
 227                                                                                       1397/ 2/ شماره 34چغندرقند/ جلد 

 

 چغندرقندمحصول مشاركت چغندركاران دشت قزوين در طرح بيمه عملكرد  ميزان ارزيابي

  بيمهنرخ حق گذاري سياستشرايط تحت 

Evaluation of Qazvin Plain beet growers in sugar beet yield insurance plan 
under premium rate policy terms 

  *1ابوذر پرهيزكاري

    04/06/97؛   تاريخ پذيرش:    21/12/96تاريخ دريافت:  

 
. چغـندرقنـد، بيمهگذاري نرخ حق سياستارزيابي ميزان مشاركت چغندركاران دشت قزوين در طرح بيمه عملكرد محصول چغندرقند تحت شرايط . 1397. ا. پرهيزكاري

34)2 :(227- 241. DOI: 10.22092/jsb.2019.121045.1181  

  

  چكيده
 آنساله بخش زيادي از توليدات همهكه  رودبه شمار ميدشت قزوين  در تناوب زراعي مهمصوالت محاز يكي چغندرقند 

طرح بيمه عملكرد محصول به در اين خصوص، شود. به دليل وقوع مخاطرات طبيعي، انساني و عمدي دچار خسارت مي

هاي وارده مورد حمايت ر برابر خسارتدرا  چغندركارانتواند مي ،عنوان يك راهكار اقتصادي كارآمد در مديريت ريسك

مشاركت چغندركاران دشت قزوين در طرح بيمه عملكرد  ميزانقرار دهد. با توجه به اهميت اين موضوع، در مطالعه حاضر 

از يك سيستم  نرخ حق بيمه تحليل و ارزيابي شد. براي اين منظور،گذاري چغندرقند تحت شرايط اعمال سياست محصول

 خودقيمتي هايكششو رهيافت  )MP-PMP(اي دوره چند مثبترياضي ريزي صادي مبتني بر مدل برنامهسازي اقتمدل

) 1395-96 زراعي ) و مقطعي (سال1388-96هاي موردنياز از نوع سري زماني (دوره دادهاستفاده شد.  )EPE( زابرون

با مشاركت  نتايج نشان داد كه .ندشد آوري جمع كشاورز 138از   تكميل پرسشنامههاي اسنادي و از طريق داده كه بودند

و  6/61، 9/56چغندرقند به ترتيب در طرح بيمه عملكرد، سطح زيركشت  بردار نمونه گروه كوچك، متوسط و بزرگبهره

درصد نسبت به شرايط عدم مشاركت در طرح  4/14و  1/12، 3/10الگوي كشت به ترتيب  درآمديدرصد و بازده  3/71

بردار نمونه گروه بزرگ تمايل  بهرهتنها ، درصدي حمايت دولت از نرخ حق بيمه 75تا  50با كاهش  .يابديش ميمذكور افزا

 و متوسطكوچك  هايبردار نمونه گروهبهرهد. در اين شرايط، نمحصول چغندرقند را دارطرح بيمه عملكرد  به مشاركت در

كه اين امر با اهداف تعيين شده در برنامه هاي  ندنكنظر ميدرقند صرفهچغنتوليد از احتماالً و  دنشواز طرح مذكور خارج مي

  دولت مغايرت دارد.
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  مقدمه

بيمه محصوالت كشاورزي در دنيا به دو شكل بيمه 

شود. د محصوالت كشاورزي اجرا ميدرآمدي و بيمه عملكر

بيمه عملكرد نيز خود به دو حالت بيمه عملكرد انفرادي و 

اي مرسوم است. بيمه عملكرد انفرادي در اغلب منطقه

شود، كشورهاي جهان براي حمايت كشاورزان به كار گرفته مي

به عنوان رويكردي جديد در بيمه اي اما بيمه عملكرد منطقه

تنها در معدودي از كشورهاي جهان مانند  محصوالت كشاورزي

 Vandeer) گيرد كاليفرنيا مورد استفاده قرار مي ايالت در آمريكا

2001; Raheli et al. 2014; Lunt et al. 2016).  در بيمه

كند و با عملكرد انفرادي هر كشاورز مزرعه خود را بيمه مي

حق  توجه به سطح پوششي كه مزرعه وي دارد، مبلغي را بابت

كند. در اين صورت اگر خسارت وارده در اثر بيمه پرداخت مي

مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي به مزرعه كشاورز سبب كاهش 

اي عملكرد به كمتر از سطح پوشش انتخابي شود، شركت بيمه

كند. گذار خسارت وارده را به فرد كشاورز پرداخت مييا بيمه

زان كاهش عملكرد مالك پرداخت غرامت در اين نوع بيمه، مي

باشد؛ لذا در اين حالت جهت پرداخت غرامت  مزرعه كشاورز مي

بايستي مزارع تك تك كشاورزان بيمه شده مورد بررسي قرار 

اي با توجه به گستردگي سطح گيرند. بيمه عملكرد منطقه

پوشش خود، داراي مزايا و محاسن متعددي نسبت به بيمه 

توان نياز به كار و له ميعملكرد انفرادي است كه از اين جم

هزينه اداري كمتر، كاهش در مخاطرات اخالقي و 

اي را برشمرد نرخ حق بيمه منطقهو تعيين ها كالهبرداري

(USAD 2015).  

توليد زمينه در هاي اخير، طي سالاستان قزوين 

داشته است، به طوري كه  را اي يندهافزمحصول چغندرقند نقش 

هاي آذربايجان غربي، خراسان ندر اين راستا پس از استا

رضوي، فارس و كرمانشاه رتبه پنجم را در كشور به خود 

اختصاص داده و در حدود چهار درصد از سطح زيركشت 

. به لحاظ سطح باشند ميچغندرقند كشور در اين استان واقع 

ترين محصوالت توليدي زيركشت نيز چغندرقند يكي از عمده

هكتار پس از گندم، جو و ذرت  2568دشت قزوين است كه با 

 دارد ت قزوينبيشترين سهم را در توليد محصوالت زراعي دش

(IMA 2016) .به سطح زيركشت گسترده محصول رغم  علي

چغندرقند در دشت قزوين و وجود مخاطراتي چون سرماي 

تگرگ، بادهاي گرم، سيل، توفان، يخبندان و  ،بهاره، باران

كار در رمعدودي از كشاورزان چغندها تنها هجوم آفات و بيماري

تحت خود را  قنددرصد) اراضي چغندر 34اين منطقه (كمتر از 

، هاي قيمتي ريسك ناشي از نوسان. اندقرار دادهبيمه پوشش 

نامساعد بودن شرايط بازار و نبود تقاضاي كافي از سوي 

كارخانجات قند در زمان برداشت محصول چغندرقند از جمله 

هستند كه توليد اين محصول در دشت  ديگري مخاطرات

بر اساس  .(JAOQP 2016) مي باشدمواجه آن قزوين با 

هاي اخير صندوق بيمه محصوالت كشاورزي حداكثر گزارش

گر براي محصول چغندرقند در هر هكتار از سطح تعهد بيمه

به لحاظ وقوع مخاطرات طبيعي و قزوين (كه  استاناراضي 

معادل با  پرخطر شناخته شده است) به عنوان منطقهغيرطبيعي 

و هزينه توليد آن در واحد سطح معادل با ميليون ريال  5/7

اي (حاصل تقسيم سطح پوشش بيمهاست. ميليون ريال  9/18

گر بر هزينه توليد ضربدر صد) نيز براي اين سطح تعهد بيمه

واحد سطح حق بيمه براي درصد است.  7/39محصول معادل با 

هزار ريال  200معادل با قزوين ند در استان محصول چغندرق

كه با توجه به سطح پوشش بيان شده، نرخ حق بيمه براي  است

اين محصول (حاصل تقسيم حق بيمه بر سطح پوشش ضربدر 

  . (APIF 2016) باشدميدرصد  66/2 معادل باصد) 

به عنوان ، با توجه به نقش بسزايي كه اهرم مالي بيمه

ايتي براي انواع محصوالت كشاورزي نوعي تأمين پوشش حم
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هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري در مقابل خسارت

ايران  از جملهنقاط جهان اقصي ، مطالعات متعددي در رددا

 (Akcaoz et al. 2005)و همكاران انجام شده است. اكسوز 

تركيه  بخش كشاورزيدر  مخاطرات راكننده تعيين منابع

كه منابع  دست يافتندبه اين نتيجه  و ندبررسي و تحليل كرد

، سياسي، مالي، محيطي، توليدي و تكنولوژيكيقيمتي، زيست

ترين منابع اجتماعي از مهمو امنيت شخصي، بازاريابي 

تنوع كشت، معتقدند كه ها آنهمچنين، . هستند مخاطرات

ه ك راهكارهايي هستنددرآمد خارج از مزرعه و بازاريابي از جمله 

گيرند. سينگرمن مي پيشدر  زان براي مقابله با مخاطراتكشاور

ثر بر ؤعوامل م (Singerman et al. 2010)و همكاران 

در طرح بيمه عملكرد  كاركار و سوياكشاورزان ذرت همكاري

مورد بحث و بررسي قرار در اياالت متحده آمريكا را محصول 

شاورزان، . نتايج نشان داد كه سن، عملكرد و سطح سواد كدادند

مشاركت كشاورزان در طرح بيمه داري با رابطه مستقيم و معني

سوريني و كورتيگناني  دارد. عملكرد محصوالت كشاورزي

(Severini and Cortignani 2011)  به بررسي رفتار

گريزي كشاورزان در پذيرش الگوي بيمه درآمدي ريسك

كه  نشان دادآنان پرداختند. نتايج در توكيو محصول گندم 

كاهش نرخ حق بيمه پرداخت شده توسط كشاورزان، امكان 

مشاركت در طرح بيمه و سطح زيركشت محصول گندم بيمه 

دهد و در نهايت كاهش ميزان حق بيمه به شده را افزايش مي

ارد. عبدالمالك گذمي تأثيرصورت مثبت بر اقتصاد مزارع گندم 

ر بر ثؤعوامل م (Abdulmalik et al. 2013)و همكاران 

در نيجريه را مشاركت كشاورزان در طرح بيمه كشاورزي 

نشان داد كه تجربه باال، ميزان آنها نتايج  بررسي كردند.

و امكان دسترسي به  اندازه مزارع يتحصيالت عاليه، بزرگ

اعتبارات احتمال مشاركت كشاورزان در طرح بيمه محصوالت 

منجر به  دهد و اين افزايش مشاركتكشاورزي را افزايش مي

شود؛ در حالي كه عواملي بهبود وضعيت درآمدي كشاورزان مي

 تأثيرهاي كشاورزي چون اندازه خانوار و عضويت در انجمن

اميرنژاد در ايران نيز،  چنداني بر روي مشاركت كشاورزان ندارند.

بر  اثرگذارعوامل  (Amirnejad et al. 2009)و همكاران 

را در طرح بيمه ارزيابي ل كاران شهرستان آم كلزا مشاركت

، درآمد مدنظرنشان داد كه در بين عوامل  ي آنهاهايافته. كردند

 داري بر، سن و تجربه كشت كلزا اثرات معنيكشاورزي غير

هاي مختلف سني، كشاورزان دارند. بين گروه مشاركت روي

هاي مختلف از جهت تجربه كشت درآمدي و همچنين گروه

ندازه مزرعه و آگاهي از اهداف بيمه، كلزا، سطح تحصيالت، ا

صبوحي و  دارد.داري از نظر پذيرش بيمه وجود اختالف معني

 نرخ افزايش اثر به بررسي (Sabuhi et al. 2012)همكاران 

 زابل پرداختند.در  گندم محصول زيركشت سطح بر بيمه حق

نتايج نشان داد زماني كه دولت حمايت خود را از حق بيمه به 

دهد گروهي از كشاورزان در طرح درصد كاهش مي 50ميزان 

نمايند. همچنين افزايش حق بيمه محصول گندم مشاركت مي

منفي بر سطح  تأثيربيمه يا كاهش حمايت دولت از حق بيمه 

راحلي و  زيركشت گندم و بازده ناخالص مزارع نمونه دارد.

ثر ؤبا مدل الجيت عوامل م (Raheli et al. 2014)همكاران 

مشاركت كشاورزان چغندركار شهرستان خوي را در طرح  بر

درصد از  82بيمه عملكرد بررسي كردند. نتايج نشان داد كه 

اي بيمه عملكرد منطقه چغندركاران تمايل به مشاركت در طرح

عواملي چون نسبت خسارت به درآمد، سن چغندركاران  دارند و

انند هاي ترويجي اثر مثبت و عواملي مو شركت در كالس

داري بر ميزان حق بيمه و تجربه كشاورزان اثر منفي و معني

 ها در طرح بيمه عملكرد محصول دارند.مشاركت آن

ريزي رياضي و برنامهبا مدل  (Parhizkari 2016)پرهيزكاري 

اقتصادسنجي به بررسي اثرات مشاركت كشاورزان منطقه الموت 

كه با يد به اين نتيجه رسدر طرح سليبيت برنج پرداخت. 

در طرح حمايتي مذكور سطح زيركشت  انكارمشاركت برنج

جو آبي و لوبيا كاهش و سطح زيركشت و محصوالت گندم 

خللر و ماشك و سير در الگوي بهينه كشت منطقه افزايش 

اي كشاورزان از ديگر نتايج . افزايش ميانگين بازده برنامهيافت
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و حوادث به طور كلي، وجود مخاطرات  بود. اين تحقيق

غيرمترقبه در بخش كشاورزي استان قزوين جهت توليد 

محصول چغندرقند، مشاركت هرچه بيشتر كشاورزان چغندركار 

هاي حمايتي مانند بيمه عملكرد محصول امري را در طرح

پذير نموده است. از سوي ديگر، با توجه به ضروري و اجتناب

هاي اي محصول چغندرقند طي سالكاهش سطح پوشش بيمه

روي هاي مالي پيشاخير در استان قزوين (به دليل محدوديت

چغندركاران و تلقي شدن اهرم حمايتي بيمه به عنوان نوعي 

العمل احتمالي چغندركاران در شرايط هزينه مازاد) بررسي عكس

اعمال سياست افزايش نرخ حق بيمه توسط دولت امري 

عه حاضر درصدد منظور، مطال رود. به همينضروري به شمار مي

مشاركت كشاورزان چغندركار دشت قزوين در  ميزانارزيابي 

طرح بيمه عملكرد محصول چغندرقند تحت شرايط اعمال 

  . بودسياست افزايش نرخ حق بيمه توسط دولت 
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 براي كشور مستعد هاي از دشت يكي قزوين دشت

درصد از  41/3با دارا بودن  است كه محصوالت كشاورزيتوليد 

درصد از كل  19/2كشور، در حدود  قندكل اراضي توليد چغندر

 جايي آن. از توليد اين محصول را به خود اختصاص داده است

اوليه  ن نيازو تأمي ه اين دشت در توليد محصول چغندرقندك

 Parhizkari et)دارد، نقش مهمي قند قزوين  هشركت كارخان

al. 2015) .قند قزوين با قرار گرفتن در بخش ه ت كارخانشرك

زهرا) ساالنه حدود  جاده بويين 25شت قزوين (كيلومتر مياني د

در بخش صنعتي و  استفادههزار تن چغندرقند را جهت  240

كند. اين در حالي است كه اراضي توليد قند و شكر خريداري مي

ساالنه ) 1(طبق شكل زيركشت چغندرقند در دشت قزوين 

هزار تن را دارند كه نيازهاي اوليه  93بليت توليد حدود قا

دهد. لذا اين شركت بخش شركت مذكور را پوشش نمي

از نياز خود به محصول چغندرقند را با واردات از اي  عمده

 تأمين(زنجان، كرمانشاه و آذربايجان غربي)  جوار همهاي استان

بز بر اين اساس، توسعه سطح س. (GSFPC 2015) كند يم

وين با پايبندي به اصول و محصول چغندرقند در دشت قز

هاي حمايتي دولت در غالب بيمه محصوالت كشاورزي و  برنامه

از مخاطرات و بالياي طبيعي  آمده عمل بهمصون ماندن توليدات 

  شود. امري مهم تلقي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ند در آنو اراضي مستعد توليد چغندرق موقعيت جغرافيايي دشت قزوين 1شكل 
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  )MP-PMP( ايچند دوره ريزي رياضي مثبتمدل برنامه

-MPاي (ريزي رياضي مثبت چند دورهبرنامهرهيافت 

PMPريزي رياضي مثبت برنامه مدل ييافته) شكل توسعه

)PMP (هاي اقتصادي و  واسنجي مدلتحليل و جهت  است كه

ميزان  ها و اطالعات مربوط بهاي از دادهبيوفيزيكي با مجموعه

، مقادير آب هزينه، سود و قيمت محصوالت زراعيتوليد، 

مصرفي، مقادير آب تخصيص داده شده و ميزان مصارف ديگر 

شود. اين ها (به جز آب) در سطح اراضي به كار گرفته مينهاده

پيچيده با  مسائلسازي، رهيافتي نوين براي حل سيستم مدل

ريزي خطي رنامههاي خاص (با استفاده از يك مدل بويژگي

كمكي و يك تابع هدف غيرخطي) در بخش كشاورزي است كه 

ي سود حداكثرسازيك توازن در  خود يخود بهپس از واسنجي 

 Qureshi)دهد ناخالص زارعين بر اساس دوره مرجع نتيجه مي

et al. 2014; Graveline 2016; Parhizkari 2017) .

د استفاده در مور MP-PMP ريزيبرنامه واسنجي مدل مراحل

  :گرددمي تشريحبه صورت زير  اين تحقيق

) كمكي و LPريزي خطي ( ي اول: حل مدل برنامه مرحله

  اي هاي سايه برآورد قيمت

ريزي خطي  اين مرحله شامل حل يك مدل برنامه

كشاورزان با توجه به  درآمديبازده جهت حداكثر نمودن 

ه پس از حل در اين مرحل .هاي منابع و واسنجي است محدوديت

هاي  اي براي محدوديتهاي سايه ريزي خطي قيمتمدل برنامه

 ;Howitt et al. 2012) آيندبه دست مي واسنجي ومنابع 

Parhizkari et al. 2015).  شكل رياضي اين مرحله از

   صورت زير نشان داد: به توان را مي MP-PMPواسنجي مدل 
)1(   

t t t
Max/Min Π =Gross Margin × Activity Level  

Subject to:   

)2(     [ ]t tMTC× Activity Level RHS Alfa≤  

)3  ([ ]t tActivity Level Activity Level Gamaε≤ +%  

)4  (                         
tActivity Level & time 0≥  

مجموع   ) بيانگر تابع هدف مسئله است كه در آن،1رابطه (

بايستي حداكثر  كه است tدر سال بازده ناخالص كشاورزان 

شامل (ها  فعاليتسطح غيرمنفي بردار  Activity Levelt شود.

گندم آبي، جوآبي، ذرت، كلزا و  سطح زيركشت محصوالت

سود ( ايبرنامهبردار بازده  Gross Margint و )چغندرقند

است كه براي هر فعاليت از  tدر سال  ) محصوالتناخالص

  آيد:ميطريق رابطه زير به دست 

  
)5 (

t t t
Gross Margin= Yield ×Price -Variable Cost  

 Variable عملكرد و Yieldt ،قيمت Pricet ،كه در آن

Costt در سال محصوالت متغير توليد   هزينهt ) 2است. رابطه (

ماتريس  MTC دهد كه در آن حدوديت منابع را نشان ميم

(شامل زمين، آب، بردار منابع دردسترس  RHSt، ضرايب فني

ردار متغيرهاي ب Alfa و tدر سال  ماشين و سرمايه) كار،نيروي

) محدوديت 3اي) منابع است. رابطه ( هاي سايه دوگان (قيمت

 برداري از اعداد مثبت εدهد كه در آنواسنجي را نشان مي

 خطي بين متغيرها)، كوچك (براي جلوگيري از ايجاد هم

Gama گان محدوديت واسنجي وبرداري از متغيرهاي دو 

Activity Levelt  در  شده مشاهده  هاي بردار فعاليتتعديلي

سطح  محدوديت غيرمنفي بودن) 4رابطه ( سال پايه است.

كند كه روش فوق به لحاظ  و تضمين مي استها فعاليت

 ;Heckelei and Britz 2000) است فيزيكي قابل اجرا

Paknejad, 2010; Howitt et al. 2012; Parhizkari 

2016).  

دوم: تخمين تابع هزينه درجه دو با رهيافت   مرحله

   )EPE( زاهاي خودقيمتي برونكشش

 ، مقاديرMP- PMP سازي از مدل  در اين مرحله

Gama شده در مرحله اول براي تخمين ضرايب يك  محاسبه

شكل . شودمي هاستفاد(درجه دو) هزينه متغير غيرخطي ، از تابع

  :) آمده است6رابطه ( كلي تابع هزينه غيرخطي به صورت
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)6(                Variable costt = d(Activity Levelt) +  

 

توليد  متغير  زينهه Variable Costt كه در آن،

عالئم يا از  )n×1(يك بردار  t، dمحصوالت در سال 

يك ماتريس متقارن  q و هاي جزء خطي تابع هزينه فراسنجه

هاي جزء درجه دوم تابع هزينه از فراسنجه )n×n(معين و مثبت 

غيرخطي فوق با اين شرط كه   ي، تابع هزينهطوركل بهاست. 

) با مجموع Marginal Costtها (هزينه متغير نهايي فعاليت

و متغير ) Accounting costt(ها هزينه حسابداري فعاليت

برابر باشد، به دست  )Gama(محدوديت واسنجي دوگان 

) 7از طريق رابطه ( هاي تابع هزينهبنابراين، فراسنجهآيد.  مي

  شوند:محاسبه مي
)7 (  

  

و به علت  d فراسنجه براي بردار n بايد، باال  در رابطه

محاسبه  Qفراسنجه براي n(n+1) نيمي از ،qتقارن ماتريس 

معادله (براي هر محصول يك معادله)  nفقط  كه يدرحال، شوند

 posedبدشكلي يا  رابطه وجود دارد كه سبب ايجاددر اين 

Problem هاي متعددي روش، مشكلبراي رفع اين  شود.مي

يني، روش ماكزيمم مانند روش هزينه متوسط، روش جايگز

 شده شنهاديپخير هاي اتوسط محققان طي سال آنتروپي و غيره

 Heckelei 2002; Paknejad 2010; Parhizkari et)است 

al. 2015). هاي متداول در برآورد تابع هزينه يكي از روش

هاي غيرخطي و محاسبه پارامترهاي آن رهيافت كشش

) است كه Exogenous price elasticityزا (خودقيمتي برون

و  (Helming et al. 2001)هلمينگ و همكاران  توسط

در مطالعات اقتصادي به  (Parhizkari 2016)پرهيزكاري 

هاي  اين روش محدود به استفاده از كشش. ه استكارگرفته شد

وارد زا ها در آن به صورت برونكششو  است خودقيمتي

   .)9و  8(روابط  شوند مي

)8(                 

 

)9(            

نظر  در صفر q ماتريس يغيرقطر عناصر روش اين در

(رابطه هاي خطي تابع هزينه متغير شوند و فراسنجه مي گرفته

  شوند: تعريف مي) 10رابطه (، به صورت )6

  

)10(                  

روش فوق ضمن برآورده كردن شرط مرتبه اول كه به 

هاي دوره مرجع  نشان داده شده است، جواب )7(  صورت رابطه

 ;Helming et al. 2001)كنند  به خوبي واسنجي مي را نيز

Parhizkari 2016).  

  شده واسنجينهايي سوم: تبيين مدل   مرحله

كه مرحله پاياني واسنجي مدل ، در اين مرحله

غيرخطي   با استفاده از تابع هزينهريزي ارائه شده است؛  برنامه

حله در مر زاهاي خودقيمتي برونكشششده با رهيافت واسنجي

ريزي غيرخطي  هاي منابع، يك مدل برنامه و محدوديت قبل

  شود: ساخته مي 13تا  11 روابط صورت به
)11(             

  

Subject to:   

)12(      
itMTC (Activity Level )  RHS i,t≤ ∀  

)13        (     
itActivity Level & 0 i,ttime ≥ ∀  

ر شرايط مدل نهايي فوق دسازي حاصل از بهينهجواب 

سال پايه را موجود در هاي ، دقيقاً سطوح فعاليتيا مبنا سال پايه

 ،توان با تغيير شرايط اين مزيت، مي به كمكدست خواهد داد. 

و استفاده از مدل نهايي كاربردي تعريف سناريوهاي مختلف 

 Heckelei 2002; Caplo)فوق به تحليل حساسيت پرداخت 

and Paris 2008 ;Paknejad 2010; Parhizkari 2016) .
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در مدل مرجع  دورههاي پس از دستيابي به سطوح فعاليت

MP-PMP ، مدل نهايي جهت تحليل حساسيت با استفاده از

 Cortignani)كورتيگناني و سوريني  شده توسط ارائهروش 

and Severini 2011)نژاد، پاك  (Paknejad 2010)و 

  :شد ر ارائهبه صورت زي (Parhizkari 2016)پرهيزكاري 
 )14(           

  

Subject to:   

)15   (    
it

MTC (Activity Level )  RHS i,t≤ ∀  

)16( 

t nI IActivity Level =Activity Level Activity Level+  

)17(                          
IActivity Level RHS×(θ)≤  

)18   (                   
nIActivity Level RHS×(1-θ)≤  

)19 (            
I nIActivity Level & Activity Level 0≥  

بازده ) تابع هدف حداكثرسازي مجموع 14رابطه (

را در دو حالت با و بدون مشاركت در طرح  چغندركاران درآمدي

بخشي از تابع هدف كه دهد. نشان مي بيمه عملكرد چغندرقند

بيمه در طرح  چغندركارانبراي حالت مشاركت يا عدم مشاركت 

) 14وم رابطه (گردد، توسط جزء اول و دمحاسبه مي عملكرد

واقع، نقش و  . جزء دوم تابع هدف درمشخص شده است

بيمه عملكرد محصول را در طرح  چغندركاراناهميت مشاركت 

كند. جزء سوم نيز در اين رابطه مبين تابع  بازگو مي چغندرقند

  شده است. واسنجي درجه دومهزينه 

بيانگر  Activity Levelt )،14ي در رابطه (كل ورط به

-ضريب ريسكφ  منتخب زراعي وكشت محصوالت يرسطح ز

زا كه در اين تحقيق به صورت يك اسكالر برون گريزي است

گريزي استفاده ريسكهاي و از ضريب لحاظ گرديددر الگو 

 Cortignani and)شده در مطالعات كورتيگناني و سوريني 

Severini 2011) ،نژاد  پاك(Paknejad 2010) پرهيزكاري  و

(Parhizkari 2016)  است،  0012/0تا  0002/0كه بين

هاي تابع هزينه فراسنجهنيز پارامترها يا  q و d استفاده شد.

 Gross و Gross MarginI باشند. كوادراتيك (درجه دوم) مي

MarginnI  با  چغندرقندانتظاري محصول  ايبرنامهارزش بازده

 بيمه عملكرد محصولدر طرح  چغندركارانو بدون شركت 

 براي اين محصول به دو جزء Activity Leveltت. متغير اس

Activity LevelI  در  بيمه عملكردكه طرح  چغندرقند(اراضي

كه  چغندرقند(اراضي  Activity LevelnIشود) و ها اجرا ميآن

   شود) تقسيم شده است. ها اجرا نميدر آن بيمه عملكردطرح 

 ها يا عواملبراي نهاده محدوديت منابع را )،15رابطه (

آالت و سرمايه در منطقه نشان ، ماشينكاريرويآب، زمين، ن

  دهد. مي

) بيانگر محدوديت سطح زير كشت اراضي 16رابطه (

دهد كه مجموع اراضي در منطقه است و نشان مي چغندرقند

شود ها اجرا ميدر آن بيمه عملكردكه طرح  چغندرقندي

)Activity LevelIاي كه صاحبان آن تمايلي براي ضي) و ارا

) برابر Activity LevelnIندارند ( بيمه عملكردشركت در طرح 

) Activity Levelدر منطقه ( چغندرقندبا كل سطح زير كشت 

تجاوز نمايد و يا كمتر از مشخص تواند از اين ميزان  است و نمي

  . مقداري را شامل شودآن 

اركت مجزاي ) امكان انتخاب مش18) و (17روابط (

ايجاد  بيمه عملكرد محصول چغندرقندرا در طرح  چغندركاران

ي صفر يا يك را ها ارزشتواند در اين روابط ميθ  كنند.مي

براي مزرعه برابر يك باشد،  θ كه متغير شامل شود. هنگامي

خود  چغندرقندحاكي از آن است كه كشاورز براي تمامي اراضي 

بنابراين،  .كند و بالعكسميت مشارك بيمه عملكرددر برنامه 

)، جزء θ=1كند (شركت ميبيمه اي كه در طرح براي مزرعه

شود و حذف مي خودكار صورت به) 14اول تابع هدف معادله (

اشاره دارد. بيمه تابع هدف تنها به حالت مشاركت در طرح 
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اتفاق  بيمه عكس اين قضيه در حالت بدون مشاركت در طرح

دن سطح محدوديت غيرمنفي بونيز ) 19طه (). رابθ=0افتد ( مي

كند كه روش فوق دهد و تضمين ميها را نشان ميفعاليت

  قابليت اجرا در منطقه مورد مطالعه را دارد.

  

  هاآوري دادهجامعه آماري و روش جمع

دشت چغندركار  250جامعه آماري مطالعه حاضر شامل 

ر هاي مشاركتي دكه در خصوص اجراي طرح استقزوين 

هاي داده. بودنداي را دارا بخش كشاورزي اطالعات اوليه و پايه

ع مقطعي و سري زماني هستند. از دو نو اين مطالعهدر موردنياز 

هاي سري زماني كه مربوط به قيمت و عملكرد محصوالت  داده

هستند، با مراجعه به  1388-96منتخب منطقه طي سال 

هاي داده .ندآوري شدسازمان جهاد كشاورزي استان قزوين جمع

با تكميل  كه 1395-96 زراعي مربوط به سالنيز مقطعي 

با  .ندآوري شد جمع نمونهكشاورزان چغندركار توسط پرسشنامه 

برداران و عدم امكان تكميل تعداد زياد بهرهبه توجه 

، آنهاهاي تنظيمي به صورت مجزا توسط هر يك از  پرسشنامه

در اين تعيين حجم نمونه ز و موردنياهاي جهت گردآوري داده

هم و  بندي شده طبقه تصادفيگيري مطالعه از روش نمونه

مزاياي اين شيوه استفاده شد.  جدول مورگانچنين از 

هاي مختلف گيري، اطمينان از انعكاس مناسب ويژگي نمونه

جامعه در گروه نمونه (يعني معرف بودن آن) و تغييرپذيري 

رپذيري اين داخل هر طبقه به تغيي كمتر صفات مورد مطالعه در

گيري ابتدا با  . در اين روش نمونهصفات در كل جامعه است

 148 مورد بررسيحجم نمونه  جدول مورگاناستفاده از 

آوري اطالعات از طريق پرسشنامه و جمع بردار برآورد شد بهره

هاي تكميلي صورت گرفت؛ اما پس از گردآوري كليه پرسشنامه

برداران و  ها (هفت عدد به علت عدم تمايل بهرهتعدادي از آن

كاره تكميل شدن و سه عدد به علت مخدوش ناقص و نيمه

هاي بودن و قيد شدن اطالعات غيرمرتبط) جهت استخراج داده

خام اوليه مدنظر قرار نگرفت. از اين رو، در نهايت اطالعات 

روش . بردار ارزيابي و استخراج شدبهره 138آماري مربوط به 

شود جدول مورگان زماني براي تعيين حجم نمونه استفاده مي

از احتمال موفقيت يا عدم يا از واريانس جامعه و كه محقق 

عي نداشته باشد. در اين حالت اطالاصلي تحقيق موفقيت متغير 

ورد حجم نمونه استفاده آهاي آماري براي بر توان از فرمولنمي

عيين حجم نمونه از قبل بر به دليل ت جدول مورگان اما ،كرد

. پس از تعيين حجم استاستفاده  اساس محاسبات ضمني قابل

هاي نمونه براساس معيار سطح برداري ، بهرهبرآوردي نمونه

بندي شدند و براي هر طبقه  زيركشت در طبقات همگني طبقه

د. در ايران، سطح بردار نماينده ساخته ش ن يك بهرههمگ

. به استها  برداري اي اندازه بهرهزيركشت معيار مناسبي بر

دشت چغندركار  كشاورزانهمين منظور، در اين تحقيق نيز 

برداران  بهره اساس معيار سطح زيركشت به سه دستهقزوين بر

هكتار) و  15تا  8هكتار)، متوسط ( 8با مزارع كوچك (كمتر از 

اين كار با تحليل  بندي شدند. ) طبقههكتار 15بزرگ (بيشتر از 

افزار در نرم تكميليهاي از پرسشنامه استخراج شدههاي  دهدا

SPSS25.0  .نحوه توزيع نمونه برآورد  1جدول صورت گرفت

نشان نمونه را كشاورزان چغندركار اطالعات  2و جدول  شده

  دهد:مي
  

و سطح كشاورزان چغندركار درصد  ،هانحوه توزيع نمونه 1جدول 

  نماينده هايگروهزيركشت 

  
  مجموع  دشت قزوين انچغندركار  هاي مورد بررسيمولفه

  بزرگ  متوسط  كوچك

  100  6/11  3/28  1/60  چغندركاراندرصد كل 

  138  16  39  83  تعداد نمونه

 نمونه مزارعاندازه 

  (هكتار)

99/4  7/11  4/17  -  
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  بررسيمورد  هايگروهدر چغندركار  زارعينهاي  ويژگي 2جدول 

  
  متغيرهاي

مورد  

  سيبرر

  رده يا سطح

  مورد بررسي

  دشت قزوين چغندركاركشاورزان 

  بزرگ  متوسط  كوچك

  سن 

  (درصد)

  0/28  4/28  7/30  سال 30كمتر از 

  8/33  1/30  1/28  سال 47تا  30

  2/38  5/41  2/41  سال 47بيشتر از 

  سابقه كار 

  (درصد)

  5/28  1/33  2/30  سال 10كمتر از 

  3/24  0/23  5/21  سال 15تا  10

  2/47  9/43  3/48  سال 15بيشتر از 

سطح 

  سواد

يا 

   تحصيالت

  (درصد)

  2/29  8/24  5/33  سواديا كم سوادبي

  7/31  3/35  3/26  يا مقدماتي ابتدايي

  4/20  9/26  4/23  يا راهنمايي سيكل

  5/10  7/7  2/10  و فوق ديپلم ديپلم

  20/8  30/5  60/6  از فوق ديپلم باالتر

  

شود ، مالحظه مي1ت آماري جدول با توجه به اطالعا

در محدوده مطالعاتي درصد از كشاورزان چغندكار  1/60كه 

دشت قزوين داراي مزارع كمتر از هشت هكتار هستند و در اين 

درصد از كشاورزان چغندركار در اين منطقه  6/11راستا تنها 

هكتار  15توليدات زراعي خود را در سطح وسيعي (با بيش از 

كشاورزان اغلب پا بودن دهند. اين امر خردهام مياراضي) انج

كند. چغندركار را در محدوده مطالعاتي دشت قزوين بازگو مي

اغلب شود كه مالحظه مي، 2مطابق با مندرجات جدول 

باال (در ي و سال كار دشت قزوين داراي سنررزان چغندكشاو

د و سواپايين (كمنسبتاً سال) و تحصيالتي  47رده سني بيش از 

  هستند.  يا داراي سواد ابتدايي و راهنمايي)

  

  نتايج و بحث

 ماتريسمقادير برآورد شده براي ، 4و  3جداول 

هاي ناخالص محصوالت منتخب  كوواريانس بازده-واريانس

طي دوره مورد هاي سري زماني  داده بر اساسرا  دشت قزوين

ر هاي قبل و پس از مشاركت چغندركاران د، براي حالتبررسي

دهند. بررسي و مقايسه نشان مي طرح بيمه عملكرد چغندرقند

كه در بين محصوالت  حاكي از آن استنتايج اين دو جدول 

كمترين مقدار  و كلزا ، جو آبي و گندم آبيدشت قزوينمنتخب 

هاي مورد بررسي به همراه درآمدي را طي سالبازده تغييرات 

اي و چغندرقند ذرت دانه تاند و پس از اين محصوالداشته

بيشترين تغييرات بازده ناخالص درآمدي را به خود اختصاص 

  .اندداده
  

اتخاذ قبل از منتخب  محصوالت  بازده var-cov ماتريس 3جدول 

  چغندرقند براي ايبيمه سياست

 

ايذرت دانه چغندرقند كلزا   گندم آبي جو آبي 

 گندم آبي  5/1786  5/1697  7/1543  3/1819  9/1157

 جو آبي  5/1697 3/1361 -9/1501 2/1266  7/1093

 ذرت  7/2543 -9/1501 4/2899 9/1719  -4/1241

ايدانه  

 چغندرقند  0/2019  2/2566  9/1719  4/2256  3/2109

 كلزا  9/1157  7/1093  -4/1241  3/1309  4/1175

  

 اتخاذپس از محصوالت منتخب   بازده var-cov ماتريس 4جدول 

  درقنداي براي چغنسياست بيمه

 

 كلزا

 چغندرقند

-ذرت دانه

 جو آبي اي

گندم 

  آبي

 گندم آبي  5/1786  5/1697  7/1543  0/1973  9/1157

 جو آبي  5/1697 3/1361 -9/1501 2/1541  7/1093

ايذرت دانه 7/2543 -9/1501 4/2899 6/1982  -4/1241  

 چغندرقند  2/2380  7/2933  1/1865  0/2482  5/2471

 كلزا  9/1157  7/1093  -4/1241  8/1593  4/1175

  

چغندركاران قزويني را در ، اثرات مشاركت 5جدول 

هاي طرح بيمه عملكردي محصول چغندرقند برحسب گروه

دهد. با توجه به نتايج اين جدول، نشان مي برداريمختلف بهره

شود كه در مزرعه كوچك، سطح زير كشت مالحظه مي

به  چغندرقندلزا و كاي، محصوالت گندم آبي، جو آبي، ذرت دانه

هكتار است و در  86/0و  45/0، 9/0، 15/1، 63/1ترتيب 

باشد. با توجه به هكتار مي 99/4مجموع اين مزرعه نماينده 

شود زماني كه مالحظه مي 5نتايج به دست آمده در جدول 

كند،  بردار در طرح بيمه عملكردي چغندرقند مشاركت ميبهره

هكتار افزايش  93/0به  86/0سطح زير كشت اين محصول از 

به  63/1يابد، در حالي كه سطح زير كشت گندم آبي از مي
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هكتار،  14/1به  15/1هكتار، سطح زير كشت جو آبي از  61/1

هكتار و سطح  88/0به  9/0اي از  سطح زير كشت ذرت دانه

يابد. نتايج هكتار كاهش مي 43/0به  45/0زير كشت كلزا از 

عرفي طرح بيمه عملكرد چغندرقند، گوياي آن است كه با م

بردار نماينده گروه كوچك تمايل خود را با كاهش سطح  بهره

اي و كلزا و توسعه سطح زير كشت گندم آبي، جو آبي، ذرت دانه

زير كشت محصول چغندرقند به جاي آن در سطح مزرعه 

دركار با مشاركت دهد. به طور كلي، كشاورز چغن افزايش مي

به  78240وع بازده ناخالص مزرعه خود را از ، مجمخود در طرح

دهد كه اين ميزان، معادل با هزار ريال افزايش مي 86374

درصد افزايش سود نسبت به حالت عدم مشاركت وي  39/10

مزرعه گروه نماينده متوسط با سطح زير كشت  در طرح است.

هكتار ذرت  45/1هكتار جو آبي،  42/2هكتار گندم آبي،  3/4

هكتار چغندرقند، جمعاً شامل  24/2هكتار كلزا و  29/1، اي دانه

شود ، مالحظه مي5هكتار است. با توجه به نتايج جدول  7/11

كه پس از اجراي طرح بيمه عملكرد محصول چغندرقند، سطح 

يابد هكتار افزايش مي 56/2به  24/2زير كشت اين محصول از 

 17/4به  3/4و متعاقب با آن سطح زير كشت گندم آبي از 

به  45/1اي از  هكتار، ذرت دانه 33/2به  42/2هكتار، جو آبي از 

هكتار  25/1به  29/1هكتار و سطح زير كشت كلزا از  39/1

بردار نماينده يابد. علت اين امر، تمايل بيشتر بهرهكاهش مي

گروه متوسط براي افزايش سطح زير كشت چغندرقند پس از 

  اجراي طرح بيمه عملكرد است

  
  در طرح بيمه عملكرد چغندرقند دشت قزوينتغييرات الگوي كشت پس از مشاركت چغندركاران  5جدول 

  
  محصوالت 

  منتخب

 بزرگمزارع  متوسطمزارع  كوچكمزارع 

  طرحبعد از   طرحقبل از   طرحبعد از   طرحقبل از   طرحبعد از   طرحقبل از 

  93/5  02/6  17/4  30/4  61/1  63/1  گندم آبي

  26/3  48/3  33/2  42/2  14/1  15/1  جو آبي

اي ذرت دانه  90/0  88/0  45/1  39/1  92/2  70/2  

  06/2  17/2  25/1  29/1  43/0  45/0 كلزا

  -  81/2  -  24/2  -  86/0   *چغندرقند

  45/3  -  56/2  -  93/0  -   **چغندرقند

(برحسب هكتار )مجموع اراضي  99/4  99/4  7/11  7/11  4/17  4/17  

  312548  273162  205473  183250  86374  78240  ريال)(برحسب هزار  بازده ناخالص
  و با مشاركت: : مشمول طرح**، و بدون مشاركت : خارج از طرح*

  

بردار نماينده گوياي آن است كه بهره 5جدول نتايج 

اي گندم و جو گروه متوسط از سطح زيركشت محصوالت غله

ه كاهند كه اين امر ناشي از بازدآبي به ميزان بيشتري مي

ناخالص كمتري است كه در مقايسه با افزايش همان سطح از 

محصول چغندرقند پس از مشاركت در طرح بيمه عملكرد 

شود. در بين محصوالت منتخب الگو، محصول كلزا حاصل مي

كمترين تغييرات كاهش سطح زيركشت را به خود اختصاص 

و  اي نيز به دليل هزينه توليد باالداده است. محصول ذرت دانه

نياز آبي بيشتر در مقايسه با چغندرقند، تغييرات كاهشي بيشتري 

، 5را در سطح زيركشت خود دارد. مطابق نتايج مندرج در جدول 

شود كه با تغييرات به وجود آمده در الگوي بهينه مالحظه مي

بردار نماينده گروه متوسط در طرح كشت پس از مشاركت بهره

بازده ناخالص حاصل از الگو بيمه عملكرد چغندرقند، مجموع 

كند، بردار در طرح مشاركت نمينسبت به شرايطي كه بهره

 رسدمي هزار ريال 205473به  183250از يابد و  افزايش مي

درصد افزايش سود ناخالص  1/12كه اين ميزان، معادل با 

اين نتيجه بيانگر نسبت به حالت عدم مشاركت در طرح است. 

بردار نماينده گوي بهينه كشت براي بهرهحصول سود بيشتر از ال
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درصد) در مقايسه با عايدي به دست آمده  1/12گروه متوسط (

درصد) پس از  39/10بردار نماينده گروه كوچك (براي بهره

  مشاركت در طرح بيمه عملكردي چغندرقند است.

، 02/6با  دشت قزوينبزرگ در نماينده گروه مزرعه 

ذرت هكتار گندم آبي، جو آبي،  81/2و  17/2، 92/2، 48/3

هكتار سطح زير  4/17جمعاً داراي  چغندرقندو  كلزا، ايدانه

كشت محصوالت زراعي است. با توجه به نتايج به دست آمده 

شود كه در اين مزرعه نيز همانند ، مالحظه مي5در جدول 

بيمه عملكرد مزارع كوچك و متوسط پس از معرفي طرح 

در آن،  بردار نماينده گروه بزرگهبهرو مشاركت  چغندرقند

-هكتار افزايش مي 45/3به  81/2از  چغندرقندسطح زير كشت 

يابد، با اين تفاوت كه در مزرعه نماينده گروه بزرگ نسبت 

به تناسب بيشتر از افزايش  چغندرقندافزايش سطح زير كشت 

آن در مزارع كوچك و متوسط است. علت اين زير كشت سطح 

تر در سطح وسيع بيمه عملكردتأثير بيشتر طرح  تواندامر، مي

و در نهايت حصول عملكرد بيشتر و افزايش  چغندرقندمزارع 

شدن باشد. با اجرايياز واحد سطح سود ناخالص به دست آمده 

براي محصوالت در مزرعه بزرگ،  بيمه عملكرد چغندرقندطرح 

مزارع كماكان همانند اي و كلزا گندم آبي، جو آبي، ذرت دانه

 02/6كوچك و متوسط، كاهش سطح زير كشت (به ترتيب از 

هكتار)  06/2به  17/2و  7/2به  92/2 ،26/3به  48/3، 93/5به 

گونه كه در قبل نيز اشاره شد، با معرفي همان. شودمالحظه مي

بردار نماينده گروه بزرگ بيش طرح بيمه عملكرد چغندرقند بهره

وچك و متوسط جهت افزايش سطح بردار نماينده گروه كاز بهره

شود. لذا، با توجه به مجموعه زيركشت اين محصول متمايل مي

هاي توليد دارد، تالش رويي كه براي نهادههاي پيشمحدوديت

تر بازدهكند تا در حد امكان از سطح زيركشت محصوالت كممي

نسبت به چغندرقند كاسته و سطح زيركشت كاهش يافته را 

با توجه ح زيركشت چغندرقند تخصيص دهد. جهت توسعه سط

 توسعهشود كه تمايل به به نتايج به دست آمده، مالحظه مي

هاي بردار نمونه گروهسطح زيركشت چغندرقند توسط بهره

پس از معرفي طرح بيمه عملكرد كوچك، متوسط و بزرگ 

، 13/8محصول چغندرقند در دشت قزوين، به ترتيب معادل با 

  صد است. در 7/22و  2/14

برداران زراعي در پس از ارزيابي اثرات مشاركت بهره

پيامدهاي به بررسي  طرح بيمه عملكرد محصول چغندرقند،

سياست افزايش نرخ حق بيمه يا كاهش حمايت  ناشي از اعمال

. حق در دشت قزوين پرداخته شده استدولت از نرخ حق بيمه 

به حساب  قندچغندربراي يك هكتار طي سال پايه اي كه بيمه

. اما، استريال  852360 با شود معادلصندوق بيمه منظور مي

بايست  چغندرقند مياي كه كشاورز براي يك هكتار حق بيمه

 با شركت داده شود معادلعملكرد پرداخت كند تا در طرح بيمه 

 كننده حمايتي معادلباشد. اين موضوع بيانريال مي 124060

حق  كهبا توجه به اين. استت ريال از طرف دول 728300 با

است و  يپاييندر سطح بيمه پرداخت شده توسط كشاورز 

حق بيمه بااليي را حاصل  درصدي آن نيز 100افزايش 

سناريوهاي اعمال شده بر اساس درصدي از كاهش كند،  نمي

. اين سناريوها تعيين شدندحمايت دولت از نرخ حق بيمه 

يت دولت از حق بيمه حما يدرصد 100و  75، 50، 25كاهش 

بدين منظور، اثرات سناريوهاي مذكور بر  شوند.را شامل مي

سطح زيركشت محصول چغندرقند و بازده ناخالص حاصل از 

هاي نمونه مورد مطالعه، بررسي و الگوي كشت براي گروه

درصد تغييرات سطح زيركشت  7و  6اول جد تحليل شد.

شرايط  دررا  شتالگوي ك درآمديو بازده  محصول چغندرقند

  د.ندهكاهش حمايت دولت از حق بيمه اين محصول نشان مي

شود كه با معرفي بيمه به مالحظه ميهمان طوري كه 

مزرعه نماينده گروه كوچك در دشت قزوين، اين مزرعه در 

طرح بيمه عملكرد مشاركت كرده؛ لذا سطح زيركشت چغندرقند 

درصد  3/10و  13/8مزرعه به ترتيب معادل  درآمديو بازده 

درصدي حمايت دولت از نرخ  25يابد. اما، با كاهش افزايش مي

درصد  51/4حق بيمه، سطح زيركشت چغندرقند تنها به ميزان 

بردار نماينده گروه كوچك براي بهرهتمايل يابد و افزايش مي
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د. در اين شرايط ياب ش ميافزايش سطح زيركشت چغندرقند كاه

 47/5ل از الگوي كشت نيز تنها حاص درآمديمجموع بازده 

كند. اين امر درصد نسبت به شرايط سال پايه افزايش پيدا مي

حاكي از آن است كه وقتي دولت اندكي حمايت خود از حق 

بردار در  سهم بهرهدهد (به عبارت ديگر وقتي كاهش ميرا بيمه 

يابد)، چغندركاران در مزارع كوچك نرخ حق بيمه افزايش مي

را براي توسعه سطح زيركشت چغندرقند و كسب  تمايل خود

 100سود ناخالص بيشتر نسبت به حالتي كه دولت حمايت 

دهد (يعني در شرايط مشاركت  از حق بيمه را انجام مي يدرصد

بردار نماينده گروه كوچك در طرح بيمه بدون افزايش نرخ بهره

  .ش مي دهند)، كاهسهم آنها
  

ي هادر گروه چغندرقندشت سطح زيرك اتدرصد تغيير 6جدول 

  مورد بررسي نمونه
  

  هايگروه

  مورد بررسي

سطح 

  (هكتار)اراضي

 اجرايبا 

  طرح

  (درصد)كاهش نرخ حق بيمهسياست 

25  50  75  100  

  0  0  0  51/4  13/8  86/0  كوچكمزارع 

  0  0  09/3  22/8  2/14  27/2  متوسطمزارع 

  0  78/4  36/9  9/15  7/22  81/2  بزرگمزارع 

  
ي هاچغندركاران در گروه درآمدي درصد تغييرات بازده 7جدول 

  نمونه مورد بررسي
  

هاي گروه

  نمونه

  مورد بررسي

 بازده

  درآمدي

  (هزارريال)

 اجرايبا 

  طرح

  (درصد) كاهش نرخ حق بيمهسياست 

25  50  75  100  

  0  0  0  47/5  3/10 78240  كوچكمزارع 

  0  0  85/2  19/7  1/12  183250  متوسطمزارع 

  0  32/3  40/7  2/10  4/14 273162  بزرگع مزار

  

درصد كاهش  50دولت از حق بيمه تا  سهموقتي 

بردار نماينده گروه كوچك از توسعه سطح يابد، بهره مي

نظر كرده و افزايشي در سطح زيركشت چغندرقند صرفه

و  75آيد. براي سناريوهاي  زيركشت اين محصول به وجود نمي

حق بيمه نيز نتايج مشابهي  دولت از سهمدرصد كاهش  100

تغيير در سود ناخالص حاصل از مزرعه  به دست آمد. عدم

درصد به باالي حمايت دولت  50كوچك نيز تحت سناريوهاي 

بردار نمونه گروه كوچك از  از حق بيمه بيانگر خروج بهره

مشاركت در طرح بيمه عملكرد چغندرقند است. به بيان ديگر، 

از حق بيمه محصول چغندرقند به  وقتي دولت حمايت خود را

گروه مزرعه نماينده دهد، درصد يا باالتر كاهش مي 50ميزان 

كند و شركت نمي عملكرد چغندرقندديگر در طرح بيمه كوچك 

مزرعه تا اين  درآمديو بازده  چغندرقندسطح زيركشت لذا 

در رابطه با مزرعه  يابد.سال پايه كاهش مي ميزان موجود در

با معرفي طرح بيمه در طرح مشاركت  ،روه متوسط نيزنماينده گ

مزرعه به  درآمديو بازده  چغندرقندكرده و سطح زيركشت 

يابد. با كاهش درصد افزايش مي 1/12و  2/14ترتيب معادل 

به گروه حمايت دولت از نرخ حق بيمه اين  يدرصد 50و  25

 دهد و سطح ادامه مي عملكرد چغندرقندمشاركت در طرح بيمه 

و  22/8مزرعه به ترتيب معادل  درآمديو بازده  چغندرزيركشت 

يابد. اما، با افزايش مي درصد 85/2و  09/3و  درصد 19/7

سناريوي  تحت( كاهش بيشتر حمايت دولت از نرخ حق بيمه

عملكرد ديگر در طرح بيمه گروه ، اين درصد) 75كاهش 

تا مزرعه  درآمديكشت و بازده  سطح زيركند و  شركت نمي

  يابد.سطح سال پايه كاهش مي

به مزرعه  عملكرد چغندرقندبيمه طرح زماني كه 

 كشاورزشود،  در دشت قزوين معرفي مينماينده گروه بزرگ 

كند و سطح شركت ميعملكرد در طرح بيمه چغندركار 

و  7/22مزرعه به ترتيب معادل  درآمديو بازده  چغندرزيركشت 

 يدرصد 75و  50، 25كاهش يابد. با درصد افزايش مي 4/14

به همچنان اين مزرعه نماينده  ،حمايت دولت از نرخ حق بيمه

دهد و سطح ادامه مي چغندرقنددر طرح بيمه خود مشاركت 

مزرعه به ترتيب معادل  درآمديو بازده  چغندرقندزيركشت 

 32/3و  87/4و درصد  40/7و  36/9 ،درصد 2/10و  9/15
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با كاهش بيشتر حمايت دولت از نرخ يابد. اما، افزايش ميدرصد 

اين مزرعه نماينده ديگر در درصد)  100 ميزان(به حق بيمه 

كند و سطح زيركشت گندم و شركت نمي چغندرقندطرح بيمه 

به طور يابد. مزرعه تا سطح سال پايه كاهش مي درآمديبازده 

كلي، نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه، چغندركاران 

تر به توليد محصول چغندرقند كه در سطوح وسيعدشت قزوين 

توانند ميزان مشاركت خود را در سطوح باالتري پردازند، ميمي

از افزايش نرخ حق بيمه يا كاهش حمايت دولت از حق بيمه 

تثبيت نموده، اما اگر حمايتي توسط دولت براي حق بيمه 

 ها نيز از مشاركت در طرحمحصول چغندرقند صورت نگيرد آن

بيمه عملكرد محصول چغندرقند خارج شده و سطح زيركشت 

اين محصول را به ميزاني كه در سطح سال پايه (در شرايط قبل 

از اجراي طرح مشاركت در بيمه عملكرد محصول) است كاهش 

  دهند.مي

  

  كليگيري نتيجه

شود كه با توجه به نتايج اين تحقيق مالحظه مي

بسته پذيرش بيمه عملكرد جهت  يقزوين چغندركارانترجيحات 

گيرند (كوچك، متوسط و بزرگ) به گروهي كه در آن قرار مي

با توجه به تغييرات سطح زيركشت چغندرقند ، اما استمتفاوت 

نتيجه توان حاصل از الگوي مزارع نمونه مي درآمديو بازده 

برداران نمونه گروه بزرگ (چغندركاراني كه در  گرفت كه بهره

پردازند) در مقايسه با ت و توليد چغندرقند ميسطح وسيع به كش

هاي متوسط و كوچك تمايل بيشتري براي برداران گروهبهره

د. از اين مشاركت در طرح بيمه عملكرد محصول چغندرقند دارن

مزارع  درآمديبيانگر افزايش بازده رو، نتايج به دست آمده 

رع بزرگ و توسعه سطح زيركشت محصول چغندرقند در اين مزا

نسبت به  بزرگ هستندداراي مزارع كه است. چغندركاراني 

اعمال ترين شرايط چغندركاران كوچك و متوسط در بحراني

و تنها زماني  مانند باقي مينيز در طرح  سياست نرخ حق بيمه

به توليد محصول چغندرقند در همان سطح از سال پايه (قبل از 

به طور  دولت حمايت پردازند كهمشاركت در طرح) مي

د، اين در حالي است كه وداشته شبراز حق بيمه را  صددرصدي

هكتار به  8چغندكاران كوچك (كه در سطوح خرد و كمتر از 

اعمال سياست پردازند) نسبت به كشت و توليد چغندرقند مي

كاهش سهم دولت تر بوده و با كمترين ، حساسنرخ حق بيمه

در الگوي زراعي  توسعه سطح زيركشت چغندرقند، از حق بيمه

. در واقع نتايج به دست نماينداز اولويت خود خارج ميرا  منطقه

جهت بزرگ كشاورزان آمده بيانگر ريسك عملياتي باالتر 

محصول چغندرقند در الگوي مشاركت در طرح بيمه عملكرد 

 .است و متوسط زراعي دشت قزوين نسبت به كشاورزان كوچك

نرخ حق بيمه عدم مشاركت  به طور كلي، اعمال سياست تنزيل

برداري هاي بهرهدائم اغلب چغندركاران دشت قزوين (در گروه

كوچك و متوسط) را در طرح بيمه عملكردي در پي خواهد 

داشت كه اين امر در نهايت منجر به كاهش سطح زيركشت 

جهت با هدف تعيين كه اين امر همگردد محصول مذكور مي

لت (گسترش سطح برگ سبز شده در برنامه توسعه اخير دو

از  اي نيست.محصول چغندرقند در كشور) در سطح منطقه

يا برنامه بيمه عملكردي سياست  شدناجرايي سوي ديگر 

به نوع گروه محدوده مطالعاتي دشت قزوين توجه  درچغندرقند 

ها را بيش از پيش ايجاب هدف و ماهيت درآمدي يا بازدهي آن

چغندركاران منطقه و عدم  دمدتتحقق اهداف بلنجهت  كند.مي

با هدف سياست كاهش نرخ حق بيمه منافات آثار بالقوه 

اين  اعمال حداكثرسازي بازده درآمدي چغندركاران نياز است تا

يكسان و متجانس  خصوصياتهاي داراي براي گروهسياست 

  .صورت گيرد
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