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 چكيده:

 فعاليت و ها گيري تصميم و است ريسكي فعاليتي عمدتاً يافته، توسعه كمتر كشورهاي در خصوص به كشاورزي

به باور بسياري از اقتصاد دانان  دارد. قرار آن مختلف هاي جنبه و ها پديده تاثير تحت معموالً بهره برداران، هاي
كشاورزي بيمه محصوالت كشاورزي يكي از مناسبترين راهكارها براي مقابله با اين ريسك در جهت كمك به 

با درآمد كشاورزان و متقابالً اقتصاد روستا است. بنابراين در اين مطالعه ضمن بررسي وضعيت بيمه شهرستان بهشهر 
 به طراحي الگوي بهينه زراعي در جهت ارتقا وضعيت كشاورزانموتاد  –ضي تارگت ريزي ريااستفاده روش برنامه

اعمال هريك از بيمه هاي قيمت، عملكرد و درآمد بر كه پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داد  شهرستان بهشهر
قيم وجود دارد. روي الگوي بهينه كشت تأثير گذاشته و آن را تغيير مي دهد. بين ريسك و بازدهي رابطه مست

بطوريكه با افزايش ريسك، مقدار درآمد نيز افزايش پيدا كرده و محصوالتي كه نوسان بيشتري در سودآوري 
  (ريسك) دارند، جايگزين سايرين مي شوند و در الگوي كشت زمين بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.

 موتاد، شهرستان بهشهر –كلمات كليدي: بيمه محصوالت كشاورزي، الگوي بهينه، تارگت 
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 مقدمه:

، نقش تامين غذا و امنيت غذايي بر پايه منابع به دليل برخورداري از رشد مستمر و پايدار اقتصاديبخش كشاورزي 
بازدهي سرمايه، ارزآوري، ارزبري كمتر، ايجاد عدالت اجتماعي در همچنين حفاظت از منابع پايه توليد، ، داخلي

4F(فيتا از اهميت ويژه اي بر خوردار استقياس با ساير بخش هاي اقتصادي كشور 

-سرمايهبا اين وجود  .)2006، 5

و  گذاري در بخش كشاورزي به دليل ماهيت خطر پذيري ناشي از بي ثباتي طبيعت و قطعيت نداشتن شرايط جوي
نيازمند امنيت و تضمين در برابر ريسكهاي  ،توليدكنندگان ديدن زيان و مزرعه درآمدهاي در ثبات بودنعدتاً قا

به گونه اي كه اين نهادها  موجب نگراني نهادهاي اعتبار دهنده به كشاورزي مي شود،اين مخاطرات  موجود است.
بيابند، از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز اغلب هايي براي كاهش خطر باز پرداخت وامهاي خود  درصددند راه حل

هاي كم خطر به كار گيرند حتي اگر منافع كمتري براي خود و جامعه هاي خود را در زمينهترجيح مي دهند سرمايه
لذا استفاده از ابزار عمومي به منظور كم كردن ريسك از طريق توزيع آن در ميان بهره برداران  به همراه داشته باشد.

 از بسياري حتي و توسعه حال در كشورهاي اكثر در ).1377(تركماني، گاه خاص و اهميت فراوان دارد جاي

دانشمندان و سياستگذاران را به تهيه راهكاري مناسب در جهت كاهش ريسك اين  يافته، كشورهاي توسعه
در جهت كم راهكارها  مناسبترين بيمه محصوالت كشاورزي يكي از  ).1377(تركماني،  مخاطرات وا داشته است

 سيستم بين دربه عبارتي ديگر مي باشد. كردن ريسك ناشي از مخاطرات براي توسعه هر چه پايدارتر كشاورزي 

 بيمه آنها، هاي زيان و خسارات جبران و دامداري كشاورزي، بخش كنندگان توليد از حمايت مختلف هاي

 و توليدكنندگان مالي منابع از حمايت جهت مناسب حمايتي يابزارها از يكي عنوان به كشاورزي محصوالت

 مورد اقتصاد كشورها علوم نظران صاحب بين از طبيعي، و قهري حوادث بروز هنگام در ها بخش اين گذارانسرمايه

 توسعه و حال توسعه در كشورهاي اكثر دامداري و كشاورزي مختلف هاي نظام در و است گرفته قرار جدي تاكيد

 ).1375(تركماني،  شود مي اعمال جهان يافته

 و اصلي عوامل ازتوان گفته كه، در رابطه با اهميت الگوي كشت و رابطه آن با بيمه محصوالت كشاورزي مي
 استفاده در اقليم و خاك به توانمندي توجه با كاشت، مناسب الگوي تعيين كشاورزي، پايدار توسعه شده شناخته

 امري طبيعي منابع تربيش از تخريب جلوگيري و محصول توليد افزايش براي سرمايه و آب خاك، منابع از بهينه

 اقتصادي، شرايط به توجه اراضي، استعداد شناخت به اتكاء با جزء كاشت مناسب الگوي است. ايجاد ضروري

 بهره زمينه در جديدي هاي ديدگاه و مفاهيم اخير هاي سال بود. در نخواهد ميسر دقيق جامع نگري و اجتماعي

 سنتي كشاورزي عمليات در ناخودآگاه ها ديدگاه اين كه است، شده مطرح كشاورزي در توليدات منابع از برداري

 مزرعه ريزي برنامه قديمي هاي مدل در ريسك به توجهي ). بي1389جهاد كشاورزي،  وزارتاست ( بوده نهفته

 سود ريسك، كاهش با است.  متفاوت دهند مي انجام كشاورزانعمل  در چه آن با كه شده نتايجي باعث اغلب

 دهند. در در تن كمتر ناخالص سود به تا ناچارند گريز ريسك كه كشاورزان معني بدين يابد. مي كاهش نيز ناخالص

 داريم. به قرار ريسك عدم شرايط در گويي كه گيرد مي صورت طوري منابع تخصيص بيمه طرح وجود صورت

                                                           
٥ . The Federation of International Trade Association  (FITA) 



 رفتار طوري توليد سطح و ها مصرف نهاده ميزان و نوع انتخاب در تا دهد مي را اجازه آنها به بيمه ديگر عبارت

 )1383فلسفيان،  و (تركماني هستند خنثي ريسك گويي كه نمايند

چه در خارج و چـه در داخـل انجـام     زيادي در رابطه بيمه محصوالت كشاورزي و مقابله با ريسك مطالعاتي
 شود.گرفته در زير به چند مطالعه اشاره مي

 كردنـد.  بررسـي  ريسكي توافقي ريزي برنامه از استفاده با كشاورزان مخاطره به گرايش ،)1383صبوحي ( و تركماني

 و انتظـاري  كـردن بـازده   حداكثر اهداف با منظوره چند ريزي برنامه غالب در موتاد مدل كارگيري به با مطالعه اين در
 ابتـدا  ايـن راسـتا،   در گرديد.  تعيين مطالعه مورد زارعين گريزي ريسك ضريب بازده، انحراف ميانگين كردن حداقل

آمـده   بدسـت  نتـايج  شـد. طبـق   مشـخص  توافقي مجموعه توافقي، ريزي برنامه استفاده با سپس و تعيين كارا مجموع
)، مزيت هاي استفاده از انواع 1383تركماني و فلسفيان ( .باشد مي باال مطالعه مورد زارعين اكثر گريزي ريسك سطح

بيمه را با استفاده از روش برنامه ريزي توأم با ريسك موتاد هدف را بررسي كردند. نتايج مطالعه نشان داد كه به كـار  
تن بيمه درآمد، ريسك پـذيري زارعـان   گرفتن بيمه باعث تغيير الگوي بهينه كشت مي شود. در اين رابطه با بكارگرف

افزايش يافت و آن ها به كشت محصوالت با ريسك باالتر تشويق شدند. به طور كلـي نتـايج بدسـت آمـده از ايـن      
مطالعه حاكي از آن بود كه استفاده از بيمه درآمدي براي محصوالت با نوسـان قيمتـي بـاال، بسـيار مناسـب و داراي      

تأثير ريسك بر الگوي بهينه بهره برداران منطقه ورامين بـا    )، در مطالعه اي،1378اليي (تركماني و ك مزيت مي باشد.
مقايسه روش هاي برنامه ريزي رياضي توأم با ريسك موتاد و تارگت موتاد بررسي نمودنـد. در ايـن مطالعـه نشـان     

ه ريـزي خطـي معمـولي يكسـان     دادند كه در باالترين ريسك ممكن، نتايج هر سه مدل موتاد، تارگت موتاد و برنامـ 
است و با افزايش ريسك، مدل هاي توأم با ريسك، تمايل به جايگزين كردن محصوالت داراي بازده انتظاري بـاالتر  

 الگـوي  تعيـين  به خود مطالعه در )،1387شاهي ( حسن (مانند ذرت دانه اي و پياز) به جاي ديگر محصوالت دارند.

 محصـوالت  كشـت  بهينه الگوي تحقيق اين در ريسك پرداخت وجود شرايط رد زراعي محصوالت (اقتصادي) بهينه

 موتـاد  هـاي  مـدل  از حاصـل  نتـايج  با، آن سپس نتايج و گرديد تعيين موتاد – هدف مدل با ارسنجان شهرستان براي

 شرايط تحت بهينه مدل  60مدل، حدود  تخمين پس وي  .است شده مقايسه 2درجه   و خطي ريزي برنامه پيشرفته،

 نمـود. نتـايج   بـرآورد  را و ريسك بازده بين اي رابطه رگرسيون، روش با سپس و تعيين متفاوت هاي هدف و ريسك

 كشـت  زيـر  سـطح  باالرفتن ريسـك  با همچنين و دارد وجود مستقيم رابطه بازده و ريسك بين كه داد نشان مطالعات

 .نمايد مي تغيير بررسي مورد محصوالت

)، در مطالعه اي درباره كارايي كشاورزان اتيوپي در مقياس كوچك بر اين باورنـد كـه   1993(بلت و همكاران 
با تخصيص منابع به صورت مطلوب و بهينه مي توان به بهبود امكانات توليد و درآمد كمك كرد. در ايـن بررسـي از   

5Fابزارهاي تحليلي برنامه ريزي خطي

6Fو روش موتاد 6

كه اسـاس افـزايش درآمـد خـالص     استفاده شد. نتايج نشان داد  7
نقدي مزارع در راستاي تخصيص كاراي منابع موجود به همراه به كارگيري فـن آوري نـوين امكـان پـذير اسـت. از      
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سوي ديگر زارعان كوچك با تخصيص بهينه منابع نه تنها به افزايش درآمد نقدي خود كمـك مـي كننـد، بلكـه مـي      
)، با استفاده از مدل حداكثر سـازي برنامـه ريـزي خطـي و     2000انگل (والدرما و  توانند سبب كاهش ريسك شوند.

مدل برنامه ريزي ريسكي تارگت موتاد به بررسي استراتژي ها در مديريت بهينه مزارع پرورش ميگـو در هنـدوراس   
شـتمل  با در نظر گرفتن ريسك پرداختند. داده هاي مورد نياز در اين تحقيق از سه شركت تعاوني پرورش ميگو كه م

بدست آمد. در اين تحقيق فرض شد كه مديران  1997-1999حوضچه پرورش ميگو بود در طي سال هاي  1004بر 
فعاليت توليدي براي هر ماه از سال، يكي را انتخاب كنند. اين گزينه ها بـر اسـاس سـه فـاكتور،      18مي تواننداز بين 

با يكـديگر اخـتالف داشـتند. نتـايج حاصـل از بـه        تراكم ميگوها در حوضچه، طول مدت رشد و ميزان رژيم غذايي
كارگيري مدل هاي برنامه ريزي خطي (در مرحله اول) و مدل ريسكي تارگت موتاد (در مرحله دوم) براي مـديريت  

فعاليت توليدي نشان داد كه مديران اين مزارع مي توانند بـدون   18كارآيي مزارع پرورش ميگو با در نظر گرفتن اين 
 ه مزارع را تغيير دهند، با اعمال مديريت صحيح و به كارگيري منابع موجود به سودي بـاالتر دسـت يابنـد.   آنكه انداز

)، در منطقه ساوانا در آفريقا به منظور ارزيابي ريسك، برنامه ريزي ساده ريسكي را به كـار  2002آدسينا و همكاران (
خرده پا در منطقه تعيين كند. اين مطالعه نشان داد كه با  بردند تا آثار ريسكي قيمت و عملكرد را بر درآمد كشاورزان

 )، نـوع 2004والدو ( ايريميـا  در نظر گرفتن ريسك قيمت و عملكرد، احتمال افزايش درآمد كشاورزان وجـود دارد. 

 وي .است كرده تعيين تارگت موتاد ريزي برنامه روش از استفاده با آالباما در بادام و پنبه مزرعه دو براي را بيمه بهينه

 و محصـول  خطر بيمه تمام نشده، بيمه هاي فعاليت شامل كه است كرده وارد خود هاي برنامه در مختلفي هاي گزينه
 اين از يكي كه براي است اين از حاكي تحقيق اين از حاصل نتايج باشند مي مختلف پوششي سطوح در درآمدي بيمه

 كاهنـده  پوششـي بيشـتر،   سطوح سمت به حركت ديگري، براي و شده ريسك كاهش باعث بودن، بيمه بدون مزارع،

اعتقاد دارند كه با توجه بـه سياسـت اخيـر اصـالح اراضـي، كشـاورزان       )، 2010هانسن و فراهان ( .باشد مي ريسك
اروپايي بطور فزاينده اي در معرض خطرات ناشي از نوسانات قيمتـي محصوالتشـان قـرار دارنـد و نيـاز بـه اتخـاذ        

است تا اين نوسانات با يك ثبات قيمتي و به دنبال آن يك ثبات نسبي درآمدي، جايگزين گـردد. ايـن    سياست هايي
محققين با استفاده از روش هاي شبيه سازي شده ي عددي در چارچوب برنامه ريزي رياضـي، اثـرات ايجـاد طـرح     

در منـاطق مختلـف،    بيمه درآمدي بر روي سود ناخالص و الگوي تخصيص زمين زراعـي محصـوالت قابـل كشـت    
بررسي نمودند. نتايج نشان مي دهد كه كشاورزان دو منطقه از سه منطقه كشاورزي مورد مطالعه در صورتي كه بيمـه  
درآمدي محصول گندم زمستانه براي آن ها در دسترس باشد، مي بايسـت بـا توجـه بـه ميـزان زمينـي كـه بـه آنهـا          

   سود بيشتري كسب نمايند. اختصاص داده شده و البته انتظار نيز مي رود،

با استفاده از برنامه ريزي توأم با ريسك تارگت موتاد، الگوي بهينـه كشـت    است در مطالعه حاضر سعي شده
 براي محصوالت منتخب شامل گندم آبي، گندم ديم، برنج و كلزا در استان مازندران، تعيين شود.

 مواد و روش:

استفاده از برنامه ريزي خطي به عنوان روشي جهت انجام محاسبات مربوط به تصميم گيري در مورد فعاليت 
هاي اقتصادي كه داراي محدوديت هاي خطي و ثابت است به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين 



ر حائز اهميت است در نظر گرفته مسئله نبود حتميت كه در تصميم گيري كشاورزان براي طراحي كشت بسيا مدل،
مدل تارگت موتاد از ديد نظري، تقريب مطمئن تري نسبت به مدل موتاد را براي  ).1375( تركماني،  نشده است

 ).1983برنامه ريزي توأم با ريسك فراهم مي آورد (تاور، 

 مدل رياضي تارگت موتاد به صورت زير نوشته مي شود:

       
  E(Z) = ∑ Cii Xi                                                                                                                           (2)  

Subject to                                 
∑ aiji Xi ≤ bi         j = 1, … , m                                                                                               (3)  
T − ∑ Crii Xi − Yr ≤ 0                           r = 1, … , s                                                              (4) 
∑ Prr Yr = D                            D = 0 → M                                                                             (5) 

Xi , Yr ≥ 0                                                                                                                                    (6) 
 E (z) ،بازده انتظاري طرح  Ci  بازده انتظاري رشته فعاليتi،  Xi ،aij   نيازهاي فني رشته فعاليتi  براي منابعj ،bj  

به  Tانحراف از  r ،Yrبراي هر سال  iبازده رشته فعاليت  Criسطح بازده هدف،  j ،Tسطح منابع يا محدوديت 
تعداد  T ،mمقدار مطلق انحراف منفي انتظاري از  r ،Dاحتمال وقوع براي هر سال  r ،Prسمت پايين براي هر سال 

) حداكثر 2يك عدد بزرگ است. در اين مدل، تساوي ( Mتعداد وضعيت ها يا سال ها و  Sمحدوديت هاي منابع، 
) درآمد يك 4) بيان كننده محدوديت هاي فني است.همچنين تساوي (3كننده بازده انتظاري طرح است و تساوي (

 Yrباشد، اين تفاوت از طريق متغيير  Tاندازه گيري مي كند. اگر اين درآمد كمتر از هدف  rطرح را در وضعيت 
  Pr) انحرافات منفي را پس از وزن دار كردن آن ها به وسيله احتمال وقوع  6) مي شود. تساوي (5وارد تساوي (

 ايجاد مي كند. Tرا براي مقدار معيني از  Vو  Eجمع مي كند. اين فرمولبندي، مجموعه جوابهاي كاراي 

ون بيمـه محصـوالت   ايران از جمله كشورهايي است كه طرح بيمه زراعي در مقياس ملي اجرا مـي كنـد. قـان   
در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد. در اين قـانون بـاال بـردن سـطح درآمـد       1/3/1362كشاورزي در تاريخ 

كشاورزان در راًس اهداف بيمه قرار داشته و كاستن از عدم تعادل درآمد در بخـش كشـاورزي در مقايسـه بـا سـاير      
تئوري بيمه چارچوب خـود را   ).1381(عبدالهي عزت آبادي،  بخش هاي اقتصاد نيز از اهميت بسيار برخوردار است

از نظريه كالسيك رفتار در شرايط ريسك و عدم حتميت گرفته است. اين تئوري لزوماً انتخاب منطقي تحت شـرايط  
 در اين مطالعه تأكيد بر سه نوع بيمه عملكرد، قيمت و درآمد مي باشد، از ايـن رو بـه   را بيان مي كند. 7F۸عدم حتميت

 بررسي آنها پرداخته ايم.

 بيمه عملكرد

بيمه عملكرد به مجموعه سياست هايي اطالق مي شود كه خسارت هاي مربوط بـه شـرايط آب و هـوايي را    
). در بيمـه عملكـرد محصـول، غرامـت هنگـامي پرداخـت مـي شـود كـه          2009پوشش مي دهد (بيلزا و همكاران، 

                                                           
۸ . uncertainty 



حمايت قيمت در هنگام برداشت در هـر دو حالـت قيمـت واقعـي و     عملكردها پايين تر از سطح زير پوشش باشد. 
 ).1992انتظاري مي تواند كاهش عملكرد را جبران نمايد (تروي، 

 بيمه قيمت

اين نوع بيمه يك فضاي قيمتي، درصورتي كه قيمت واقعي پايين تر از قيمت هدف باشد، ايجاد مي كنـد. در  
پوشش درآمدي خاص با عملكرد ثابت و نـه عملكـرد واقعـي مربـوط،     اين نوع بيمه، حق بيمه ها تنها در يك سطح 

). الزم به ذكر است كه بيمه قيمتي، بوسيله قرار دادهاي اختيار معامله در بـازار اختيـار   1992وضع مي شوند (تروي، 
 ).2000معامله ايجاد مي گردد (هل، 

 بيمه درآمد 

نمايد. در نتيجه، مخاطراتي كه در  رد را مديريت ميبيمه درآمد به طور همزمان ريسك ناشي از قيمت و عملك
). ايـن نـوع   1992بيمة عملكرد تحت پوشش قرار مي گيرند، در قرارداد بيمة درآمد نيز مديريت مـي شـوند (تـروي،   

بيمه براي نخستين بار از سوي شركت فدرال آمريكا با نام بيمه حمايت هاي درآمدي گسترش پيدا نمود و بصـورت  
 زير تعريف گرديد:رابطه ساده 

Max [0, R- GR] = بيمه درآمد 

با توجه به اين رابطه فقـط  مي باشد.  درآمد ناخالص GRو  (مقدار ثابت) حداقل درآمد تضمين شده Rدر اين رابطه 
 يعني در صورتي به بيمه گذار غرامت پرداخت مي شود كه درآمد ناخالص از حداقل درآمد تضمين شده كمتر باشد،

R- GR > 0  ،1383(وزير زاده.( 

هـاي عملكـرد و قيمـت را بـه طـور       اي جديد است كـه نوسـان   هاي بيمه در واقع بيمة درآمدي يكي از طرح
دهد. فلسفة ايجاد بيمة درآمدي اين بوده است كه معموالً در اكثر كشورها هنگام بـروز خسـارت    زمان پوشش مي هم

گرفته كه موجب كاهش كـارائي   به طور موردي صورت مي هائي از ناحية كاهش عملكرد و يا كاهش قيمت پرداخت
ها بيمة درآمدي، به عنـوان   شده است. به همين منظور جهت به دست آوردن اين پرداخت ها مي ها و پرداخت سياست

روز بر تقاضاي  در آمريكا به صورت اوليه و ابتدائي عرضه شد كه روز به  1990اي، از سال  يك محصول جديد بيمه
 ).1994شود (گالبرا و ميرندا،  طرف كشاورزان افزوده ميآن از 

 محصوالت مورد بررسي در اين مطالعه شامل گندم آبي، گندم ديم، برنج و كلزا مي باشد.  

 نتايج و بحث:

تعيين الگوي بهينه بهره برداران كشاورزي، اهميت ويژه اي دارد. با اسـتفاده از ايـن الگـو مـي تـوان حـداكثر       
درآمد حاصل از مصرف معيني از نهاده ها و يا حداقل هزينه ايجاد تركيب خاصي از محصوالت را تعيين كرد. يكـي  

شد و با توجـه بـه سـودآوري هـر محصـول      از روش هاي تعيين الگوي كشت، روش برنامه ريزي خطي ساده مي با



الگويي را تعيين مي كند كه حداكثر درآمد و سودآوري را دارد. اكثـر كشـاورزان، خصوصـاً در كشـورهاي در حـال      
توسعه، ريسك گريز مي باشند، از طرف ديگر برنامه ريزي خطي در حالت حداكثر ريسك، سود را حداكثر مي كنـد.  

كشاورزان در پذيرش الگوي كشت به دست آمده ترديد كنند و آنرا مورد پذيرش قـرار  لذا اين امكان وجود دارد كه 
ندهند. براي حل اين مشكل، در روش برنامه ريزي موتاد و تارگت موتاد با توجه بـه درآمـدهاي انتظـاري و مقـدار     

 ريسك به تعيين الگوي كشت پرداخته شد.

در مدل تارگت موتاد، هدف حداكثر كردن كل بازده انتظاري مزرعه است. لذا، مقادير بـازده انتظـاري، كـه در    
واقع ميانگين بازده هاي هر محصول در طي چند سال است، بايستي در تابع هدف وارد شـود. بواسـطه برنامـه هـاي     

مدي، بيمه قيمت و بيمه عملكرد، كشاورزان بـا  مختلفي كه از اين روش ها به دست مي آيد و با وارد كردن بيمه درآ
گزينه هاي مختلفي از ريسك و درآمد انتظاري روبرو مي شوند و بر اساس مقادير ريسك كه در جداول زير توسـط  

 محاسبه شده و درآمد انتظاري، به پذيرش هر الگوي دلخواه مبادرت مي ورزند. LINGOنرم افزار 

 ايـن  عملـي  راه. است گير وقت و پرهزينه مطالعه مورد برداران بهره از كي هر براي جداگانه الگويي ساختن
 و هيـزل  پيشـنهادي  روش از اسـتفاده  با رو، اين از). 1986 نورتن، و هيزل( است نماينده مزرعه تعيين مطالعات نوع

 سـطح  نظـر  از همگـن  هـاي  بـرداري  بهره ناهمگن، مزارع تجمع از حاصل انحراف حذف منظور به ،)1986( نورتن
 فعاليـت  رشته از واحد هر توليد از حاصل انتظاري درآمد همچنين و مختلف منابع و امكانات به دسترسي تكنولوژي

 .گرديد تعيين نماينده مزرعه گيري ميانگين روش از استفاده با سپس و شد انتخاب ها

 ارائه الگوي بهينه كشت توأم با ريسك تارگت موتاد با اعمال بيمه قيمت •

توجه به مطالب گفته شده و با توجه به هدف و محـدوديت هـاي مـدل تارگـت موتـاد، ابتـدا بـه بررسـي         با 
  نشـان داده شـده   23-3و  22-3، 21-3ماتريس تارگت موتاد با اعمال بيمه قيمت پرداخته شـد. نتـايج در جـداول    

 است.  



 

هـد. همـانطوري كـه گفتـه شـد،      ماتريس مدل تارگت موتاد با اعمال بيمه قيمت را نشان مي د 21-3جدول 
هدف حداكثر كردن  كل بازده انتظاري مزرعه است. در اين ماتريس مقادير بازده انتظاري، كه در واقع ميانگين بـازده  
هاي هر محصول گندم آبي، گندم ديم، كلزا و برنج در طي پنج سال است، در تابع هـدف وارد شـده اسـت. در ايـن     

مين مورد نياز براي كشت يك هكتار از هر محصول، نيروي كار مورد نيـاز، كـل   مدل محدوديت تكنيكي شامل كل ز
آب مورد نياز، كل كود مورد نياز (ازته، فسفاته و پتاسه)، كل ماشين آالت مورد نياز و كل سرمايه مورد نياز براي هـر  



ود از آن منبـع در  كدام از محصوالت آورده شده است. سمت راست اين محدوديت ها بيـانگر حـداكثر مقـدار موجـ    
 منطقه مي باشد.

محدوديت مربوط به سال ها، مقادير بازده ناخالص محصوالت در سال هـاي مختلـف را محاسـبه مـي كنـد.      
براي به دست آوردن ميزان بازده ناخالص در حالتي كه بيمه قيمت مورد بررسي قرار مي گيرد، به صورت زير عمـل  

 مي كنيم:

 (درآمد ناخالص + ميزان غرامت) = بازده ناخالص -بيمه)  (مجموع هزينه هاي متغير + حق

براي به دست آوردن بازده ناخالص در اين حالت، ابتدا ميانگين عملكرد هر يك از محصوالت در طـي پـنج   
سال محاسبه شده و مقداري ثابت در نظر گرفته شد. در مرحله بعد، قيمت هر محصول طـي پـنج سـال در ميـانگين     

كرده و ميزان درآمد ناخالص محاسبه شد. در واقع در اين بررسي، ريسك عملكـرد را ثابـت در    عملكرد ثابت ضرب
نظر گرفته و ريسك قيمت اعمال شده است. اگر قيمت به دست آمده از قيمت هدف كمتـر باشـد، بايسـتي غرامـت     

شده را به دست آورده و بـه  تعلق گيرد. لذا اختالف بين قيمتي كه مدنظر بوده (قيمت مورد انتظار) و قيمت محاسبه 
همان ميزان، غرامت پرداخت مي شود. حق بيمه قيمت نيز از طريق منابع موجود در بانك كشاورزي و صندوق بيمه 

 محصوالت كشاورزي، قابل دسترس است.

از آنجا كه هر كشاورز مقداري از توليد را براي مصرف خود و خانواده، بعنوان بـذر بـراي سـال آينـده و در     
ي از مواقع به عنوان دستمزد كارگر نزد خود نگهداري مي نمايد، لذا محدوديت خود مصرفي براي گنـدم آبـي و   برخ

ديم و برنج وارد مدل شد. با وجود اينكه آمار دقيقي از ميزان اين محدوديت در دست نيست، در بررسي انجام شـده  
سطح زير كشت  4/0و برنج  2/0ن، براي محصول گندم و با استفاده از نظر كارشناسان منطقه و پرسش از بهره بردارا

 به عنوان محدوديت خود مصرفي در نظر گرفته شد.  

 ارائه الگوي بهينه كشت توأم با ريسك تارگت موتاد با اعمال بيمه عملكرد •

براي دستيابي به يكي ديگر از اهداف اصلي مطالعه، الگوي بهينه كشت با اسـتفاده از مـدل تارگـت موتـاد بـا      
، ماتريس مدل تارگت موتاد بـا اعمـال بيمـه عملكـرد را     22-3عمال بيمه عملكرد مورد بررسي قرار گرفت. جدول ا

 نشان مي دهد.



 

بيـان مـي شـود. امـا در ايـن       21-3، محدوديت هاي تكنيكي و خود مصرفي، مانند جـدول  22-3در جدول 
مقادير بازده ناخالص محصوالت در سال هـاي   وضعيت و با اعمال بيمه عملكرد، محدوديت هاي مربوط به سال، كه

 مختلف را محاسبه مي كند، به صورت زير بررسي گرديد:

 (درآمد ناخالص + ميزان غرامت) = بازده ناخالص -(مجموع هزينه هاي متغير + حق بيمه)



و بـرنج در  در اين حالت، براي به دست آوردن بازده ناخالص، ابتدا ميانگين قيمت براي هر كيلو گندم، كلـزا  
طي پنج سال محاسبه كرده و مقداري ثابت در نظر گرفته شد. سپس عملكرد هر هكتار از محصول طي پنج سـال در  
ميانگين قيمت  كه مقداري ثابت است، ضرب كرده و ميزان درآمد ناخالص محاسـبه شـد. در واقـع، ريسـك قيمـت      

كه عملكرد محاسبه شده از عملكرد هدف كمتـر   ثابت در نظر گرفته و ريسك عملكرد اعمال شده است. در صورتي
باشد، به اندازه اختالف بين دو عملكرد غرامت پرداخت مي شود. از طرفي حق بيمه عملكرد از طريق منابع موجـود  

 همانند بيمه قيمت، قابل حصول است.

 ارائه الگوي بهينه كشت توأم با ريسك تارگت موتاد با اعمال بيمه درآمدي •

و براي دستيابي به يكي ديگر از اهداف مطالعه، به بررسي تأثير بيمه درآمدي بـر روي الگـوي   در مرحله بعد 
 بهينه كشت پرداخته شد.

بيمه درآمدي يك الگوي جديد بيمه اي است كه عملكرد و قيمت را همزمان بيمه مـي كنـد. از خصوصـيات    
ه دليل بيمه كـردن همزمـان قيمـت و عملكـرد     جالب اين نوع بيمه، امكان استفاده از آن براي تركيب الگوي كشت ب

 پرداخته شد.   23-3است. در مطالعه حاضر ابتدا به بيان ماتريس مدل تارگت موتاد در جدول 

 بـازده  مقـادير  كه سال، به مربوط هاي ، محدوديت هاي تكنيكي و خود مصرفي، محدوديت23-3در جدول 
كند، نشان داده شده است. در اين بررسي، بيمه درآمدي بـه   مي محاسبه را مختلف هاي سال در محصوالت ناخالص

 بـه  نظـر . كـرد  مشـخص  را بيمه حق ابتدا بايد اي بيمه الگوي هر تدوين عنوان يك طرح جديد وارد مدل شد. براي
عملكردهـا   و هـا  قيمت بيني پيش آيند، مي شمار به تصادفي متغيرهاي درآمد بيمه در عملكرد هم و قيمت هم اينكه
ند پيچيده اي را مي طلبد كه در اين بين از همبستگي ميان قيمت و عملكرد در الگوي بيمه درآمد براي محصول فرآي

بـا  . كـرد  يـاد  تـوان  مـي  كشـت  الگوي يك در مختلف محصوالت خاص تا همبستگي ميان قيمت ها و عملكردهاي
توجه به اينكه بيمه درآمدي در كشور اجرا نمي شود، بنابراين مقدار حق بيمه و غرامت آن از منابع موجود (صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي و بانك كشاورزي) قابل حصول نيست. با استفاده از مدل شبيه سازي كه در فصل دوم به 

-3ل گندم، برنج و كلزا محاسبه گرديد كه در جـداول  توضيح آن پرداخته شد، مقدار حق بيمه درآمدي براي محصو
 ، قابل مالحظه است.    20-3و  3-19، 18

جهت برآورد محدوديت هاي مربوط به سال، مقادير بازده ناخـالص محصـوالت در سـال هـاي مختلـف بـا       
ر سـال مـورد   اعمال بيمه درآمد بررسي گرديد. در حالتي كه بيمه درآمدي اعمال شود، قيمت هريك از محصوالت د

نظر را در عملكرد همان سال ضرب كرده و درآمد هر سال به اين طريق محاسبه شد. با مقايسه درآمد محاسـبه شـده   
و درآمد هدف، مقدار اختالف دو درآمد را به دست آمد. در صورتيكه اين اختالف بين درآمدها منفي باشد، به همان 

، نشـان دهنـده مجمـوع حاصلضـرب انحرافـات منفـي در       Dدار ميزان غرامت پرداخت مي شود. در جداول فوق مق
 نيز بازده هدف را نشان مي دهد. Tاحتمال وقوع آن هاست و همان ريسك طرح به شمار مي آيد و 

 



 

 



 مقايسه و تحليل الگوي بهينه كشت با اعمال بيمه قيمت، عملكرد و درآمد •

، گندم ديم، كلـزا و بـرنج در سـه حالـت، بـا      نتايج حاصل از حل مدل تارگت موتاد براي محصول گندم آبي
 اعمال بيمه قيمت، بيمه عملكرد و بيمه درآمدي بررسي شد.  

 الگوي بهينه كشت تارگت موتاد با اعمال انواع بيمه-24-3جدول 

 اعمال بيمه درآمد اعمال بيمه عملكرد اعمال بيمه قيمت رشته فعاليت

 0 7/4134 0 گندم آبي

 0 0 7/4134 گندم ديم

 7/4134 7/4134 7/4134 كلزا  

 3/59865 6/55730 6/55730 برنج

 0 0 0 سال اول

 6325262/0×108 0 0 سال دوم

 0 0 0 سال سوم

 0 1949381/0×108 0 سال چهارم

 0 0 2668384/0×108 سال پنجم

 6325262/0×108 1949381/0×108 2668384/0×108 مجموع ريسك

 2943272/0×108 2814268/0×1013 2763944/0×1013 بازده طرح

 خذ: يافته هاي تحقيق◌ٴ ما

مشاهده مي شود، اعمال هريك از بيمه هاي قيمت، عملكرد و درآمـد بـر روي    24-3همانطور كه در جدول 
الگوي بهينه كشت تأثير گذاشته و آن را تغيير مي دهد. با توجه به نتايج مشاهده مـي شـود، بـين ريسـك و بـازدهي      

وجود دارد. بطوريكه با افزايش ريسك، مقدار درآمد نيز افزايش پيدا مي كند و محصوالتي كـه نوسـان    رابطه مستقيم
بيشتري در سودآوري (ريسك) دارند، جايگزين سايرين مي شوند و در الگـوي كشـت زمـين بيشـتري را بـه خـود       

هكتار از زمين زراعي  7/4134 اختصاص مي دهند. با اعمال بيمه قيمت كشاورزان الگوي كشت خود را تغيير داده و
هكتار به كشت برنج اختصاص مي دهند. همچنين بـا اعمـال    6/55730هكتار كلزا و  7/4134را به كشت گندم ديم، 

هكتـار گنـدم آبـي،     7/4134بيمه عملكرد اين الگوي كشت دستخوش تغييرات شده و كشـاورزان اقـدام بـه كشـت     



مي نمايند. از طرف ديگر بـا اعمـال بيمـه درآمـدي كشـاورزان منطقـه،        هكتار برنج 6/55730هكتار كلزا و  7/4134
هكتـار بـرنج و    3/59865مقدار بيشتري از سطح زير كشت را به برنج اختصـاص دادنـد. بـا اعمـال بيمـه درآمـدي       

 هكتار كلزا، جايگزين ساير محصوالت مي شوند. 7/4134همچنين 

طقه از نظر استراتژيكي جايگاه ويـژه اي دارد، كشـاورزان بـه    نظر به اينكه كشت برنج عالوه بر اينكه براي من
طور سنتي تمايل دارند همواره زمين هاي قابل كشت را به اين محصول اختصاص دهند. دليل اين تصميم گيـري آن  
است كه درآمد ساالنه كشاورزان منطقه همواره از طريق فروش محصول برنج تأمين شده و كشاورز به حداقل درآمد 

مطمئن مي باشد. نكته جالب توجه در اين تحليل اين است كـه، بـا اعمـال بيمـه درآمـدي سـطح زيـر كشـت          خود
محصول برنج افزايش يافته است. اين نتيجه مي تواند براي منطقه بسيار حياتي و قابل بررسي باشد.  از سـوي ديگـر   

كشت محصوالت با ريسك باالتر تشويق كـرده   با تحليل نتايج به اين نتيجه مي رسيم كه بيمه درآمدي، زارعين را به
و ريسك پذيري زارعين را افزايش مي دهد. اين مسئله بـر ضـرورت اعمـال بيمـه درآمـد، بخصـوص در رابطـه بـا         

 محصوالت داراي نوسانات قيمتي باال تأكيد دارد.  
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