به نحوي آنها را كاهش داده يا حذف نمود          

 .سري هاي عملكرد در هكتار پسته آمده است) CV(ضرايب تغيير
 

 )كيلوگرم در هكتار: واحد( نوسانات عملكرد پسته -٣جدول 
ضريب 

)درصد(تغيير
انحراف 
 معيار

ميانگين
تعداد 
 نمونه

 نام متغير

١/٢٤٥ ٨٨/٢٣ ٥/١٠٢٦  عملكرد پسته در سطح ملي ٢٩
٣/٢٦٧ ٤٥/٢٧  عملكرد پسته در استان كرمان ١٦ ٨/٩٧٣
٠/٥٧٦ ٨١/٢٣  عملكرد پسته در استان سمنان ١٧ ٢٤١٩
٤/٢٤٤ ٨٧/٢٦  عملكرد پسته در استان يزد ١٧ ٦/٩٠٩

 
 نشان مي دهد، بر اساس معيار ضرب تغيير،        ٣چنانچه جدول   

بيشترين نوسانات عملكرد پسته را از خود نشان          استان كرمان   
. در حاليكه استان سمنان كمترين نوسانات را دارد            . مي دهد

نوسانات عملكرد پسته در سطح ملي نسبت به دو استان كرمان            
به طور  . و يزد پائين تر بوده در حاليكه با استان سمنان برابر است          

صول پسته در   كلي مي توان به اين نتيجه رسيد كه عملكرد مح          
سطح ملي و سطح استاني داراي نوسانات بااليي بوده و تمام اين            

بنابراين نياز به روشهاي     . نوسانات غير قابل پيش بيني هستند      
بيمه . مناسبي جهت كاهش اين نوسانات احساس مي شود            

 . محصوالت كشاورزي مي تواند ابزار مناسبي در اين زمينه باشد
 نوسانات عملكرد پسته در طول       براي اينكه نحوة تغيير در     
.  ساله به سه دوره تقسيم شد        ٢٩زمان بررسي شود، كل دورة       

، و دوره سوم    ١٣٦٠-١٣٦٩، دوره دوم،    ١٣٥٠-١٣٥٩دوره اول،   
با توجه به اينكه سري هاي مختلف         .  مي باشند ١٣٧٠-١٣٧٨

داراي تعداد متفاوتي نمونه بوده و زمان شروع سري هاي مختلف،          
نابراين ممكن است بعضي از سري ها داراي           متفاوت است، ب   

بطوريكه سري عملكرد پسته در سطح       . بعضي از دوره ها نباشند   
ملي داراي هر سه دوره بوده در حاليكه سري هاي استاني تنها              

براي محاسبة نوسانات هر     . داراي دوره هاي دوم و سوم هستند      
 . است آمده ٤نتايج در جدول . دوره از ضريب تغيير استفاده شد

، در رابطه با سري هاي عملكرد پسته          ٤بر اساس جدول     
استان هاي كرمان و سمنان و همچنين سطح ملي، ميزان                
نوسانات عملكرد محصول پسته در دورة سوم نسبت به دورة دوم           
افزايش يافته است و تنها عملكرد استان يزد از اين امر مستثني             

گرفت اين است كه     مي توان   ٤نتيجه كلي كه از جدول      . مي باشد
اگر . نوسانات عملكرد پسته در سالهاي اخير افزايش يافته است          

روند افزايش در نوسانات عملكرد پسته در سالهاي آينده نيز               
تكرار شود، نياز بيشتر به ابزاري چون بيمه محصوالت كشاورزي           

 . در آينده قابل انكار است
ون واضح  با توجه به اينكه نياز به بيمه محصول پسته تاكن            

شده است، بنابراين در اينجا عملكرد تضمين شده، خسارت              
انتظاري، حق بيمه منصفانه، حق بيمه واقعي و نرخ بيمه براي              
شهرستانهاي مختلف استان كرمان و استانهاي سمنان و يزد             

با توجه به اينكه    .  آمده است  ٥نتايج در جدول    . محاسبه مي شود 
 ١٠يزد تعداد نمونه كمتر از      در شهرستانهاي استانهاي سمنان و      

 .عدد بود، محاسبات فوق تنها در سطح استان انجام شد
 نشان مي دهد، نرخ هاي بيمه متفاوتي براي       ٥چنانچه جدول   

بايستي توجه  . استانهاي مختلف مورد مطالعه محاسبه شده است      
نمود كه عملكرد تضمين شده و در نتيجه حق بيمه منصفانه بر             
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 نشان  ٤چنانچه جدول   . ال اخير مي باشد  اساس اطالعات ده س    
 در استان يزد بسيار       ١٣٧٠-١٣٧٨داد، ضريب تغيير در دهة        

همين عامل سبب شده است     . پائين تر از دو استان ديگر مي باشد     
كه حق بيمه منصفانه محاسباتي نسبت به دو استان ديگر بويژه            

 .استان كرمان به طور قابل توجهي پايين تر باشد
 مي توان گفت كه نوسانات باال و غير قابل              بطور خالصه 

پيش بيني عملكرد محصول پسته در سطوح مختلف، بيانگر نياز          
جدي به ابزاري مناسب جهت كاهش ريسك ناشي از اين                 

همچنين ريسك سيستمي پايين عملكرد پسته       . نوسانات است 
در ايران بيانگر اين مطلب است كه بيمه مي تواند نقش اساسي             

به . ش ريسك عملكرد محصول پسته بازي كند         در جهت كاه   
عبارت ديگر هم نياز به بيمه محصول پسته احساس مي شود و             

 . هم امكان استفاده از اين ابزار وجود دارد
 نخست اينكه نياز به     . در پايان ذكر دو نكته الزم مي باشد        

بيمه، امكان استفاده از آن و محاسبة حق بيمه منصفانه تنها               
ي باشد و قبل از اندازه گيري تمايل كشاورزان          يكطرف قضيه م   

براي پرداخت حق بيمه منصفانه نمي توان از ميزان موفقيت              
لذا مطالعات بيشتري در اين     . طرح بيمه مورد نظر صحبت نمود     

ثانيا ، هر چند كه در محاسبه حق بيمة             . زمينه الزم است   
ن منصفانه تمايالت كشاورزان در نظر گرفته نشده است، با اي             

وجود نرخ بيمة محاسباتي منصفانه مي تواند به عنوان يك معيار           
به عبارت ديگر نرخ هاي بيمه عملي        . مورد استفاده قرار گيرد    

. نبايستي تفاوت چشمگيري با نرخ بيمة تئوري داشته باشند            
براي مثال نرخ بيمه واقعي براي دومين سال اجراي بيمه                 

 درصد  ٦/٣ابر با    آزمايشي محصول پسته در استان كرمان بر         
توسط )  درصد ٨/١يعني  (مي باشد كه از اين نرخ تنها نيمي از آن        

اگر اين نرخ با    . كشاورز پرداخت شده و بقيه آنرا دولت مي پردازد       
 درصد  ١٥/١٤نرخ بيمه منصفانه در استان كرمان كه برابر با              

مقايسه شود تفاوت بسيار باالي اين دو نرخ         ) ٥جدول  (مي باشد  
لذا مي توان پيش بيني نمود كه بيمة آزمايشي       . رددمشخص مي گ 

 .فعلي در آينده با مشكالت جدي مواجه شود
 

  نوسانات عملكرد محصول پسته-٤جدول 
 ضريب تغيير دورة سوم

 )درصد) (١٣٧٠-١٣٧٨(
 ضريب تغيير دورة دوم

 )درصد) (١٣٦٠-١٣٦٩(
 ضريب تغيير دورة اول

 )درصد) (١٣٥٠-١٣٥٩(
 نهضريب تغيير كل نمو

 )درصد(
 نام متغير

 عملكرد پسته در سطح ملي ٨٨/٢٣ ١٨/٢٦ ٦٨/١٥ ٦٤/٢٩
 عملكرد پسته در استان كرمان ٤٥/٢٧ ــ ٤١/٩ ٨٧/٣٦

 عملكرد پسته در استان سمنان ٨١/٢٣ ــ ١٣/١٦ ١٧/٣٠
 عملكرد پسته در استان يزد ٨٧/٢٦ ــ ٥٢/٢٩ ٥٩/٨

 
 ق بيمه منصفانه و نرخ بيمه براي محصول پسته عملكرد تضمين شده، خسارت انتظاري، ح-٥جدول 

نرخ بيمه واقعي 
 )درصد(

نرخ بيمه 
منصفانه 

 )درصد(

حق  بيمه  با احتساب
 هزينه هاي اجرايي 

 )ريال  در هكتار(

حق بيمه 
 منصفانه 

)ريال درهكتار(

خسارت انتظاري 
كيلوگرم  در (

 )هكتار

تعداد سال  زير 
عملكرد تضمين 

 شده

عملكرد تضمين 
كيلوگرم (ه شد

 )در هكتار

حداكثر تعداد 
نمونه در 
 دسترس

 نام استان نام شهرستان

 كل استان ١٦ ٩٧٥ ٣ ١٣٨ ٣٨٤٦٠٠٠ ٤٢٩٣٠٠٠ ١٥/١٤ ٧٣/١٥
 شهرستان كرمان ١٣ ٩٨٤ ٣ ١٣٣ ٣٧٢٤٠٠٠ ٤١٣٨٠٠٠ ٥٢/١٣ ٠٢/١٥
شهرستان رفسنجان ١٣ ٩٧٠ ٣ ١٤٥ ٤٠٦٠٠٠٠ ٤٥١١٠٠٠ ٩٥/١٤ ٦١/١٦
 شهرستان زرند ١٣ ٩٥٣ ٣ ١٥١ ٤٢٢٨٠٠٠ ٤٦٩٨٠٠٠ ٨٤/١٥ ٦١/١٧
شهرستان سيرجان ١٣ ٩٥٦ ٤ ١٤٣ ٤٠٠٤٠٠٠ ٤٤٤٩٠٠٠ ٩٦/١٤ ٦٢/١٦

 
 
 

 استان
 كرمان

استان سمنان ـــ ١٧ ٢٢٤٩ ٤ ١٩٠ ٥٣٢٠٠٠٠ ٥٩١١٠٠٠ ٤٥/٨ ٣٩/٩
 استان يزد ـــ ١٧ ١٠٥٠ ٥ ٥١ ١٤٢٨٠٠٠ ١٥٨٧٠٠٠ ٨٦/٤ ٤/٥
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SUMMARY 
 

In this study yield fluctuations in pistachio in Iran were investigated. Also, the 
possibility of using crop insurance for reducing the adverse effect of this variability was 
examined. The results show that, yield fluctuations in pistachio harvest are high and 
unpredictable. Thus, using suitable tools and policies for reducing the adverse effects 
are necessary. As systematic risk in pistachio yield is low, crop insurance can be a good 
tool in this regard. In this connection, trigger yield, expected loss, insurance premium 
and premium rate were assessed. At last, it should be mentioned that, although the 
feasibility of using insurance in the case of pistachio was proved in this study, the final 
acceptance of this tool by farmers needs more through investigations.  
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