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 بررسی میزان تاثیر مخاطرات اخالقی در بیمه محصوالت کشاورزی در ایران

 

 سوما پروا

 دانشجوی دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.

parvasoma@yahoo.com 

 

 

 مرضیه علی بلندی

 اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.دانشجوی دکتری مهندسی 

Alibolandi_marzihe2005@yahoo.com 

 

 

 چکیده :

 زین  یاخالق مخاطرات شامل سکهایراین  دهستن یکشاورز حوزه در موجود یسکهایر از یگرید خاص دهیپد یاجتماع یسکهایر

در تحقیق حاضر  به بررسی میزان تاثیر گذاری .  است شده شناخته اریبس گران مهیب یبرا حداقل یکشاورز بخش در که شود یم

مخاطرات اخالقی در میزان پرداخت غرامت محصول گندم توسط صندوق بیمه کشاورزی می پردازیم.که با توجه به مطالب فوق از 

با توجه به روش های مختلف برآورد و  (استفاده شده است7037-7031سال ) 5کشور و به مدت استان در  03داده های پنل برای 

که مورد بررسی قرار گرفت ضریب تاثیر متغیر موهومی وارد شده در مدل که همان وجود مخاطرات اخالقی را نشان می دهد، در 

ختی می گذارد . همچنین سطح بیمه شده از گندم آبی در حالت اثرات ثابت مقطعی و زمانی بیشترین تاثیر را بر روی غرامت پردا

ی زمانی بیشترین تاثیر را بر روی میزان غرامت پرداختی می گذارد .با توجه به برآورد های انجام شده  غرامت تصادفاثرات حالت 

 پرداختی دارای اثرات تصادفی در هر استان و در سالهای مختلف می باشد .

 

محصوالت کشاورزی ، مخاطرات اخالقی، متغیر موهومی ، ریسک های کشاورزی.بیمه  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه: 

 رداربرخو ای هیژو همیتا از تولید منابع پایه با ییاغذ منیتوا اغذ تامین نقش لیلد به دقتصاا یها بخش نمیا در ورزیکشا بخش

 یها رمجموعهیز از یاریبس در تعادل موجب جیتار طول در و است برخوردار کیاستراتژ تیاهم از ایراندر،این بخش  ستا

 و است داده یاختصاص خود به را یداخل ناخالص دیتول چهارم کی از شیب ییبتنها بخش نیا امروزه.است بوده یاقتصاد و یاجتماع

 تیتمام و بقا ضامن رانیا پهناور نیسرزم در نامحدود لیپتانس با است محدود آن یماندگار بیضر صورت هر به کهرنفت از بعد

 .شود یم یتلق کشور

 با همراه یتیفعال ،یطیومح جوی طیشرا و عوامل به آن یوابستگ و عتیطب به ادیز اتکای علت به کشاورزی بخش در تیفعال 

 و قهری حوادث بروز از یناش خسارات با همواره صنعتی بخش فخال بر بخش نیا دکنندگانیتول و گردد یم محسوب سکیر

 شودیم موجب امر نیا که طوری به دارد، قرار جدی خطرات معرض در آنها اقتصادی یزندگ و هستندروبرو یعیطب اییبال

 باشند خود معاش و یزندگ ضروری های نهیهز یحت و دیتول مختلف های نهیهز بازپرداخت نگران همواره دامداران و کشاورزان

 ( 7033 همکاران، و یهمت)

گذارد و هم بر نحوه عمل بخش ریسک، ریسکی دو جانبه که هم بر رفتار تولیدکنندگان تأثیر میکشاورزی فعالیتی است توام با 

های بخش کشاورزی تأثیر دارد. در کشاورزی، وجود ریسک و واکنش تولیدکنندگان نسبت به آن نیز، بر شکل و محتوی سیاست

سیاستگذاری در بخش کشاورزی نقش عمده  حقیقت تنوع، عدم ثبات و ریسک سه عاملی هستند که در انگیزش و توجیه

 غیر ادثحو، دهگستر یاـه شالـت نـیا غمر به،ماا کنند می شتال ارههمو بخش ینا یسکر کاهش و لکنتر ایبر ورزانکشاد.دارند

معرفی نظام بیمه کشاورزی در ). یدآ می رشما به یجد یتهدید ورزیکشا بخشای فعالیته در هم زهنو طبیعی مترقبه

 (7033،ایران

 و دکنندگانیتول از جدی تهاییحما ازمندین کشاورزی بخش در دییتول تهاییفعال دوام و بقابا توجه به مطالب بیان شده  رو نیا از

 مناسب و دیمف حل راه عنوان به کشاورزی، محصوالت مهیب یتیحما مختلف استهاییس نیب در که است بخش نیا گذاران هیسرما

 نیشتریب و یاتیعمل و یاجرائ تهاییظرف نیباالتر کشاورزی، مهیب .است بوده دیتأک و توجه مورد همواره خطرات نیا با مقابله جهت

 در گذاری هیسرما تیامن جادیا برای سازوکارها نیمناسبتر از یکی و دارد ها مخاطره با ییاویرو برای را ها تیقابل و ها توانمندی

 ساختن ریفراگ و گسترش برای تالش ، کشاورزی بخش دییکل و راهبردی تیاهم لیدل به دولتها. دیآی م شمار به کشاورزی بخش

 دکنندگانیتول سوی از گریید نوآوری هر مانند ،ییروستا جامعه در کشاورزی مهیب رشیپذ ،ییسو از. دارند کشاورزان نیب در مهیب

 مهیب توسعه در که ییراهها از یکی. است زمانبر آن رشیپذ و رفته شیپ کندی به ای شودیم روبرو مقاومت با کشاورزی محصوالت

 و یشاهنوش) است کشاورزان وانتظارات ازهاین ها، خواست با ها برنامه نیا کردن کینزد و یهماهنگ،  باشد مؤثر تواندیم کشاورزی

 ( 7033 همکاران،
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 ی:کشاورز یسکهایر

 عوامل لیدل به یعیطب یسکهایر در خسارت .داد یجا یاجتماع و یتکنولوژ ،یعیطب حوزه سه در توان یم را یکشاورز یسکهایر

 شدت با همراه یمیاقل طیشرا و حوادث یناگهان درجه راتییتغ و یگرمازدگ و یسرمازدگ تگرگ، زلزله، ل،یس مانند خطرات، متعدد

 . شود یم دهید یکشاورز یسکهایر در فقط فرد، منحصربه تیخاص نیا و است همواره خسارت

 .  دیآ یم دیپد یصنعت و مدرن یکشاورز در یتکنولوژ کاربرد از یناش عمدتاًی ،تکنولوژ یسکهایر

 یاجتماع یزندگ حاصل سکهایر نیا هستند، یکشاورز حوزه در موجود یسکهایر از یگرید خاص دهیپد یاجتماع یسکهایر

 یکار یروین تاًینها و آنها تیبرفعال حاکم نیقوان و مقررات فروش، و دیخر یبازارها با آنها یقرارداد و یمال ارتباطات و کشاورزان

 و امیق و آشوب ، بلوا و شورش و جنگ مثال یبرا. است متفاوت یاجتماع یسکهایر در خطر شدت.رندیگ یم خدمت به که است

 شامل سکهایر ای و سازد خارج دیتول محور از را یانسان یروین ای یکشاورز ینهایزم از یبخش است ممکن آن مانند یخطرات

 . است شده شناخته اریبس گران مهیب یبرا حداقل یکشاورز بخش در که شود یم زین 7یاخالق مخاطرات

 ،یعنی دهند یم یرو مهیب به یو تیفعال بودن یمتک ای و کشاورز اهمال لیبدل که شود یم گفته یعوامل به یاخالق مخاطرات

 از یناش ،که خطر تحقق علت صیتشخ   موجب افزایش پرداخت غرامت گردد.کشاورز می تواند با تاثیر در کاهش میزان محصول ، 

 مخاطرات معموالً یخصوص بخش گران مهیب و است ریامکانپذ یدشواره ب است یاجتماع یسکهایر مجموعه ریز خطرات از کیکدام

)ایثاری،اولین سمینار . دارد وجود یکشاورز ۀحوز در وفور به که دانند یم مهیب رقابلیغ خطرات نیتر بازدارنده زمره از را یاخالق

 توسعه کشاورزی(

 بر د،بگیر هعهد بر بخش ینا  تـتقوی در ساسیا نقش ای بیمه یها پوشش اعنوا تأمین و مناسب یسوسر ئهارا با نداتو می بیمه

 هارکشو از ریبسیا در.گرفت اررـق هاروـکش یدـج هـتوج ردوـم بیستم نقر زغاآ از ورزیکشا تمحصوال بیمه منظا، سساا همین

 می بمحسو نهاآ کلی دعملکر از بخشی و ستا ریتجا هـبیم رگزـب یها شرکت یها فعالیت از یکی ورزیکشا تمحصوال بیمه،

 خلیدا یسیاستها تناسب به و هشد سحساا نیاد همه در ورزیکشا بخش در بیمه رحضو ورتضر نکنوا هم یکهرطو به ، دشو

,Williams et al) ستا همدآ در اجرا به مختلف  یاـه هیوـش هـب هارکشو 1933) 

 رانیا در کشاورزی مهیب خچهیتار

 مهی،ب 7055 مصوب کشاورزی محصوالت مهیب صندوق جادیا طرح و 7050 ،مصوب انییروستا امداد صندوق لیتشک با رانیا در

 مهیب بهشده  رداو محصوالت تعداد شیافزا، رانیا در. دیگرد آغاز 7030 سال از آن یرسم های تیفعال یول شد زییر هیپا کشاورزی

 و.  است یکشاورز تیفعال شده شناخته نظام کی جادیا در یعمل یراهکارها یسو به حرکت و رشد نشاندهنده متعدد خطرات

                                                           
1 Moral Hazard 
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 و داریپا نظام کی یپاسخگو تاًینها که (MPCI)2محصولخطر چند مهیسمت ب به خاص خطرات با مهیب شکل از را یکشاورز مهیب

 (7033،معرفی نظام بیمه کشاورزی در ایران) . دهند حرکت است کشاورزان اعتماد و هیسرما تیامن در مستمر

 : انواع بیمه محصوالت کشاورزی در ایران

پرداخت  گیرد. حداکثر تعهددر این نوع بیمه، محصول در مقابل عوامل خطر مشخص تحت پوشش قرار می: بیمه هزینه تولید

پیشرفت عملیات  گردد. درصورت بروز خطر میزان غرامت متناسب با مرحلههزینه انجام شده )هزینه تولید( محاسبه میبراساس 

گردد.هدف از این نوع بیمه حفظ توان تولیدکننده برای باقی ماندن در صحنه های انجام شده محاسبه و پرداخت میزراعی و هزینه

 تولید است .

گردد. در صورت بروز نوع بیمه میزان محصول در مقابل عوامل خطر مشخص تحت پوشش بیمه قرار میدر این : بیمه ارزش تولید

می گردد . قیمت مبنا برای  کشاورز پرداخت خطر خسارت وارده توسط ارزیاب مشخص و غرامت متناسب با گزینه های انتخابی به

اضر این نوع بیمه برای اکثر محصوالت در کشور در دست پرداخت غرامت ، قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد است . در حال ح

 انجام میباشد .

دهد و منجر به کاهش تولید در این نوع بیمه کلیه خطراتی که تولید را تحت تأثیر قرار می: بیمه تضمین تولید یا بیمه عملکرد

گردد. این نوع بیمه تأثیر قابل ت میگردد و درصورت افت تولید، غرامت متناسب با آن محاسبه و پرداخشوند تضمین میمی

 توجهی در ثبات و امنیت تولیدات کشاورزی دارد.

 و شده ارائه( USDA) امریکا متحده االتـای اورزیـکش وزارت اولین بار توسط:این روش بیمه (MPCI) محصول خطر چند بیمه

 آن پوشش تحت خطرهای ازشود. می  نیز خوانده 4( APH واقعی) کشت اتقویمـی 0ردـعملک بیمه اصطالحا و است یافته توسعه

 از و خرابی ،آتشفشانیفوران  ،زلزله ،وحشحیات  ،گیاهی ی هایبیمار ،حشرات،آتشسوزی  ،نامساعدجوی  شرایط:   عبارتند

 از ناشی که صورتی در تـکش اییـتوان دمـع از لـحاص ایـه خسارت،سوزی آتش و تگرگ،  آب تأمین های سیستمکارافتادگی 

 پژوهشهای دفتر،امریکا در کشاورزی محصوالت بیمه تجربه ).بود خواهد محصول خطر چند بیمه مشمول باشد نامساعد هوای

 (7034،زیربنایی

 برنامه با رتبطـم 5اخالقیمخاطرات  و نامطلوب گزینش به مربوط سنتی مسائل ( برخیMPCIمحصول) خطر چنددر روش بیمه 

 کـیسررح ـطمانند  به ای عوامل،پاسخگویی  ورـمنظ هـبدر کشور های توسعه یافته روش هایی وجود دارد .البته محصوالت  بیمه

  ، ارائه شده است .3(GRP) یـگروه

                                                           
2  Multi – Peril crop Insurance 
3 Yield Insurance 
4  Actual Production History 
5 Moral Hazard 
6 Group Risk Protection 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 یها مهیب به نسبت یکشاورز مهیب در «یاخالق مخاطرات»دهیپد بروز امکان که است یا گونهه ب یکشاورز دربخش دیتول تیماه

 آزار و یجد مشکالت از یکی عنوان به همواره یکشاورز مهیب در «یاخالق مخاطرات»از که یطور به است شتریب اریبسی تجار

در ایران نیز  یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صندوق بیمه کشاورزی..شود یم برده نام جهان مختلفی کشورها در دهنده

  . مخاطرات اخالقی)تغیر رفتار بیمه گذار پس از پوشش بیمه ای( می باشد پدیده

 ینم بازار طرف کی که اند، کرده اطالق یتیوضع به را آن یبرخ دارد؛ یمختلف فیتعار یاخالق مخاطراتی:اخالق مخاطرات فیتعر

,Vrian).کند یم بازگشت نامشهود یرفتارها به یگاه و کند مشاهده را بازار گرید طرف رفتار تواند  مخاطرات گرید یبرخ(1990

 که یطرف ای یفرد حالت، نیا در رایز است؛ نامشهود رفتار یبرا یگرید نام یاخالق مخاطرات: اند نموده فیتعر نیچن را یاخالق

,katz. )است مقابل طرف ضرر به که ردیگ یم شیپ در را یغلط رفتار است، آگاه 1994) 

 وجود طیشرا در افراد که شود، یم داریپد یاخالق مخاطرات یوقت: کند یم انیب نیچن را یاخالق مخاطرات زین یگرید فیتعر

 به طور مثال .دهد یم شیافزا را نامطلوب حاصل و جینتا احتمال ینادرست بطور که رندیگ یم شیپ را یعمل یخصوص اطالعات

 مخاطرات مسأله نیا. شد خواهد جبران او خسارت که است مطمئن رایز کند؛ یم کم را خود مراقبت شود، یم مهیب فرد کی یوقت

 خطر، از ینگران کاهش لیدل به افراد زهیانگ رایز رود؛ یم نیب از مهیب بازار در ییکارآ و شود یم بازار شکست باعث که است یاخالق

 .تعریف اخیر از مخاطرات اخالقی در اینجا مد نظر قرار گرفته است. رود یم نیب از ادیز مراقبت یبرا

انجام شده است که در زیر به پاره ای از این مطالعات اشاره شده  در زمینه مخاطرات اخالقی مطالعاتی در داخل و خارج از ایران

 است.

( آثار مخاطرات اخالقی و انتخاب نا مناسب را برای محصول گندم در استان فارس بررسی کردند .نتایج 7037نیکویی و ترکمانی )

 افزایش می یابد. نشان می دهد که با افزایش اندازه مزرعه احتمال انتخاب نا مساعد برای صندوق بیمه

( به بررسی پدیده ی مخاطرات اخالقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی پرداخته اند.نتایج نشان 7037کریم و همکاران )

 داده که گروه کشاورزان بیمه شده در استفاده از نهاده ها و مراقبت های زراعی دچار مخاطرات اخالقی نشده اند.

( رابطه بین استفاده از نهاده های شیمیایی و خریداری بیمه برای زارعین گندم کار کانزاس مورد ارزیابی 7333اسمیت و گودوین )

نهاده های شیمیایی را به استفاده کمتر از قرار می دهند .نتایج بیانگر آن است که انگیزه مخاطرات اخالقی ،زارعین بیمه شده 

  هدایت می کند.

( به بررسی جایگزینی حاصلخیز کننده ها و بیمه های کشاورزی برروی عملکرد ذرت پرداخته اند و نتایج 7333و هنسی)باب کوک 

نشان داد کسانی که از بیمه کشاورزی استفاده کرده اند احتماال کاربرد حاصلخیز کننده را کاهش می دهند که در این صورت 

 پدیده مخاطرات اخالقی وجود دارد. 

( تاثیر قرارداد بیمه در عملکرد محصول را بررسی کردند و برای رویارویی با مسائلی مانند مخاطرات 7331همکاران )اسکیز و 

 و انتخاب نا مساعد ،استفاده از بیمه منطقی را پیشنهاد کرده اند. اخالقی
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اده کردند ونتایج نشان می دهد که استف( از نظریه غرامت مورد انتظار برای محاسبه مخاطرات اخالقی 7331ویلیامز وهمکاران )

( در سالهای کم تولید تاثیر گذار است ، اما در سالهای مطلوب 𝑀𝑃𝐶𝐼مخاطرات اخالقی بر میزان غرامت بیمه چند خطر محصول)

ثر نتایج مطالعات گذشته حاکی از آن است که مخاطرات اخالقی در اکاز نظر شرایط کشاورزی تاثیر مشهودی قابل محاسبه نیست.

شرایط وجود دارد و سبب تغیرات در فعالیت کشاورزان و استفاده کمتر از نهاده ها و تغیر نگرش آنها بوده است.در اغلب مطالعات 

عات، نا محدودیت وجود اطالوجود مشکالتی مانند  انجام شده از داده ها به صورت مقطعی استفاده شده است اما با توجه به 

 گرید تیمحدود. ( از دقت الزم برخوردار نباشد𝑀𝐻و... ممکن استاندازه گیری تاثیر مخاطرات اخالقی)همگنی زمین مورد بررسی 

 به است ممکن جینتا. شود یم یناش دیتول سال هر بودن فرد به منحصر از یمقطع  یها داده با یاخالق مخاطرات لیتحل و هیتجز

( از داده های پانل 7331ویلیامز وهمکاران )در مطالعه  . باشد حساس اریبس لیتحل و هیتجز مورد سال در رشد خاص طیشرا

که با توجه به . کردند ارائه کمبود نیا یبرا درمان کی عنوان به را  (𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)پانل یها داده از استفاده آنهااستفاده شده است، 

 مشکالت مطروحه بهترین روش می باشد.

بیمه  صندوقتوسط  محصول گندم به بررسی میزان تاثیر گذاری مخاطرات اخالقی در میزان پرداخت غرامت حاضر  در تحقیق

-7031)سال  5استان در کشور و به مدت  03که با توجه به مطالب فوق از داده های پنل برای پردازیم. میکشاورزی 

 (استفاده شده است.7037

 روش تحقیق :

را می توان در قالب سه مدل مورد بررسی قرار داد .در روش اول مدل ساده ای است که  اخالقیمخاطرات بررسی حاکمیت پدیده 

 برای تولید محصول و بیمه شدن زارعین را نشان می دهد .تصمیم گیری های زراعی 

، نهاده  𝑍تصمیم های تولید زارعین را می توان این گونه مدل بندی کرد که، در یک مزرعه برای تولید محصوالت نهاده های ثابت 

)مثال کوششهای کشاورزی و مدیریتی( وجود دارد. بنا بر این ستاده  𝜃 و نهاده های غیر قابل مشاهده 𝑋های متغیر قابل مشاهده 

شرایط محیطی و نوسانات برونزا از قبیل آب و  εدارد همچنین متغیر برونزای  (𝜃 و𝑋و𝑍دار نهاده های )به بر 𝑌)میزان محصول (

(.که در تابعی به 7037) نیکویی و ترکمانی،،تفاوتهای غیر قابل مشاهده در کیفیت مزرعه و مهارتهای زارع را بیان می کند  𝜃هوا و 

 صورت زیر در نظر گرفته می شود. 

𝑌 = 𝑓(𝑧, 𝑥, 𝜃)𝜇(𝜑𝜀)                                                                                                          

نشان  𝜇(𝜑𝜀)مربوط به پدیده انتخاب نا مناسب است.در این رابطه  𝜃   مخاطرات اخالقی می شود ومر بوط به پدیده  𝜃متغیر 

دارای توزیع نرمال  𝜇(𝜑𝜀)دهنده تاثیر متقابل پدیده های تصادفی چون آب و هوا و نوع مزرعه بر هم می باشد. فرض بر این است 

در حضور متغیر های قابل مشاهده و غیر قابل می باشد به این ترتیب زارع باید  𝜇(𝜑𝜀)و واریانس  𝜃با میانگین ارزشهای پایین 

, 𝑄𝑢𝑖𝑔𝑔𝑖𝑛 𝑒𝑡 𝑎𝑙د بیمه شدن یا نشدن تصمیم بگیرد )مشاهده در مور 1993). 

به ترتیب بردار  𝑊و𝑃شود و نشان داده  ∗𝜃 و∗𝑋اگر کاربرد سطوح نهاده ها و کوشش های مدیریتی در حضور بیمه به ترتیب با 

 زی مطلق خواهیم داشت: ی، با کاهش در ریسک گرقیمت محصوالت تولیدی و قیمت نهاده ها باشند 
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θ∗ < θو𝑋∗ < 𝑋 , (∀ 𝜑, 𝑃, 𝑊) 

,𝑋و به این ترتیب بیمه مزارع را به سوی کاهشی در استفاده از سطوح بهینه  𝜃  هدایت کرده است و این همان تاثیر مخاطرات

, 𝐶𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑙)اخالقی است. 1997). 

ترکیب تاثیر مخاطرات اخالقی و انتخاب نا مناسب این است که با نهاده ها و خصوصیات قابل مشاهده شبیه به هم ، به طور 

( در 7037متوسط زارعین بیمه شده ، ستاده و یا حجم محصول کمتری از زارعین بیمه نشده خواهند داشت.)نیکویی و ترکمانی،

 فیتعربهینه شرایط محیطی و نوسانات آب و هوا  حالت ɛ*و  𝑝𝑔  با شده نیتضم یتصادف ریغ متیقعمیم یافته تابع باال تحالت 

 مخاطرات احتمال. است صفر صورت نیا ریغ در و ، ɛ<  ɛ* یبرا  ∗f]- 𝑝g [𝑦             با است برابر هرهکتار در ،غرامتاست شده

 ها نهاده سطح در تواند ینم غرامت برنامه نیبنابرا است، شده مشاهده جز  𝑌 تنها که چرا شودیم شتریب در این مدل یاخالق

 .، پس اندزه گیری مخاطرات با دقت اندکی همراه استشود  مشروط

 آن در که یتیوضع میترس یبرابه بررسی مخاطرات اخالقی می پردازیم ،  1در روش بعدی با استفاده از اندازه گیری ثروت

,1991)ردیگیم شکلی اخالق مخاطرات 𝐻𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟)، وجود عوامل پدید آورنده مخاطرات  عدم و وجود  حالت دو شود،یم فرض

بسته به اینکه منطقه  پس ثروت را در دو حالت محاسبه می کنیم. ، که تاثیر مستقیم برثروت زارع دارد.استاخالقی در دسترس 

 قرار دارد، ممکن است طبق فرمولهای زیر محاسبه شود. ɛ*مورد بررسی باال یا پایین  سطح 

𝑊𝐿
3 = 𝑊0 + 𝐴{𝑃𝑓(𝑥, 𝜀) − 𝑟𝑥 + 𝑝𝑔[𝑦∗ − 𝑓(𝑥, 𝜀)] − 𝑝𝑔𝑦∗   𝛾(𝑦∗ )}           𝑖𝑓 𝜀 < 𝜀∗ 

𝑊𝐻
3 = 𝑊0 + 𝐴{𝑃𝑓(𝑥, 𝜀) − 𝑟𝑥 − 𝑝𝑔[𝑦∗ − 𝑓(𝑥, 𝜀)] − 𝑝𝑔𝑦∗   𝛾(𝑦∗ )}           𝑖𝑓 𝜀 ≥ 𝜀∗ 

𝐴ثروت اولیه،  𝑊0 که در آنها > نرخ حق بیمه اعالم شده   𝛾(𝑦∗ ) وهای قابل مشاهده نهاده  قیمت rسطح زیر کشت،  0

(𝑝𝑔𝑦 تابعی صعودی از 𝛾 مثبت است. و 𝛾(𝑦∗ ) ، (𝑀𝑃𝐶𝐼)در حالت پوشش بیمه ای  است. عالوه بر این، ما فرض می کنیم که (∗

(𝑦∗ ) .عدم وجود بیمه که نشان دهنده میزان مخاطرات اخالقیست ، وبرای رسیدن به تغیرات در ثروت در حالت وجود و می باشد

 (.Coble et al , 1997تغیرات رفاه یا سطح زیر منحنی مطلوبیت کل را با استفاده از الگرانژ بدست می آوریم)

∂x

∂y∗
= −

1

Lxx
{−𝑈′(𝑤∗)𝑝𝑔𝑓𝑥(𝑋, 𝜀∗)𝑔(𝜀∗)

∂ε∗

∂y∗
− [1 − 𝛾(𝑦∗) − 𝑦∗𝛾(𝑦∗ ) ]𝑝𝑔𝐴𝑟𝑈"(𝑤∗)𝐺(𝜀∗)

− [𝛾(𝑦∗) + 𝑦∗𝛾(𝑦∗ )]𝑝𝑔𝐴 ∫ 𝑈"(𝑤ℎ)(𝑃𝑓𝑥 − 𝑟)𝑔(𝜀)𝑑𝜀
𝜀𝑚𝑎𝑥

𝜀∗

} 

. بازده در  است g𝑃 برابر با و قیمت معین که در آن، ( بررسی شده است1991و همکاران) 𝐶𝑜𝑏𝑙𝑒 , توسط در مورد خاصی که

 را فوق معادله روش در قسمت سه از کی چیه ،𝑈 "<0 و 𝑈 '> 0 بر عالوه شتریب مفروضات بدون .آورده شده است فوق  فرمول

                                                           
7 wealth 
8 Wealth low 
9 Wealth HIGH 
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,𝑓𝑥(𝑋در یمنف عالمت. کرد یبررس یجبر  صورت به توان ینم 𝜀∗) 1]و − 𝛾(𝑦∗) − 𝑦∗𝛾(𝑦∗ ) ]  در که دهدیم را جهینت نیا 

 ابدی ینم شیافزا(ی بیمهانتخاب پوشش نیباالتر) y* رساندکهیم را مفهوم نیا ییعقال رفتار. است مثبت عالمت اول دوره دو

1]هنکیمگرا − 𝛾(𝑦∗) − 𝑦∗𝛾(𝑦∗ ) ] 0>فرض، به توجه با   𝑓𝑥(𝑋, 𝜀∗) عالمت ن،یا بر عالوه. باشند مثبت عالمت یدارا 

 عالمت ن،یبنابرا. است م،مبهمیدار که معمول فرض هر تحت نیز معادله در  بخش نیسوم
∂x

∂y∗
 داده نشان حالت نیتر ساده در  

جایگزین کردن تاثیر هزینه نهایی مراقبت بوده است حال در روش بعدی به  در دو روش فوق تمرکز بر .  است مبهم معادله در شده

 پرداخته شده است. محصول پوشش بیمه در پرداخت غرامت مورد انتظار و یا پرداخت بالقوه به جای تمرکز بر میزان آسیب

غرامت مورد انتظار در شرایط عدم وجود بیمه کوچکتر از  هر گاه  Kotowitzدر تعریف انجام شده از مخاطرات اخالقی توسط 

 غرامت مورد انتظار در شرایط خرید بیمه باشد ، وجود مخاطرات اخالقی ثابت می شود.

(Ω^|𝑦∗) − (Ω|𝑦∗) < 0 

غرامت مورد انتظار در شرایط  Ωپس اگر شرط بیان شد ه در فرمول فوق برقرار باشد دال بر وجود مخاطرات اخالقیست .که در آن 

 فوق تعریف رخ دهد می باشد. *yکه ممکن است در سطح غرامت مورد انتظار در شرایط عدم وجود بیمه Ω ^وجود بیمه و

^Ω(Ω 0>( کمیت    (𝐶𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑙 , 1997) را دارا می  باشد.  بهترین توصیف کیفی از اثر مخاطرات اخالقی  −

 ( 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑠𝑘𝑦-𝐻𝑖𝑐𝑘𝑠زیر آورده شده است)در حالت دیگر شرط وجود مخاطرات اخالقی به صورت 

∂Ω^

∂y∗
−

∂Ω

∂y∗
< 0 

 ،غرامت مورد انتضار برابراست با با توجه به تعریف فوق داریم همچنین 

∂Ω

∂y∗
=

∂Ω^

∂y∗
+

∂Ω

∂𝑥

∂x

∂y∗
 

Ω = ∫ 𝑝𝑔[𝑦∗ − 𝑓(𝑥, 𝜀)]𝑔(𝜀)𝑑𝜀
ε∗

εmin

 

 و مخاطرات اخالقی زمانی وجود دارد که شرط زیر برقرار باشد: 

∂Ω^

∂y∗
−

∂Ω

∂y∗
< 0       

 
⇒     𝑝𝑔 ∫ [𝑓

∂x

∂y∗
] 𝑔(𝜀)𝑑𝜀

ε∗

εmin

< 0  

 

 یاخالق مخاطرات بالقوه یآمار اثر به نسبت نشیب آوردن دست به یبرا انتظار مورد غرامت بر تمرکز که است نیا یمعن به نیاو 

 (Coble et al , 1997) . است یضرور
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 داده ها و مراحل تخمین :

 بزرگتر از بیمه شده شرایط تحت مورد انتظار غرامت  که در صورتی وجود دارد اخالقیخاطرات با توجه به تعریف ارائه شده ، م

را داشته اند ای که هیچ مخاطره اخالقی ن بیمه شده رفتار کشاورزان ما می توانیم باشد. با این حال، بیمه شرایط  بهینه بدون

 بررسی کنیم و آن را برای حالت عدم وجود بیمه در نظر بگیریم. 

 زیراست:  برآورد انجام شده است به صورت  که که بر اساس آن  مدلی

Iit = αi + ηt + Ψ′𝑑𝑖𝑡 + 𝐵∗𝐴𝑃𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ≡ 𝑧𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡; 

 

خاطرات اخالقی به عنوان یک متغیر کیفی در نظر گرفته شده است ،به صورت یک متغیر موهومی وارد مدل شده از انجا که م

 t×1یک بردار  ′Ψ. وبردار زمین های بیمه شده در هر یک از مقاطع درصد آن تعین شده است.در صد  بسته به که  𝑑𝑖𝑡) (است

 .است پارامترها از

,αiزراعی با و کیفییت های نا همگن مقاطع تاثیر سال ها و زمانها  𝜂t  وارد مدل شده است . αiزمین، تفاوت در کیفیت از 

شرایط  در شامل تفاوت 𝜂tبوجود می آیندو  و عوامل دیگر، ریسک پذیری یا ریسک گریزی، مدیریتی قابلیت های، ثابت تکنولوژی

حاصل می  استفاده از نهاده و زیانمیزان  قیمت نهاده ها و محصوالت در در اثرات تغییرات(و غیره)مانند تغیرات اب وهوا و رشد

 (Coble et al , 1997 شود).

 Iit و از انجا که غرامت بالقوه است(بیمه چندین خطر محصولMPCI) تاریخی واقعی تولید یا تولید میانگین روشویا (APH مورد)

 در تعیین نقش محوری  APHبازده کسر بازده مشاهده شده از مبلغ بیمه شده می باشد . برابر  پرداختی غرامتبررسی است پس 

 ( 2330 همکاران، و پندل) .است 73 موردانتظار عملکرد همان( APH) عملکرد از منظور بازی می کند. MPCI بیمه غرامت

B ( پارامتر اسکالر است که در خصوصMPCI) ،پوشش سطح. دهدی م پوشش رای عیطب و یقهر عوامل اکثر از یناش خسارت که 

که با توجه به آن در مقاله (bastian, 1999) .است %5 انحراف با APH درصد 15 تا 53 نیب سطح در (MPCI) چندخطره مةیب

میانگین ده سال عملکرد قبل از سال مورد نظر در نظر گرفته  APHبرای بدست آوردن بازده در نظر گرفته شده است. %35حاضر 

 (Coble et al , 1997)می شود. 

 

  03برای  میزان عملکرد محصول  و مشاهدات بیمه،، وضعیت غرامت زمانی سریداده های مورد استفاده برای تخمین مدل شامل 

 می باشد. (7037-7031)سال از  5استان کشور در طول 

 نتایج و بحث:

                                                           
10 Expected Yield 
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( و با روش داده های ترکیبی برآورد انجام 1برای بررسی اثر مخاطرات اخالقی بر میزان غرامت مورد انتظار  براساس فرمول )

 گرفت.همچنین برای تقرب بیشتر به حالت واقعی از برآورد لگاریتمی استفاده گردید.

 𝑑𝑖𝑡) (خاطرات اخالقی به عنوان یک متغیر کیفی در نظر گرفته شده است و به صورت یک متغیر موهومی وارد مدل شده استم

ضریب این متغیر موهومی می باشد که معنی دار شدن آن به  ′Ψکه برابر همان نسبت سطح بیمه شده به سطح زیر کشت است . 

,αiمی باشد . تاثیر زمانها و کیفییت های نا همگن مقاطع زراعی)  منزله اثر گذاری  مخاطرات اخالقی در مدل 𝜂t  که تفاوت در ، )

 قابلیت های، ثابت تکنولوژی زمین، تفاوت در کیفیت ازαi مقاطع و زمانهای متفاوت را نشان می دهد وارد مدل شده است. 

 در اثر تغییراتاب وهوا و  شرایط در شامل تفاوت 𝜂tبوجود می آیند و  و عوامل دیگر، ریسک پذیری یا ریسک گریزی، مدیریتی

 غرامت مورد انتظار می باشد .Iitاستفاده از نهاده حاصل می شود. میزان  قیمت نهاده ها و محصوالت در

( به علت شرایط موجود داده  1استان کشور لحاظ شده است. در فرمول)  03و برای  37-31داده ها به صورت ترکیبی بین سالهای 

ها از سطح بیمه شده گندم  در هراستان بجای عملکرد مورد انتظار استفاده شده است، همچنین غرامت پرداختی به کشاورزان بر 

 براساس فرمول زیر تبدیل گردیده است.  7033اساس قیمت ثابت  سال پایه 

 

پرداختی غرامت
𝟖𝟖

  

سطح خسارت
𝟖𝟖

 سطح خسارت هر سال به تفکیک استانها        *          ⁄

بر اساس برآورد مدل ها ی مبتنی بر داده های ترکیبی ، ابتدا از تخمین تجمیعی استفاده می شود.برآورد در حالت عدم وجود نا 

زمانی انجام گرفت است وضرایب برای همه استان ها و سالها یکسان برآور د شده است، که ضرایب و آماره های همگنی مقطعی و 

 آورده شده است. 7آن در جدول 

نتایج حاصله نشان می دهد در این روش برآورد  با توجه به احتماالت، متغیر های مستقل اثر گذاری بسیار اندک بر میزان غرامت 

ا توجه ضریب متغیر موهومی وارد شده در مدل و احتمال آن مخاطرات اخالقی بر غرامت پرداختی در این حالت پرداختی دارد.ب

 براورد تاثیر گذار نمی باشد.

 

 

 

برآورد در حالت عدم وجود نا همگنی مقطعی و زمانی -1جدول شماره   

 

 tآماره  ضرایب 

 

 احتمال 

 

 عرض از مبدا
 

59533 0932 
39331 
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موهومیمتغیر   
 

3950 3907 
3915 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی
 

39032 7931 
39354 

𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.113  0931 F-STAT =    

 ماخذ: یافته های تحقیق

,αiتاثیر زمانها و کیفییت های نا همگن مقاطع زراعی در برآورد حالت اول  𝜂t  در مدل اصلی صفر در نظر گرفته شده است .که

را به کار برده شده  72گفته می شود .حال هر یک از روش های برآورد برای داده های ترکیبی  77اصطالحا به آن داده های تلفیقی

 70قطعی و زمانیاست . ابتدا  اثرات ثابت هم برای مقاطع و هم سالها در نظر گرفته شده ، براورد در حالت وجود اثرات ثابت م

نتایج این مدل نشان میدهد که  نمایان است. 2که حاصل برآورد هر دو حالت مقطعی و زمانی در  جدول   .بررسی می شود

 تکنولوژی زمین، تفاوت در کیفیت ازمختلف متفاوت است یا نه، عرض از مبدا متفاوت برای هر استان برای استانهای  ,αiضریب

 بوجود می آیند. و عوامل دیگر،مدیریتی قابلیت های، ثابت

 ضرایب و آماره ها  در حالت اثرات ثابت  مقطعی و زمانی -2جدول شماره 

ت
ثاب

ر 
اث

ی  
طع

مق
 

 tآماره  ضرایب 

 

 احتمال 

 

 عرض از مبدا 
 

 

3933 

 

0917 

39337 

 متغیر موهومی 
 

0931 7931 
3933 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی 
 

39733- 3953- 
3951 

 𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.75  2923 F-STAT =    

ت
ثاب

ر 
اث

ی  
مان

 ز

 tآماره  ضرایب 

 

 احتمال 

 

 عرض از مبدا 
 

5943 3.21 
39332 

 متغیر موهومی 
 

3905 3923 
3934 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی
 

3943 7937 
3933 

 𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.15  7937F-STAT =    

ت
ثاب

ر 
اث

 و  
ی

طع
مق

ی 
مان

 ز

 tآماره  ضرایب 

 

 احتمال 

 

                                                           
11 pool data 
12 Panel data 
13 Fixed effect  
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مبداعرض از   
 

 

73937 

 

0.64 

393331 

 متغیر موهومی
 

4907 2.04 
0.05 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی
 

3902- 0.94- 
0.35 

 𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.81  2944 F-STAT =    

 ماخذ : یافته های تحقیق

 
 

̅̅̅̅ 𝑅2یافته های جدول فوق  کاربرد مدل اثر ثابت مقطعی و زمانی هم زمان )با توجه به  = (  نسبت به اثر ثابت مقطعی و 0.81

زمانی منفک از هم  ارجحیت دارد.همچنین در این حالت ضریب تاثیر مخاطرات اخالقی در مدل و برغرامت مورد انتظار افزایش می 

 یابد. 

.آماره  استفاده  شده استلیمر  Fبین رگرسیون پول دیتا )تلفیقی( و رگرسیون با اثرات ثابت از  آزمون  برای گزینش روش ارجح

 این آزمون بصورت زیر است:

 

 

 آورده شده است، 3داده های بدست آمده برای این آزمون در جدول شماره 

 لیمر   fآماره ها ی آزمون  -3جدول شماره 

 

 

 

 آماره 
 

df احتمال 

ت
ثاب

ر 
  اث

ی
طع

مق
)استانها(   Cross-section F 2905 ( 21و73 ) 3930 

 Cross-section Chi-square 1197 21 3)استانها(
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ت
ثاب

ر 
  اث

ی 
مان

 ز
)سالها(   Period F 7910 ( 0و73 ) 3973 

 Period Chi-square 72934 0 39334)سالها(

ت 
ثاب

ر 
اث

 و 
ی

طع
مق

ی 
مان

 ز

) Cross-Section/Period F 2924)استانها و سالها( 03و73 ) 39301 

 Cross-Section/Period Chi-square 1394 03 3)استانها و سالها(

 ماخذ : یافته های تحقیق

 

χوFنتایج نشان می دهد که مقادیر 
2

می باشد که با توجه به احتمال  1191و 2933اثر ثابت مقطعی به ترتیب برابر برای آزمون  

آن در ناحیه بحرانی قرار دارند و لذا فرض صفر رد می شود و این بدان معناست که اثرات ثابت مقطعی وجود دارد. بدین ترتیب 

χوFاستانها ی مورد بررسی از لحاظ غرامت پرداختی با هم تفاوت معنا داری دارند. همچنین مقادیر 
2

اثر ثابت برای آزمون  

χمی باشد که با توجه به احتمال ها آماره   12791و 1713مانی به ترتیب برابر ز
2

برای سالها معنا دار است.و همچنین با توجه  

اثر ثابت مقطعی و زمانی  همزمان لذا اثرات ثابت هم در بین سالهای متفاوت هم استانهای به معنا داری دو آماره مذکور برای 

 مختلف وجود دارد .

 4رآورد مدل با اثرات تصادفی مقطعی و اثرات تصادفی زمانی پرداخته شده است ،که نتایج و داده ها در جدول شماره سپس به ب

 آورده شده است.

 

 مقطعی و زمانیتصادفی ضرایب و آماره ها  در حالت اثرات  -4جدول شماره 

ر 
اث

ی
دف

صا
ت

 
ی 

طع
مق

 

 احتمال tآماره  ضرایب 

 عرض از مبدا
 

3977 0931 
39333 

 متغیر موهومی
 

7921 3930 
3943 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی
 

3903 7957 
3970 

 𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.10  2935 F-STAT =    

ر 
اث

دف
صا

ت
ی 

مان
ی ز

 

 احتمال tآماره  ضرایب 

 عرض از مبدا
 

5943 3.41 39337 

 متغیر موهومی
 

3942 3924 3933 

 سطح بیمه شده ازگندم آبی
 

3903 7933 3935 

 𝑅2 ̅̅ ̅̅ = 0.11 F-STAT =  09733  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماخذ : یافته های تحقیق

 

 

χدر این آزمون از آماره  .گیریمدرتعیین مدل ارجح و درست از میان مدل اثر ثابت و اثر تصادفی آزمون هاسمن را بکار می
2

  

χشود اگر استفاده می K درجه آزادی   با
2

شود. در این آزمون فرضیه بدست آمده از مقدار جدول بیشتر بود، فرض صفر رد می  

صفر بر مدل پانل دیتا با اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بر مدل پانل دیتا با اثرات ثابت داللت دارد. اگر آماره آزمون هاسمن بزرگتر 

باشد فرضیه صفر رد و فرضیه یک مبنی بر تایید مدل اثرات ثابت درصد  5کوچکتر از  از مقادیر بحرانی اش و یا آماره احتمال آن

χکه با توجه به یافته های تحقیق .پذیرفته می شود
2

می  7.9.و احتمال آن  17.1در حالت اثرات تصادفی مقطعی برابر  

χباشد.یعنی اثرات تصادفی مقطعی پذیرفته می شود . در حالت اثرات تصادفی زمانی 
2

می باشد.  791.ال آن واحتم 0.04برابر  

 آورده شده است. 5یعنی اثرات تصادفی زمانی  پذیرفته می شود. که به تفصیل در جدول شماره 

 
 

 آماره ها ی آزمون هاسمن   -5جدول شماره 

 ماخذ : یافته های تحقیق

 

با توجه به روش های مختلف برآورد که مورد بررسی قرار گرفت ضریب تاثیر متغیر موهومی وارد شده در مدل که همان وجود 

 غرامت پرداختی می گذارد . مخاطرات اخالقی را نشان می دهد، در حالت اثرات ثابت مقطعی و زمانی بیشترین تاثیر را بر روی

ی زمانی بیشترین تاثیر را بر روی میزان غرامت پرداختی می گذارد تصادفاثرات همچنین سطح بیمه شده از گندم آبی در حالت 

 .با توجه به برآورد های انجام شده  غرامت پرداختی دارای اثرات تصادفی در هر استان و در سالهای مختلف می باشد . 

 : منابع

  کشاورزی. توسعه سمینار اولین به شده ارائه (، ایران الگوی ) کشاورزی در ریسک مدیریت کاربرد ایثاری، بهزاد،

 . اولویت بخشی به فقرا. ) م، ازکیا، مترجم( . تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاهی تهران -توسعه روستایی ،7013 ،چمبرز، ر

 

 

 

χ
2

آماره   

 

df احتمال 

ر 
اث

ی
دف

صا
 ت

ی
طع

مق
 

)استانها(  Cross-section  random 4937 2 3933 

 

ی
دف

صا
ر ت

 اث

ی
مان

 Period random)سالها(  ز

 
0.04 2 3931 
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 تجارب و کشاورزی محصوالت بیمه های مؤلفه تطبیقی بررسی چهارم جلد ، 7033 کشاورزی،  محصوالت بیمه صندوق

 .ایران در محصوالت بیمه ساختار با آن مقایسه و جهان منتخب درکشورهای دامی  زراعی محصوالت بین المللی بیمه

 زیربنایی.  پژوهشهای دفتر،7034،امریکا در کشاورزی محصوالت بیمه تجربه

 . کشاورزی محصوالت بیمه ، صندوق 7033کشاورزی، محصوالت بیمه عملیات مبانی

 اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ،7033،ش، پور ایرانیو  ف،همتی 

 کارشناسی پایان نامه رضوی( موردی خراسان مطالعه کشاورزان) درآمد و کلزا زیرکشت سطح بر تجاری آزادسازی اثر ، 7031س، یوسف زاده،

 .مشهد فردوسی دانشگاه ارشد،
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