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  الگویی براي بیمه عرضه آب براي محصوالت کشاورزي
  

   1پور خواجه الهام
  10/08/1391: تاریخ دریافت مقاله
  04/06/1392: تاریخ پذیرش مقاله

 2کیخا احمدعلی
 3سلطانی رضا غالم

 4صابونی صبوحی محمود
 5راد کیانی علی

  چکیده
آب رودخانه هیرمند . هاي کشاورزي در منطقه سیستان کامالً به آب رودخانه هیرمند وابسته است یتفعال

هاي مهیب و  یالبسي گذشته مردم منطقه از ها سالدر  که يطور هبنوسانات شدیدي داشته است، 
ي مختلف بیمه ها طرحهدف این تحقیق معرفی و تحلیل . اند بودههاي مداوم همیشه در رنج  یسال خشک

در . ي کاهش نوسانات درآمدي زارعین منطقه سیستان استها حل جریان رودخانه به عنوان یکی از راه
استفاده از  باد این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیوال براي دو فصل رش

سپس، با استفاده از . سازي شد شبیه 1336 -1388 اطالعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال
سازي روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود  ریزي، اقتصادسنجی و شبیه هاي برنامه یکتکن

رودخانه در مدل، اثرات این ي مختلف بیمه جریان ها طرحدر نهایت با ارائه . گردید برآورد  آنهاناخالص 
یري کارگ بهنتایج تحقیق نشان داد که . گردید در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل  ها طرح
  . نوسانات سود ناخالص کشاورزان مؤثر باشد در کاهشتواند  یمي مختلف بیمه ها طرح
 سازي، کاپیوال شبیهرودخانه هیرمند، بیمه محصوالت کشاورزي، ، عرضه آببیمه : کلیدي ناگواژ
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   مقدمه. 1
 زارعین درآمد افزایش و ثبات براي کلیدي عامل کی کنواختی آبیاري آب به دسترسی

 بـراي . اسـت  توسعه درحال کشورهاي در روستایی خانوارهاي کلی رفاه به مساعدت و
 انـدازه  باتوجـه بـه   تواند می مطمئن آب عرضه به دسترسی که اند دریافته محققان مثال،

 بـه . (Akssell and Skees, 2008) دهـد  افـزایش  را درآمد درصد 155 تا 35 بین مزرعه
 در زیرزمینـی  آب منـابع  فقدان و) سال در متر میلی 50 متوسط( کم بارندگی میزان دلیل

 جریـان  آمـار . است هیرمند رودخانه ،منطقه این در آبیاري آب منبع تنها سیستان، منطقه
 و ایـران  مـرز  از کـه  اسـت  هیرمند رودخانه از اي شعبه سیستان رودخانه( رودخانه این

  هاي سال طی) کند می سیراب را سیستان دشت و شود می وارد ایران داخل به افغانستان
 1379-1380 هاي سال در صفر تقریباً میزان از زیاد نوسانات دهنده نشان ،1336 -1388

 رودخانه جریان میزان در نوسانات این. است 1369 سال در مترمکعب میلیون 7800 تا
 کـه  طـوري  بـه اسـت،   شـده  منطقـه  در مهیـب  هـاي  سـالی  خشـک  و هـا  سـیالب  باعث

 نفـر  55000 حدود جمعیتی مهاجرت به منجر 1349-1350 هاي سال در ها سالی خشک
 عظیم منابع وجودبا . (Kehkha, 2005) شد کشور شمال سوي به منطقه این ساکنین از

ـ  در آبیاري آب عرضه حدودي تا ،)ها نیمه چاه به موسوم( منطقه این در آب ذخیره  کی
 آبـی  کـم  زمـان  در مخـازن  ایـن  از کـه  زارعینـی  براي) زراعی سال کی ای( رشد فصل

 در موضـوع  ایـن  اما،. است شده برخوردار کمتري ریسک از کنند، می استفاده رودخانه
 جریـان  نوسـانات  همچـون  دالیلـی  بـه  متمـادي  هاي سال طی آبیاري آب عرضه مورد

ـ  اقلیمـی  تغییـرات  نیـز  و مخـازن  در موجـود  آب نوسـانات  هیرمند، رودخانه  تغییـر  ای
 مختلف، مصارف براي مخازن این آب تخصیص نحوه خصوص در دولت هاي سیاست
 بـر  هـا  سال طی مطمئن آب به دسترسی عدم از ناشی ریسک نتیجه در و نیست صادق
 امکـان  کـه  زارعینـی  آنکه حال. است گذاشته اثر زارعین درآمد نتیجه در و تولید میزان

 قطعیـت  عدم از ندارند نیز را رودخانه آبی کم زمان در نیمه چاه مخازن آب به دستیابی
 طـول  در هـم  - درآمد در بیشتر ریسک نتیجه، در و خود محصوالت تولید در بیشتري
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 ایـن  حـل  بـراي  حاضـر  تحقیق. اند بوده برخوردار -ها سال طی هم و زراعی سال کی
  .پردازد می هیرمند رودخانه جریان بیمهبه بررسی  مشکل

وهـوایی اسـت    بیمه ریسک خاص یا نوعی بیمـه شـاخص آب   نوعی ،بیمه جریان رودخانه
ـ کـه همبسـتگی بـاالیی بـا م    ) تجمعات جریان رودخانـه (که در آن یک عامل تولید  زان تولیـد  ی

ـ  گرفتـه  کشاورزي دارد به عنوان شاخص ریسک درنظر گـر   شـود و طـی یـک قـرارداد، بیمـه      یم
در  -بیمـه از کشـاورزان    به ازاي دریافـت مقـداري حـق   ) صندوق بیمه محصوالت کشاورزي(

جبـران   -شـده کمتـر شـود    صورتی کـه میـزان شـاخص از یـک مقـدار آسـتانه از قبـل تعیـین        
  .(Akssell and Skees, 2008)کند یم پرداخت) کشاورزان(گذار  به بیمهخسارتی 

 ایـن  کـه  گـردد مـی  بر آمریکا در 1930 دهه به جهان در کشاورزي محصوالت بیمه تاریخچه
 در شـدید  هـاي طوفـان  و اقتصـادي  رکـود  برابـر  در را کشـاورزي  محصـوالت  از تعـدادي  کشور

 بیمـه  نـوعی  ،بیمـه  نـوع  ایـن . (Risk Management Agency, 2004) کـرد  بیمـه  منـاطق  برخـی 
ـ  از بـیش  آن در کـه  بـود  خطره چند و) عملکرد ای( تولیدي ـ  خطـر  کی  تحـت  ریسـکی  عامـل  ای
 پرداخـت  آن در کـه  اسـت  سـنتی  هـاي  بیمـه  نـوع  از ها بیمه نوع این. گرفت می قرار بیمه پوشش
 تـک  تـک  بازدیـد  طریـق  از آنها به واردشده خسارت ارزیابی طریق از زارعین به خسارت جبران
 احتمـال . (United Nations, 2007) اسـت  گیـر  وقـت  و هزینه پر کاري که گیرد صورت می مزارع
بیمـه  نـوع  این کارایی است ممکن ،2نامساعد انتخاب و 1اخالقی مخاطرات همچون مسائلی بروز
 لـذا، . (Risk Management Agency, 2004) دهـد  کـاهش  کشـاورزي  ولیـد ت مـدیریت  در را هـا 
 گذاشـته  بحـث  بـه  جـایگزینی  حل راه عنوان به 1999 اوائل از وهوایی آب شاخص هاي بیمه ایده
 در زیـادي  نسـبتاً  تحقیقـات  وهـوایی  آب شـاخص  بیمـه  زمینـه  در. (United Nations, 2007) شد

 ریسـک  شـاخص  عنـوان  بـه  را حـرارت  درجه ای بارندگی اکثراً که گرفته صورت کشور از خارج
 .ودشـ  مـی  گفتـه  نیـز  4وهـوایی  آب مشتقات ای 3وهوایی آب شاخص بیمه آنها به که انددرنظرگرفته

                                                                                                              
1. Moral Hazards 
2. Adverse Selection 
3. Weather Index Insurance 
4  . Weather Derivatives 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  128   111شماره مسلسل / 1392پاییز/ 3شماره / هشتم و   سال بیست/ پژوهشنامۀ بیمه/  

ـ  وهوا آب بیمه ،1تروي و مافوآ تعریف طبق  کـه  اسـت  ریسـک  مـدیریت  بـراي  جدیـد  روش کی
 ایـن . اسـت  مکـان  هر در وهوایی آب هايایستگاه از شده مشاهده ساده و شفاف اطالعات براساس

 اقلیمـی  میـانگین  مقـادیر  از فصلی انحرافات از ناشی ریسک مدیریت به قادر را هابنگاه بیمه، نوع
شـاخص  معرفـی  بـر  سـعی  اغلب خود تحقیقات در زیادي محققین همچنین،. سازدمی بلندمدت

 منـاطق  در کشـاورزي  مختلـف  محصـوالت  تولیـد  میزان با آنها ارتباط بررسی و وهوایی آب هاي
 ،4همکـاران  و گینـه  ،3همکـاران  و بروسـتد  ،2بامبـا  تحقیقـات  نتـایج  مثال براي. اندداشته گوناگون

 کـه  دهـد  مـی  نشـان  8اسـکیز  و زولـی  ،7همکـاران  و هـائو  ،6اسـکیز  و هـائو  ،5همکاران و کارایی
 باشـند  کشـاورزي  تولیـد  ریسک گیري اندازه براي مناسبی ابزار توانندمی وهوایی آب هايشاخص

 مـدیریت  بـراي  مناسـب  ابـزار  عنـوان  به توانند می نیز وهوایی آب شاخص هاي بیمه آن دنبال به و
 وهـوایی  آب مشـتقات  بـه  تحقیقـات  برخـی  میان، دراین. شوند درنظرگرفته کشاورزي تولید ریسک

 پــردازش نحــوه و قـرارداد  جزئیــات در وهــوایی آب شـاخص  هــاي بیمــه بـا  انــدکی تفــاوت کـه 
  انــد  پرداختــه کشــاورزي تولیــد ریســک مــدیریت ابــزار  عنــوان بــه دارنــد هــا حســاب

(Jewson and Anders, 2005) . و ودنـوف  ،10هـس  و اسـتوپا  ،9کـاران هم و اسـتیون  مثـال،  بـراي 
 مختلـف  محصـوالت  بـراي  و گوناگون  مناطق در وهوایی آب مشتقات کاربرد و معرفی به11بارنت

 وهـوایی  آب شـاخص  عنـوان  بـه  را بارنـدگی  میـزان  اغلـب  کـه  نیز آنها تحقیقات نتایج. پرداختند
 کشـاورزي  محصـوالت  تولیـدي  ریسـک  مـدیریت  در مشتقات این کارایی بر گواه انددرنظرگرفته

  . است

                                                                                                              
1  . Mafoua and Turvey, 2003 
2  . Bamba, 2004 
3. Breustedt et al., 2008 
4. Gin´e et al., 2007  
5. Karuaihe et al., 2006 
6. Hao and Skees, 2003 
7. Hao et al., 2004 
8. Zeuli and Skees, 2005 
9. Steven et al., 2001 
10. Stoppa and Hess, 2003 
11. Vedenov and Barnett, 2004 
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 صـورت  1اسـکیز  و اکسـل  توسط تنها رودخانه جریان بیمه خصوص در تحقیقاما 
 مـدیریت  بـراي  آبیاري بیمهعنوان  به را رودخانه جریان شاخص بیمه آنها. است گرفته

 معرفـی  غرب شمال در 2ریومایو رودخانه جریان نوسانات از حاصل درآمدي نوسانات
 موجود مخزن در شده ذخیره آب ،تحقیق این در آبیاري نیاز مورد آب تأمین منبع. کردند

 موجـود  آب میـزان  و شدمی تغذیه ریومایو رودخانه توسط که بود نظر مورد منطقه در
 در اهـ آن. کـرد مـی  تغییـر  تصـادفی  طور به رودخانه جریان بودن تصادفی دلیل به آن، در

 بـا  و نظـر  مورد ۀمنطق اقتصادي و هیدرولوژیکی خصوصیات از استفاده با خود تحقیق
 کـه  بردندرکا به تصادفی سازي شبیه مدل کی ،آبیاري بیمه مختلف هاياستراتژي کاربرد
 مکزیـک  غـرب  شـمال  منطقه کشاورزان براي انتظار مورد درآمدي هايتوزیع آن نتیجه
 هر براي خسارت هايجبران و بیمه حق مقادیر تعیین و بیمه با و بیمه بدون حالت براي

 اجـراي  کـه  داد نشان ایشان تحقیق نتایج. بود آبیاري بیمه قرارداد هاياستراتژي از کی
 واقـع  مـؤثر  کشاورزي بخش در تولیدي نوسانات کاهش در تواند می آبیاري بیمه طرح
 بررسـی  بـه  تـابع  کی به توجه با تصادفی کارایی معیار از استفاده با همچنین آنها. شود

 که داد نشان آنها تحقیق نتایج و پرداختند بیمه طرح این در شرکت براي بالقوه تقاضاي
 پوشـش  سـطح  بـا  رودخانـه  جریان بیمه هاي طرح در شرکت ،نظر مورد منطقه زارعین

 نیـز  ایـران  داخل در کشاورزي، محصوالت بیمه خصوص در. دهند می ترجیح را باالتر
 در مثال، براي. باشند می عملکرد بیمه بر مبتنی عمدتاً که است گرفته صورت تحقیقاتی

 بـه  )1388( شهمکاران و پناه یزدان و )1386(ش همکاران و کرمی عملکرد، بیمه حوزه
 نیـز  و کشـاورزي  مختلـف  محصـوالت  بـراي  بیمـه  تقاضـاي  بـر  مـؤثر  عوامل بررسی
 الگـوي  )1383( راد کیـانی  و زدانیی. اند پرداخته بیمه هايطرح از زارعین مندي رضایت

 ایـران  در هـوایی و آب شـاخص  هـاي  بیمـه  پیرامـون  اما. کردند تدوین را درآمدي بیمه
 شاخص از استفاده با) 1388( محمودي مثال، براي. است شده انجام معدودي تحقیقات

                                                                                                              
1. Akssell and Skees, 2008  
2. Rio Mayo 
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 هـاي شهرستان براي را الیس خشک بیمه الگوي وهوایی، آب شاخص عنوان به بارندگی
 بیمـه  معرفـی  تحقیـق  ایـن  انجام از هدف. است آورده دست به بجنورد و مشهد بیرجند،
 ناخالص سود نوسانات کاهش بر بیمه نوع این اثرات ارزیابی و هیرمند رودخانه جریان

 بیمـه  مختلـف  هـاي  طرح براي بالقوه تقاضاي همچنین. است سیستان منطقه کشاورزان
 بررسی 1تابع کی به توجه با تصادفی کارایی روش از استفاده با هیرمند رودخانه جریان

  .شود می
  هاروش و مواد. 2

هـاي   اسـت یسازي تصادفی پویا براي کمـک بـه اتخـاذ س    در این تحقیق یک مدل شبیه
مناسب بیمه آب رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و براي دو شهرستان زابل و زهـک  

  :این مدل از اجزاء مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است. شودیتوسعه داده م
در ایـن مـدل    :2سازي آب جریان رودخانـه هیرمنـد بـه روش کـاپیوال     مدل شبیه -

شش ماهه اول سال زراعـی از  (تصادفی جریانات رودخانه به صورت تجمعات فصلی 
مهر تا اسفند به عنوان فصل رشد محصوالت پائیزه و شش ماهـه دوم سـال زراعـی از    

با استفاده از اطالعات ماهانه ) هفروردین تا شهریور به عنوان فصل رشد محصوالت بهار
سـازي   مـدل  1336- 1388 يهـا براي سال) سیستان(مربوط به جریان رودخانه هیرمند 

 میـان  تصادفی وابستگی و همبستگی مفاهیم تصادفی، متغیرهاي سازي شبیه در. شودیم
 اي رتبه و خطی همبستگی ضرایب ازآنجاکه. است برخوردار اي ویژه اهمیت از متغیرها

 متغیرهـاي  سازي شبیه در اخیراً لذا نیستند، کامل طور به مفاهیم این گیري اندازه به قادر
 توسـعه  متغیرهـا  میان تصادفی وابستگی گیري اندازه براي جایگزینی هايروش تصادفی

 که است تابعی کاپیوال. است کاپیوال روش ها، روش این ترینمهم جمله از که شده داده
 و کندمی ملحق کدیگری به را متغیره تک اي حاشیه تجمعی احتمال توابع از اي مجموعه

 متغیـر  p کـه  کنـیم  فـرض  اگـر . کنـد می تولید را متغیره چند تجمعی احتمال تابع کی
                                                                                                              
1. Stochastic Efficiency with Respect to a Function (SERF) 
2. Copula 
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ـ  هـر  که باشد داشته وجود تصادفی  و صـفر  میـانگین  بـا  کنواخـت ی توزیـع  داراي کی
کی واریانس U 0,1 1 صورت به باشند،   2 pU ,U ,...,U  ،که با یکدیگر ارتباط دارند ،

کنـد  یرابطـه میـان ایـن متغیرهـاي تصـادفی را بیـان مـ        ،آنگاه تابع توزیع الحاقی زیـر 
(Kehkha, 2005):  

)1(  
اي دلخـواه   براي توابع توزیع احتمال تجمعـی حاشـیه  . یک کاپیوال است Cکه تابع 

     1 1 2 2 p pF x , F x ,..., F x تواند به صورت زیـر بازنویسـی شـود     یتابع کاپیوال م
(Kehkha, 2005).  

)2(  
شود کاپیوال اصوالً قادر به ترکیب هـر شـکلی از   یمشاهده م 2که از رابطه  يطور به

تر آنکه کاپیوال قادر به توضـیح تغییـرات در   مهم. اي است حاشیهتوابع احتمال تجمعی 
که ایـن خصوصـیت در    استهاي احتمال عیمختلف توز يهادرجه وابستگی در بخش

. (Kehkha, 2005)شـود  یسازي متغیرهاي تصـادفی مشـاهده نمـ    شبیه يهاسایر روش
ـ  کاپیوالها اشکال مختلفی با خصوصیات مختلـف دارنـد کـه از آن جملـه     تـوان بـه    یم

، و کـاپیوالي  3، کـاپیوالي کلیتـون  2، کاپیوالي تـی اسـتیودنت  )نرمال( 1کاپیوالي گاسین
  .(Zimmer and Trivedi, 2007) اشاره کرد 4گامبل

مدل تخمین رابطه بین آب در دسترس کشاورزان منطقه سیستان و سود ناخـالص   -
 وي در. صـورت گرفتـه اسـت    5کیخـا  شتر توسطیپ ،سازي تصادفی این مدل شبیه :آنها

تحقیق خود نحوه انتقال آب از رودخانه سیستان را به مناطق مختلف سیستان از طریـق  
هـا و آزادسـازي آب از   مـه ین ها، سدها و شبکه توزیع آب شامل انتقال آب به چاهکانال

                                                                                                              
1. Gaussian 
2. T- student 
3. Clayton 
4. Gumbel 
5. Kehkha, 2005  

   ppp uUuUuUuuuC  ,...,,Pr,...,, 221121

        ppp xxxFxFxFxFC ,...,,,...,, 212211 
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کننده بخـش شـرب، کشـاورزي و محـیط زیسـت       ها را براي سه گروه مصرفمهین چاه
گیري میزان آب  در تحقیق حاضر از این مدل با اصالحاتی، براي اندازه. کندیتوصیف م

زهک و زابل در دو فصل رشد و نیز میـزان   يهاآبیاري موجود براي زارعین شهرستان
زیـر چگـونگی    يهـا فرمول. شودیسود ناخالص زارعین در هر دو شهرستان استفاده م

بیاري موجود در هر فصل رشـد و بـراي   ارتباط سود ناخالص زارعین را به میزان آب آ
:                                                                                 (Kehkha, 2005)دهد یهر سال زراعی نشان م

)3(  for t=1, 2               
               

t

t t
T

TAWAmin ,1
AgReq

AgHa = × La
2

 
 
 



 
)4(  Tj T jCropArea =AgHa CP 

)5(  
T Tj j

j
TGM = CropArea GM 

- AgHaT : در سال) هکتار(شده  مقدار زمین کشت T؛  
- TAWAt:  کل آب موجود براي کاربرد کشاورزي در فصل رشدt؛  
- AgReqt:  کل تقاضاي آب براي کشاورزي در فصل رشدt.  
-La:  ؛)هکتار(کل زمین قابل کشت  
- CropAreaTj: ر کشت محصول یمقدار زمین زj )؛)هکتار  
- CPj:  نسبت محصولj ؛از الگوي کشت منطقه  
- TGMT:  کل سود ناخالص کشاورزي در سال T)؛)ریال  
- GMj:  سود ناخالص فعالیتj هکتار/ ریال(ام(.  

اختیـار   مختلف بیمه به صـورت قـرارداد بیمـه از نـوع     يهادر نهایت با معرفی طرح -
در مدل، میزان سود ناخالص کشاورزان با سناریوهاي مختلف بیمه درباره حـد   1معامله

بیمه و جبران خسارت بـراي سـناریوهاي    و میزان حقشده سازي  آستانه شاخص، شبیه

                                                                                                              
1. option  
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قراردادهایی هستند که در  ،اختیار معامله قراردادهاي نوع. شودیمختلف بیمه محاسبه م
شده کمتر شود بـه خریـدار    تعیین مقدار ازپیشآنها اگر مقدار شاخص مورد نظر از یک 

در این تحقیق . شودیمقداري به صورت جبران خسارت پرداخت م) گذار بیمه(قرارداد 
شـکل عمـومی   . شـود یاز تجمعات جریـان رودخانـه بـه عنـوان شـاخص اسـتفاده مـ       

  : (Akssell and Skees, 2008)به صورت زیر است  اختیار معاملهقراردادهاي نوع 
)6( 

TIC t-1 c

t-1 c

I I
I I

 
 

           
c t-1

0
(I -I )


 


 Pt 

- Pt: سال در گر بیمه توسط پرداختی خسارت جبران حداکثر t؛  
- cI  :؛شده تعیین قبل از آستانه ای بحرانی سطح   
-t-1I  :؛گذشته دوره در رودخانه جریان تجمعات  
- TIC  :رودخانـه  جریان تجمعات از مترمکعب هر ازاء به گر بیمه که تعهدي میزان 

  .پردازد می) کشاورزان( گذار بیمه به بیفتد) cI( آستانه حد زیر که گذشته دوره در
 آنهـا  شـرکت  بدون زارعین ناخالص سود دهنده نشان )7( معادله که شود فرض اگر

  :باشد رودخانه جریان بیمه طرح در
j i i i

i
π = Pf (W )  

s.t. i
i

W W                                             )7(  

-π: ه؛بیم طرح در آنها شرکت بدون زارعین ناخالص سود دهنده نشان  
- i: ؛است زراعی سال یک در موجود هايفصل تعداد دهنده نشان  
- iP :ـ  در رشـد  فصل هر در شده کشت زمین هکتار هر ناخالص سود میانگین  کی
  ؛زراعی سال

- i if (W  بهبراي کشاورزي  iW ،رشد فصل هر در شده کشت زمین هکتار تعداد: (
  ؛رودمی کار

- W :باشدمی تصادفی آن مقدار( زراعی سال کی در موجود آبیاري آب(.  
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 طبـق  زارعـین  ناخـالص  سـود  تـابع  در بیمـه  مختلف) قراردادهاي( هايطرح آنگاه
  .(Akssell and Skees, 2008) شوندمی وارد زیر فرمول

j
j i i i j gπ Pf (W ) P θ×I W W

i

                                          )8(  

s.t. i
i

(W ) W  

- jπ  :در شـرکت  بـا  زارعـین  تصـادفی  ناخـالص  سـود  میزان دهنده نشان j  طـرح 
  ؛بیمه مختلف

- iP  :؛)بیمه حق( بیمه طرح هر در شرکت براي نیاز مورد پرداخت  
- I  :زیـر  کـه  کشاورزي براي موجود آب واحد هر براي پرداختی خسارت جبران 

   ؛دقرارگیر شده تعیین قبل از آستانه سطح کی
- j

gW: ؛کشاورزي براي موجود آب براي شده تعیین قبل از آستانه سطح  
- W: باشدمی تصادفی آن مقدار( کشاورزي براي سال کی در موجود آب میزان(.  
  :شوندمی تعریف صورت این به θو iP فوق معادله در 
 )9(                                                  j

j gP I×E W (W)     

 )10(                                                   
 

j
g
j

g

1, ...1 W W 0
θ

0, ...1 W W 0
        


   

 مختلف طرح j در که زمانی است کشاورزان ناخالص سود میزان دهنده نشان) 8( عادلهم
 از حاصل سود بر عالوه زارعین ناخالص سود میزان حالت دراین. کنند شرکت بیمه

 پرداختی بیمه حق از تابعی است، کشاورزي براي موجود آب از تابعی خود که کشاورزي
 جریان بیمه هاي طرح. است نیز گر بیمه توسط پرداختی خسارت جبران و زارعین توسط

. شود می معرفی منطقه این زارعین از گروه دو براي سیستان منطقه در هیرمند رودخانه
 هیرمند رودخانه از تنها را خود نیاز مورد آبیاري آب که است کشاورزانی شامل اول گروه

 شامل دوم گروه و هستند زهک شهرستان کشاورزان به موسوم و کنند می دریافت
 نیز ها نیمه چاه از لزوم صورت در را خود نیاز مورد آبیاري آب که است کشاورزانی
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 مدل تحقیق این در. هستند زابل شهرستان کشاورزان به موسوم که کنند دریافت توانند می
 تصادفی مقادیر از استفاده با مدل این. شد کدنویسی MATLAB افزار نرم در نظر مورد

 تکرار 2500 با و سال 10 براي هیرمند، رودخانه جریان) فصلی( ماهه شش تجمعات
 بررسی به 1تابع کی به نسبت تصادفی کارایی معیار از استفاده با سپس. شد سازي شبیه

 بیمه مختلف هاي طرح در زهک و زابل هاي شهرستان زارعین شرکت براي بالقوه پتانسیل
اطالعات مورد نیاز براي انجام این تحقیق به . شد پرداخته هیرمند رودخانه جریان

ا و ادارات ه کتابخانهاي و از طریق مطالعه کلیه متون و اسناد موجود در  صورت کتابخانه
جهاد سازمان دولتی از جمله سازمان امور آب سیستان، استانداري سیستان و بلوچستان، 

  .آمدند دست مؤسسه تحقیقات کشاورزي زابل به و کشاورزي زابل
   نتایج. 3

 از همـواره  کشـاورزي،  بـراي  موجـود  آب زیاد نوسانات دلیل هب سیستان منطقه زارعین
 محصـوالت  از حاصـل  ناخـالص  سـود  نتیجـه  در و کشـت  زیـر  سـطح  زیاد نوسانات

. دهـد می نشان سیستان منطقه در را نوسانات این 1 نمودار. اندبرده رنج خود کشاورزي
 دسترسـی  هیرمند رودخانه آب به تنها خود مزارع آبیاري براي زهک شهرستان زارعین

 امکان هیرمند رودخانه آب از استفاده بر عالوه زابل شهرستان زارعین که درحالی ،دارند
 لـذا  دارنـد،  آب کمبـود  و سـالی  خشک زمان در نیز را نیمه چاه مخازن آب به دسترسی
 تولید در کمتري ریسک از زهک  شهرستان زارعین با مقایسه در زابل شهرستان زارعین

 کـه  طـور  همـان . ادعاست این مؤید نیز تحقیق نتایج که برخوردارند خویش محصوالت
 - زهـک  شهرسـتان  در زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف دهدمی نشان 2نمودار 

 هـاي سـال  همـه  در -شـهر  ایـن  در زارعین ناخالص سود ریسک از شاخصی عنوان به
 تحقیـق  ایـن  در. اسـت  زابـل  شهرستان در شاخص این مقدار از بیشتر شده سازي شبیه
 بیمـه  طـرح  سه سیستان، منطقه در زارعین ناخالص سود در نوسانات این کاهش براي

                                                                                                              
1. Stochastic Efficiency with Respect to a Function 
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 درنظرگـرفتن  بـا  ترتیـب  بـه  هاطرح این. شد معرفی) سیستان( هیرمند رودخانه جریان
 چگـونگی  4 و 3 نمودارهاي. شدند وارد مدل در درصدي، 70 و 75 ،80 پوشش سطح

 زارعــین ناخــالص ســود اســتاندارد انحــراف بــر بیمــه طــرح ســه ایــن اعمــال اثــرات
  . دهندمی نشان شده سازي شبیه هايسال در را زهک و زابل هاي شهرستان

  

 هايسال در سیستان منطقه در هیرمند رودخانه آب ساالنه تجمعات و کشت زیر سطح مقادیر .1نمودار
  )مکعب متر میلیون حسب بر آب حجم و هکتار صدیک حسب بر کشت زیر سطح( 1387 تا1370

  
  

  
  

  )ریال میلیارد صدکی( زابل و زهک هايشهرستان زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف .2نمودار
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 بیمه مختلف هايطرح در شرکت با همراه زابل در کشاورزان ناخالص سود استاندارد انحراف. 3 نمودار
  )ریال میلیارد صدکی(

 

 
 

 سطح با بیمه طرح در شرکت ،)STDTGM( بیمه طرح در شرکت عدم از ندا عبارت ترتیب به سناریوها این *
 در شـرکت  و) Bimeh2( درصدي 75 پوشش سطح با بیمه طرح در شرکت ،)Bimeh1( درصدي80 پوشش

 .)Bimeh3( درصدي 70 پوشش سطح با بیمه طرح
  
  

 بیمه مختلف هاي طرح در شرکت با همراه زهک در کشاورزان ناخالص سود استاندارد انحراف .4نمودار 
  )ریال میلیارد هزار(

 

 
 سطح با بیمه طرح در شرکت ،)STDTGM( بیمه طرح در شرکت عدم :از ندا عبارت ترتیب به سناریوها این* 

 در شرکت و) Bimeh2( درصدي 75 پوشش سطح با بیمه طرح در شرکت ،)Bimeh1( درصدي 80 پوشش
 .)Bimeh3( درصدي 70 پوشش سطح با بیمه طرح
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 رودخانـه  جریان بیمه سیاست اعمال دهندمی نشان 4 و 3 هاينمودار که طور همان
 هايشهرستان زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف کاهش به منجر مدل، در هیرمند

 هـاي سـال  همـه  در زارعـین  آن ناخـالص  سود ریسک شاخص عنوان به زهک و زابل
 مـدیریت  در توانـد  مـی  هیرمند رودخانه جریان بیمه دیگر عبارت به. شود می سازي، شبیه

 اسـتاندارد  انحراف مقادیر همچنین. شود واقع مؤثر سیستان منطقه در کشاورزي ریسک
 2 و 1 هـاي جـدول  در ترتیب به زابل، و زهک هايشهرستان در زارعین ناخالص سود
 سیاسـت  اعمـال  صورت در که دهدمی نشان جدول دو این مقادیر مقایسه.  است آمده
 از کـه ( زهـک  شهرسـتان  در تولیـدي  ریسـک  بـر  آن کاهشی اثر رودخانه، جریان بیمه

 هـاي سـال  همـه  در زابـل  شهرستان به نسبت) است برخوردار باالتري تولیدي ریسک
 شـرکت  دوم، سـال  در مثـال،  بـراي . اسـت  بیشتر )اول سال از غیر به( شده سازي شبیه

 شهرسـتان  در) درصد 80 پوشش سطح با( رودخانه جریان بیمه طرح اولین در زارعین
) اول سناریوي( ریال میلیارد 1457 از را زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف زهک،

 که درحالی. دهد می کاهش ریال میلیارد 31 معادل) دوم سناریوي( ریال میلیارد 1426 به
 ناخـالص  سـود  اسـتاندارد  انحـراف  کاهش به منجر زابل شهرستان در بیمه طرح همین

 عنـی ی) دوم سناریوي( ریال میلیارد 263 به) اول سناریوي( ریال میلیارد 289 از زارعین
 رودخانـه  جریـان  بیمـه  سیاسـت  اعمـال  دیگر عبارت به. شود می ریال میلیارد 26 معادل
 شهرسـتان  در زارعـین  تولیـدي  ریسک مدیریت ابزار از کیی عنوان بهتواند  می هیرمند
 بررسـی  براي. کند عمل مؤثرتر )است پذیرتر آسیب زابل شهرستان به نسبت که( زهک

 جریـان  بیمه مختلف هايطرح در شرکت براي شهرستان دو هر زارعین بالقوه تقاضاي
ـ  به توجه با تصادفی کارایی روش از هیرمند رودخانه  ایـن  در. شـد  اسـتفاده  تـابع  کی

 اطمینـان  هـاي معـادل  گیـري  انـدازه  بـراي  نمایی پذیر معکوس مطلوبیت تابع از تحقیق
 دیگـر  بـر  باشد داشته را اطمینان معادل جبري مقدار باالترین که سناریویی. شد استفاده

 ضـرایب  در و شهرسـتان  دو هـر  بـراي  اطمینـان  معـادل  مقادیر. است ارجح سناریوها
 .اسـت  آمده 6 تا 3 هايجدول در سازي، شبیه اول سال دو براي مختلف گریزي ریسک
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 العــاده فــوق تــا گریــزي ریســک نســبتاً ترتیــب بــه 4 تــا 5/0 گریــزي ریســک ضــرایب
 مقـادیر  زهـک  شهرستان در که دهد می نشان 3 جدول. دهند می نشان را گریزي ریسک
 منفی عالمت داراي باال گریزي ریسک درجه با زارعین براي اول سال در اطمینان معادل
 در کشـاورزي  تولیـد  از زارعـین  ایـن  منفی دیدگاه دهنده نشان منفی عالمت این. است

 مخازن آب ریذخا به دسترسی عدم و درپی پی هاي سالی خشک دلیل به زهک شهرستان
 و رودخانه جریان بیمه سیاست اعمال صورت در بعد به دوم سال از اما. است نیمه چاه

 و کشـاورزي  تولیـد  بـه  امیـد  کـه  دهد می نشان نتایج آن، مختلف هاي طرح در شرکت
 و شـده  بیشـتر  شهرستان این در هم، باال گریزي ریسک درجه با زارعین در سود کسب
 در این). 4 جدول( شوند می ظاهر مثبت عالمت با زارعین این براي اطمینان هاي معادل
 بـا  هـا سال تمامی در زابل شهرستان زارعین براي اطمینان معادل مقادیر که است حالی

ـ  زارعـین  ایـن  مثبت دیدگاه دهنده نشان که شوند می ظاهر مثبت عالمت  عبـارتی  بـه  ای
 بررسـی  همچنـین ). 6 و 5 ايهـ  جـدول ( اسـت  کشـاورزي  تولید به نسبت بینی خوش
 رودخانـه،  جریـان  بیمـه  سیاست اعمال صورت در که دهد می نشان 4 تا 3 هاي جدول

 پوشـش  سـطح  کـه ( را بیمـه  طـرح  اولـین  در شرکت زهک شهرستان در زارعین کلیه
 حـالی  در ایـن . دهنـد  می ترجیح سناریوها سایر با مقایسه در ،)گیرد می نظر در بیشتري

 کـه  دهند می ترجیح گریز ریسک نسبتاً زارعین اول، سال در زابل شهرستان در که ست ا
 اولویت در را بیمه طرح اولین در شرکت زارعین، سایر اما. نکنند شرکت بیمه طرح در

 نسـبتاً  زارعـین  دوم سـال  در کـه  دهـد  می نشان تحقیق نتایج). 5 جدول( دهند می قرار
 تـرجیح  را بیمـه  سوم طرح در شرکت) 1 و 5/0 ضرایب با( گریز ریسک و گریز ریسک

 را بیمـه  طرح سه هر در شرکت ،2 گریزي ریسک ضریب با زارعین). 6جدول( دهند می
 4 و 3 گریـزي  ریسک ضرایب با زارعین و دهند یم ترجیح شرکت عدم بر میزان کی به

 اعمـال  صـورت  در. دهنـد  مـی  تـرجیح  سـناریوها  دیگر بر را بیمه اول طرح در شرکت
 گریزتر ریسک دوم سال در زابل شهرستان زارعین هرچه رودخانه، جریان بیمه سیاست
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 سـناریوها  دیگـر  بـر  زهـک  شهرستان زارعین مانند را بیمه اول طرح در شرکت باشند
  .دهند می ترجیح

 )ریال میلیارد( زهک شهرستان در زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف .1 جدول

 ٭سناریوي چهارم سناریوي سوم سناریوي دوم سناریوي اول 

 1172 1169 1165 1197 سال اول

 1432 1429 1426 1457 سال دوم

 1420 1417 1414 1447 سال سوم

 1405 1402 1399 1434 سال چهارم

 1398 1395 1392 1426 سال پنجم

 1404 1401 1398 1432 سال ششم

 1404 1401 1398 1432 سال هفتم

 1398 1395 1392 1426 سال هشتم

 1384 1381 1378 1412 سال نهم

 1390 1387 1384 1417 سال دهم

 ٪80 با بیمه طرح در شرکت بیمه، هاي طرح در شرکت عدم از ندا عبارت ترتیب به چهارم تا اول سناریوهاي* 
  .پوشش سطح ٪70 با بیمه طرح در شرکت و پوشش سطح ٪75 با بیمه طرح در شرکت پوشش، سطح

  

 )ریال میلیارد( زابل شهرستان در زارعین ناخالص سود استاندارد انحراف .2 جدول

 ٭سناریوي چهارم سناریوي سوم سناریوي دوم سناریوي اول 

 405 402 399 436 سال اول

 268 266 263 290 سال دوم

 191 188 186 215 سال سوم

 168 165 162 195 سال چهارم

 173 170 167 199 سال پنجم

 165 162 159 190 سال ششم

 163 160 157 190 سال هفتم

 164 161 158 191 سال هشتم

 171 168 165 196 سال نهم

 167 164 161 193 سال دهم

 ٪80 با بیمه طرح در شرکت بیمه، هاي طرح در شرکت عدم از ندا عبارت ترتیب به چهارم تا اول سناریوهاي* 
  .پوشش سطح ٪ 70 با بیمه طرح در شرکت و پوشش سطح ٪75 با بیمه طرح در شرکت پوشش، سطح
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 )ریال میلیارد هزار( زهک شهرستان در شده سازي شبیه ،اول سال در اطمینان معادل مقادیر .3 جدول

 سناریوها
 گریزي ضرایب ریسک

5/0 1 2 3 4 

 -73/0 -21/0 317/0 842/0 1/1 عدم شرکت در طرح بیمه

 -6243/0 -127/0 3703/0 8676/0 1162/1 شرکت در طرح اول بیمه

 -6358/0 -1356/0 3647/0 8649/0 1151/1 شرکت در طرح دوم بیمه

 -6475/0 -1443/0 359/0 8622/0 1138/1 شرکت در طرح سوم بیمه
  

 )ریال میلیارد هزار( زهک شهرستان در شده سازي شبیه ،دوم سال در اطمینان معادل مقادیر .4 جدول

 سناریوها
 گریزي ضرایب ریسک

5/0 1 2 3 4 

 629/0 07/1 51/1 96/1 18/2 عدم شرکت در طرح بیمه

 6995/0 1237/1 5479/1 9721/1 1842/2 شرکت در طرح اول بیمه

 6936/0 1194/1 5452/1 971/1 184/2 شرکت در طرح دوم بیمه

 6874/0 1149/1 5424/1 9699/1 1837/2 شرکت در طرح سوم بیمه
  

  

 )ریال میلیارد هزار( زابل شهرستان در شده سازي شبیه ،اول سال در اطمینان معادل مقادیر .5 جدول

 سناریوها
 گریزي ضرایب ریسک

5/0 1 2 3 4 

 71/1 76/1 81/1 86/1 89/1 عدم شرکت در طرح بیمه

 7431/1 7848/1 8265/1 8681/1 889/1 شرکت در طرح اول بیمه

 741/1 7833/1 8256/1 8679/1 889/1 شرکت در طرح دوم بیمه

 7387/1 7816/1 8246/1 8675/1 889/1 شرکت در طرح سوم بیمه

 )ریال میلیارد هزار( زابل شهرستان در شده سازي شبیه ،دوم سال در اطمینان معادل مقادیر .6 جدول

 سناریوها
 گریزي ضرایب ریسک

5/0 1 2 3 4 

 01/2 03/2 05/2 07/2 08/2 شرکت در طرح بیمهعدم 

 0219/2 0385/2 0551/2 0717/2 08/2 شرکت در طرح اول بیمه

 0214/2 0382/2 0551/2 072/2 0804/2 شرکت در طرح دوم بیمه

 0208/2 0379/2 0551/2 0723/2 0808/2 شرکت در طرح سوم بیمه
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   هاپیشنهاد. 4
در  اطمینـان  عـدم  و آب کمبـود  دلیـل  بـه  کهپرداخته است  مهمی لهئمس به تحقیق این

 نتـایج . اسـت  سیسـتان  منطقـه  زارعـین  روي پـیش  هیرمند رودخانه موردي مقدار آب
 رودخانـه  جریـان  بیمـه  طـرح  اجـراي  کـه  است آن گویاي تحقیق، این از آمده دست به

 سیسـتان،  منطقـه  کشـاورزان  تولیـدي  ریسـک  مـدیریت  بـراي  ابزاري عنوان به هیرمند
. داشـته باشـد   مـؤثري  نقـش  منطقـه  آن زارعـین  تولیـدي  نوسانات کاهش در تواند می

 کاهش به منجر تواند می بیمه، مختلف هاي طرح در شرکت داد، نشان نتایج طورکه همان
 بـراي  و شهرستان دو هر در کشاورزي ناخالص سود تغییر ضریب و استاندارد انحراف
 اکسل تحقیق از آمده دست به نتایج مؤید نتایج، این. شود شده سازي شبیه هاي سال تمامی

 جریـان  بیمـه  طـرح  اعمـال  صـورت  در کـه  داد نشـان  نتایج همچنین .است 1اسکیز و
 هـاي  سـال  بیشـتر  در) ٪80( پوشـش  سـطح  باالترین با بیمه طرح در شرکت رودخانه،

. بـود  خواهـد  اولویـت  در سناریوها سایر به نسبت زارعین اکثر براي و شده سازي شبیه
 در رودخانـه  جریـان  بیمه بنابراین،. کند می تأیید را نتایج این نیز اسکیز و اکسل تحقیق
 برخـوردار  زارعـین  تولیدي ریسک کاهش براي باالیی بسیار پتانسیل از سیستان منطقه
  :شود می ارائه زیر هايپیشنهاد پتانسیل، این به توجه با. است

هـاي   به عنوان نماینده دولت در اجراي سیاسـت صندوق بیمه محصوالت کشاورزي  -
هاي اجرایی الزم، با اجراي  تدوین دستورالعمل بیمه محصوالت کشاورزي ضمن تهیه و

 . دکنطرح بیمه جریان رودخانه، نوسانات درآمدي زارعین منطقه سیستان را مدیریت 

ا سطح پوشـش  ه هیرمند بازآنجاکه باتوجه به نتایج تحقیق، طرح بیمه جریان رودخان -
تواند بیشترین کاهش را در انحراف استاندارد و ضریب تغییـر سـود ناخـالص     می 80٪

ها داشته باشد و نیـز بـا توجـه بـه نتـایج       کشاورزان منطقه سیستان نسبت به سایر طرح
هـاي مختلـف بیمـه کـه      حاصل از بررسی تقاضاي بالقوه زارعین براي شرکت در طرح

                                                                                                              
1. Akssell and Skees, 2008  
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را نسبت ) ٪80(در طرح بیمه با باالترین سطح پوشش  نشان داد اغلب زارعین، شرکت
شود که صندوق  دهند، لذا پیشنهاد می هاي بیمه جریان رودخانه ترجیح می به سایر طرح

سـطح   ٪80بیمه محصوالت کشاورزي با ارائه و اجراي طرح بیمه جریان رودخانـه بـا   
 .پوشش، گام بزرگی در جهت کاهش نوسانات تولیدي زارعین منطقه سیستان بردارد

هـر سـه طـرح    از زمان  تواند هم دیگر، صندوق بیمه محصوالت کشاورزي می ازطرف -
درصدي بـراي جـذب زارعـین بـا      70و  75، 80بیمه به ترتیب با سطوح پوشش بیمه 

  .استفاده نمایدگریزي مختلف در هر دو شهرستان  ضرایب ریسک
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