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 چكيده

 یالگوو  یطراح یق،تحق ینا ازدهد. هدف یرا همزمان پوشش م یمتعملکرد و ق یهااناست که نوس یدجد یایمهب یهااز طرح یکی یدرآمد یمهب
در . ی اسوت ایموه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف ب یمهآن با ب یسهو مقامانند جو دیم  یکاستراتژ یمحصوالت کشاورز یدرآمد یمهب

 بورای . پرداختوه شود  حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشواورزان   یینخب و تعو عملکرد محصول منت یمتق یرهایمتغ ینیبیشپبه  این راستا
های کشواورزی اسوتان   سال از آمارنامه 32و  22ی سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت هادادهینی، بیشمدل پ یناستخراج بهتر

عادالنه و  یمهخسارت مورد انتظار، حق ب یزانقرار گرفت. سپس م یلو تحل یهورد تجزم ARIMAبر اساس مدل  1395در سال همدان استخراج شده و 
نمونوه   10000عملکورد، حودود    یهوا داده یوانگین پارامتر انحراف از م یتدر نظر گرفتن عدم قطع یمحصول مورد نظر محاسبه شد. برا یواقع یمهحق ب
 جو دیوم  یمهنشان داد حق ب یجنتا یت. در نهایدگرد یسازیهو شب یدمونت کارلو تول یتمروش الگوربه  یگزینیخطاها( با جا یماندهاز انحرافات )باق یتصادف
موی در هکتوار   یالر 6/644562و  6/320417، 5/136636،  9/47079برابر  یبدرصد به ترت 80و  70، 60، 50ی در سطوح پوشش درآمد یمهب دلدر م
باعو    یدرآمود  یموه ب یاعموال الگوو   یوم، محصوالت د کشت یسکبا توجه به رلذا  .ی استلکردعم یمهبحق کمتر از  که در همه سطوح پوشش باشد

 یریپوذ ینوان را با اطم یمحاسبات یمهحق ب یزانو عملکرد، م یمتبا درک اثر هم زمان ق یزگر نیمهشرکت ب ینکشاورزان خواهد شد. همچن یشتراستقبال ب
ثر برای کاهش خطرات ؤشود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مر این اساس پیشنهاد میب .کردخواهد  محاسبهدر سطوح پوشش مختلف  یشتریب

 های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش
 

  یتعدم قطع ی،زمان یسر ،جو دیم ی،عملکرد یمهبی، درآمد یمهب های کليدی:واژه
 

   2 1 مقدمه

 هوای یرمجموعهزدارا بودن و گی گسترد به دلیل یخش کشاورزب
داشوته و   مردم و دولت و اقتصاد نقش بسیار مهمی در اشتغالمختلف 

تبعات جبوران ناپوذیر    های این بخشعدم توجه به مشکالت و آسیب
ثیر انووا  مخواطرات   أاجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهود داشوت. تو   

میوزان عملکورد و حتوی قیموت محصووالت      طبیعی و غیرطبیعی بور  
کشاورزی باع  شده اسوت تولیدکننودگان محصووالت کشواورزی بوا      

رو باشند و در نتیجه، درآمد آنان از محصوول  پذیری روبهشرایط آسیب
ثباتی و گاهی ریسک بواال هموراه باشود. ایون تولیدکننودگان در      با بی

ا مجبوور بوه   ها و عملکردهو محیط و شرایط نامطمئنی نسبت به قیمت
گیووری درخصوووص تخصوویی سوورمایه و تولیوود محصوووالت تصوومیم
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خشک یمهکمربند خشک و ن یبر رو یرانقرار گرفتن ا (.24قراردارند )
کم، عدم ثبوات بوازار    یو داشتن منابع آب اندک و نزوالت جو یشمال

 یمحصوالت کشواورز  یمتنوسان ق یجهو در نت یمحصوالت کشاورز
در  یاسوت کوه کشواورز    یاورزان از مواردکش یشغل یتو نداشتن امن
( نتیجوه  13) 3جاست و زیلبورمن  همراه کرده است. یسککشور را با ر

ثیرپذیری از ریسک تولیود و  أگرفتند میزان عرضه محصول عالوه بر ت
تورین عامول، بوه عوامول دیگوری ماننود درجوه        قیمت به عنوان مهم

تگی و گریووزی، توزیووع احتموواالتی قیمووت و عملکوورد، همبسووریسووک
ها و عملکرد محصول نیز وابسته است. النمت و کوواریانس بین قیمت

( بیان کردند که عدم قطعیت موجود در میزان عملکورد  18) 4همکاران
و قیمت محصوالت کشاورزی باعو  بوروز عودم اطمینوان در درآمود      

ثیر زیادی بر تعیوین قیموت   أشود و از این رو کشاورزان تکشاورزان می
 .بازار ندارند

بیمه محصوالت کشاورزی در اصول سواز وکواری بورای کواهش      

                                                           
3- Just and Zillberman 

4- Läänemets et al. 
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ریسک است که از طریق مشارکت تولیدکنندگان در پوذیرش خودمات   
 کنود جلوگیری موی خطر  هنگام بروزای، از زیان دیدن تولیدکننده بیمه
ای بر است و به طبع آن طراحی الگوهای بیمه. بیمه ابزاری هزینه(17)

ای کوه از یوک طورف درآمود کشواورزان را      نهجدید و ارائه آنها به گو
های اجرایی بیمه را برای سوازمان تضمین کند و از طرف دیگر، هزینه

تورین مسوائل محققوین در حووزه مودیریت      گر بکاهد، مهوم های بیمه
ای و روشالگوهوای بیموه  . ریسک و بیمه محصوالت کشاورزی است

طرف دولت های مدیریت ریسک محصوالت کشاورزی، که همواره از 
شود، برای جبران خسارت ناشوی  گر پیشنهاد میهای بیمهها و شرکت

های فوق است. برای مثال بیمه محصول یا عملکرد از یکی از ریسک
های بسویار دور بوه عنووان یوک برناموه حموایتی در اکثور        که از سال

شود، جهوت مودیریت ریسوک عملکورد یوا مودیریت       کشورها اجرا می
و اثر همزمان ایون دو عامول را در    رودبه کار می ریسک قیمت و بازار

 یبورا  یننوو  یاز راهکارهوا  یکوی  یدرآمود  یمهب(. 24گیرد )نظر نمی
 یسوک کواهش ر  یجوه و در نت یکشواورز  هاییتمقابله با خطرات فعال

را همزموان   یموت عملکرد و ق هایکشاورزان است که نوسان یدرآمد
بروز خسوارت بوه دلیول    در بسیاری از کشورها هنگام  .دهدیپوشش م

هوای محودودی توسوط    کاهش عملکرد و یا کاهش قیموت، پرداخوت  
مین و تضومین درآمود   أگرفته که کارایی زیادی در تو دولت صورت می

کشاورزان نداشته است. به همین منظور برای بوه نظوم درآوردن ایون    
ای، از ها، بیمه درآمدی، به عنوان یک محصوول جدیود بیموه   پرداخت
آمریکا به صورت اولیه و ابتدایی عرضه شود کوه بعودها     در 1990سال

 (. 11مورد استقبال کشاورزان در آمریکا و سایر کشورها قرار گرفت )
بینوی  ترین مسائل در طراحوی بیموه درآمودی، پویش    یکی از مهم

هوای آتوی اسوت. یکوی از     میزان قیمت و عملکرد محصوول در سوال  
هوای زموانی   ز تحلیل سریهای کاربردی در این زمینه استفاده اروش

از ( 20قیمت و عملکرد ثبت شده محصول است. سالمی و محتشمی )
بینوی قیموت محصووالت    بورای پویش   ARIMAی زموان  یروش سر
اسوتفاده   1404توا افوق    و چغندر قند یروغن یهابرنج، دانه کشاورزی

قیموت محصووالت    یبینو پویش برای  (9کردند. فرج زاده و شاه ولی )
و شبکه عصبی مصنوعی را  ARIMA ،ARCHای هی روشکشاورز

بور   ARIMAمورد مقایسه قرار دادند. نتوایج حواکی از برتوری روش    
 یزموان  یبا استفاده از سور ( 19) و همکارانرادمهر ها بود. سایر روش

شاخی بورس تهران  ینیبیشپ ینرخ بازده برا یفبر اساس تعر یفاز
بوه   یموال  یممفواه  با افزودن RBFTSکردند که بر اساس مدل  یسع
از  یودی مدل، نو  جد ییکارا یشعالوه بر افزا یفاز یزمان یهایسر
 .ارائوه دهنود   یموال  یزموان  هاییسر ینیبیشها را با هدف پمدل ینا

( اقدام به طراحی بیمه مالی برای کاهش ریسک 8) 1فالکو و همکاران
ایج ناشی از تغییرات آب و هوایی در شرایط عدم قطعیت پرداختنود. نتو  

                                                           
1- Falco et al. 

نشان داد که تنو  محصول در مزار  بزرگ در کنوار اسوتفاده از بیموه    
تواند میوزان مصوون سوازی در مقابول خطورات احتموالی را       مالی می

ثر بور  ؤعوامول مو   ی( به بررسو 21) 2سانترامو و همکارانافزایش دهد. 
 جیپرداختند. نتا ایتالیمحصوالت در ا مهیمشارکت کشاورزان در ب زانیم

اتخوا  و   یبورا  یشوتر یب لیو ه مزار  بزرگ و ثروتمنود تما نشان داد ک
 یدر سطوح پوشش مختلف در طول زموان دارنود و اعطوا    مهیب دیتمد
در مشوارکت آنهوا در    ینقش مهمو  رزانکشاو قیآموزش و تشو ارانه،ی

( به بررسی 12) 3جانویز المات و همکاران محصوالت دارد. مهیطرح ب
 یسونت  یهایمهب یبرا یگزینن جامزرعه به عنوا یدرآمد یمهبکاربرد 
هوای  ی پرداختند. نتایج نشان داد بیمه درآمدی در مقایسه با بیموه زراع
کارایی بهتوری در پوشوش خسوارات     مختلف یسکدر سطوح ر سنتی

 کشاورزان دارد.
مناسوب   یفیوت ک یوایی، جغراف یژهو یتموقع یلاستان همدان به دل

 ینوه فوراوان در زم  یدیلتو هاییتقابل یخاک مناسب دارا و آب و هوا
رتبوه اول   یجوو دارا  یددر تولطوری که بوده به  یمحصوالت کشاورز
صورت گرفتوه توسوط    یهایمطابق با بررس (.3) در غرب کشور است

یوم در اسوتان   متوسط عملکرد محصول جو دیق، تحق ینا یسندگاننو
 بوه  یکشواورز  هوای بر اساس اطالعات ثبت شده در آمارناموه  همدان
خشک و تر( و  هایدر منطقه مورد مطالعه )سال یمیاقل ییراتتغ دلیل
 هایدر سال یرههجوم آفات و غ یامانند تگرگ  یبروز حوادث ینهمچن

لووگرم در  یک 2124توا   363داشته و از حدود  یادیمختلف، نوسانات ز
-89 یمحصول بجز سال آبو  ینا یزن یمتاست. از نظر ق یرهکتار متغ

همراه بوده اما بوا توجوه بوه نوسوانات بوازار،       یمتهمواره با رشد ق 88
ایون مووارد    مختلف متفواوت اسوت.   هایدر سال یمتق یشافزا یبش

اهمیت ارائه یک روش مناسب برای تعیین حوق بیموه ایون محصوول     
جهت پوشش خسارات مورد انتظار را به خوبی نشان می دهد. بررسوی  

ایون   ه واقعییمحق ب ییندر خصوص تع یمطالعه جامع منابع نشان داد
هدف اصلی ایون مطالعوه، طراحوی    . لذا محصول صورت نگرفته است

الگوی بیمه درآمدی محصول جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکوردی  
ای مختلف به منظور کواهش  در استان همدان در سطوح پوشش بیمه

باشد. هدف دیگر این تحقیوق بررسوی   نوسانات درآمدی کشاورزان می
بینی عملکرد، قیمت و در نهایت درآمود  میزان پیشاثر عدم قطعیت بر 

هوای  محصول مورد نظر است. بررسی استفاده از تکنیک تحلیل سری
بینی متغیرهای قیمت و عملکورد محصوول جوو دیوم و     زمانی در پیش

تعیین حوداقل درآمود بوه منظوور پرداخوت خسوارت بوه کشواورزان و         
ترهوای عملکورد و   سازی پارامهمچنین تعیین بهترین مدل برای شبیه

 باشد.قیمت این محصول از اهداف دیگر این مطالعه می

 

                                                           
2- Santeramo et al. 

3- Janowicz-Lomott et al. 
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 هامواد و روش

 استان همدانمنطقه مطالعاتی این تحقیق برای محصول جو دیم 
و  یستو از لحاظ مساحت، ب ینچهاردهم یت،از لحاظ جمع باشد کهمی

( نشان داده شده 1گردد و در شکل )یاستان کشور محسوب م ینسوم
  است.

 

 

 موقعيت منطقه مطالعاتی -1شكل 

Figure 1- Location of the study area 

 

هوای ثبوت شوده آن    داده یزمان یسربینی یک متغیر، برای پیش
مرتب شده  یادنباله یزمان یسر گیرد. یکمتغیر مورد بررسی قرار می

 یدهپد یککه از مشاهدات  ییهاطول زمان است. داده از مشاهدات در
متوداول هسوتند. از آن جملوه در     یاربسو  یندآیدر طول زمان بدست م

 سهام در بازار بورس، ارقام فروش ساالنه و یمتاقتصاد، ق وکار وکسب
 یزموان  هوای سوری  یول و تحل یوه هودف تجز  .توان نام بردیرا م یرهغ

 یسوم درآوردن مکان بوه مودل   یامعموال دو مورد است که شامل درک 
 بینوی یشپو  ینو همچنو  شوود یم یکه منجر به مشاهده سر یتصادف
 (.14باشد )یگذشته م یبر مبنا یندهآ یرمقاد

هور   یموت ثبت شوده ق  یانهسال هایاز دادهبرای انجام این تحقیق 
توا   1373-74سوال )  22به مدت  یالمحصول جو بر حسب ر یلوگرمک
یشپو  بورای  هوا ادهد ین( در استان همدان استفاده شد. از ا95-1394
( اسوتفاده شود.   1396-98) یآت هایمحصول در سال ینا یمتق بینی
-98) یآت هایدر سال حصولم ینعملکرد ا بینییشپ یبرا ینهمچن
به مودت   یمثبت شده عملکرد محصول جو د یانهسال های(، داده1396
 یندر هکتار در ا یلوگرم( بر حسب ک1394-95تا  1362-63سال ) 32

اسوتان   یکشواورز  هایآمارنامه از هاداده ینکار گرفته شد. ا استان به
ک از آنهوا  یو هور   یزموان  یهمدان استخراج شده و بطور جداگانه سر

قورار   یول و تحل یوه موورد تجز  بینوی یشمدل پ ینجهت استخراج بهتر

نمونوه بوه جامعوه،     یجنتا یمجهت تعم یربناییز یطاز شرا یکی گرفت.
 یتصادف یبررس یبرا یقتحق ینت. در اها اسبودن داده یاصل تصادف
استفاده شود. بوا    SPSSافزار در نرم Run-Testها از آزمون بودن داده

هور دو متغیور قیموت و     1داریسطح معنیمقدار آزمون  یناستفاده از ا
بدست آمد کوه   083/0و  106/0عملکرد محصول به ترتیب به میزان 

هوای  شود کوه داده   لذا مشخیباشد. می 05/0بیشتر از سطح خطای 
پس از  اند.شده یگردآور یبه صورت تصادف قیمت و عملکرد محصول

عادالنووه  یمووهحووق ب یشوونهادپهووا، اطمینووان از تصووادفی بووودن داده
عملکرد محصوالت مختلف  ینیبیشپ بر اساس یمحصوالت کشاورز

 یمشخصوات آموار  صورت گرفت.  یندهدر آ یمتنوسانات ق چنینو هم
 کندیم یینمختلف تع یهابا خواص مدل یسهقادر م یزمان یسر یک

اسوت. مودل   یدمف یزمان یسر یکرفتار  یانب یبرا یکه چه نو  مدل
(، خود همبسته ARخود همبسته ) یهامانند مدل یمختلف آمار یها
 یووک هوور ARMA(p,q)و  ARIMA(p,d.q) متحوورک یووانگینبوا م 

باشوند  یم (p,d.q) گوناگون یها با پارامترهااز مدل یاشامل مجموعه
( انتخواب  AICها بر اساس معیوار اکائیوک )  بهترین مدل از بین آنو 
( بر اسواس پارامترهوای هور مودل و     1این معیار طبق رابطه ) شود.می

شوود. مودلی کوه    بینی مدل محاسوبه موی  مقدار واریانس خطای پیش

                                                           
1- Significant 
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-دارای کمترین مقدار اکائیک باشد به عنوان بهترین مدل شناخته می

 (.14شود )
(1) 2(p,q) ln( ) 2( )AIC N p q    

 qو  pهووای سووری زمووانی،  تعووداد داده N (،1رابطووه )کووه در  

2پارامترهای مدل و

 باشد.واریانس خطا )باقیمانده( سری می 
ماننود   یسوتا ا یزموان  یهایسر یلتحل یبرا ARIMA یهامدل 
از  یوق تحق یون در ا ینبرادارنود. بنوا   یساالنه عملکرد خووب  یهایسر
سواالنه داده  یزموان  یهوا یسر یسازجهت مدل ARIMA یهامدل
بینوی  پوس از پویش   محصول استفاده شود.  ینو عملکرد ا یمتق یها

، به پیروی از ARIMAمقدار عملکرد محصول بر اساس بهترین مدل 
( 2ی عملکرد واقعی از رابطه )( به منظور محاسبه4)1آتوود و همکاران

انگر اختالف بین عملکرد پیش بینی شده و مقودار واقعوی تولیود    که بی
 باشد، استفاده گردید.شده می

(2) R

tstt eRR   

Rبینی عملکرد منطقه وپیش stRکه

te  انحرافات ناشی از مقادیر

( 2باشود. رابطوه )  ( موی tRبینی شده از مقادیر واقعی عملکورد ) پیش
بینوی  سازی عملکردهای استان بوا اسوتفاده از مودل پویش    برای شبیه

 عملکرد در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
آیود کوه بوا    حق بیمه واقعی برای یک محصول زمانی بدست می

ی عملکرد هر یک از کشواورزان انطبواق داشوته باشود. در ایون      سابقه
یست عملکرد تولیدکنندگان به دو دسته تفکیک شود. گروه باراستا می

اول شامل تغییرات عملکرد استان و دیگری مشخی کننوده اخوتالف   

fعملکرد هر یک از کشاورزان )

ty( با عملکرد استان )tRباشد ( می
ف اطالعوات  گیری است. اختالکه در واقع یک انحراف به دلیل نمونه

سوازی  عملکرد انفرادی کشاورزان با میانگین عملکرد استان، در شوبیه 
به منظور اجتناب از هر گونه اریب در نتایج نهایی باید مورد توجه قرار 

( مورد استفاده قورار گرفوت   5( و )4(، )3گیرد. به همین منظور روابط )
(7.) 
(3) 

t

f

t

f

d Ryd   
(4) 

Ryd
T

d ff

t

f

t

f   1

1

 
(5) )()( RRyydde t

ff

t

ff

t

f

t   
fدر روابط فوق 

dd       اخوتالف عملکورد هور کشواورز از میوانگین

fعملکردهای ثبت شده در سری زمانی گذشته و

te    مقودار باقیمانوده

د. در باشو ( موی fdاختالف عملکرد از میانگین اختالفوات عملکورد )  
سوازی عملکورد وارد شوده و    نهایت روابط فوق در معادله اصلی شوبیه 

( با توجه به sty) tسازی شده هر کشاورز در سال مقدار عملکرد شبیه

                                                           
1-Atwood et al. 

 .(7) آید( به دست می6به صورت رابطه ) 5و  4، 2روابط 
(6) f

t

f

stst edRy   
یموت و عملکورد پرداختوه شود.     در این مرحله به تخمین رابطوه ق 

رابطه بین قیمت و عملکرد نقش بسزایی در تخمین حق بیموه درآمود   
دارد. این رابطه معموال بصورت غیرخطی بوده و بوا توجوه بوه سوری     
زمانی مقادیر عملکرد و قیمت ثبت شوده در منطقوه مطالعواتی تعیوین     

و  شوود. رابطوه میوان قیموت    شود و در محاسبات به کار گرفته میمی
 (.7( تخمین زده شد )7عملکرد با استفاده از رابطه )
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tPP
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1در رابطه فوق

tP 0های واقعی، قیمت

tP بینوی،  های پیشقیمت

tR  عملکرد واقعی در سالt  وtR

 tنی شده در سال بیعملکرد پیش 

باشوند. بوا فوری اینکوه     می tمیانگین عملکرد استان در سال  tRو 
ها از میوانگین عملکورد اسوتان    میانگین انحراف عملکرد در تمام سال

(


T

t t

t

R

R

T 1

1
 ( در آمد.8( بصورت رابطه )7باشد رابطه )( برابر یک می

(8) ))1
ˆ

(1(ˆ 2

p

t

st

stp

tst e
R

R
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بینوی شوده بورای    قیمت و عملکرد پیش و  ( 8در رابطه )

 و  هستند. همچنین  ARIMAسال آتی با استفاده از مدل 
سازی شده سال آتوی بوا اعموال عودم قطعیوت      قیمت و عملکرد شبیه

ات )باقیمانوده  بینی و در نظر گورفتن هور کودام از نمونوه انحرافو     پیش
 باشند.خطاها( می

 یمحصوالت کشاورز یمهدرست ب یو طراح یزیراز طرفی برنامه
گوذار را در  یموه گر و بیمهتوام ب یتکه رضا یطور ی،آت یهادوره یبرا
 یموت عملکرد و ق یتبه واقع یکبه برآورد نزد یداشته باشد، بستگ یپ

د کشواورزان در  درآمو  یتبه واقع یکبرآورد نزد یجهمحصوالت و در نت
مواجه خواهود بوود. لوذا     یتبا عدم قطع موارهدارد که ه یآت یهادوره

اثور   در ینوی بیشپو  یوت در برآورد عدم قطع یننو یهااستفاده از روش
و اعمال آن نوسانات بازار  یاهجوم آفات و امرای  یمی،اقل یدادهایرو

 یو عملکرد محصووالت امور   یمتق ینیبیشپ یشنهادیپ یهادر مدل
 رسد.یبه نظر م یضرور

هوای  در سوال  یوت عدم قطع یلدر موضو  تحل یاریهای بسروش
گرفته  نظر در یاتکدام با توجه به فرض اند که هرتوسعه داده شده یراخ

یمهای کوچکتر تقسو آن به گروه یاضیهای روابط ریچیدگیو سطح پ

 2و همکواران  یانو  بندی مربوط به یمتقس یدترینشوند. جدیبندی م
را  یوت هوای عودم قطع  عموده روش  گروهباشد که در آن سه ی( م23)

                                                           
2- Yang et al. 
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و ساده از لحاظ روابط  ینهای نخستدر گروه اول روش .نمودند یمعرف

و  (6) 2ینلیو بوا  یوون توسوط ب  1GLUEهماننود   آماری و اجورای آن 
3SUFI2 گوروه   یون ا .باشوند ی( مو 2و  1) 4توسط عباسپور و همکاران

از  یناشو  یوت عودم قطع  رتها به صوو مدل را تن یخروج یتعدم قطع
های مختلف عدم لفهؤتواند مینم یقتو در حق کنندیپارامتر منعکس م

 یوک هوای ورودی را بوه تفک  شامل پارامتر، ساختار مدل و داده یتقطع
خطا  هستند که با اضافه کردن مقدار ییهانشان دهند. گروه دوم مدل

دهود( بوه   یمو  شانه را نماندیباق یرمقاد یزمان ی)که معموالً همبستگ
 یون کننود. از ا یم یبررس یزها و ساختار مدل را نورودی یرثأت ی،خروج
هوای  مودل  ینو همچنو  MCMCمختلف  هایتوان به روشیگروه م

 ییهوا . گوروه سووم بوه عنووان روش    (5) اشاره کرد یوخطای اتورگرس
توابوع   یمعرفو  یلهشناخته شوده کوه بوه وسو     یتر از دو گروه قبلکامل
های مدل از ورودی یهمزمان خطای ناش یرثأت ارندد یسع ییتنمادرس

منابع  یکردن تمام یبه کم یقطر ینکنند و از ا یانو ساختار مدل را ب
ها هوم اکنوون در حوال توسوعه     روش ینشوند. ا یکنزد ینانعدم اطم
تواکنون انجوام شوده     ینهزم یندر ا یهای اندکپژوهش ینبوده و بنابرا

یگروه قرار م ین( در ا16و  15) 5و همکاران یسککارهای کاوت است.
 .یرندگ

هوا  یماندهباق یاخطاها  اضافه کردن مقدار یکاز تکن یقتحق ینا در
 یون استفاده شود. بوه ا   یساختار احتماالت یک یجادمدل و ا یبه خروج

 یمانوده باق یرصورت که در هر مدل برآورد عملکرد محصول، ابتدا مقاد
 خطوا  یرمناسب قابل برازش بور مقواد   یعو توز شده یریگخطاها اندازه
و بوا اسوتفاده از کود     MATLAB یطدرمحو  س. سوپ یدمشخی گرد

محتمول بوا    یهزار نمونه خطوا  10 یدمونت کارلو و تول یندفرآ یسینو
 ینوی، بیشمناسب و افزودن آن به مودل پو   یعبر اساس توز یگزینی،جا
خسارت  یتهامحصول مورد نظر و در ن یمتعملکرد و ق یواقع یرمقاد

 یدرآمود  یموه ب قشود. مقودار حو    یسازیهشب یمورد انتظار در سال آت
هزار بار تکرار برناموه و در نظور گورفتن عودم      10محصول بر اساس 

 .یدعملکرد برآورد گرد یهاداده یانگینپارامتر انحراف از م یتقطع
بر اساس آنچه گفته شد برای در نظر گرفتن عدم قطعیوت پویش  

بوه   MATLABافوزار  رحله با کدنویسی در محیط نرمبینی، در این م
نمونوه   10000روش الگوریتم مونت کوارلو و در نظور گورفتن حودود     
درآمد  سازییهشبتصادفی از انحرافات )باقیمانده خطاها( با جایگزینی، 

نمونه تصادفی با جایگزینی از  10000انجام شد. با انتخاب هر کشاورز 
استفاده از این انحرافات و با کمک رابطوه  و  5و  4، 3انحرافات روابط 

سازی شده هر کشاورز در سال موورد نظور حاصول    (، عملکرد شبیه2)
                                                           
1- Generalized Likelihood Uncertainty Estimation 

2- Beven & Binely 

3- Sequential Uncertainty Fitting 

4- Abbaspour et al. 

5- Kavetski et al. 

سازی شوده،  شود. با توجه به مکانیسم فوق در تعیین عملکرد شبیهمی
، قیموت  8گیوری شوده و رابطوه    توان با استفاده از انحرافات نمونهمی
سبه نمود. بنابراین با داشوتن  سازی شده در سال مورد نظر را محاشبیه

سازی شده برای هر کشاورز در دو متغیر کلیدی قیمت و عملکرد شبیه
باشد. در ایون  سازی شده قابل محاسبه میسال مورد نظر، درآمد شبیه

ی این درآمد با درآمد تضمین شده در سوطوح  توان با مقایسهراستا می
ه بوه ازای هور   پوشش درآمدی مختلف، خسارت انتظاری پرداخت شود 

هوای  گیری نمود. این روند به تعداد نمونههکتار و هر کشاورز را اندازه
یابد که نتیجه آن برآورد سطح خسارات انتظواری یوا   تصادفی ادامه می

همان حق بیمه عادالنه خواهد بود. این روش کوار در موورد محاسوبه    
روابط  درآمد هر هکتار از محصول نیز قابل اجراست. کافی است که در

فوق متغیر درآمد، جایگزین عملکرد شود. بدین منظور درآمد انفورادی  
هر کشاورز در سال مورد نظر محاسبه خواهد شد، با این تفاوت که در 
این فرآیند از روش معمول محاسبه درآمد یعنی حاصل ضورب قیموت   

نمونوه   10000لذا با توجه به انتخواب   در عملکرد استفاده نخواهد شد.
با جایگزینی از انحرافات )باقیمانده خطاها( بور اسواس توزیوع     تصادفی

هوزار   10بینی پیشنهادی برای این محصول، های پیشنرمال در مدل
محصول موورد نظور در سوال آتوی صوورت       سازی برای عملکردشبیه

تواند عملکرد واقعی محصوول  ها میسازیگرفت. هر کدام از این شبیه
س آن خسوارت موورد انتظوار و در نتیجوه     در سال آتی باشد که بر اسا

شوود. تموام مراحول    حق بیمه عادالنه و واقعی در سال آتی برآورد می
انجام شد.  MATLABافزار فوق با استفاده از کدنویسی در محیط نرم

در نهایت حق بیمه عادالنه و واقعی برای محصول جو دیم با توجه به 
 احل آن در ادامه آمده است.میانگین مقادیر فوق پیشنهاد گردید که مر

له در تدوین هر الگوی بیمه، تعیین میزان خسوارت  أترین مسمهم
مورد انتظار پرداختی است تا از طریق آن بتوان حق بیموه عادالنوه را   
که بر اساس عملکردهای تجربوه شوده کشواورزان و تولیود کننودگان      

یوک مودل   بخش باشد، به دست آورد. بنابراین برای انجام این کار از 
سازی استفاده خواهد شد تا در این مدل بور اسواس عملکردهوا و    شبیه
های واقعی تجربه شده کشاورزان، حق بیمه درآمودی محاسوبه   قیمت

گور و بوا هودف تضومین     گردد. در این مدل که بر اسواس دیود بیموه   
عملکرد، قیمت و یا درآمد نوشته خواهود شود، خسوارت موورد انتظوار      

گوردد. در ایون روش   ه و حق بیمه محاسبه میکشاورز تخمین زده شد
بینی از عملکرد سال گر جهت تعیین حق بیمه به داشتن یک پیشبیمه

گیرد. بیموه بینی صورت میهای پیشآینده نیاز دارد که بر اساس مدل
گران به دالیل گوناگون از جمله احتمال وقو  خطرات گسترده، کمبود 

خالقی معموال درصدی از عملکورد  اعتبارات و جلوگیری از مخاطرات ا
دهند کوه اصوطالحاً بوه آن عملکورد     ای قرار میرا تحت پوشش بیمه

 .(22) گردد( محاسبه می9گویند و از رابطه )بحرانی می
(9) 

fc yCOVy 
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بینوی عملکورد و   پویش  fyعملکرد بحرانی،  cy(، 9در رابطه )

COV درصود   90توا   50ای است که معموال بین سطح پوشش بیمه
 .(22)گردد ( محاسبه می10متغیر است. خسارت مورد انتظار از رابطه )

(10)   0,yyMaxIndemnity c   
خسارت مورد انتظار هر سال بصورت ارزشی برابر با حاصل ضرب 

( در قیموت تضومینی یوا    10باتی از رابطوه ) خسارت مورد انتظار محاس
قیمت مورد انتظار آن سال خواهد بود. نورخ حوق بیموه و حوق بیموه      

 .(21)گردد ( برآورد می12( و )11عادالنه از روابط )

(11) 
cy

Indemnity
PR 

 

(12) 
g

gc
PIndemnity

PRPy
FP 




100  
PR نرخ حق بیمه =

gP قیمت تضمینی یا مورد انتظوار =FP =

 حق بیمه عادالنه
هوای اجرایوی و   گوران بورای جبوران بخشوی از هزینوه     اکثر بیمه

همچنین در نظر گورفتن ضوریب اطمینوان بورای مقابلوه بوا خطورات        
( در نظور موی  13احتمالی، نرخ حق بیمه واقعی را با توجه به رابطوه ) 

 .(22)گیرند 

(13) 
9.0

FP
AP 

 
ها و اطالعات اولیه مربووط بوه عملکورد و    پس از جمع آوری داده

هوای تحوت کشوت    قیمت محصوالت کشاورزی و همچنین مسواحت 
محصوالت مورد نظر، سوطح درآمود بحرانوی محصووالت مختلوف از      

 ( محاسبه شد.15( و )14روابط )

(14) iii RPv ˆˆRe   

(15) iG vCOVv ReRe   

بینوی شوده هور کیلووگرم     قیمت پیش iP̂(، 15( و )14در روابط )

عملکرد در هکتار محصوول،   iR̂محصول،
ivRe   بینوی  درآمود پویش

ای و سطح پوشش بیمه COVشده برای هر هکتار محصول،
GvRe 

باشود. بورای تخموین رونود     سطح درآمد بحرانی یا تضمین شوده موی  
هوای  های متفاوتی از قبیول مودل رونود، مودل    عملکرد استان، از مدل

های سری زموانی ناپارامتریوک و مودل    سری زمانی رگرسیونی و مدل
میانگین متحرک استفاده شد و در نهایت از بوین آنهوا بهتورین مودل     

 لکرد انتخاب گردید. بینی عمجهت پیش
 

 نتایج و بحث

های قیموت جوو دیوم بور     همانطور که گفته شد سری زمانی داده
و عملکرد آن  (1394-95تا  1373-74سال ) 22حسب ریال به مدت 

-95توا   1362-63سوال )  32بوه مودت   بر حسب کیلوگرم در هکتوار  
هوای کشواورزی اسوتخراج شود.     در استان همدان از آمارناموه  (1394
 ییسوتا یاهوای قیموت جوو، بورای     (، در موورد داده 2ق با شوکل ) مطاب
از تبودیل لگواریتمی   کواکس،   -نموودار بواکس  با اسوتفاده از   انسیوار

 از تفاضول مرتبوه اول  ها استفاده شد و برای حذف روند موجود در داده
هور   متیق یزمان ینگار سر ینمودار همبستگ(، 3استفاده شد. شکل )

دهد. بوا  نشان می و حذف روند انسیوار ییستایبعد از ا را جو لوگرمیک
و  قرار گرفتوه  نانیخطوط در داخل بازه اطم یتمامتوجه به این شکل، 

 هاست. حاکی از ایستایی واریانس و حذف روند از داده
هوای عملکورد جوو،    (، در موورد داده 4همچنین مطابق با شوکل ) 

محاسوبه   5/0، دهد که مقدار بهینه نشان می کاکس -نمودار باکس

باشد. پوس بورای ایسوتا کوردن     می شده که نشان دهنده تبدیل 
هوا از  حذف رونود در داده  یبراها جذر گرفته شد. واریانس از تمام داده

 ینگار سر ینمودار همبستگ(، 5. شکل )تفاضل مرتبه اول استفاده شد
-نشان موی  و حذف روند انسیوار ییستایبعد از ا را جو ی عملکردزمان

 دهد.

 

 
 )سمت راست(سری زمانی داده های قيمت جو دیم نمودار روندکاکس )سمت چپ( و  -نمودار باکس -2شكل 

Figure 2- BOX-COX plot (left) and trend analysis plot (right) of fed barley time series price data 
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 نمودار همبستگی نگار سری زمانی قيمت هر کيلوگرم جو دیم بعد از ایستایی واریانس و حذف روند -3شكل 

Figure 3- Autocolorration function plot of time series price of fed barley (per kg) after variance stability and trend removal 

 

 
 مید سری زمانی داده های عملكرد جو )سمت راست( نمودار روندکاکس )سمت چپ( و  -نمودار باکس -4شكل 

Figure 4- BOX-COX plot (left) and trend analysis plot (right) of fed barley time series yield data 
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 همبستگی نگار سری زمانی عملكرد جو دیم بعد از ایستایی واریانس و حذف روندنمودار  -5شكل 

Figure 5- Autocolorration function plot of time series yield of fed barley after variance stability and trend removal 

 

هوای  پس از حذف رونود و اطمینوان از ایسوتایی واریوانس، مودل     
های زمانی قیمت و عملکورد  برای هر یک از سری ARIMAمختلف 

 اریو معهای محاسباتی بوا اسوتفاده از   با هم مقایسه شد و بهترین مدل
هوا بوه ترتیوب در    انتخاب شد. مشخصوات ایون مودل    (AIC) کیاکائ

30272421181512963

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

t (year)

Y
ie

ld
 (

K
g

/
h

a
)

MAPE 38

MAD 295

MSD 132989

s

Accuracy Measure

Actual

Fits

Variable

Trend Analysis Plot 

Linear Trend Model

Yt = 627 + 25.3*t

5.02.50.0-2.5-5.0

2500

2000

1500

1000

500

Lambda

S
tD

e
v

Lower CL Upper CL

Limit

Estimate 0.51

Lower CL -0.35

Upper CL 1.31

Rounded Value 0.50

(using 95.0% confidence)

Lambda

Box-Cox Plot 



 351    ی در استان همداندرآمد یمهب یبر اساس الگو یممحصول جو د یسکر یریتمد

( آورده شده است. در مورد قیموت چوون ضوریب    2( و )1های )جدول
ر نهایت تست نرمال شود. ددار نیست از مدل حذف میاول مدل معنی

هوای پیشونهادی نهوایی را    های قیمت و عملکرد، مدلبودن باقیمانده
 یید نمود.أت

 
 بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل پيشنهادی قيمت هر کيلوگرم جو دیم -1جدول 

Table 1- Investigating the significance of proposed model coefficients of fed barley price (per kg) 
 نوع مدل

Model type 
Coef SE Coef T P 

(1میانگین متحرک )  
MA(1) 

0.5934 0.3387 1.75 0.097 

(2میانگین متحرک )  
MA(2) 

0.9403 0.2476 3.8 0.001 

 ضریب ثابت
Constant 

0.072813 0.003795 19.19 0.000 

 

 بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل پيشنهادی عملكرد جو دیم -2جدول 
Table 2- Investigating the significance of proposed model coefficients of fed barley yield 

 نوع مدل
Model type 

Coef SE Coef T P 

(1اتورگرسیو )  
AR(1) 

 

-0.5464 0.1647 -3.32 0.003 

(2اتورگرسیو )  
AR(1) 

 

-0.5014 0.168 -2.98 0.01 

 ضریب ثابت
Constant 

 

1.017 1.218 0.83 0.41 

 
سپس بر اساس مدل منتخب، پیش بینوی عملکورد جوو دیوم بور      

( 6صورت گرفت. شوکل )  1396حسب کیلوگرم در هکتاردر سال آتی 
( 1397توا   1395سال آینده ) 3بینی عملکرد جو دیم برای نمودار پیش

یکووال و بووا اسووتفاده از موودل پیشوونهادی   راد یلبوور اسوواس تبوود را 
(2,1,0)ARIMA با انجوام تبودیل مجوذور روی ایون      دهد.نشان می

در  یلووگرم ک1476بوه مقودار    1396ها، عملکرد جو دیم در سوال  داده
 یلوگرمک 1420حدود  1395بینی شد. این عملکرد در سال پیش هکتار

بینی در محودوده اطمینوان   بود. طبق این شکل مقادیر پیش در هکتار
 درصد بوده که نشان دهنده کارایی مدل است. 95
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 پيش بينی عملكرد جو دیم بر اساس تبدیل رادیكال در سه سال آتی -6شكل 

Figure 6- Forecasting of fed barley yield Based on the radical transformation in the next three years 
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گفتوه  در نهایت اقدام به برآورد حق بیمه جو دیم بر اساس روابط 

ها گردید. ابتدا برای آشنایی با سطح بیموه  شده در بخش مواد و روش
های مربوط به وضعیت شده و میزان حق بیمه دریافتی در گذشته، داده

های اخیر مورد بررسوی قورار   بیمه محصول جو دیم بخصوص در سال
( نشان 3ها در جدول )گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این داده

است. بر اساس این نتایج، در پنج سال اخیر، از کل حق بیمه  داده شده
گر، ابتدا حدود صفر درصد و در یک سال اخیور  تعیین شده توسط بیمه

درصد آن توسط دولت بصورت یارانه پرداخت شده و بقیه  7/66حدود 
 مبلغ حق بیمه از کشاورز دریافت شده است.

 
 1389-1393های مدان در فاصله سالوضعيت بيمه محصول جو دیم استان ه -3جدول 

Table 3- Fed barley insurance status in Hamedan province in between years (2010- 2014) 

 سال آبی
Watery 

year 

ه تعداد افراد بيم

 گذار
Number of 

insured 

persons 

سطح بيمه شده 

 )هكتار(
Insured Area 

(ha) 

ریال(ميانگين حق بيمه دریافتی )هزار   
Average premium received (Thousand Rials) یارانه درصد 

 (%) پرداختی

Percentage 

of subsidy 

paid (%) 

سهم بيمه 

 گذار

The share of 

the insurer 

 سهم دولت )یارانه(

The share of the 

Government 

(Subsidy) 

کل حق بيمه 

 دریافتی

Total premium 

received 

 

1388-89 4806 22156.1 592486.2 0 592486.2 0.0 

1389-90 6189 26112.9 1305645 1462322.4 2767967.4 52.8 

1390-91 7495 34497.45 1724872.5 1931857.2 3656729.7 52.8 

1391-92 3345 24804.4 1240220 1389046.4 2629266.4 52.8 

1392-93 1313 9935.7 496785 556399.2 539784 66.7 

 
ها بیان شد، میزان درآمد بر اساس آنچه که در بخش مواد و روش

بینی شده و حق بیمه عادالنه محصول جو دیم در سوال  تضمینی پیش
( در سطوح پوشوش مختلوف، بور حسوب ریوال در هکتوار       1396آتی )

در اصل سطح  ( آورده شده است.4محاسبه شد که نتایج آن در جدول)
محصول مورد نظور   یمهاسبه حق بمح یمورد استفاده برا هایپوشش
لذا  باشد.میمحصول  یسکر یریتمد یدرصد( برا 80و  70، 60، 50)

 یایموه هرچه سطح پوشوش ب  (،4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول )

ای کوه کشواورز بایود پرداخوت کنود      یابد مقدار حوق بیموه  یم یشافزا
ا کوه در  چر .شودیمحصول کمتر م یسکدر اصل ر یابد اماافزایش می
درصد  80تواند یکشاورز م (درصد 80 باالتر )بطور مثال سطح پوشش

. اما در سوطوح پوشوش   یدگر طلب نمایمهوارده را از شرکت ب تخسارا
خسوارات   یوزان چوون م  یابود یمو  یشمحصوول افوزا   یسکتر، ریینپا

 گر کمتر خواهد بود.یمهتوسط شرکت ب یپرداخت

 
 

بينی شده )حق بيمه عادالنه( برای جو دیم در سطوح پوشش مختلف با اعمال رابطه قيمت و عملكرد در سال ميانگين غرامت های پيش  -4جدول 

1396 
Table 4- Average of predicted compensation (Justly premium) for fed barley in Different cover level with Apply price and 

yield relationship (in 2017) 

ش )%(سطح پوش  

Coverage level (%) 
50 60 70 80 

در هکتار( الیشده )ر ینیب شیپ ینیدرآمد تضم  

Forecasted Guaranteed Income (Rials/ha) 
7258500 8710200 10161900 11613600 

 حق بیمه عادالنه )ریال در هکتار(
Justly premium (Rials/ha) 

42371.9 122972.9 288375.8 580106.3 

 
ن بر اساس تعریف بیمه عملکردی، که مبنای محاسبه حق همچنی

گور بخصووص صوندوق بیموه     هوای بیموه  بیمه در بسویاری از ارگوان  
محصوالت کشاورزی است، میزان حق بیمه واقعی محصول جوو دیوم   

( در سطوح پوشش مختلوف، بور حسوب ریوال در     1396در سال آتی )
 ه شده است. ( نشان داد7هکتار محاسبه شد که نتایج آن در شکل )
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برای  9/0درصدی و ضریب مدیریتی  71ميزان حق بيمه واقعی با سطوح پوشش مختلف بدون اعمال رابطه قيمت و عملكرد، یارانه  -7شكل 

 بر اساس مدل بيمه عملكردی 1396محصول جو دیم در سال 

Figure 7- Real premium with Different cover level Without Apply price and yield relationship, 71% subsidy and 

management coefficient 0.9 for fed barley (in 2017) base on yield insurance model 
 
ز طرفی بر اساس بیمه درآمدی و در نظر گورفتن عودم قطعیوت    ا

باشد، مقدار حق بیمه واقعی بینی که مد نظر این تحقیق میمدل پیش
( در سطوح پوشش مختلوف، بور   1396ول جو دیم در سال آتی )محص

( نشوان  8حسب ریال در هکتار محاسبه شد کوه نتوایج آن در شوکل )   
 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای محصول ب 9/0درصدی و ضریب مدیریتی  71ميزان حق بيمه واقعی با سطوح پوشش مختلف با اعمال رابطه قيمت و عملكرد، یارانه  -8شكل 

 بر اساس مدل بيمه درآمدی 1396جو دیم در سال 

Figure 8- Real insurance with Different cover level With Apply price and yield relationship, 71% subsidy and management 

coefficient 0.9 for fed barley (in 2017) base on income insurance model 
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(، مقایسه نتایج حاصل از مدل بیموه  8( و )7های )شکلمطابق با 

درآمدی با بیمه عملکردی حاکی از برتری مدل بیمه درآمدی بر بیموه  
عملکردی از نظر مقدار حوق بیموه پرداختوی در هور یوک از سوطوح       

شود با توجه به محدودیت منابع ای دارد. این امر باع  میپوشش بیمه
با همان منابع مالی ثابت، تعداد بیشتری مالی دولت در پرداخت یارانه، 

ای قرار گیرنود. همچنوین بوه    از کشاورزان تحت پوشش خدمات بیمه
دلیل پرداخت حق بیمه کمتر توسوط کشواورز در هور سوطح پوشوش      

ها تمایل بیشوتری بوه   ای، کشاورزان بخصوص قشر کم درآمد آنبیمه
حاصل  یجبا نتا جینتا یناای نشان خواهند داد. استفاده از خدمات بیمه

 یقاتو تحق یم( در خصوص نخود د24) رادیانیو ک یزدانی یقاتاز تحق
 ( در مورد محصول پنبه مطابقت دارد.10و همکاران ) ینفرز

 

 گيرینتيجه

های زمانی قیمت محصول جوو در  با استفاده از نتایج تحلیل سری
بینوی گردیود. همچنوین    ، ریوال پویش  10706، حودود  1396سال آتی 

کیلوگرم  1476میزان  1396لکرد محصول جو دیم برای سال آتی عم
سازی درآمد واقعوی کشواورزان بوه    بینی گردید. با شبیهدر هکتار پیش

هوزار بوار تکورار در اجورای مودل       10روش مونت کارلو و با توجه به 
شوده قابول پرداخوت )حوق      ینیبیشپ یهاغرامت یانگینمبینی، پیش
، برای محصوول جوو دیوم در سوطح     1396ی در سال آت عادالنه( یمهب

 9/122972، 9/42371درصد به ترتیب  80و  70، 60، 50های پوشش
 ریال در هکتار محاسبه شد.  3/580106و  8/288375، 

میزان حق بیمه واقعی یکبار به روش بیمه عملکردی بدون اعمال 
 رابطه قیمت و عملکرد و یکبار به روش بیمه درآمدی با اعمال رابطوه 

محاسبه شد. بر این اساس میزان حق  1396قیمت و عملکرد در سال 
بیمه واقعی محصول جو دیم به روش بیمه عملکردی و بدون اعموال  

درصد به  80و  70، 60، 50رابطه قیمت و عملکرد، در سطوح پوشش 
ریوال در   4/668566 و 4/331905، 141131، 5/48503ترتیب برابور  

 71قدار با کسر یارانوه دولتوی بوه میوزان     هکتار محاسبه شد. از این م

ای کووه کشوواورز بایوود پرداخووت کنوود بووه  درصوود، سووهم حووق بیمووه 
ریووال خواهوود  9/220626و  8/109528، 2/46573، 1/16006ترتیووب

بود. از طرفی میزان حق بیمه واقعی محصول جو دیم بوه روش بیموه   
، 60، 50درآمدی و با اعمال رابطه قیمت و عملکرد، در سطوح پوشش 

و  6/320417، 5/136636، 9/47079درصد به ترتیب برابور   80و  70
ریال در هکتار محاسبه شد که از این مقدار با کسر یارانوه   6/644562

ای که کشاورز باید پرداخت درصد، سهم حق بیمه 71دولتی به میزان 
ریوال   6/212705و  8/105737، 1/45090، 4/15536کند به ترتیوب  
 خواهد بود. 
نتایج نشان داد مقدار حق بیمه محاسباتی جوو دیوم در روش    این

الگوی بیمه درآمدی کمتر از روش بیمه عملکردی است که بوا توجوه   
به ریسک و خطرپذیری محصوالت دیم، اعمال الگوی بیمه درآمودی  
باع  استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنوین بور اسواس ایون     

رسیدن به درک درستی از اثر هم گر با الگوی پیشنهادی، شرکت بیمه
پذیری زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان

 یون ا یوت اهمبیشتری در سطوح پوشش مختلف پیشونهاد خواهود داد.   
 بینوی یشپو  یهوا یوت است که با در نظر گرفتن عودم قطع  ینمطالعه ا

شورکت   یوار را در اخت اییمهو عملکرد، سطوح مختلف پوشش ب یمتق
را بور اسواس    یمختلفو  هوای ینهو گز دهدیو کشاورزان قرار م گریمهب

یمو  یشونهاد محصوول پ  یسکر یریتمد یبرا یایمهسطوح پوشش ب
اسوت   یسکمرتبط با سطح ر یکه به نوع ش. انتخاب سطح پوشدهد

عملکورد   یوزان به عهده کشاورز است و کشاورز بر اساس درآمدها و م
لوذا   کند.یش مورد نظر را انتخاب ماز سطوح پوش یکیمحصول خود 

شود از بیموه درآمودی بوا در    با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می
بینوی قیموت و عملکورد    های ناشوی از پویش  نظر گرفتن عدم قطعیت

محصول بجای بیمه عملکردی استفاده گردد. چورا کوه باعو  اقبوال     
گور  بیموه هوای  بیشتر کشاورزان و مدیریت بهتر ریسک توسط شرکت

  خواهد شد.
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