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 .1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -92/02/05 :تاریخ تصویب)93/07/29 :

چکیده
یکی از ویژگیهای مهم کشاورزی -که کشاورزان با آنها روبهرو میشوند -سطح باالی ریسکهای تولیدی،
بازاری و مالی است .برنامهها ،سیاستها و اقدامات مختلفی به کاهش این ریسکها کمک میکنند ،اما
کشاورزان برنامههایی را ترجیح میدهند که موجب کاهش ریسک و افزایش سطح درآمد میشوند .بیمة
محصوالت ،یکی از بهترین این برنامههاست .هدف مطالعة حاضر این است که بهترین گزینة قرارداد بیمة
تکمیلی محصول پستة شهرستان رفسنجان را از دیدگاه پستهکاران تعیین کند .از اینرو ،درآمد خالص در هکتار
برای گزینههای مختلف بیمة تکمیلی پسته در منطقة رفسنجان شبیهسازی و بهترین گزینه براساس معیارهای
برتری تصادفی تعیین شد .برای این هدف ،از دادههای سری زمانی مربوط به دورة زمانی  ،1389 -1384قیمت،
عملکرد ،هزینة تولید در هکتار ،حق بیمه و غرامت در هکتار استفاده شد .مطابق نتایج ،سه گزینة بیمة تکمیلی
پسته بر گزینة نداشتن بیمه ،برتری تصادفی درجة یک را به نمایش گذاشتند .همچنین براساس نتایج برتری
تصادفی با توجه به یک تابع ،برای پستهکارانی که ریسکگریزی پایینی دارند ،گزینة سوم بیمه و برای
پستهکارانی که ریسکگریزی باالیی دارند ،گزینة دوم بیمه مناسبتر است.
واژههای کلیدی :پسته ،رفسنجان ،گزینههای بیمة تکمیلی ،معیارهای برتری تصادفی.
مقدمه
بهرهبرداران کشاورزی بهمنظور مهار یا حداقلکردن خطرهای
فعالیتهایشان ،با توجه به امکانات موجود ،از طیف تقریباً
وسیعی از برنامههای گوناگون استفاده میکنند .به
باور  ،(2004) Hardaker et al.منظور از مدیریت ریسک،
استفاده از روشها ،ابزار و سیاستهای گوناگون برای کاهش
آثار منفی انواع گوناگون مخاطرات است.
کشاورزان با درپیشگرفتن روشهایی مانند تنوع
محصوالت کشاورزی ،انعقاد قرارداد بیمه ،تولید محصوالت
دارای قیمت تضمینی ،کاشت توأم محصوالت مکمل ،رعایت
اصل انعطافپذیری در تهیة نهادهها و همچنین نگهداری
* نویسندة مسئول:

مقداری ذخیرة مالی برای مواقع ضروری ،مخاطرات را بین
محصوالت و گزینههای مختلف تقسیم میکنند و درنهایت آن
را کاهش میدهند ( .)Skees et al., 1997در دهههای اخیر،
صاحبنظران و سیاستمداران بسیاری از کشورهای درحال
توسعه و توسعهیافته ،از بیمة محصوالت کشاورزی حمایت
کردهاند ( .)Hardaker et al., 2004بیمة محصوالت کشاورزی،
با افزایش ریسکپذیری بهرهبرداران و افزایش احساس امنیت
کشاورزان ،زمینة الزم را برای استفادة مناسب و کارا از عوامل
تولید ،سرمایهگذاری برای استفاده از فناوری نوین ،افزایش
بهرهوری در بخش کشاورزی ،کاهش نوسانات در تولید
محصوالت کشاورزی و کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان
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فراهم میآورد ( .)Salami & Ahmadabadi, 2001در تمام
برنامههای بیمه ،روند بهگونهای است که شرکت بیمهگر
درصدد دریافت حق بیمة باال و پرداخت غرامت پایین است،
اما درمقابل ،فردی که برای بیمهشدن مراجعه میکند در پی
پرداخت حق بیمة پایین و دریافت غرامت باالست .ممکن
است برنامههای بیمه از نظر هزینه اثربخش بهنظر برسند،
البته درصورتیکه تغییرات ،درآمد تولیدکننده یا احتمال
کاهش عایدی خالص تولیدکننده را کاهش دهند .همچنین،
تولیدکننده ممکن است یک برنامة بیمه را از نظر هزینه
اثربخش بداند ،البته درصورتیکه مقدار غرامت دریافتی از
مقدار حق بیمة پرداختی بیشتر باشد ،با واردکردن حق بیمه
و غرامت در عایدی خالصی که نصیب کشاورز میشود،
میتوان بهنحوی اثربخشی هزینة برنامة بیمه را بررسی کرد.
شهرستان رفسنجان در استان کرمان ،مهمترین محل
تولید پسته در ایران محسوب میشود .این شهرستان ،با
مساحت بالغبر  80هزار هکتار ،حدود  29درصد از کل سطح
زیر کشت پستة استان را دارد )Kerman Agricultural
 .(Institution, 2011دو نوع بیمة عمومی و تکمیلی برای
محصول پسته در شهرستان رفسنجان موجود است که هریک
پنج گزینه قرارداد را پیش روی بیمه قرار میدهند .بیمة
عمومی محصول پسته ،خطرهای متعددی را پوشش میدهد.
این خطرها شامل سیل ،تگرگ ،زلزله ،سرما ،یخبندان ،توفان،
گرمازدگی در زمان تلقیح و بارندگی بیموقع در زمان تلقیح
است .بیمة تکمیلی عالوهبر عوامل خطر ذکرشده ،عوامل
دیگری مانند تأمیننشدن نیاز سرمایی ،نوسانات دمایی و
گرمازدگی میوه را نیز پوشش میدهد .از میان گزینههای
قرارداد بیمه ،گزینة  1حق بیمة کمتر و غرامت پایینتری را
دربرمیگیرد و هرچه گزینهها به سمت گزینة  5میرود ،حق
بیمه و تعهد غرامت نیز بیشتر میشود .در شهرستان
رفسنجان ،حدود  1درصد سطح زیرکشت پستة بیمهشده ،زیر
پوشش بیمة عمومی و  99درصد آن زیر پوشش بیمة تکمیلی
است .سهم هریک از گزینههای بیمة تکمیلی در پوشش باغها
به اینصورت است که گزینة دو بیمة تکمیلی  50/6درصد،
گزینة یک بیمة تکمیلی  37/36درصد ،گزینة سه بیمة
تکمیلی  10/74درصد ،گزینة چهار بیمة تکمیلی  0/3درصد
است و باغ زیر پوشش گزینة پنج بیمة تکمیلی در منطقة
مورد نظر وجود ندارد ( Agriculture Insurance Fund,
.)Kerman province
حال پرسشهای اساسی این است که آیا بیمة محصول

پسته ،ریسک درآمد را کاهش و عایدی خالص پستهکار را
افزایش میدهد؟ کدام گزینة قرارداد بیمة تکمیلی بیشتر از
سایر گزینهها این قابلیت را دارد؟ از اینرو ،در مطالعة حاضر
سعی بر این است که بهترین گزینة قرارداد بیمة تکمیلی
محصول پسته در شهرستان رفسنجان تعیین شود ،زیرا
پستهکار گزینهای را انتخاب میکند که ریسک درآمد را
کاهش دهد و درآمد خالص بیشتری را نصیب او کند .شایان
ذکر است که سه گزینة اول ،دوم و سوم در این مطالعه
تحلیل میشوند ،زیرا سهم گزینة چهار بیمة تکمیلی بسیار
اندک ( 0/3درصد) است و گزینة پنج نیز در منطقة مورد
مطالعه هرگز انتخاب نشده است .از اینرو ،این دو گزینة بیمة
تکمیلی از تحلیل کنار گذاشته میشوند.
در حوزة مقایسة انواع بیمه ،فعالیتهای مختلفی صورت
گرفته است (1992) Turvey .در مطالعهای ،بیمههای درآمد،
قیمت و محصول را بررسی کرد و مدلهایی را برای
اندازهگیری حق بیمة آنها ارائه داد .براساس نتایج ،حق بیمة
پرداختی در طرح بیمة درآمدی ،بهعلت وجود همبستگی
منفی بین قیمت و عملکرد ،کمتر از دو طرح دیگر است؛
بنابراین ،طرح بیمة درآمد ،عایدی خالص بیشتری برای
کشاورز بهوجود میآورد(2007) Sannikova & Bokusheva .
در مطالعهای دو ابزار بیمه از جمله بیمة آبوهوا و عملکرد را
در زمینة کارایی آنها در کاهش ریسک آبوهوای مزارع
منطقة جلگة روسیه ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که
بیمة عملکرد منطقه موجب کاهش ریسک میشود و برای
کشاورز مناسبتر است (2005) Falsafian et al. .تأثیر انواع
مختلف بیمه شامل بیمة هزینه ،عملکرد و درآمد بر الگوی
کشت کشاورزان را با استفاده از روش برنامهریزی توأم با
ریسک تارگت موتاد بررسی کردند.
 (2010) Valvekar et al.در مطالعهای ،یک راهبرد
(استراتژی) بهینه ارائه کردند تا مشخص شود که چگونه یک
تولیدکنندة شیر میتواند برنامة بیمة بازده برنامهای را برای
کمککردن به مدیریت تغییرات درآمد خالص خود ،یکپارچه
کند (2011) Valvekar et al. .در مطالعهای دیگر ،اثر متقابل
و فعل و انفعال بین ترجیحات ریسکی تولیدکنندگان،
گزینههای قرارداد بیمه و کمکهای مالی را بر تعیین پوشش
برنامة بیمة بهینه بررسی کردند .در این مطالعه ،تجزیه و
تحلیل در یک چارچوب مطلوبیت انتظاری و با استفاده از
شبیهسازی صورت گرفت .نتایج نشان داد سطح پوشش
بیمهای بهینه بهطور معنیداری با سطح ریسکگریزی در
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مالیاتهای پایین افزایش مییابد ،اما با افزایش سطح مالیات،
سطح ریسکگریزی اثر کمتری بر پوشش بیمهای بهینه
میگذارد .همچنین ،در مالیاتها و سطوح ریسکگریزی
مشابه ،کمکهای مالی حق بیمه ،پوشش بیمهای بهینه را
افزایش میدهد.
در مطالعة حاضر ،با استفاده از شبیهسازی تصادفی به
بررسی بهترین گزینة قرارداد بیمه پرداخته میشود .مدلهای
اقتصادی فراوانی برای توزیع متغیرهای خروجی از قبیل بازده
خالص ،از شبیهسازی استفاده کردهاند ( ;Coble et al., 2003
Valvekar et al., 2010; Valvekar et al., 2011; Khalili,
 .)2011تفاوت مطالعة حاضر با مطالعات گذشتة خارجی در این

است که در این پژوهش ،میان گزینههای مربوط به یک نوع
بیمه ،شبیهسازی و مقایسه صورت میگیرد .حال آنکه در
مطالعات خارجی گذشته ،سطوح تحت پوشش بیمه و انواع
بیمه شامل بیمة درآمدی ،بازده برنامهای و بیمة عملکرد
مقایسه شدهاند.
در ایران ،در زمینة بیمة محصول پسته ،مطالعات اندکی
صورت گرفته است .از آن میان میتوان به مطالعات Abdollahi
 (2002) Ezat Abadi & Najafiو & Abdollahi Ezat Abadi
 (2007) Eslamlooianاشاره کرد .مزیت این مطالعه در مقایسه
با مطالعات قبلی این است که هریک از گزینههای قرارداد بیمة
محصول پسته بهتنهایی بررسی میشوند و این امر بیمهگر را در
انتخاب گزینة مناسب بیمه و بیمهگزار را در ایجاد گزینههای
بیمة سودآورتر یاری میکند .در مطالعة Abdollahi Ezat
 ،(2002) Abadi & Najafiبهطورکلی بر نقش بیمه در کاهش
نوسانات درآمدی پستهکاران اشاره شده است.
روش تحقیق
در راستای تعیین بهترین گزینة قرارداد بیمه ،برای ایجاد
توزیع احتمال درآمد خالص تحت برنامههای بیمة محصول،
برای تحلیل اثربخشی برنامة بیمه بر پستهکاران مورد نظر ،از
شبیهسازی استفاده شد .مدل شبیهسازی ،از چهار قسمت
تشکیل میشود .1 :دادههای ورودی (شامل حق بیمه و هزینة
تولید) و متغیرهای تصادفی (شامل قیمت و عملکرد
محصوالت و غرامت پرداختی) .2 ،برآورد پارامترها برای
متغیرهای تصادفی بهمنظور شبیهسازی .3 ،شبیهسازی
گزینهها یا سناریوهای بیمه و  .4شبیهسازی مدل (که برای
اینمنظور متغیرهای معین و تصادفی در شبیهسازی استفاده
و توزیع درآمد خالص برای سناریوها ایجاد میشود).
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در این مطالعه ،برای تعیین بهترین گزینة بیمة محصول
پسته ،چهار سناریو بررسی میشوند :سناریوی اول ،نپذیرفتن
بیمه؛ سناریوی دوم ،گزینة یک بیمة تکمیلی محصول؛
سناریوی سوم ،گزینة دو بیمة تکمیلی محصول و سناریوی
چهارم ،گزینة سه بیمة تکمیلی محصول پسته .از اینرو،
بهترین گزینه از میان چهار سناریوی بیانشده تعیین شد .در
گام نخست ،دادههای ورودی شامل هزینههای تولید و تعرفة
اعالمشده برای حق بیمه و متغیرهای تصادفی شامل عملکرد،
قیمت محصوالت و غرامت پرداختی بیمه ،وارد نرمافزار
 SIMETARشدند .سپس با استفاده از توزیع احتمال تجربی
چندمتغیره ( MVEPD: Multivariate Empirical
 ،)Probability Distributionبه برآورد متغیرهای تصادفی
پرداخته شد .توزیع احتمال تجربی چندمتغیره زمانی کاربرد
دارد که بیش از یک متغیر تصادفی در مدل وجود داشته
باشد و این متغیرهای آماری ،به یکدیگر وابسته باشند .توزیع
احتمال تجربی چندمتغیره ،اجازة استفاده از توزیعهای
غیرنرمال را میدهد .اگر همبستگی میان متغیرها نادیده
گرفته شود ،نتایج شبیهسازیشده ،اریب میشود .همچنین،
این روش زمانی بهکار میرود که بین شش تا ده مشاهدة
تاریخی برای هریک از متغیرهای تصادفی وجود داشته باشد
( .)Richardson, 2008این توزیع ،متغیرهای تصادفی موجود
را به دو جزء قطعی (  ) x̂ itو غیرقطعی (  ) eitتقسیم میکند:
()1
x̂it  xi
eit  xit  xˆ it

که  x iمیانگین ارزش دادههای تاریخی هریک از متغیرهای
تصادفی و  x itدادههای هریک از متغیرهای تصادفی در طول
زمان ( )tاست i .بیانگر متغیر تصادفی مورد نظر و  tبیانگر
طول مدت دادههاست .تغییر نسبی هر مشاهده بهصورت زیر
بهدست آمد:
()2
Dit  eit / xˆ it
تغییرات نسبی محاسبهشده در طول زمان ،از حداقل به
حداکثر مرتب و میزان حداقل و حداکثر استخراج شد و سپس
احتماالت مربوط به هر مشاهده بهصورت زیر تعیین شد:
()3
P(min Dit ) 0
P(Di1)  (1 / T)0 / 5

)P(Di2 )  (1 / T)  P(Di1

) P(Di3 )  (1 / T)  P(Di2
...
P(max Dit )  1
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درنهایت ،ماتریس همبستگی میان متغیرهای تصادفی
استخراج شد و سپس با استفاده از تابع احتمال محاسبهشده و
ماتریس همبستگی متغیرهای تصادفی استخراجشده ،انحرافهای
استاندارد یکنواخت همبسته ( CUSD: Correlated Uniform
 )Standard Deviatesبرای هر متغیر تصادفی محاسبه شد .سپس
انحراف تصادفی تجربی ()EMP: Empirical random deviate
محاسبه و این میزان در میانگین دادههای متغیر تصادفی ضرب و
با آن جمع شد .درپایان ،درآمد خالص هر سناریو براساس
میانگین دادههای متغیرهای ورودی و مقادیر برآوردشدة
متغیرهای تصادفی محاسبه شد که از طریق توزیع احتمال
تجربی چندمتغیره بهدست آمد .بهمنظور محاسبة درآمد خالص،
ابتدا عملکرد برآوردشده ،در قیمت برآوردشده ضرب و میانگین
هزینة تولید از آنها کسر شد و در گام نهایی ،میانگین حق بیمة
پرداختی کسر و غرامت دریافتی برآوردشده افزوده شد؛ بنابراین،
از متغیرهای تصادفی و معین برای محاسبة متغیرهای خروجی
کلیدی ( )KOV: Key output variablesاستفاده شد .در مطالعة
جاری ،متغیرهای خروجی کلیدی شامل موارد زیر است:
 .1درآمد خالص در هکتار برای سناریوی نداشتن بیمه؛
 .2درآمد خالص در هکتار برای سناریوی گزینة یک بیمة
تکمیلی محصول پسته؛
 .3درآمد خالص در هکتار برای سناریوی گزینة دو بیمة
تکمیلی محصول پسته؛
 .4درآمد خالص در هکتار برای سناریوی گزینة چهار
بیمة تکمیلی محصول پسته؛
پس از بهدستآوردن متغیرهای خروجی کلیدی،
شبیهسازی با صد تکرار برای هر سناریو صورت گرفت .سپس
بهمنظور انتخاب بهترین سناریو ،از دادههای شبیهسازیشدة
درآمد خالص در هر هکتار برای هر سناریو (متغیرهای
خروجی کلیدی) استفاده شد .درادامه ،تابع چگالی تجمعی
( )CDF: Cumulative distribution functionارزش درآمد
خالص در هکتار برای هر سناریو ایجاد و سپس سناریوها
رتبهبندی شدند.
زمانیکه نتوان ترجیحات ریسکی را بهطور دقیق تعیین
کرد ،استفاده از معیارهای برتری تصادفی برای رتبهبندی
مفید است؛ بنابراین ،در این مطالعه از این معیارها برای
رتبهبندی گزینههای بیمه استفاده شد .قواعد کارای تصادفی
از طریق مقایسة هر دو زوج از توابع توزیع احتمال تجمعی
( )CDFنتایج فعالیتهای مختلف صورت گرفت .در زیر،
برتری تصادفی درجة یک (FSD: First degree stochastic

) ،dominanceبرتری تصادفی درجة دو ( SSD: Second

 )degree stochastic dominanceو برتری تصادفی با توجه به
یک تابع ( SDRF: Stochastic dominance with respect to
 )a functionتشریح میشود .مزیت استفاده از این روشها
این است که نیازی به داشتن ترجیحات تصمیمگیرندگان
وجود ندارد ،اما فرضها در این روشها ،محدودیتهایی را
بهوجود میآورد.
برتری تصادفی درجة یک ()FSD

درمورد اصول و روش کاربرد معیار برتری تصادفی درجة یک
و برتری تصادفی درجة دو ،بهطور مبسوط در مطالعات
گذشته بحث شده است ( .)Hardaker et al., 2004محدودیت
اعمالشده بر تابع مطلوبیت در  ،FSDبهطور ساده این است
که تصمیمگیرندگان برای معیار سود ،دارای مطلوبیت نهایی
مثبتاند (بیشتر بر کمتر ترجیح دارد)؛ بنابراین ،برای دو
فعالیت  Aو  ،Bهریک با یک توزیع احتمال نتایج ،بهترتیب از
طریق توابع توزیع تجمعی  FA  X و  FB  X تعریف شده
است .براساس معیار  A ،FSDبر  Bبرتری دارد ،درصورتیکه
برای تمام Xها ،رابطة زیر با حداقل یک نابرابری اکید برقرار
باشد (:)Hardaker et al., 2004
()4
FA  X   FB  X 
معیار  FSDبرای هر دو گروه از تصمیمگیرندگان
(ریسکگریز و ریسکپذیر) بهکار گرفته میشود.
برتری تصادفی درجة دو ()SSD
معیار برتری تصادفی درجة دو ( ،)SSDریسکگریزی را برای
تمام تصمیمگیرندگان درنظر میگیرد .این امر بیانگر اعمال
محدودیت اضافی بر تابع مطلوبیت ،در مقایسه با  FSDاست.
فرض میشود که تابع مطلوبیت در دامنة دادهشده نهتنها
یکنواخت افزایشی نیست ،بلکه اکیداً مقعر است .این فرضیات
داللت بر آن دارد که دامنة ضریب ریسکگریزی مطلق از
 0  r(X)  است .هرچند توانایی تفکیک  SSDاز FSD
بیشتر است ،ممکن است هنوز چندین فعالیت را در مجموعه،
کارا باقی گذارد .اگر رابطة زیر برقرار باشد ،گزینة  Gبر H
ترجیح داده میشود (:)Hardaker et al., 2004
()5

FH  X  dx

x





FG  X  dx 

x
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برتری تصادفی با توجه به یک تابع ()SDRF
هرچند معیار  SSDبیشتر از  FSDتوانایی تفکیک گزینه را
دارد ،ممکن است در بسیاری از کاربردهای عملی ،توان
تفکیکپذیری کافی نداشته باشد .در این زمینه ،قاعدة برتری
تصادفی تعمیمیافته پیشنهاد شده است که اغلب ،برتری
تصادفی با توجه به یک تابع ( )SDRFنامیده میشود .اگر
ضریب ریسکگریزی مطلق گروهی از تصمیمگیرندگان بین
 r1  X تا  r2  X قرار داشته باشد ،تمام آنها  Aرا بر B
ترجیح میدهند .درصورتیکه مطلوبیت ) U(Xکه رابطة
)6

 FA  X   FB  X  U  X  dx

x





را با توجه به رابطة
()7
r1  X  U  X  / U  X  r2  X 
حداقل میکند ،مثبت باشد ،گزینة  Aاز گزینة  Bبرتر است.
اگر این حداقل منفی باشد A ،بر  Bبرتری ندارد .در این
حالت ،برای بررسی اینکه آیا  Bبر  Aبرتری خواهد داشت یا
خیر ،باید حداقل رابطة

 FB  X   FA  X  U  X  dx

()8
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با توجه به رابطة  7محاسبه شود .اگر حداقل مثبت باشد،
 Bبر  Aبرتری دارد .اگر حداقل دوباره منفی شود ،هر دو گزینه
در مجموعة کارا قرار دارند و معیار  SDRFاین دو گزینه را از
یکدیگر تفکیک نمیکند (.)Hardaker et al., 2004
دادههای مورد نیاز این مطالعه مربوط به دورة زمانی
 1389 -1384است که در آن ،میزان حق بیمه و غرامت
گزینههای مختلف بیمه ،بهازای هر واحد محصول از صندوق
بیمة محصوالت کشاورزی استان کرمان و دادههای مربوط به
قیمت ،عملکرد و هزینة تولید نیز از سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمان استخراج شدند.
نتایج و بحث
ابتدا باید متغیرهای تصادفی مطالعه برآورد شوند که نحوة برآورد
آنها در روش تحقیق توضیح داده شد .جدول  ،1میزان برآورد
متغیرهای تصادفی قیمت ،عملکرد و غرامتهای پرداختی
صندوق بیمه را برای هریک از گزینههای بیمه نشان میدهد.

جدول  .1پارامترهای برآوردی متغیرهای تصادفی
متغیرهای تصادفی

قیمت
عملکرد
غرامت پرداختی گزینة یک
غرامت پرداختی گزینة دو
غرامت پرداختی گزینة سه

*

( CUSDانحرافات استاندارد یکنواخت همبسته) ( EMPانحراف تصادفی تجربی) (میانگین دادهها) ()EMP+1

-0/105
-0/171
-0/437
-0/635
0/522

0/436
0/347
0/315
0/033
0/803

50399/89
448/36
1،312،676
1،435،448
8،419،299

مأخذ :یافتههای تحقیق

در این مطالعه ،چهار سناریوی نداشتن بیمه ،بیمة
تکمیلی گزینة یک ،بیمة تکمیلی گزینة دو و بیمة تکمیلی
گزینة سه درنظر گرفته شدند که در سناریوی اول ،متغیرهای
حق بیمه و غرامت پرداختی ،در محاسبة درآمد خالص کاربرد
نداشتند ،اما در سناریوهای بعدی ،متغیرهای حق بیمه و
غرامت پرداختی گزینههای مختلف بیمه ،در محاسبة درآمد
خالص کاربرد داشتند .برای هر سناریو ،یک متغیر خروجی
کلیدی ) -(KOVکه همان درآمد خالص در هکتار هر سناریو
است -براساس پارامترهای برآوردشدة متغیرهای تصادفی و
میانگین دادههای متغیرهای ورودی یا معین بهدست آمد که
نتایج آن در جدول  2مشاهده میشود .سپس از متغیرهای

کلیدی بهدستآمده ،شبیهسازی با صد تکرار صورت گرفت.
خالصة آماری نتایج شبیهسازی با صد تکرار از چهار سناریوی
بیانشده در جدول  3میآید.
جدول  .2درآمد خالص برآوردشدة هر سناریو
سناریو

درآمد خالص در هکتار (متغیر خروجی کلیدی)

نداشتن بیمه

956474/3

گزینة یک

1255817

گزینة دو

926922/6

گزینة سه

7373133

مأخذ :یافتههای تحقیق
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جدول  .3خالصة آماری نتایج شبیهسازی درآمد خالص در هکتار سناریوها
سناریو

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نداشتن بیمه

8،431،290

14،669،462

-11،417،088

46،080،185

گزینة یک

9،691،732

14،742،533

-11،443،406

50،646،224

گزینة دو

10،916،827

14،469،435

-9،848،435

50،210،200

گزینة سه

12،037،472

15،517،321

-10،791،405

56،396،087

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج جدول  3نشان میدهد بیشترین میانگین درآمد
خالص در هکتار بهترتیب مربوط به گزینة سه بیمة تکمیلی،
گزینة دو بیمة تکمیلی ،گزینة یک بیمة تکمیلی و نداشتن
بیمه است ،درحالیکه ترتیب انحراف معیار از کمتر به بیشتر
بهصورت گزینة دو بیمه ،نداشتن بیمه ،گزینة یک و گزینة
سوم بیمه است .با استفاده از میانگین درآمد خالص و انحراف
معیار میتوان نتیجهای کلی ارائه داد؛ یعنی در همین ابتدا
میتوان گفت بیمهکردن بر بیمهنکردن محصول پسته
ارجحیت دارد .دستهبندی براساس میانگین و انحراف معیار،
سناریوها را با استفاده از تخمینهای نقطهای رتبهبندی
میکند که توضیحات کاملی در زمینة توزیع متغیرهای
خروجی کلیدی ) (KOVنمیدهد؛ بنابراین ،تابع چگالی
تجمعی ) )CDFارزش درآمد خالص در هکتار شبیهسازیشده

برای هر سناریو ایجاد میشود و سپس رتبهبندی آنها صورت
میگیرد .زمانیکه نتوان ترجیحات ریسکی را بهصورت دقیق
تعیین کرد ،استفاده از معیارهای برتری تصادفی برای
رتبهبندی مفید است .مزیت این روشهای رتبهبندی بهدلیل
مشارکت ترجیحات تصمیمگیرندگان برای ریسک است .با
توجه به یک تابع ،روش رتبهبندی مبتنیبر ترجیحات
ناشناخته و نتایج حاصل از مدل شبیهسازی را میتوان به
صورتهای برتری تصادفی درجة اول ،برتری تصادفی درجة
دوم و برتری تصادفی بیان کرد .منحنی  ،CDFاین امکان را
فراهم میکند تا ریسک نسبی هر توزیع از درآمد خالص ،با
یکدیگر مقایسه شود .این منحنی ،احتماالت را از صفر تا یک
روی محور عمودی و ارزش درآمد خالص در هکتار را روی
محور افقی ترسیم میکند.

نمودار  .1تابع توزیع تجمعی سناریوها

رتبهبندی سناریوها براساس برتری تصادفی درجة یک

فرضی که در زمینة روش برتری تصادفی درجة یک مطرح است،
این است که تصمیمساز دارای مطلوبیت نهایی مثبت است.
قاعدة رتبهبندی سرانگشتی سناریوها با استفاده از این روش به
اینصورت است که هرچه تابع توزیع تجمعی سناریویی به سمت

راست متمایلتر یا بهعبارتی پایینتر باشد ،غالبتر است .اگر
توزیع تجمعی سناریوها یکدیگر را قطع کنند ،نمیتوان براساس
این روش سناریوها را با هم مقایسه کرد .نتایج رتبهبندی
سناریوها با استفاده از معیار برتری تصادفی درجة یک ) (FSDدر
جدول  4مشاهده میشود.
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جدول  .4نتایج FSD
سناریو

نداشتن بیمه
گزینة یک
گزینة دو
گزینة سه

نداشتن بیمه گزینة یک

0
+
+
+

0
؟
؟

گزینة دو

گزینة سه

؟
؟
؟

؟
؟
؟

 +نمایانگر غلبة سناریوی ردیف بر ستون
 نمایانگر غلبة سناریوی ستون بر ردیف؟ نمایانگر نامشخصبودن

نتایج جدول  4بیانگر آن است که سناریوهای گزینة یک
بیمه ،گزینة دو بیمه و گزینة سه بیمه بر نداشتن بیمه ترجیح
داده میشوند ،اما نمیتوان میان گزینههای بیمه تمایزی قائل
شد ،زیرا توزیعهای تجمعی آنها یکدیگر را قطع میکنند.
پس مطابق این معیار ،بیمهکردن بر بیمهنکردن محصول
ارجحیت دارد.
رتبهبندی سناریوها براساس معیار برتری تصادفی درجة دو

زمانیکه منحنیهای توزیع تجمعی آلترناتیوهای ریسک یکدیگر
را قطع کنند ،نمیتوان براساس معیار برتری تصادفی درجة یک
) (FSDرتبهبندی کرد .از اینرو ،میتوان در چنین شرایطی از
معیار برتری تصادفی درجة دو استفاده کرد ،اما محدودیت
اضافیای که باید برای تابع مطلوبیت تصمیمگیرندگان درنظر
گرفته شود ،این است که عالوهبر مثبتبودن مشتق مرتبة اول،
منفیبودن مشتق مرتبة دوم ضروری است؛ بنابراین ،معیار برتری
تصادفی درجة دو ،در مقایسه با معیار برتری تصادفی درجة یک،
توان بیشتری در رتبهبندی (تمایز) سناریوها دارد ،اما محدودیت
بیشتری بر تابع مطلوبیت تصمیمگیرندگان میافزاید .نتایج
رتبهبندی سناریوها براساس معیار برتری تصادفی درجة دو در
جدول  5میآید:
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نتایج جدول نشان میدهد ترتیب ارجحیت سناریوها به
صورت گزینة سه بیمه ،گزینة دو بیمه ،گزینة یک بیمه و
نداشتن بیمه است؛ بنابراین ،این معیار عالوهبراینکه بین بیمه
کردن و نداشتن بیمة محصول ،بیمهکردن محصول را ارجح
میداند ،میان گزینههای بیمه نیز رتبهبندی و تمایزی انجام
داده است .از آنجاکه این معیار ،دامنة ریسکگریزی را
بهصورت  0  r(X)  تعریف میکند ،میتوان نتیجه گرفت
افراد ریسکگریز ،گزینة سوم بیمه را بر سایر گزینهها ارجح
میدانند.
رتبهبندی سناریوها براساس معیار برتری تصادفی با توجه به
یک تابع

معیار برتری تصادفی با توجه به یک تابع ،قویترین توان
ممیزی را بین معیارهایی دارد که تابهحال دربارة آنها بحث
شد .شیوة اجرایی آن بهاین صورت است که یک کرانه برای
ضریب ریسکگریزی مطلق ( RAC: Risk aversion absolute
 )coefficientدر چارچوب تحلیل ،برتری تصادفی درجة دو را
معرفی میکند .از اینرو ،این معیار بیشترین محدودیت را نیز
دارد .در این مطالعه ،برای هر دو دامنة ضریب ریسکگریزی
پایین و باال ،یک آلترناتیو ریسکی ارجح محاسبه شد که نتایج
آن در جدول  6میآید.
نتایج جدول  6نشان میدهد در میان تصمیمگیرندگان با
ضریب ریسکگریزی پایین (  ،)0  r  X   0 / 00004باالترین
ارجحیت مربوط به گزینة سه بیمه و سپس گزینههای دو ،یک و
نداشتن بیمه است و در میان تصمیمگیرندگان با ضریب
ریسکگریزی باال (  ،) r(X) 0 / 00004گزینة دو بیمه
بیشترین ارجحیت را دارد .پس از آن ،گزینة سه و نداشتن بیمه
ارجحاند و گزینة یک بیمه نیز دارای کمترین ارجحیت است.
جدول  .6نتایج SDRF

جدول  .5نتایج SSD
سناریو

نداشتن بیمه
گزینة یک
گزینة دو
گزینة سه

نداشتن بیمه گزینة یک

0
+
+
+

0
+
+

 +نمایانگر غلبة سناریوی ردیف بر ستون
 نمایانگر غلبة سناریوی ستون بر ردیف؟ نمایانگر نامشخصبودن

گزینة دو

گزینة سه

0
+

0

رتبهبندی

0  r(X)  0 / 00004

r(X)  0 / 00004

بیشترین ارجحیت
دومین ارجح
سومین ارجح
آخرین ارجح

گزینة سه
گزینة دو
گزینة یک
نداشتن بیمه

گزینة دو
گزینة سه
نداشتن بیمه
گزینة یک

مأخذ :یافتههای تحقیق

بهطورکلی ،زمانیکه فرض مطلوبیت نهایی مثبت (مشتق
مرتبة اول مثبت) برای تصمیمگیرندگان درنظر گرفته شد،
براساس معیار ( FSDبرتری تصادفی درجة یک) ،بیمهکردن بر
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بیمهنکردن ارجحیت یافت ،اما میان گزینههای بیمه تمایزی
صورت نگرفت .سپس فرض مشتق مرتبة دوم منفی
(ریسکگریزی تصمیمگیرندگان) نیز اضافه شد و رتبهبندی
براساس معیار ( SSDبرتری تصادفی درجة دو) -که معیاری
قویتر است -انجام گرفت .برایناساس ،سناریوی گزینة سه بیمه
بیشترین ارجحیت را دارد و سناریوهای گزینة دو ،گزینة یک و
نداشتن بیمه در رتبههای بعدی قرار میگیرند .در پایان نیز،
فرض تعیین کرانة ریسکگریزی به فرضهای قبلی اضافه شد و
براساس معیار ( SDRFبرتری تصادفی با توجه به یک تابع)،
رتبهبندی صورت گرفت .براساس نتایج ،در ریسکگریزی پایین،
ترتیب ارجحیت سناریوها بهصورت گزینة سه بیمه ،گزینة دو
بیمه ،گزینة یک بیمه و نداشتن بیمه است ،اما در ریسکگریزی
باال ،ترتیب ارجحیت سناریوها تغییر میکند و بهصورت گزینة دو
بیمه ،گزینة سه بیمه ،نداشتن بیمه و گزینة یک بیمه میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج نشان میدهد بیمهکردن محصول پسته ،ریسک درآمد را
کاهش و سطح درآمد پستهکار را افزایش میدهد .همچنین،
برای پستهکارانی که ریسکگریزی پایینی دارند ،گزینة سه بیمه
و برای پستهکارانی که ریسکگریزی باالیی دارند ،گزینة دو بیمه
مناسبتر است ،اما از آنجاکه اکثر پستهکاران منطقة مورد
مطالعه براساس یافتههای مطالعة (2014) Mirzaei & Zibaei
ریسکگریزی کمی دارند ،انتخاب گزینة سه بیمه توصیه میشود
که باالترین گزینة موجود است؛ بهعبارتی ،گزینههای باالتر بیمة
تکمیلی پسته ،بهدلیل تعهد پرداخت غرامت باالتر بهتر ،ریسک
درآمدی را کاهش و سطح درآمد را افزایش میدهند .این نتایج
از نظام بیمة پسته در بزرگترین منطقة تولید پسته در ایران ،از
یکطرف دولتمردان و برنامهریزان را به سوی ایجاد گزینهها و
سیستمهای کارآمد بیمه رهنمون میکند و از طرف دیگر،
پستهکاران را در انتخاب گزینة مناسب بیمه یاری میرساند.
هرچند بیمة محصول ،بهویژه در گزینههای قرارداد باالتر ،ریسک
درآمد پستهکاران را کاهش و سطح درآمد آنها را افزایش
میدهد ،باغهای کمی زیر پوشش بیمه بهویژه در گزینههای
باالتر آن قرار دارند .از اینرو ،میتوان فهمید که نظام بیمة این

محصول در منطقة رفسنجان کارآمد نیست .بهطورکلی ،میتوان
پیشنهادهای زیر را در راستای جذب بیشتر پستهکاران به بیمة
تکمیلی پسته ،بهویژه در زمینة گزینههای باالتر آن ارائه کرد:
 .1ازآنجاکه طبق نتایج شبیهسازی سناریوها ،میتوان نتیجه
گرفت که گزینة یک بیمه برای درجة ریسکگریزی باال،
بهعنوان بدترین سناریو انتخاب شد ،پیشنهاد میشود این
گزینه از طرح قرارداد بیمه حذف شود ،زیرا نه بهنفع
پستهکار است و نه بهدلیل حق بیمة بسیار پایین ،سودی را
برای بیمهگر به ارمغان میآورد.
 .2هرچند گزینههای باالتر بیمه ،بیشترین عایدی را برای
پستهکاران دارد ،درصد کمی از باغها زیر پوشش گزینة سه
بیمه هستند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود صندوق بیمه و
کارشناسان آن با تبلیغ و ترویج مناسب ،باغداران را به سمت
این گزینهها تشویق و ترغیب کنند و باغدار را از عواید این
گزینه آگاه سازند .همچنین ،باید با ارائة تسهیالت الزم به
پستهکاران ،به آنها در راستای تأمین منابع مالی برای
پرداخت حق بیمة محصول کمک کنند ،زیرا این گزینه
بهدلیل حق بیمة باال بهنفع صندوق بیمه نیز است.
 .3توصیه میشود کارشناسان بیمه در پیشنهاد گزینة
بیمه ،گزینههای باالتر را درنظر بگیرند و برای پرداخت
کمتر غرامت ،گزینههای پایین را پیشنهاد نکنند ،زیرا
در بیمة محصول پستة منطقة رفسنجان ،کارشناسان
بیمه ،گزینهای را براساس عملکرد باغ به پستهکار
پیشنهاد میکنند و پستهکار ،حق انتخاب گزینة باالتر از
گزینة پیشنهادی کارشناس را ندارد ،اما گزینة پایینتر
از گزینة پیشنهادی را میتواند انتخاب کند و از آنجاکه
کارشناس برای پرداخت کمتر غرامت ،گزینههای پایین
را به پستهکار پیشنهاد میکند ،گزینههای باالتر ،کمتر
انتخاب میشوند ( ;Abdollahi Ezat abadi, 2002
.)Mirzaei & Zibaei, 2014
 .4پیشنهاد میشود صندوق بیمه ،پیچیدگیهای اداری را
کاهش دهد و با پرداخت بهموقع غرامت ،پستهکاران را به
سمت بیمه و بهویژه بیمة گزینههای باالتر رهنمون کند.
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