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بررسي امكان استفاده از بیمه درآمد کل مزرعه در
شهرستان زنجان
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چكیده
بیمه درآمد کل مزرعه ،برنامه جدیدی است که میتواند برخی از نارساییهای بیمه سنتی را برطرف کند .در این
برنامه ،به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول ،درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصوالت مختلف
تحت حمایت بیمه قرار میگیرد .این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه ،اقدام به برآورد حقبیمه
این برنامه بیمهای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است .بدین
منظور ،تابع توزیع چگالی احتمال دادههای دوره زمانی عملکرد و قیمت محصوالت عمده شهرستان شامل گندم،
جو و یونجه طی دوره  1982-2013برآورد و میزان هر یک از آنها برای سال آتی پیشبینی شد .سپس غرامت
انتظاری بیمهگر ،درآمد تضمینی و شبیهسازی شده کشاورزان با بهکارگیری رهیافت فراسنجهای (پارامتری) و
روش تجزیه چلسکی محاسبه شد .در نهایت ،حقبیمه و نرخ حقبیمه در سه حالت کشت تکمحصولی،
دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد .نرخ حقبیمه برای گندم ،جو ،یونجه ،گندم -جو ،گندم-
یونجه ،جو -یونجه و گندم -جو -یونجه در سطح پوشش  75درصد به ترتیب به میزان ،6.7 ،5 ،0.5 ،20.9
 1.8 ،1.9و  3.7درصد محاسبه شد .نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه ،غرامت انتظاری و حقبیمه
کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصوالت ،ارایه میکند و هزینههای اجرایی کمتری
نیز دارد ،بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی ،گزینه مناسبتری است .از این رو پیشنهاد
میشود که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی این برنامه بیمهای را در اولویتهای اجرایی خود قرار دهد و از آن
به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.
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مقدمه
بیمه سنتی کشاورزی یعنی همان بیمه عملکرد محصول در ایران ،از نارساییهای فراوانی رنج
میبرد که برخاسته از اطالعات نامتقارن است .اطالعات نامتقارن ،نارساییهایی مانند انتخاب
ناسازگار 1و مخاطرههای اخالقی 2را ایجاد میکند .باال بودن هزینههای اجرایی از دیگر
نارساییهای نظام کنونی بیمه محصوالت کشاورزی است .بنابراین بررسی و ارائه الگوهای
بیمهای مناسب برای کاهش نارساییهای یاد شده از مهمترین چالشها در حوزه مدیریت
خطرپذیری (ریسک) و بیمه محصوالت کشاورزی است .در این راستا برنامههای مختلفی ارائه
شده که یکی از این برنامههای نوین ،بیمه درآمد کل مزرعه 3است .از آنجایی که درآمد کشاورز
از دو جزء قیمت و عملکرد محصوالت تشکیل میشود ،کاهش هرکدام از آنها با فرض ثابت
بودن دیگری منجر به کاهش درآمد میشود .با توجه به اینکه بین قیمتها و عملکردهای
محصوالت کاشته شده در یک منطقه همبستگی وجود دارد ،بنابراین برای بررسی ریسک درآمد
کشاورز بایستی از توزیع مشترک آنها بهره گرفت .بیمه کل مزرعه با در نظر گرفتن ریسک
قیمت ،ریسک عملکرد و همبستگی بین آنها و همچنین در نظر گرفتن درآمد مجموع چند
محصول کاشته شده توسط کشاورز ،پوشش جامعتری نسبت به دیگر برنامهها ارائه میکند
( .)Roshanfar, 2010بنابراین در این پژوهش تالش میشود بیمه درآمد کل مزرعه برای تولید
محصوالت زراعی شهرستان زنجان طراحی و حقبیمه و نرخ حقبیمه آن محاسبه و با وضعیت
کنونی مقایسه شود.
در سالهای اخیر بیمه درآمد کل مزرعه نظر برخی از محققان اقتصاد کشاورزی را به خود
معطوف کرده که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود )Hennessy et al, 1997( .با انجام
ارزیابی در زمینه بودجهبندی و اثرگذاریهای رفاهی تولیدکننده بیمه درآمدی گزارش کردند
که بیمه کل مزرعه هم از نظر هزینه و هم از نظر پوشش ریسک به سود کشاورزان است .آنان
همچنین استدالل کردند که سطحهای باالتر پوشش بیمه از طریق بیمه کل مزرعه میسر
میشود زیرا تنوع پوشش منجر به کاهش خطر و محدود کردن چالشهای مخاطرههای اخالقی
بالقوه میشود که در پوششهای بیمهای تخصصیتر رخ میدهد)Meuwissen et al, 2000( .
در نتایج بررسیهای خود اظهار داشتند که بیمه کل مزرعه در مقایسه با دیگر برنامههای
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بیمهای ،برای تولیدکنندگان جذابیت بیشتری دارد ،زیرا گزینه مناسبی برای بهینهسازی رفاه
خانواده کشاورز است )Berg, 2002( .با استفاده از رهیافت مقدار انتظاری واریانس 1و روش
شبیهسازی مونتکارلو تاثیرگذاریهای سطح مزرعهای بیمه درآمد و بیمه عملکرد را برآورد و
سپس روش بیمه کل مزرعه را شبیهسازی کرد .نتایج نشان داد که از دیدگاه کشاورزان انگیزه
کافی برای خرید بیمه چندخطره وجود دارد؛ زیرا این کار نوسانهای درآمدی را بهطور
معنیداری کاهش داده و موجب تخصصی شدن برنامه تولید میشود.
( )Hart et al, 2006در تحقیقی بیمه کل مزرعه را با مدنظر قرار دادن محصوالت دامی بررسی
کردند .بنا بر یافتههای آنان در سطح پوشش  95درصد و پایینتر ،حقبیمه منصفانه برای
دامداری در مزرعههای متنوع آیووا بهمراتب از حقبیمه انفرادی محصول ذرت در همان مزرعه
پایینتر است .آنان برای محاسبه نرخ حقبیمه کل مزرعه از روش شبیهسازی  IC2استفاده
کردند )Bielza & Garrido, 2009( .به ارزیابی قابلیت (پتانسیل) برنامه بیمه کل مزرعه نسبت
به بیمه محصول محور برای محصوالت آلو ،زردآلو و انگور در والنسیای اسپانیا پرداختند .آنان
برای مقایسه بیمهها از شبیهسازی مونتکارلو بهره گرفته و گزارش کردند که برنامه بیمه کل
مزرعه بر بیمه محصول محور برتری نسبی دارد به طوری که معادل اطمینان آن باالتر و هزینه
آن  20درصد پایینتر است.
( )Turvey, 2010تأثیر بیمه کل مزرعه بر انتخاب پورتفولیوی مزرعه را با استفاده از مدلهای
بهینهسازی میانگین -واریانس و میانگین -چولگی برای یک مزرعه نماینده در ایالت مانیتوبای
کانادا بررسی کرد .بنا بر نتایج پژوهش وی ،مدیران مزرعه در واکنش به نوع بیمه ،برنامههای
مزرعه را به طور شایان توجهی تغییر میدهند )Coble et al, 2013( .به توسعه برنامه بیمه کل
مزرعه انجامپذیر 3پرداختند .آنان برنامه بیمه کل مزرعه را در سه سناریوی بدون بیمه ،بیمه
کل مزرعه با پوشش  90درصد و برنامه قابل تنظیم بیمه کل مزرعه ( 4)CAWFIمحدود شده
توسط مقیاس و سطح پوشش بررسی کردند .نتایج نشان داد که برنامه  CAWFIبهینه ،معادل
اطمینان باالتری نسبت به سناریوهای جایگزین ایجاد میکند .در حالی که اعمال محدودیت
روی مقیاس و سطح پوشش میتواند اثربخشی آن را کاهش دهد .آنان در نهایت برنامه قابل
تنظیم بیمه کل مزرعه را به عنوان برنامه جایگزین معرفی کردند که بر بیشتر بازدارندههای سر
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راه طرحهای کنونی بیمه چیرگی دارد )Chalise et al, 2017( .مدلی را بر مبنای برنامه بیمه
کل مزرعه قابل تنظیم ( )CAWFIطراحی و آن را برای چهار ایالت کانزاس ،داکوتای شمالی،
ایلینویز و میسیسی پی در آمریکا مورد سنجش قرار دادند .نتایج نشان داد که برنامه CAWFI
با صرف هزینه بسیار پایین تر ،ریسک درآمد مزرعه را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.
( )Marković & Kokot, 2018بیمه درآمد کل مزرعه را در کشور صربستان با بررسی و ارزیابی
نتایج اعمال بیمه چهار محصول گندم بهاره ،ذرت ،سویا و آفتابگردان استدالل کردند که این
برنامه میتواند مزرعه را در برابر ریسکهای طبیعی و اقلیمی و همچنین ریسک بازار حمایت
کند؛ در حالی که حقبیمه و هزینههای اداری پایینتری دارد و برخالف بیمه سنتی کشاورزی
نارساییهای انتخاب ناسازگار و مخاطرههای اخالقی را ندارد.
در ایران نیز به دلیل اهمیت مدیریت ریسک در بخش کشاورزی پژوهشگران زیادی از
جنبههای مختلف به بررسی بیمه محصوالت کشاورزی پرداختهاند؛ اما از آنجایی که بیمه کل
مزرعه در ایران هنوز اجرا نشده ،گزارشی هم در این زمینه در دسترس نیست .از این رو ،به
اختصار به نتایج شماری از اندک پژوهشهای انجام یافته در زمینه طراحی برنامه بیمهای جدید
و تعیین حقبیمه و یا تجدیدنظر در میزان حق بیمههای تعیین شده ،اشاره میشود.
( )Yazdani & Kianirad, 2004الگوی بیمه درآمدی را برای محصوالت گندم ،جو ،نخود و پیاز
در استانهای فارس ،کرمانشاه و آذربایجان شرقی طراحی کرده و امکانسنجی اجرای بیمه
درآمدی را با استفاده از دادههای دوره زمانی سالهای  1983-2001بررسی کردند .نتایج آنان
نشان داد که در استان آذربایجان شرقی ،محصول پیاز نسبت به گندم آبی و دیم دارای امکان
مناسب تری است .در استان کرمانشاه ،محصول نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین
گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری برای اجرای الگوی بیمه درآمدی
است .در استان فارس ،محصول گندم نسبت به محصول جو و در کل کشور به ترتیب
محصوالت پیاز دیم ،پیاز آبی ،نخود دیم ،نخود آبی ،گندم آبی ،گندم دیم و جوی آبی برای
اجرای الگوی بیمه درآمدی دارای برتری و سودمندی هستندAbdollahi & Bakhshodeh, ( .
 )2007امکان استفاده از بیمه منطقهای محصول پسته در ایران را بررسی و نتیجه گرفتند که
اجرای بیمه منطقهای برای محصول پسته باعث کاهش ریسک تولید آن خواهد شد.
( )Torkamani & Vazirzadeh, 2007در یک طرح بیمه منطقهای ،حقبیمه منصفانه برای
محصول گندم در مهمترین استانهای تولیدکننده این محصول را با استفاده از روش آماری
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نافراسنجهای (ناپارامتری) محاسبه کرده و رابطه آن با ضریب تغییرات عملکرد را به عنوان
معیاری برای اندازهگیری نوسانهای عملکرد ،بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد که بین ضریب
تغییرات عملکرد و حقبیمه منصفانه محاسباتی ،رابطه مثبتی وجود دارد .به گونهای که استان
خراسان دارای کمترین نوسان در عملکرد و حقبیمه است؛ در حالی که استان خوزستان
بیشترین نوسانهای عملکرد گندم آبی و باالترین حقبیمه محاسباتی را دارد .اما در مورد
عملکرد گندم دیم ،استان آذربایجان شرقی دارای پایینترین ضریب تغییر و حقبیمه محاسباتی
نسبت به دیگر استانهای کشور است )Salami et al, 2008( .طرح بیمه درآمدی را به منظور
کاهش ریسک تولید و نوسانهای قیمت در صنعت طیور در ایران ارایه دادند .آنان نرخ حقبیمه
منصفانه کارشناسی (اکچواری) را برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریوی مطابق برنامه
کنونی و طبقهبندی مرغداریها به گروههای ریسکی متفاوت برآورد و نتیجهگیری کردند که
بیمه درآمد میتواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی
کشور و مهار (کنترل) نوسانهای قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد .به طوری که با اجرای
این برنامه ،نوسانهای تولید گوشت و به تبع آن نوسانهای قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش
مییابد )Borzoo et al, 2011( .اقدام به تدوین الگوی بیمه درآمدی برای محصوالت ذرت
دانهای و سیبزمینی در استان کرمان کردند و نشان دادند که محصول سیبزمینی به علت
داشتن نوسانهای درآمدی بیشتر ،نسبت به محصول ذرت دانهای دارای شرایط مناسبتری
برای توسعه بیمه درآمدی است .آنان همچنین یادآور شدند که حقبیمه درآمدی به دست برای
ترکیب کشت دو محصول از حقبیمه جاری برای تکتک محصوالت کمتر استRahmati et ( .
 )al, 2012حق بیمه و غرامت را برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی برآورد و آن را با
نظام کنونی بیمه در شهرستان مشهد مقایسه کردند .نتایج نشان داد که نظام کنونی بیمه
کشاورزی ایران نسبت به برنامه بیمه تولید واقعی تاریخی ( 1)APHو پوشش بیمه درآمدی
( 2)CRCکارایی کمتری دارد و استفاده از برنامههای جدید میتواند صندوق بیمه کشاورزی را
در پاسخگویی به تقاضاهای متنوع یاری دهد )Aref Eshghi et al, 2017( .ریسک عملکرد
محصوالت گندم و جو در استان آذربایجان شرقی را با بهرهگیری از روشهای فراسنجهای
(پارامتری) و نافراسنجهای (ناپارامتری) الگوسازی کرده و نتیجه گرفتند که مقادیر احتمال زیان
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(خسارت) محاسبه شده از طریق رهیافت نافراسنجهای (ناپارامتری) نسبت به رهیافت
فراسنجهای (پارامتری) دقت بیشتری دارند.
بنا بر مطالب بیان شده مالحظه میشود تجربههای به دست آمده یات حاصل شده در
کشورهای خارجی بر برتری بیمه درآمد کل مزرعه نسبت به بیمه محصول -محور صحه
گذاشته و پیچیدگی اجرای آن را مهمترین محدودیت گزارش کردهاند .با توجه به جایگاه این
برنامه بیمهای در صنعت بیمه کشاورزی از یکسو و ارزیابی نشدن امکان اجرای این برنامه در
ایران از سوی دیگر ،خأل انجام بررسی در این زمینه احساس میشود .از این رو ،این پژوهش در
تالش است تا نخستین گام را در این زمینه برداشته و بیمه درآمد کل مزرعه را به صورت
موردی برای محصوالت عمده زراعی شهرستان زنجان طراحی و نتایج آن را با بیمه سنتی
کشاورزی مقایسه کند.
بخش کشاورزی در استان زنجان اهمیت شایان توجهی دارد .این بخش حدود  26درصد از
تولید ناخالص داخلی( 5 ،)GDPدرصد از کل ارزش صادرات و  31درصد از اشتغال نیروی کار
استان را تأمین میکند .این بخش با بیش از  83هزار بهرهبردار 3.7 ،درصد از سطح زیرکشت
کشور را به خود اختصاص میدهد که از کل سطح زیرکشت استان حدود  25درصد به صورت
آبی و  75درصد به صورت دیم کشت و کار میشود .در سال زراعی  ،2015-16کشاورزان استان
زنجان بیش از  446هزار هکتار از اراضی خود را به تولید محصوالت زراعی اختصاص داده و
افزون بر  1750هزار تن محصوالت زراعی تولید کردهاند .در این بین گندم ،جو و یونجه
مهمترین محصوالت زراعی استان را تشکیل میدهند؛ به طوری که به ترتیب با  69درصد7 ،
درصد و  8درصد باالترین سهم از سطح زیرکشت استان را دربر گرفته و در مجموع حدود 85
درصد از کل سطح زیرکشت استان را به خود اختصاص دادهاند ( Management and Planning
 .)Organization of Zanjan Province, 2017از این رو ،در این پژوهش این سه محصول محور
بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند.

مواد و روشها
به منظور طراحی بیمه درآمد کل مزرعه ،1فرض میشود که یک کشاورز به تعداد  Nمحصول
کشت میکند ،در این صورت هر محصول  iبرای مثال گندم دارای تابع توزیع احتمال عملکرد

Whole Farm Insurance

1
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)  fi ( xiخود خواهد بود .حقبیمه منصفانه 1در برنامه بیمه چندخطره برای هر محصول ( ) Pri
به صورت رابطه ( )1قابل برآورد خواهد بود (.)Bielza & Garrido, 2009
() 1
] Pri = E[ I i
i

xi

Xi

xi ≥ X i

if
if


 p × X i × λi × li
Ii =  i

0

که در آن  I iبرآورد غرامت محصول i؛ ] E[.عملگر امید ریاضی؛  X iعملکرد تضمینی
محصول i؛  xiعملکرد تصادفی؛  piسطحی از قیمت محصول که در آن زیان (خسارت)
پرداخت و فرض میشود که یک متغیر تصادفی است؛  liزیان تصادفی واجد شرایط برای
دریافت غرامت و  λiاحتمال دریافت غرامت است هنگامی که عملکردها پایینتر از مقدار بیمه
شده باشند .در اصل آنچه متغیر  λiانجام میدهد مدیریت رخداد عملکردهای پایین است به
طوریکه اگر رخ دهد (  ) λi = 1و اگر رخ ندهد (  ) λi = 0که در این صورت برابر با سیاست
بیمهای تعریف شده ،به پرداخت غرامت منتهی میشود .با توسعه رابطه ( )1برای حالت
چندمحصولی و کاربرد سیاست بیمه درآمد کل مزرعه ،حقبیمه منصفانه (  ) Prبه صورت رابطه
( )2به دست میآید.
] Pr = E[ I
() 2
R

∑ si pi xi

if

i

≥R

∑ si pi xi
i

if




min  ∑ si I i , ( R − ∑ si pi xi ) 


i
 i

I =
0



در رابطه باال R ،که مختص به مزرعه نیز است ،سطح درآمد بیمه شده میباشد و با درآمد
انتظاری قابل حصول مزرعه برابر خواهد بود اگر همه محصوالت تحت پوشش سیاست بیمه
محصول -محور باشند .در این صورت  Rبه صورت رابطه ( )3خواهد بود.
() 3
R = ∑ si pi X
i

در رابطه ( ،)3عبارت  Rبرای کشاورز نامتعارف است زیرا برای محاسبه آن  siکه نماد الگوهای
کشت است ،مورد نیاز میباشد .افزون بر آن ،از آنجایی که تابعهای عملکرد محصوالت
Actuarially Fair Premium

1

 12اقتصاد کشاورزی/جلد /31شماره 3112/2

کشاورزی؛ متغیرهای تصادفی مستقل از هم هستند به طوری که رخداد عملکرد یکی از آنها
ارتباط زیادی (همبستگی کامل) با عملکرد دیگر متغیرها ندارد یعنی از لحاظ نظری (تئوری)
ناوابسته هستند ،محاسبات عددی  Prو  Priنیازمند محاسبه میزان همبستگی بین متغیرهای
تصادفی  I iو  xiمیباشد .مقدار صرفهجویی که به صورت کاهش در هزینههای بیمه پدیدار
میشود ،برای همان درآمد انتظاری به صورت رابطه ( )4قابلاندازهگیری است ( & Bielza
:)Garrido, 2009
() 4
∆Pr = Pr - ∑ si Pri
i

بنا بر آنچه بیان شد ،مالحظه میشود در بیمه درآمد مزرعه دو عامل اهمیت ویژهای دارند.
نخست ،سطح تعهد که بازتابی از درآمد انتظاری است و شرایط پرداخت غرامت را تعیین
میکند .دوم ،حقبیمه که منعکسکننده سطح احتمالی و انتظاری زیان (خسارت) است و با
توجه به سطحهای پوشش پیشنهاد شده در قرارداد پرداخت میشود و از حاصلضرب ریسک
افت درآمد محصول در میزان زیان انتظاری به دست میآید .این دو عامل به چگونگی توزیع
عملکرد محصوالت بستگی دارند و بنابراین دقت در تعیین آنها منوط به تشخیص درست
توزیعهای عملکرد و قیمت محصوالت و درجه همبستگی بین آنهاستGoodwin & ( .
 )Mahul, 2004بر این باورند که مفهوم الگوسازی ریسک درآمد به منظور طراحی و نرخگذاری
قرارداد بیمه محصوالت کشاورزی همانند الگوسازی توزیع احتمال درآمد محصوالت است.
بنابراین بایستی چگالی احتمال یا نحوه توزیع عملکرد و قیمت محصوالت به منظور برآورد
توزیع احتمال درآمد کشاورز برآورد شود که در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است.
روش الگوسازی تابع چگالی عملکرد محصوالت کشاورزی
عملکرد محصوالت کشاورزی در طول زمان بهواسطه بهبود فناوریهای تولید بهه طهور معمهول
دارای روند افزایشی است .به عبارت دیگر فرآیند تولید دادههای دوره زمانی عملکرد ثابت نبهوده
و بنابراین عملکردهای دورههای زمانی مختلف با همدیگر قابلمقایسه نیست .مفههوم آمهاری آن
این است که اگر انحراف از روند (جمله پسماند) زیاد باشد ،واریهانس متغیهر عملکهرد ناهمسهان
بوده و فرض توزیع مستقل عملکردها نقض میشود .در ادبیات اقتصادسهنجی رهیافهت متهداول
برای مدلسازی و برآورد توزیع عملکرد دادههای دوره زمهانی ،اسهتفاده از دادهههای رونهدزدایی
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شده است .در این رهیافت که به رهیافت دومرحلهای 1معروف است؛ در گام نخسهت ،دادههها بها
استفاده از یک مدل رگرسیونی مناسب ،روندزدایی میشود و در گهام دوم دادهههای رونهدزدایی
شده برای الگوسازی توزیع احتمال استفاده میشود ( .)Zhu et al, 2011به منظهور رونهدزدایی
دادههای عملکرد از روشههای مختلفهی بههره گرفتهه مهیشهود کهه یکهی از آنهها اسهتفاده از
حالتهای مختلف رگرسهیون بهه روش حهداقل مربعهات معمهولی اسهت .پهس از رونهدزدایی از
دادههای عملکرد محصوالت ،دادههای به دست آمده نرمالسازی 2میشوند .بهرای نرمهالسهازی
دادههای روندزدایی شده عملکرد محصوالت ،دو روش وجود دارد .این دو روش بر مبنای فهرض
ثابت بودن یا نبودن واریانس جملههای پسماند طراحی شدهاند .اگر واریانس جملههای پسهماند
ثابت بوده و تحت تأثیر سطح عملکرد نباشند ،میتوان جملههای پسهماند را بهه عملکهرد سهال
مرجع( 3عملکرد آخرین سال) اضافه کرد .ولی اگر واریانس جملههای پسماند ثابت نباشهند؛ بهه
این مفهوم است که عملکردها واریانس ناهمسان هستند ،در این صورت الزم است که خطاههای
نسبی به عملکرد سال مرجع اضافه شود که این کار مشکل واریهانس ناهمسهانی را نیهز برطهرف
میکند ( .)Ozaki, 2008در این تحقیق با توجه به ماهیت دادهها و بر مبنهای ادبیهات موضهوع،
روش دوم استفاده شد .در این روش ،دوره زمانی عملکرد محصول مورد نظهر روی متغیهر رونهد
(به شکل خطی یا لگاریتمی یا درجه دوم) برازش میشود .آنگاه از بین ایهن مهدلههای خطهی،
لگاریتمی و خطی -لگاریتمی بر مبنای معیارهای خهوبی بهرازش از جملهه تبهدیل ( Box-Cox,
 )1964مدل مناسب انتخاب میشود .به عنوان مثال ،در حالت درجه دوم ،تابع عملکرد محصول
برابر رابطه ( )5برازش میشود.
() 5

t = 1, 2, ..., T

yt = α 0 + α1 t + α 2 t 2 + ut

که در آن  ytعملکرد محصول مورد نظر مانند گندم و  tنشاندهنده دوره زمانی دادههاست کهه
در این مطالعه از سال  1983تا  2014میباشد .مقادیر عملکردهای روندزدایی شهده دوره زمهانی
با بهرهگیری از رابطه زیر نرمالسازی میشوند (:)Ozaki, 2008
() 6

t = 1,2,....T

yt
ŷT
yˆt

= ytdet

1

Two-stage Approach
Normalization
3
Reference year
2
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که در رابطه باال  yt detدوره عملکرد روندزدایی شده ŷt ،عملکرد پیشبینی شده 1توسط مهدل
رگرسیون روند و  Tسال مرجهع دادهههای دوره زمهانی اسهت کهه در ایهن مطالعهه سهال 2014
میباشد .پس از روندزدایی و نرمالسازی دادههای عملکرد ،توزیع عملکرد با استفاده از رهیافهت
توزیعهای احتمال فراسنجهای (پارامتری) 2برآورد میشود.3
برآورد توزیع عملکرد محصوالت به روش توزیعهای فراسنجهای بر این فرض اسهتوار اسهت کهه
رفتار تصادفی متغیرهای عملکرد را میتوان توسط یک توزیع فراسنجهای مشهخص نمهایش داد.
در این روش در آغاز یک توزیع اولیه برای دادهها انتخاب شهده و فراسهنجهههای (پارامترههای)
توزیع با قرار دادن دادهها در مدل احتمال برآورد میشوند .از نقاط قوت این روش این است کهه
بهخوبی میتواند حتی با حجم نمونه به نسبت کوچک انجام شود .با این حال ،ضهعف بهالقوه آن
انعطافپذیری کمتر در برآورد عملکرد محصول است .در مدلسازی فراسنجهای ،توزیهع خاصهی
برای عملکرد پیشنهاد شهده و فراسهنجهههای آن توزیهع بها روش بیشهینه درسهتنمایی بهرآورد
میشود .به منظور الگوسازی عملکرد محصول ،توزیعههایی کهه بهه عنهوان پایهه بهرای رهیافهت
فراسنجه ای پذیرفته شدهاند ،شامل توزیعهای نرمال ،لوگنرمال ،الجستیک ،ویبول ،بتها و گامها
میباشند ( .)Ramirez et al, 2010به عنوان نمونه ،اگر فراسنجههای توزیع عملکرد بها اسهتفاده
از روش بیشینه درستنمایی برآورد شود و متغیر از توزیع بتا پیروی کنهد ،آنگهاه مهیتهوان تهابع
چگالی احتمال آن را از رابطه زیر به دست آورد (:)Poudel, 2013
α −1
β −1
()7
)x (1 − x
= )f ( x
0 ≤ x ≤ 1, α , β 0
) B(α , β
که در آن )  B(α , βنشان دهنده تابع بتها؛ و  αو  βفراسهنجهههای آن هسهتند کهه مقهادیری
مثبت میباشند.
روش برآورد توزیع قیمت محصوالت کشاورزی
قیمت محصوالت کشاورزی هم در طول زمان به خاطر افزایش سطح همگانی قیمتها بهه ویهژه
در کشورهایی که نرخ تورم باالیی دارند ،به طور معمول دارای رونهد صهعودی اسهت .در چنهین
شرایطی نمیتوان قیمت دورههای زمانی مختلف را با همدیگر مقایسه کرد .زیرا انحهراف زیهاد از
Predicted Value
Parametric

1

2

 ۳البته الزم به یادآوری است که تابع توزیع احتمال عملکردهای نرمالسازی شده را میتوان با توزیعهای فراسنجهای و
نافراسنجهای برآورد کرد.
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روند ،واریانس ناهمسانی جملههای پسماند را به دنبال داشته و فرض توزیع مستقل قیمتهها را
نقض میکند .پس بایستی پیش از اقدام به مدلسهازی ،اثهر تهورم از دادههها برداشهته شهود .در
اقتصاد کالن این کار با محاسهبه قیمهتههای واقعهی 1امکهانپهذیر اسهت .بهه منظهور محاسهبه
قیمت های واقعی محصوالت کشاورزی کافی است که آنهها را بهه شهاخص بههای تولیدکننهده2
تقسیم کرد ( .)Field et al, 2003آنگاه قیمتهای واقعی را بها بههکهارگیری روشههای مرسهوم
همچون دادههای عملکرد ،روندزدایی کرد که در این پژوهش از رهیافت دومرحلهای رونهدزدایی
که پیشتر توضیح داده شد ،بهره گرفته میشود .آنگاه میتوان با استفاده از دادههای رونهدزدایی
شده ،تابع توزیع احتمال قیمتهای نرمالسازی شده را برآورد کرد.
الزم به یادآوری است که تابعهای توزیع احتمال متغیرهای عملکرد و قیمت محصول میتواننهد
شکلهای متفاوت داشته باشند .در این تحقیق به منظور شناسهایی بهتهرین شهکل توزیهعههای
فراسنجهای متغیرهای عملکرد و قیمت از تهابعههای انحهراف از تهابعههای تجمعهی 3و مقایسهه
تابعهای توزیع احتمال پایه و تجربی بهرهگیری شده است .تهابع انحهراف نشهان دهنهده میهزان
انحراف تابع احتمال برآورد شده از تابع تجمعی تجربی میباشد .به عبارت دیگر ،این تابع میزان
سازگاری تابع برآوردی با مقدار واقعی تابع را نشان میدهد .به طوری که هرچه مقدار این تهابع
کمتر باشد ،خطای برآورد پایینتر است (.)Richardson et al, 2000
اندازهگیری ریسک درآمد مزرعه
اندازهگیری و فرموله کردن ریسک درآمد مزرعه بهه سهادگی بهرآورد ریسهک قیمهت و عملکهرد
نیست؛ زیرا ریسک درآمد ترکیبی از نااطمینانی سطح قیمتها و عملکردهاست .بنابراین توزیهع
متغیر تصادفی درآمد ،یک توزیع چند متغیره است و برای فرمولبندی آن بایسهتی توزیهعههای
مشترک و میزان همبستگی بین متغیرهای تصادفی قیمتها و عملکردها هم مهورد توجهه قهرار
گیرد .بدین منظور ،الزم است در وهله اول میزان ریسک عملکرد و ریسک قیمت به طور دقیهق
اندازهگیری شود .با این حال ،اندازهگیری چگالی نهایی این متغیرهها هنهوز بهرای انهدازهگیهری
برآورد ریسک درآمد مزرعه کافی نیستند زیرا عملکردها و قیمهتهها بههنهدرت مسهتقل از ههم
میباشند ( .)Goodwin & Ker, 1998; Hart et al, 2006پهس از بهرآورد توزیهعههای نههایی و
همبستگی بین آنها ،توزیع مشترک متغیر درآمد به دست میآید و بها اسهتفاده از ایهن توزیهع،
1

Real Price
)Producer Price Index (PPI
3
)Cumulative Density Function Deviation (CDFDEV
2
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میزان ریسک درآمد مزرعه اندازهگیری میشود .پس از اندازهگیری ریسک درآمهد مزرعهه و بهه
دست آوردن توزیهع احتمهال مشهترک درآمهد؛ درآمهد واقعهی تولیدکننهدگان بهرای دوره آتهی
شبیهسازی میشود و از مقایسه درآمدهای شبیهسازیشده با درآمهد تضهمینی ،میهزان غرامهت
پرداختی مورد انتظار بیمهگر به دست میآیهد .دو رهیافهت بهرای بهرآورد تهابع توزیهع احتمهال
مشترک درآمد از طریق توزیعهای نهایی متغیرهای قیمت و عملکرد مرسوم است .در اصل ایهن
دو رهیافت به منظور ایجاد نمونههای تصهادفی همبسهته بهرای درآمهد مزرعهه بهه کهار گرفتهه
میشوند .نخستین رهیافت ،ترکیب خطی ( 1)WLCاست که نخستین بار توسهط ( & Johnson
 )Tenenbein, 1981ارائه شد .در این رهیافت ،مسئله اصهلی ایجهاد یهک جفهت از متغیهرههای
تصادفی وابسته به هم مانند قیمت ( )Pو عملکرد ( )Yمحصول است که هر یک از این متغیرهها
دارای توزیعهای نهایی ) F1 ( pو ) F2 ( yاز خانواده توزیعهای فراسنجهای میباشهند .در نهایهت،
با استفاده از مقدارهای قیمت و عملکرد ایجاد شده ،میزان درآمهد ههر هکتهار محصهول زراعهی
شبیهسازی میشود .اما این رهیافت دارای یک محدودیت اساسی اسهت و آن اینکهه تنهها قابهل
کاربرد برای توزیعهای دومتغیره است .بنابراین در تحقیقاتی مانند این پژوهش که متغیر درآمد
از نوع چندمتغیره میباشهد ،نمهیتهوان بها اسهتفاده از ایهن رهیافهت متغیهر تصهادفی درآمهد را
شبیهسازی کرد .به طور معمول در چنین شرایطی از رهیافت فاکتورگیری چلسکی 2بهره گرفته
میشود.
رهیافت فاکتورگیری چلسکی بر پایه تجزیه ماتریس همبسهتگی متغیرههای اصهلی مهورد نظهر،
اسهتوار اسهت )Richardson et al, 2000( .بها اسهتفاده از رهیافهت تجزیهه چلسهکی مهاتریس
همبستگی متغیرها ،یک فرآیند برای برآورد و شبیهسازی توزیعهای احتمال چند متغیهره ارائهه
کردند .این رهیافت دارای سه ویژگی مهم است .نخست اینکه این روش بههخهوبی بها ههر تهابع
توزیعی سازگار است .این در حالی اسهت کهه بیشهتر روشههای همبسهتگی ،تهابعههای توزیهع
استاندارد را مدنظر قرار میدهند و با دیگر تابعهای توزیع قابل کاربرد نیستند .دوم اینکه فرآیند
ریاضی این روش چندان پیچیده نیست .سوم اینکه در این روش متغیرهای موردنظر ویژگیهای
تابعهای توزیع نهایی خود را حفظ میکنند .به عبارت دیگر ،شکل تابع توزیع نهایی گشتاورهای
آنها تحت تأثیر فرآیند این روش قرار نمیگیرند ( .)Hart, 2006بهه عنهوان مثهال ،اگهر متغیهر
درآمد با توزیع احتمال مشترک  nمتغیره مانند درآمد کل مزرعه یک کشاورز شامل متغیرههای
Weighted Linear Combination (WLC) Approach
Cholesky Factorization

1
2
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قیمت و عملکرد محصوالت مختلف را در نظر بگیریم در ایهن صهورت ،در آغهاز بایسهتی توزیهع
متغیرهای عملکرد و قیمت را به صورت تصادفی و وابسته به هم ،از طریق تابعهای توزیع نهایی
و ماتریس همبستگی آنها به دست آورد .آنگاه با استفاده از این متغیرها ،تهابع توزیهع احتمهال
مشترک درآمد کل مزرعه کشاورز را برآورد و شبیهسازی کرد .بر مبنای رهیافت ( Richardson
 )et al, 2008این عمل در طی پنج مرحله صورت مهیگیهرد .بهه طهور خالصهه در مرحلهه اول،
انحرافهای نرمال استاندارد مستقل ( 1)ISNDبرای متغیرهها ایجهاد مهیشهود .در مرحلهه دوم،
ماتریس همبستگی بر مبنای رتبه تعداد متغیرهای اصلی موجهود در مهدل ایجهاد مهیشهود .در
مرحله سوم ،ماتریس همبستگی ایجاد شده در مرحله پیشین با استفاده از روش تجزیه چلسکی
فاکتورگیری میشود .بدین منظور ،فرض مهیشهود مهاتریس همبسهتگی ،یهک مهاتریس مثبهت
معین 2است یعنی همه کهادهای (مینورهای) اصهلی 3آن مثبهت هسهتند ( .)Yu, 2015در ایهن
صورت ،با استفاده از روش تجزیه چلسکی ،ماتریس همبستگی به صورت یهک مهاتریس مثلثهی
باال 4فاکتورگیری میشود .در مرحله چهارم ،انحرافههای تصهادفی نرمهال اسهتاندارد همبسهته5
ایجاد میشهود .در مرحلهه پهنجم ،در آغهاز بهردار انحهرافههای اسهتاندارد یکنواخهت همبسهته
( 6)CUSDتشکیل میشود و آنگاه متغیر درآمد کل مزرعه برای کشاورزان منطقهه شهبیهسهازی
میشود .سپس با توجه به درآمد شبیهسازی شده و برآورد ریسک درآمد کهل مزرعهه مهیتهوان
غرامت انتظاری و نرخ حقبیمه را محاسبه کرد (.)Richardson et al, 2008
بنا بر آنچه بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که رهیافت فاکتورگیری چلسکی شهرایطی را فهراهم
میکند که امکان شبیهسازی متغیر درآمد مزرعه با توزیع مشهترک  nمتغیهره میسهر شهود .بهه
همین دلیل در این تحقیق نیز بهه منظهور شهبیهسهازی متغیهر درآمهد کهل مزرعهه از رهیافهت
فاکتورگیری چلسکی و نرمافزار شبیهسهازی  )Richardson et al, 2008( Simetarبههره گرفتهه
شده است.
در این پژوهش ،در آغاز اطالعات دوره زمانی سطح زیرکشت ،عملکرد و قیمت محصوالت گندم،
جو و یونجه از سال زراعی  1982-83تا  2014-15از سهازمان جههاد کشهاورزی و آمارنامههههای
کشاورزی کشور گردآوری شد .آنگاه دادههای موجود برای عملکردهای انفرادی کشهاورزان طهی
1

)Independent Standard Normal Deviates (ISND
Positive Definite
3
Principal Minor
4
Upper Triangular Matrix
5
)Correlated Standard Normal Deviates (CSND
6
)Correlated Uniform Standard Deviates (CUSD
2
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سالهای زراعی  2008-9تا  2013-14از سازمان جههاد کشهاورزی اسهتان زنجهان دریافهت شهد.
بررسی دادههای سطح زیرکشت و تولید محصوالت زراعی در شهرسهتان زنجهان نشهان داد کهه
گندم ،جو و یونجه مهم ترین محصوالت شهرستان زنجان هستند؛ به طوری که این سه محصول
بیش از  75درصد سطح زیر کشت شهرستان را به خود اختصاص دادهاند .از این رو ،سه سهناریو
به شرح زیر در زمینه برنامه بیمه درآمد کل مزرعه طراحی شد:
 -1بیمه تکمحصولی برای کشت محصوالت گندم ،جو و یونجه به طور جداگانه
 -2بیمه درآمد کل مزرعه در حالت کشت دومحصولی یعنی کشت گنهدم و جهو (گنهدم -جهو)،
کشت گندم و یونجه (گندم -یونجه) و کشت جو و یونجه (جو -یونجه)
 -3بیمه درآمد کل مزرعه در حالت کاشت سه محصول گندم ،جو و یونجه به صورت همزمان
در این تحقیق ،الگوسازی و برآورد مدلههای اقتصادسهنجی توسهط نهرمافهزار  ،Stata14بهرآورد
تابعهای چگالی احتمال و تابعههای توزیهع تجمعهی و شهبیهسهازی عملکردهها و قیمهتهها بها
بهرهگیری از نرمافزار  Simetar 2016انجام شده است.

نتایج و بحث
بررسی روند گذشته تغییرات قیمت و عملکرد محصوالت در منطقه مورد مطالعه میتواند به
تحلیلهای آماری و اقتصادی موردنیاز کمک شایانی کند .نمودار شماره ( )1روند تغییرات
میانگین عملکرد محصوالت گندم ،جو و یونجه را طی سالهای زراعی  1982-83تا 2013-14
برحسب تن در هکتار نشان میدهد .همانطوری که در نمودار ( )1مشاهده میشود ،اگرچه
عملکرد محصوالت در این دوره دچار نوسانهای زیادی شده ولی در مجموع سیر صعودی طی
داشته است .به طوری که عملکرد محصول یونجه  22درصد ،محصول جو  24درصد رشد یافته
و عملکرد محصول گندم در حدود دو برابر شده است .افزایش چشمگیر عملکرد محصول گندم
را میتوان به راهبردی (استراتژیک) بودن این محصول و اجرای طرحهای تحقیقاتی زیاد در
زمینه بهنژادی ،بهزراعی و روشهای افزایش عملکرد آن نسبت داد.
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نمودار ( )1روند تغییرات عملکرد روندزدایی شده محصوالت گندم ،جو و یونجه در شهرستان زنجان
Graph (1) Trends of the detrended yields of wheat, barley and alfalfa products in
Zanjan city
نمودار شماره ( )2روند تغییرات قیمت تورمزدایی و روندزدایی شده محصوالت گندم ،جو و

یونجه در شهرستان زنجان را طی دوره  1984-2014بر حسب ریال بر کیلوگرم نشان میدهد.
بررسی آمار دوره زمانی قیمت محصوالت گندم ،جو و یونجه گویای آن است که در دوره مورد
مطالعه ،قیمت اسمی این محصوالت افزایش شایان توجهی یافته؛ لیکن همان طوری که در
نمودارها دیده میشود ،قیمت واقعی این محصوالت فراز و نشیب زیادی داشته و به طور کلی
سیر کاهشی پیموده یا افزایش محسوسی نیافته است .به طوری که قیمت واقعی محصول
یونجه ،حدود  30درصد و محصول جو ،حدود  27درصد کاهش یافته و قیمت واقعی محصول
گندم تا حدودی ثابت مانده است که این ثبات نسبی قیمت واقعی محصول گندم را میتوان
پیامد اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی این محصول از سوی دولت دانست .از
آنجایی که این نوسانهای قیمت و ریسک ناشی از آن توسط بیمه سنتی پوشش داده نمیشود؛
بنابراین برای ایجاد ثبات در تولید این محصوالت مناسب خواهد بود به سراغ آن دسته از
سیاستهای بیمهای رفت که بتواند همزمان ریسک عملکرد و قیمت را تحت پوشش قرار دهد.
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نمودار ( )2روند تغییرات قیمت واقعی محصوالت گندم ،جو و یونجه در شهرستان زنجان
Graph (2) Trends of the real price of wheat, barley and alfalfa products in Zanjan
city

نتایج آزمون ایستایی متغیرها:
با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده در این مطالعه از نوع دورههای زمانی است ،الزم است
که پیش از هر تحلیل آماری ،ایستایی متغیرها بررسی شود؛ زیرا استفاده از دورههای زمانی
ناایستا ممکن است به رگرسیون کاذب 1و تحلیلهای نادرست منتهی شود .در این پژوهش
برای بررسی ایستایی دورههای عملکرد و قیمت محصوالت گندم ،جو و یونجه از آزمونهای
 ERS2و آزمون ایستایی ( 3)KPSSاستفاده شده که نتایج آن در جدول شماره ( )1آورده شده
است.
جدول ( )1نتایج آزمون  DF-GLSو  KPSSبرای دورههای عملکرد و قیمت محصوالت
Table 1- Results of the KPSS and DF-GLS tests for yield and price series

نام متغیر

محصول

Variable

Crop

لگاریتم عملکرد
Log of yield

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و روند

Intercept
KPSS statistic
DF-GLS statistic

Intercept and Trend
KPSS statistic DF-GLS statistic

گندم

-1.46

0.69

-3.86

0.13

جو

-3.12

0.62

-4.51

0.08

یونجه

-0.99

0.27

-1.46

0.17
1

Spurious Regression
)Elliott, Rothenberg and Stock (ERS
3
)Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS
2
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ادامه جدول ( )1نتایج آزمون  DF-GLSو  KPSSبرای دورههای عملکرد و قیمت محصوالت
Table 1- Results of the KPSS and DF-GLS tests for yield and price series

لگاریتم قیمت
Log of price

لگاریتم عملکرد تفاضلی
Log of differenced yield

لگاریتم قیمت تفاضلی
Log of differenced price

منبع یافتههای تحقیق

گندم

1.51

0.76

-3.99

0.10

جو

1.25

0.75

-3.66

0.07

یونجه

1.05

0.75

-3.33

0.09

گندم

-0.94

0.48

-4.44

0.33

جو

-3.05

0.26

-4.30

0.24

یونجه

-0.77

0.27

-1.30

0.15

گندم

1.64

0.75

1.51

0.10

جو

-0.31

0.75

-3.16

0.07

یونجه

0.79

0.50

-1.59

0.50

Reference: Research Findings

با توجه به اینکه مقادیر بحرانی آزمون  DF-GLSدر مدل دارای عرض از مبدأ در سطح  1درصد
و  5درصد به ترتیب برابر  -2.64و  -1.95و برای مدلهای دارای عرض از مبدأ و روند به ترتیب
برابر  -3.77و  -3.19میباشد ،بنابراین از رقمهای جدول ( )1میتوان دریافت که متغیرهای
لگاریتم عملکرد گندم و لگاریتم عملکرد جو دارای ریشه واحد نبوده و در سطح دادهها روند
ایستا هستند .در حالی که متغیر عملکرد یونجه ناایستا میباشد .افزون بر آن ،از آنجایی که
مقادیر بحرانی برای آزمون  KPSSدر مدل دارای عرض از مبدأ در سطح  1درصد و  5درصد به
ترتیب برابر با  0.74و  0.46و برای مدلهای دارای عرض از مبدأ و روند به ترتیب برابر با مقادیر
 0.22و  0.15میباشد ،نتایج آزمون ایستایی  KPSSنیز بر ایستا در روند 1بودن متغیرهای
عملکرد و ایستا در تفاضل 2بودن متغیرهای قیمت صحه گذاشته و ما را به بهرهگیری از
مدلهای رگرسیون روند برای روندزدایی متغیرهای عملکرد و مدلهای  ARIMAبرای
روندزدایی متغیرهای قیمت رهنمون میشوند .البته این نتیجه قابل انتظار و مطابق با ادبیات
موضوع بوده که عنوان میکند دورههای عملکرد از فرایند  TSPو دورههای قیمت از فرایند
 DSPپیروی میکنند.
چنانچه پیشتر هم اشاره شد ،برای شناسایی نوع توزیع متغیرهها بایسهتی از مقهادیر رونهدزدایی
شده آنها بهره گرفت .در این پژوهش به منظهور رونهدزدایی متغیرههای عملکهرد از مهدلههای
رگرسیون خطی و درجه دوم و برای روندزدایی دورههای قیمت از مدلههای  ARIMAاسهتفاده
)Trend Stationary Process (TSP
)Difference Stationary process (DSP

1
2
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شده است .در این میان ،به منظور انتخاب مدل مناسب از بهین مهدلههای خطهی ،لگهاریتمی و
خطی -لگاریتمی برای روندزدایی دادهها از تبدیل ( )Box-Cox, 1964بهرهگیری شده است .در
جدول شماره ( )2آمار توصیفی دادههای تاریخی عملکرد و قیمت محصوالت گندم ،جو و یونجه
پس از روندزدایی آورده شده است.
جدول ( )2آمار توصیفی دورههای عملکرد و قیمت محصوالت گندم ،جو و یونجه پس از روندزدایی
Table 2- Descriptive statistics for detrended series of yield and price

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

Mean

STDV

عملکرد گندم

3828

530.2

ضریب
تغییرات

بیشینه

کمینه

چولگی

کشیدگی

Max

Min

Skewness

Kurtosis

CV
13.9

4702

3006

-0.156

-1.294

Wheat yield

عملکرد جو

2802

عملکرد یونجه

6137

403.8

14.4

3767

1993

-0.101

0.095

Barley yield
538.5

8.8

7194

5312

0.368

-0.910

Alfalfa yield

قیمت گندم

8966

1264.1

14.1

11181

6415

-0.093

-0.779

Wheat price

قیمت جو

9043

1513.9

16.7

15254

6689

2.092

7.752

Barley price

قیمت یونجه

6841

991.4

14.5

9150

4947

0.245

0.088

Alfalfa price

منبع :یافتههای تحقیق

Reference: Research Findings

بررسی مقدار ضریب تغییرات عملکردها در جدول ( )2نشانگر آن است که عملکرد یونجه
تغییرات کمتری نسبت به گندم و جو داشته است .قیمت محصول گندم نسبت به قیمت
محصوالت جو و یونجه نیز پراکندگی کمتری داشته که با توجه به خرید تضمینی این محصول
قابل توجیه و انتظار است .در این میان ،چولگی عملکرد محصول گندم و جو و قیمت گندم
منفی و چولگی عملکرد محصول یونجه؛ قیمت محصوالت جو و یونجه مثبت میباشد .آمارههای
باال گویای آن است که عملکرد محصوالت گندم و یونجه اغلب در سمت چپ میانگین
شهرستان و عملکرد محصول جو بیشتر در سمت راست میانگین شهرستان پراکنده شده است.
به عبارت دیگر ،عملکرد کشاورزان تولیدکننده محصوالت گندم و جو به طور عمده از میانگین
منطقه پایینتر و عملکرد کشاورزان تولیدکننده یونجه از میانگین منطقه بیشتر است .همچنین
کشیدگی عملکرد گندم ،عملکرد یونجه و قیمت گندم منفی و عملکرد جو ،قیمت جو و قیمت
یونجه مثبت است که گویای آن است که چگونگی پراکنش مقادیر عملکرد گندم ،قیمت گندم
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و عملکرد یونجه به صورت مسطح است در حالی که دادههای عملکرد جو ،قیمت جو و قیمت
یونجه به صورت قلهای پراکنش یافتهاند.
پیشبینی مقادیر آتی متغیرهای قیمت و عملکرد:
به منظور تعیین سطح درآمد تضمینی برای هر محصول ،باید قیمت و عملکرد آتی آن محصول
برآورد شود .با توجه به ویژگیهای دادههای دوره زمانی از روشهای فراسنجهای شامل
رگرسیون روند ،مدل  ARIMAو روش نافراسنجهای هموارسازی نمایی استفاده شد .جدول
شماره ( )3مقادیر پیشبینی متغیرهای عملکرد و قیمت به وسیله هر یک از این روشها را
نمایش میدهد.
جدول ( )3مقادیر پیشبینی شده متغیرهای عملکرد و قیمت با روشهای مختلف (واحد :کیلوگرم-
هکتار)
)Table 3- predicted values for yield and price by different methods (kg-ha

مدل آریما

رگرسیون روند

هموارسازی نمایی

ARIMA model

Trend Regression

Exponential Smoothing

عملکرد گندم ()wheat yield

-

4400

4094

عملکرد جو ()barley yield

-

2723

2727

عملکرد یونجه ()alfalfa yield

-

6752

6703

12410

-

11054

قیمت جو ()barley price

9507

-

8703

قیمت یونجه ()alfalfa price

7837

-

7616

نام متغیر

قیمت گندم

((wheat price

منبع :یافتههای تحقیق

Reference: Research Findings

همانطوری که جدول ( )3نشان میدهد؛ روشهای مختلف ،پیشبینهیههای متفهاوتی را بهرای
متغیرهای عملکرد و قیمت ارایه میکنند که بر مبنای معیارهای خوبی برازش و مقادیر خطاهها،
دقیقترین آنها انتخاب شده اسهت .افهزون بهر ایهن ،بهرای بررسهی ویژگهیههای نوفهه سهفید1
جملههای اخالل به عنوان شاخصی بهر مناسهب بهودن مهدلههای  ARIMAاز آزمهون بهروش-
گادفری 2و آزمون  Q-Statاستفاده شده است .به طوری که آماره آزمون  Q-Statبرای وقفهه اول
جملههای پسماند معنیدار نبوده و مقادیر پسماندها در محدوده باندها قرار داشهتند .همچنهین
White noise
Breusch-Godfrey

1
2
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آماره  LM1آزمون بروش-گهادفری بهرای بررسهی خودهمبسهتگی سهریالی جملههههای اخهالل
معنیدار نبود که دال بر نوفه سفید بودن پسماندها و خوبی مدل انتخابی میباشد.
نتایج تعیین سطح تعهد بیمهگر و نرخ حقبیمه:
همان طوری که بیان شهد؛ در ایهن تحقیهق بهه منظهور شناسهایی بهتهرین شهکل توزیهعههای
فراسنجهای متغیرهای عملکرد و قیمت از تابعهای انحراف بهرهگیری شده است .نتایج این تهابع
برای توزیعهای مختلف عملکردهای روندزدایی شده محصوالت گندم ،جو و یونجهه و همچنهین
قیمت روندزدایی شده این محصوالت در جدول شماره ( )4ارایه شده اسهت .همهان طهوری کهه
اعداد جدول شماره ( )4نشان میدهد ،تابع توزیع بتا برای متغیرههای عملکهرد گنهدم ،عملکهرد
جو ،عملکرد یونجه ،قیمت گندم و قیمت یونجه و تابع توزیع لوگ -لوگ برای توصیف دادهههای
قیمت جو بهترین گزینه است.
جدول  -4مقادیر تابع انحراف انواع توزیعهای احتمال متغیرهای عملکرد و قیمت محصوالت گندم،
جو و یونجه

Table 4- CDFDEV values obtained from basic distributions for crops’ yields and prices
نام متغیر
Variable

بتا
Beta

عملکرد گندم
()wheat yield
عملکرد جو
11003.9
( barley
یونجه
عملکرد
)yield
2815.7
( alfalfa
گندم
قیمت
)yield
50382.2
( wheat
جو
قیمت
(price
974859.3
( barley
یونجه
قیمت
)price
51044.5
( alfalfa
)price
افتههای تحقیق
منبع :ی
2620.0

نرمال
Normal

ویبول
Weibull

گاما
Gamma

الجستیک
Logistic

لوگ-لوگ
Log-Log

293684.2

862223.7

1262060

لوگ -نرمال
LogNormal
371825.0

272327.2

246035.6

42390.6

142034

318178.9

58532.6

38254.2

80449.6

125296.9

447428.8

361655.9

126677.9

140215.4

430977.9

726859.6

2159977.2

3527013.6

920337.0

630479.2

894549.4

537686.8

1521433

299645.3

372705.9

1185918

3243836

255639.5

940606.5

1471864

317808.8

283967.6

650343.2

Reference: Research Findings

در مرحله بعد ،به منظور اطمینان از درسهتی گهزینش نهوع تهابع توزیهع بهرای توصهیف توزیهع
دورههای عملکرد و قیمت محصوالت ،از ترسیم شهکل تهابعههای چگهالی احتمهال و تهابعههای
احتمال تجمعی دادهها بهره گرفته شد .برای این منظور ،بر مبنهای پیشهنهاد ( Sherrick et al,
 )2014نمودارهای تابعهای پایه برآورد و برای بررسی میزان سازگاری آنها با تهابعههای واقعهی
عملکرد و قیمت با تابعهای توزیع احتمال تجربی مقایسه شهد .بهه عنهوان مثهال در نگهاره (،)1
Lagrange Multiplier Test

1
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نمودار تابعهای تجمعی عملکرد محصول گندم با استفاده از تابعههای توزیهع بتها ،توزیهع گامها،
توزیع الجستیک و توزیع ویبول برآورد و با تابع تجمعی تجربی مقایسه شهده اسهت .از مقایسهه
نمودارهای باال میتوان دریافت که نمودار تابع چگالی احتمهال توزیهع بتها در مقایسهه بها دیگهر
تابعها ،سازگاری بیشتری با نمودار چگالی احتمال تجربی دارد و بنابراین توزیع بتا برای توصیف
دادههای عملکرد محصول گندم گزینه مناسبتری است.
Gamma

8,000

6,000
Beta

Emp

4,000

Weibull

Empirical

1.000

1.000

0.500

0.500

0.000
2,000

7,000

5,000
Logistic

Emp

3,000

0.000
1,000

Empirical
1.000

1.000

0.500

0.500

4,500

3,500

0.000
2,500

0.000
2,000 4,000 6,000 8,000

0

نگاره ( )1مقایسه تابع چگالی احتمال تجمعی تجربی عملکرد محصول گندم با تابعهای توزیع بتا،
گاما ،ویبول و الجستیک
Figure (1) Comparison of the empirical cumulative probability density function of
wheat with Beta, Gamma, Weibull and Logistic distribution functions

در نگاره ( )2برآورد نمودار تابعهای تجمعی قیمت محصول گندم با استفاده از تابعههای توزیهع
بتا ،گاما ،ویبول ،الجستیک ،لوگ -لوگ و لوگ -نرمال مقایسه شده است .از مقایسه نمودارهای
باال می توان دریافت که توزیع بتها بها تهابع چگهالی تجمعهی تجربهی سهازگاری بیشهتری دارد و
بنابراین برای توصیف ویژگیهای آماری دوره زمانی قیمت محصول گندم توزیع مناسهبی اسهت.
از این رو ،در محاسبات غرامت انتظاری ،حق بیمهه و نهرخ حهقبیمهه تهابعههایی کهه بیشهترین
سازگاری با تابع تجربی را دارند ،مالک عمل قرار گرفتهاند.
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نگاره( )2مقایسه تابع چگالی تجمعی تجربی قیمت گندم با برآوردهای تابعهای توزیع بتا ،گاما،
ویبول ،لوگ-لوگ ،الجستیک و لوگ-نرمال
Figure (2) Comparison of the empirical cumulative density function of wheat price
with estimates of Beta, Gamma, Weibull, Log-Log, Logistic and Log-Normal
distribution functions

پس از انتخاب مناسبترین تابع چگالی احتمال ،درآمد تضمینی این محصهوالت در سهطحههای
مختلف پوششی با استفاده از توزیع مشترک متغیرهای عملکهرد و قیمهت بهرآورد شهد .در گهام
بعدی ،غرامت مورد انتظار بیمهگر بر اساس درآمد شبیهسازی شده و درآمد تضهمینی محاسهبه
شد .در نهایت ،نرخ حقبیمه در حالت تکمحصولی ،دومحصولی و سهمحصولی محاسبه و نتهایج
مقادیر محاسباتی نرخ حق بیمه کارشناسی (اکچواری) ،نرخ حقبیمه واقعهی و غرامهت انتظهاری
ناشی از برنامه بیمه درآمد کل مزرعه تحت سه سناریو در سطحهای پوشش  65تا  90درصد در
جههدول شههماره ( )5ارایههه شههده اسههت .رقههمهههای جههدول ( )5گویههای آن اسههت کههه در حالههت
تکمحصولی غرامت انتظاری محصول گندم بیشترین و محصول جو کمترین مقدار میباشهد .در
حالی که در حالت دو محصولی ،بیشهترین غرامهت انتظهاری متعلهق بهه بیمهه گنهدم-یونجهه و
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کمترین از آن بیمه جو و یونجه میباشد .غرامت انتظاری در حالت سهه محصهولی ،از حالهت دو
محصولی گندم-جو و گندم -یونجهه کمتهر و از حالهت بیمهه تهوأم جهو و یونجهه بیشهتر اسهت.
همچنین از جدول باال می توان دریافهت کهه ریسهک درآمهدی محصهول گنهدم بیشهتر از دیگهر
محصوالت اسهت .در حهالی کهه محصهول یونجهه دارای کمتهرین ریسهک درآمهدی نسهبت بهه
محصوالت گندم و جو است .افزون بر آن ،احتمال پرداخت غرامت در حالت تکمحصهولی بهرای
محصول گندم از دیگر محصوالت بیشتر و محصهول یونجهه از همهه کمتهر اسهت .در حالهت دو
محصولی ،احتمال پرداخت غرامت در کشت جو-یونجه کمترین و در کشت گندم-جو بیشهترین
است .همان طوری که در جدول ( )5مشاهده میشود ،احتمال پرداخهت غرامهت در حالهت سهه
محصولی از حالتهای تک محصولی گندم و جو و دو محصولی گندم-جو و گندم-یونجهه کمتهر
است که نشان می دهد برنامه بیمه درآمهد کهل مزرعهه بها بیمهه کهردن همزمهان درآمهد چنهد
محصول ،احتمال رخداد زیان (خسارت) و پرداخت غرامهت را کهاهش مهیدههد .همانگونهه کهه
جدول ( )5نشان میدهد ،بیشترین نرخ حهقبیمهه واقعهی در حالهت تهکمحصهولی متعلهق بهه
محصول گندم و کمترین متعلق به محصول جو میباشد .در حالت دو محصهولی ،بهاالترین نهرخ
حقبیمه واقعی به بیمه گندم-یونجه و کمترین به برنامه بیمه جو و یونجه تعلق دارد .افهزون بهر
آن ،نرخ حقبیمه واقعی در حالت سه محصولی از نرخ حقبیمه واقعی جداگانه محصول گنهدم و
یونجه کمتر و از محصول جو بیشتر است .همچنین نرخ حقبیمهه واقعهی سهه محصهول از نهرخ
حقبیمه واقعی گندم-جو و گندم -یونجه کمتر و از حالت بیمه توأم جو و یونجهه بیشهتر اسهت.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش تعداد محصوالت تحت پوشش بیمه ،نرخ حهق بیمهه
کارشناسی (اکچواری) و واقعی کاهش مییابد که گویای برتری و کارایی بیمه درآمد کل مزرعهه
به بیمه جداگانه محصوالت است.
جدول( )5نتایج محاسبه نرخ حقبیمه برنامه بیمه درآمد کل مزرعه

Table 5- results obtained for premium rates from basic distributions for crops’ yields and prices

سناریو
()Scenario

محصوالت
()Crops

سطح پوشش

( Coverage

)level
غرامت انتظاری

کشت
تکمحصولی
(Single-
)crop

65%

70%

75%

80%

85%

90%

3695

5546

7713

10139

12726

15402

Expected Indemnity

گندم
Wheat

احتمال پرداخت غرامت

61.9

Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

10.4

73.6

84.4

92.7

96.5

98.8

Probability of
14.5

18.8

23.2

27.4

31.3

Actuarial Fair Premium

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

11.6

16.1

20.9

25.8

30.5

34.8
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90%

85%

80%

75%

70%

65%

767.2

447.2

221.7

86.2

25.5

8.4

Coverage (

سطح پوشش

)level

محصوالت
)Crops(

سناریو
)Scenario(

غرامت انتظاری
Expected Indemnity

78.5

69.6

55.1

41.7

27.4

14.6

احتمال پرداخت غرامت

0.1

Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

Probability of
3.3

2.0

1.1

0.4

0.1

جو
Barley

Actuarial Fair Premium

3.7

2.3

1.2

0.5

0.2

0.1

کشت
تکمحصولی
Single-(
)crop

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

6666

4685

3051

1793

874

328

غرامت انتظاری
Expected Indemnity

28.5

21.1

14.1

2.7

2.3

1

احتمال پرداخت غرامت

0.95

Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

Probability of
14.0

10.42

7.21

4.52

2.36

یونجه
Alfalfa

Actuarial Fair Premium

15.55

11.57

8.01

5.02

2.62

1.06

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

11754

8562

5804

3655

2019

901

غرامت انتظاری
Expected Indemnity

99.4

97.2

89.0

72.9

50.1

26.0

احتمال پرداخت غرامت
Probability of
Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

16.23

12.51

9.01

6.05

3.58

1.72

18.03

13.90

10.01

6.73

3.98

1.91

Actuarial Fair Premium

گندم و جو
WheatBarley

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

21183

15883

10875

6465

3142

1128

غرامت انتظاری
Expected Indemnity

83.4

74.7

60.8

45.6

34.4

20.8

احتمال پرداخت غرامت

1.6

Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

Probability of
21.9

17.4

12.6

8.0

4.2

Actuarial Fair Premium

24.3

19.3

14.0

8.9

4.6

1.8

گندم و
یونجه
WheatAlfalfa

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

4753

2820

1421

574

166

28

غرامت انتظاری
Expected Indemnity

55.4

42.4

27.4

15.9

6.1

1.5

احتمال پرداخت غرامت

6.70

4.21

2.52

0.97

0.30

0.05

Compensation
کارشناسی
نرخ حقبیمه

Probability of
Actuarial Fair Premium

7.45

4.68

2.50

1.08

0.33

0.06

نرخ حقبیمه واقعی
Real Fair Premium

جو و
یونجه
BarleyAlfalfa

کشت
دومحصولی
Double-(
)crop
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Table 5- results obtained for premium rates from basic distributions for crops’ yields and prices

سناریو
()Scenario

محصوالت
()Crops

سطح پوشش

( Coverage

)level
غرامت انتظاری

کشت
سهمحصولی
(Multi-
)crop

گندم ،جو
و یونجه
WheatBarleyAlfalfa

65%

70%

75%

80%

85%

90%

308

1249

3296

6729

1140

17026

Expected Indemnity

احتمال پرداخت غرامت

7.8

21.7

40.9

61.2

77.7

89.6

Compensation
کارشناسی
نرخ حق بیمه

0.36

1.34

3.29

6.30

10.04

14.18

Probability of
Actuarial Fair Premium

نرخ حقبیمه واقعی

0.39

1.49

3.66

7.01

11.16

15.76

Real Fair Premium

منبع :یافتههای تحقیق

واحد :درصد و هزار ریال

Reference: Research Findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق برای الگوسازی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه ،از رهیافت فراسنجهای (پهارامتری)
بهرهگیهری شهد .در ایهن روش ،بهرآورد میهزان ریسهک عملکهرد و قیمهت محصهوالت شهالوده
نرخگذاری قراردادهای بیمهای را تشکیل میدههد و بهرای ایهن کهار تهابعههای توزیهع احتمهال
استفاده میشود .در ایهن پهژوهش ،بهرای مهدلسهازی توزیهع عملکهرد محصهوالت از دادهههای
روندزدایی شده عملکرد و برای الگوسازی توزیع قیمتها از قیمتهای واقعهی رونهدزدایی شهده،
بهرهگیری شد .بدین منظور ،تابعههای توزیهع بتها ،گامها ،نرمهال ،لهوگ -نرمهال ،لهوگ -لهوگ،
الجستیک و ویبول نیز برای الگوسازی متغیرهای عملکرد و قیمت مهورد سهنجش قهرار گرفهت.
محاسبه تابع انحراف برای توزیعهای پیشگفته ،نشان داد که تابع توزیع بتها بهتهرین توصهیفگر
برای دورههای عملکردهای گندم ،جو ،یونجه و قیمتهای گندم و یونجه میباشد و تهابع لهوگ-
لوگ مناسب برای توصیف دادههای قیمت جو است .نتایج الگوسهازی برنامهه بیمهه درآمهد کهل
مزرعه نشان داد که ریسک درآمدی محصول گندم بیشتر از دیگر محصهوالت اسهت کهه عمهدتا
برخاسته از نوسانهای زیاد عملکرد این محصهول مهیباشهد .در حهالی کهه محصهول یونجهه از
کمترین ریسک درآمدی نسبت به محصوالت گندم و جو برخوردار است.
عالوه بر آن ،احتمال پرداخت غرامهت در حالهت تهکمحصهولی بهرای محصهول گنهدم از دیگهر
محصوالت بیشتر و محصول یونجه از همه کمتر است .در حالت دو محصولی ،احتمهال پرداخهت
غرامت در کشت جو-یونجه کمترین و در کشت گندم-جهو بیشهترین اسهت .افهزون بهر اینکهه،
احتمال پرداخت غرامت در حالت سه محصولی از حالتههای تهک محصهولی گنهدم و جهو و دو
محصولی گندم -جو و گندم-یونجه کمتر است که نشان میدهد برنامه بیمه درآمد کهل مزرعهه
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با بیمه کردن همزمان درآمد چند محصول ،احتمال رخداد زیهان و پرداخهت غرامهت را کهاهش
میدهد.
بیشترین نرخ حقبیمه واقعی در حالت تکمحصولی متعلق به محصول گندم و کمتهرین متعلهق
به محصول جو می باشد .در حالت دو محصولی ،باالترین نرخ حقبیمه واقعهی بهه بیمهه گنهدم-
یونجه و کمترین به برنامه بیمه جو -یونجه تعلق دارد .همچنین نرخ حقبیمه واقعهی در حالهت
سه محصولی از نرخ حقبیمه واقعی جداگانه محصول گنهدم و یونجهه کمتهر و از محصهول جهو
بیشتر است .نرخ حقبیمه واقعی حالت سه محصولی از نرخ حقبیمه واقعی گندم-جهو و گنهدم-
یونجه کمتر و از حالت بیمه توأم جو و یونجه بیشتر است که نشان میدههد بیمهه درآمهد کهل
مزرعه نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصوالت؛ برتری داشته و حهقبیمهه
کمتری ارایه میکند .افزون بر آن ،در این برنامه به جای چنهد قهرارداد ،یهک قهرارداد تنظهیم و
بسته میشود .در نتیجه عملیات اداری و اجرایی و به تبهع آن هزینههههای اجرایهی ایهن برنامهه
کاهش یابد .این در حالی است که کارایی این سیاست بیمهای با افزایش تعداد محصوالت تحهت
پوشش بیمه ،افزایش مییابد؛ همانگونه که بررسیهای انجام شده در دیگر کشهورها بهر برتهری
برنامه بیمه درآمد کل مزرعه صحه گذاشته و اجرای آن را پیشنهاد کردهاند.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که برنامه بیمه درآمد کل مزرعهه بها کهاهش ریسهک درآمهد
تولید محصوالت بیمه شده از یک سو احتمال رخداد زیان و پرداخت غرامت را کهاهش داده و از
سوی دیگر با ارایه حقبیمه پایینتر می تواند بستر الزم برای بیمهه کهردن محصهوالت بیشهتر و
افزایش تعداد کشاورزان بیمهگذار را فراهم آورد .بنابراین پیشنهاد مهیشهود کهه صهندوق بیمهه
محصوالت کشاورزی این برنامه بیمهای را در اولویتهای پژوهشی و فعالیتههای اجرایهی خهود
قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه سنتی استفاده کند .از سوی دیگهر ،بها
توجه به اینکه توان مالی تولیدکنندگان بخش کشاورزی متفاوت است ،بنابراین ضرورت دارد که
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سطحهای پوشش و حقبیمههای ارایه شهده تنهوع ایجهاد
کند تا کشاورزان توان انتخاب بیشتری داشته و بهتر بتوانند از خدمات صندوق بیمه محصهوالت
کشاورزی بهرهمند شوند.
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Abstract Extended
Introduction
Whole Farm Insurance (WFI) is a new policy that could solve most of the
problems involving the traditional insurance. This program protects farmers
against loss of revenue in a single policy instead of insuring the crops
separately. This paper aimed firstly to design the WFI and then calculate
premium rate, sum insured and aggregate limit of indemnity in the case of
single-crop and multi-crop choices for farmers in Zanjan city.
Materials and Methods
The purpose of this study was to introduce and design a Whole Farm
Insurance for the wheat, barley and alfalfa crops in Zanjan city. Required
information including times series data of yields and prices were collected
for the period 1982-2014, in addition to farm-level yield data for the period
2008-2014. A two-step method was used for modeling the PDF and CDF of
the crops, in order that in the first step, the data were detrended using an
appropriate regression model and in the second step, detrended data were
used to simulate the probability density functions. In order to model the
price series, the real prices of the products were calculated using the
producer price index and then detrended. Afterward, the distribution of the
prices was estimated using the detrended data. Meanwhile, the DF-GLS and
KPSS tests were used for examining the stationarity of the yield and price
series.
Then the guaranteed incomes for the products were estimated at different
coverage levels using the joint distribution of the yields and prices. In the
next step, the expected indemnity, premium rate, insurer’s liability and sum
insured were calculated in the single-crop, two –crop and multi-crop cases
1
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by employing the PQH simulation method, Cholesky decomposition and
Simetar package.
Results and discussion
The primary analysis of the data indicated that the yields are trend stationary
process (TSP) and the prices are difference stationary process (DSP).
Furthermore, the premium rates for wheat, barley, alfalfa, wheat-barley,
wheat-alfalfa, alfalfa-barley and wheat-barley-alfalfa cases were calculated
20.9, 0.5, 5, 6.7, 1.9, 1.8, and 3.7 percent at the 75 percent coverage level,
respectively. The results indicated that the whole farm insurance offers
lower premiums in comparison to insuring the crops separately as well as it
has less administrative costs. Therefore, it could be an appropriate tool for
risk management in agricultural sector.
Suggestions
According to the results, it is recommended to the Agricultural Insurance
Fund to put the whole farm income insurance in the priority of his
administration or to use it as a supplement or substitute for the existing
insurance programs.
JEL Classification: C15, C53, C63, G22, Q18
Keywords: Whole-Farm Insurance, Revenue Risk, Parametric Method,
Premium, Zanjan

