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 چکیده
های سبک )گوسفند یا بز( در مناطق روستایی در قالب گذاری بیمه خرد دامقیمتمسئله اصلی این پژوهش طراحی و 

یمه انجام شد و ارکان ب بنیان دادههای عمیق در قالب رویکرد نظریه بیمه تعاونی است. در فاز اول پژوهش حاضر، مصاحبه
اتکایی( مشخص گردید. در فاز دوم، بر اساس روش قیمتگر ها و بیمهسنج گذاران، بیمگر، بیمهبیمه)خرد تعاونی محور 
ترین مدل، اطالعات شهرستان هواشناسی به کار گرفته شد. برای به دست آوردن مناسبهای ، شاخصگذاری شاخص مبنا

شاخصها های موجود، تنهای پژوهش از میان شاخصاستفاده شد. بر اساس یافته 2018الی  1950مشهد طی بازه زمانی 
اثر « متوسط درجه حرارت زمستان، بهار و تابستان»، «حداکثر درجه حرارت ساالنه»، «حداقل درجه حرارت ساالنه» های
، ARIMA(0,1,1)ها، به ترتیب در ادامه مدل سری زمانی این شاخصداری بر نسبت خسارت داشتند. معنی

ARIMA(0,1,1) ،ARIMA(0,1,1) ،ARIMA(0,1,1)  وARIMA(0,1,1) ترین توزیع احصاء شد. همچنین، برای مناسب
بر ها لوگ نرمال آمیخته تشخیص داده شد. سپس خسارتلوگ نرمال و برای ارزش زمانی شدت ها، خسارت برای نسبت

بس با دو نوع بیمه اتکایی زیانگذاری شدند. در فاز سوم، در قالب های سبک، قیمتدام های بیمهها پوششاساس این یافته
گر اتکایی )صندوق گر اصلی )صندوق بیمه تعاونی( و بیمهسطح باالیی غرامت و نسبتی با سطح باالیی غرامت، سهم بیمه

 آمده از این تحقیق نشان داد کهدستها دقیقاً مشخص شدند. نتایج بهها و خسارتبیمهبیمه محصوالت کشاورزی( از حق
گر اتکایی )صندوق تر شدن سهم بیمهکارگیری این نوع بیمه خرد عالوه بر مرتفع کردن کژمنشی و کژگزینی باعث همگنبه

گر سنج سهم بیمهخرد، بیم سازی بیمهسرانجام، بر اساس الگوی پیادهشود. ها میبیمه محصوالت کشاورزی( از خسارت
ها در قالب ها و خسارتبیمهگر اتکایی )صندوق محصوالت بیمه کشاورزی( را از حقبیمه)صندوق بیمه خرد تعاونی( و 

 کند.ی اتکایی محاسبه میدو نوع بیمه
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 مقدمه
فضای محیطی و بستر همراه بودن کشورهای جهان سوم های روستاها در یکی از ویژگی

خطرات محیطی، فقدان سرمایه بسنده، مواجه حقوقی  هایی نظیرها با ریسکآنفعالیت 
های تولید اثربخشی پائین فعالیت قبول وهای سنتی، کارایی غیرقابلضعیف، شیوه

 صورتبهن کشورها ها در ایاست. تعداد و شدت این ریسکمحصوالت مختلف کشاورزی 
ها و آسودگی خیال حلی علمی و عملی برای انتقال ریسکداری باال هستند. بیمه، راهمعنی
ای، ضریب نفوذ های بیمهنیاز شدید افراد این جوامع به حمایت رغمبهگذاران است. بیمه

ها دسترسی ین حمایتها به ابیمه در این جوامع بسیار پایین بوده و تنها بخش کوچکی از آن
ساکنان کره زمین که درآمدی کمتر درصد از  2۵/۰کمتر از  دارند. طبق آمار بانک جهانی،

. بر اساس (Matul., 2006) ای قرار دارندهای بیمهاز دو دالر در روز دارند؛ تحت حمایت
 تحت میلیون خانوار روستایی و عشایریشش  بربالغ( در ایران 139۸گزارش شیرکانی )

 .انداجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان قرارگرفته پوشش بیمه
یان به همراه روستای درآمد پاییندلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در جوامع فقیر، 

و  برآوردهنیازهای اولیه زندگی خود را  توانندی میسختبهها ای که آنگونهتورم است؛ به
های خرد بیمه(. امروزه Morsink et al., 2011تیه خود با خرید بیمه باشند )به فکر تأمین آ

این جوامع بهبود شرایط زندگی رفع این مشکل و  برایحل کلیدی  راهکیعنوان هب
( برخی 2۰۰6است. ماتول )« درآمدکمبیمه برای افراد »است. بیمه خرد، معادل  شدهمطرح

است:  های تجاری مرسوم به شرح زیر برشمردهرا با بیمه بیمههای عمده این نوع از تفاوت
( مفاد و 2کند؛ )را برآورده می درآمدکم( محصوالت بیمه خرد نیازهای خاص اقشار 1)

ها نامهها و بیمه( قرارداد3است؛ ) شدهانیب فهمقابلنامه به زبان ساده و شرایط بیمه
( خدمات ۵شده پایین است؛ )( سرمایه بیمه۴هستند؛ ) فهمقابله و ، بسیار سادمدتکوتاه
های مالی کوچک و یا افرادی از ای در محل زندگی مشتریان و معمواًل توسط موسسهبیمه

 صورتبهها ناچیز، معموالً بیمه( حق6شود؛ )جوامع محلی )نظیر رهبران محلی( ارائه می
ها آسان و بررسی آن( نحوه مطالبه خسارت۷شوند؛ )اقساطی و با اقساط متغیر پرداخت می

را  خرد مهیب( 2۰19و جانزن و کارتر )( 2۰۰6( و متال )2۰۰2ها سریع است. چرچیل )
 خاص خطرهایپذیر جامعه را در مقابل درآمد و آسیباقشار کمدانند که محصولی می

با تلفیق  (139۰) این یدیتوحدهد. می قرار تیموردحما ،ای معینیمهپرداخت حق ب یدرازا
 که عملیاتی نمودای خرد، راهکاری ارائه سازوکار ارائه محصوالت بیمه وسازوکار تعاونی 
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درآمد جامعه )که در حالت ای برای افراد کمکردن آن نقش بسزایی در فراهم کردن پوشش بیمه
افزایش سطح  همچنین، این راهکار در دارد. نیستند( ایبیمه عادی قادر به خرید محصوالت

های بیمه ها و کارکردهای مثبت شرکتاو ویژگی نقش چشمگیری دارد.رفاه محرومان جامعه 
و حرکت به  درآمدکم( حمایت از اقشار محروم و 1کند: تعاونی خرد را به شرح زیر بیان می

 زایی.( اشتغال3ت مناسب و سریع به اعضا؛ ( ارائه خدما2سمت تحقق عدالت اجتماعی؛ 
را شامل موارد  های خردمحصوالت بیمه نیاجزای زنجیره تأم( 139۴امیرخان و همکاران )

های توزیع، دهندگان ریسک، کارفرمایان، کانالای، انتقالبیمه گذارانداند: قانونزیر می
جانبه شرکتهو همکاری هم گری بازبیمههای دیجیتال بر مفهوم دهنده پلتفرممؤسسات ارائه

تأکید میهای نوین گر در جهت شناساندن و صدور محصوالت خود از طریق کانالهای بیمه
 .نماید
 

 مبانی نظری
 خرد مهیبمعرفی 

 ۸۰ای که حدود گونهجهان است؛ به خرد یهامهیب بازار نیتربزرگ ایآسدر حال حاضر 
 دامنه در حال رشد، تیجمع به توجه با شود.میهای خرد جهان در این قاره صادر بیمه درصد

همچنین، در حال حاضر  .است تصورقابلهای خرد در این قاره بیمه رشد یبرا یعیوس
یژاسترات و دیجد محصوالت که قابلیت عرضه هستند گیریشکل حال در یدیجد یبازارها

 ،محمد یونس توسطصلح نوبل  پس از کسب جایزه .باشندی نوینی را دارا میاتیعمل یها
ین ، امین مالی خردأهای تبه خاطر توسعه روشبانک  گرامینسس ؤم بنگالدشی و اقتصاددان

توان بین دو مقوله از جهان توسعه و گسترش یافت که می مختلفیدر مناطق  جیتدربه تفکر
سعه رفاه نسبی و تومنظور نیل به ، پلی پایدار بهیدرآمد و سودآوررسانی به اقشار کمخدمت

ت. های خرد تکامل طبیعی بخش خدمات مالی خرد اسجوامع ایجاد نمود. توسعه بیمه
است که بر اساس آن اشخاص  سازوکاریآن  از مقصود و است جدید نسبتاً مفهومی خرد بیمه

های مختلفی را که در زندگی با آن توانند ریسکهای پایین درآمدی( میپذیر )دهکآسیب
های خرد ازجمله تحوالت جدید در محیط جهانی بیمه .ند مدیریت و جبران نمایندااجهمو

منظور های اجتماعی به. امروزه بسیاری از سازماندباشبیمه و با رویکردی عدالت محور می
درآمد های کمهایی برای افراد و گروهسالمت و بهداشت جامعه و تهیه پوشش نیازهایمین أت

 (.13۸6)جانفشان،  اندهای خرد استفاده کردهیمهب تدابیراز 

http://tech.melat.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87%e2%80%8f%e2%80%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%db%8c%e2%80%8f%da%a9%d9%86/
http://tech.melat.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87%e2%80%8f%e2%80%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%db%8c%e2%80%8f%da%a9%d9%86/
http://tech.melat.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87%e2%80%8f%e2%80%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%db%8c%e2%80%8f%da%a9%d9%86/
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 بیمه خرد در ایران
 در ماده ،مثالعنوانبه است. شدهانجام خرد هایبیمه گسترش جهت در اقداماتی در ایران

شده  توجه اجتماعی هایبیمه قالب در خرد هایبیمه بحث به توسعه چهارم برنامه قانون 91
اجتماعی،  تأمین جامع نظام استقرار جهت چهارم قانون برنامه 96 ماده در است. همچنین،

است.  شده مکلف عشایر و در روستاها اجتماعی هایبیمه پوشش افزایش به دولت
 نگرفته انجام کشور در خرد هایگسترش بیمه برای عملیاتی و مؤثر اقدامی هنوز ،وجودنیباا

 (.1391است )باغستانی میبدی، 
 بیمه محصوالت کشاورزی ایرانمعرفی صندوق 

گران تجاری و یا صندوق بیمه در ایران بیمه محصوالت کشاورزی، توسط بیمه
های بیمه گران تجاری که همان شرکتشود. بیمهمحصوالت کشاورزی، عرضه می

های هستند که سودآوری به دنبال پوشش ریسک خصوصی هستند، در عرضه این نوع بیمه
ها معموالً محصوالت کشاورزان بنابراین آن؛ باشد شدهنیتضمبا حق بیمه دریافتی، ها آن

اما ؛ دهند، پوشش میرادارند)عمده مالک( که توانایی پرداخت حق بیمه  اسیمقبزرگ
ی با حق بیمه نسبتًا پایین ارائه تیحما مهین صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، نوعی بیمه

( به دلیل 1از: ) اندعبارتعایب صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کند. برخی از ممی
رغم ( علی2کند؛ )ی متوجه دولت میتوجهقابلضریب خسارت باالی این صندوق، ضرر 

های محصوالت این صندوق، استطاعت مالی افراد فقیر هنوز در حدی پایین بودن حق بیمه
گونه تعلق خاص به گذار )کشاورزان( هیچیمه( ب3ها برآیند؛ )نیست که از عهده خرید آن

بنابراین، نرخ وقوع کژمنشی در آن بسیار باال است. ؛ کنندصندوق در خود احساس نمی
شده در عدم مراقبت کافی در مقابل خطر و یا کژمنشی در بازار بیمه به رفتار پنهان بیمه

)نسبت به زمان قبل از داشتن  گرشده توسط بیمهمصرف بیشتر از خدمات جبرانی فراهم
گر بر رفتار شود. این وضعیت نیز به دلیل عدم امکان نظارت کامل بیمهبیمه( اطالق می

تفاوت کژمنشی و کژگزینی در این است که در  .دافتاتفاق می شدهمهیاحتیاطی و مصرفی ب
کژگزینی، عدم تقارن اطالعات در زمان بستن قرارداد وجود دارد؛ ولی در کژمنشی، عدم 

(. برای Einav and Finkelstein, 2018)تقارن اطالعات پس از بستن قرارداد وجود دارد. 
دهند محصول رجیح میگاهی اوقات ت گذاراناست که برخی از بیمه شدهمشاهدهنمونه 

( ۴همان دولت است( خسارت دریافت کنند؛ ) درواقعو از صندوق )که  شدهخرابها آن
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جوامع محلی و محروم در آن، لحاظ  کند و خصوصیاتصورت ملی عمل میاین صندوق به
 (1391، )جاللی لواسانی نشده است

 ها در ایرانمعرفی تعاونی
 یو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع ازهاییکه افراد را باهدف رفع ن هستند هاییتشکل هایتعاون

نسبی(  و خاص و )نظیر عام سهامی هایشرکتبرخالف سایر  .دهندیم وندیمشترك به هم پ
 اقتصادی، وضع ها به دنبال بهبودبلکه آن ؛بیشتر نیست دهیبهره و سود هایتعاونهدف اصلی 

 ها در شرایط نامساعد اقتصادیشرکا خود هستند. تأسیس تعاونی یهایمین نیازمندأترفاه و 
شرکت قانون تجارت، یک  193بر اساس ماده کنند. کشور و یا شرکا توجیه بیشتری پیدا می

بر اساس  د.شوشرکت سهامی تشکیل مییک در قالب خود  مطابق مقررات اساسنامه تعاونی
 کنند.فعالیت می خدمات و مصرف د،یتولدر سه حوزه های تعاونی شرکتقانون، 

 بیمه تعاونی
ای به تعاونی است که هدف آن ارائه خدمات بیمه تعاونی درواقع یک شرکت یک بیمه

های بیمه تعاونی، بین شرکا های تجاری، سود و زیان شرکتشرکا خود است. برخالف بیمه
 گذارمهیبهای تعاونی، سهامداران همان چون در بیمه شود.در قالب یک صندوق توزیع می

میزان وقوع  درنتیجهافتد؛ گذاران و سهامداران اتفاق نمیهستند، بنابراین، تضاد منافع بین بیمه
حتی  .(Maysami & Kwon., 1999یابند )داری کاهش میصورت معنیکژگزینی و کژمنشی به

قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب  انعقاددر مواردی که عدم تقارن اطالعات در زمان 
یکی دیگر از  د.به وجود آی انعقاد آنانتظار دارند که عدم تقارن اطالعات درزمانی پس از 

 Maysamiها است )باالی این شرکت یعضوگیر ییتواناهای بیمه تعاونی، مزایای شرکت

& Kwon., 199913۸۰و پیکارجو،  136۸آبادی، ، علی). 
 

 پیشینه تحقیق
سنجی توسعه بیمه خرد انجام دادند. ( تحقیقی تحت عنوان مطالعه امکان2۰12بینر و الینگ )

 بالقوه یهاحلو راهوتحلیل قرار گرفت توسعه بیمه خرد مورد تجزیهمشکالت در این مطالعه 
ترین مشکالت به شرح زیر مقاله، مهم 131پیشنهاد گردید. در این مطالعه، بر مبنای بررسی 

، عدم تقارن مهیب یها، اندك بودن گروهسکیر یابیارز یکمبود منابع برااند: شدهشناسایی
 عوامل مؤثر بر یاصل ( تحقیقی باهدف2۰1۰بروور و اکتر ) .مهیو اندازه حق ب یاطالعات
آمیز در رابطه با خطرات فاجعهتوسعه درحال یکشورها نیدریکی از مستعدتر همیب یتقاضا
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 لیسخرد تعاونی  مهیمند به بمصاحبه شده عالقه یخانوارها شتریبانجام دادند.  لیسویژه به
بار فاجعهو پیامدهای  لیس یمنف راتیدر برابر تأث هایشانو خانواده محافظت خود یبرا

 هستند. یاجتماع -یاقتصاد

 یناکاف قاتیتحق، خرد مهیرشد ب ترین مانعمهمنشان داد که ای مطالعهدر ( 2۰1۸ادنو )
 ؛در نظر نگرفته استرا  یمشتر یازهایشود که نمی یمحصوالت دیاست که منجر به تول

ا ر غاتیتبل نییو سطح پا یکه دسترس یناکاف عیتوز یهاو کانال یرقابتریغ یهامتیق
 .نیز از موانع توسعه بیمه خرد ذکرشده است کنندیمحدود م
عامل غیر قیمتی، ازجمله سواد  نیدهد چندینشان م( 2۰12های کل و همکاران )یبررس

 یگذارد و شواهدیم ریتأث خرد شاخص مهیمحصوالت ب یتقاضا نقدینگی بر، اعتماد و یمال
 یکشاورز یهانهاده استفاده از شیخرد شاخص باعث افزا مهیبه ب یوجود دارد که دسترس

 گردد.یمانند کود م
 

 شناسی تحقیقروش

 و کیفی آمیخته پژوهش نوع از روش، ازلحاظ و ایتوسعه هدف، ازنظر حاضر پژوهش
( کیفی با 1اکتشافی است. این پژوهش در دو فاز ) تحقیقات نوع از ماهیت، ازنظر و کمی

های زمانی و با دو ( کمی و با استفاده از مطالعه سری2داده بنیان و ) هیاز نظراستفاده 
بس و نسبتی با حد باالی غرامت انجام گردید که در ادامه به رویکرد بیمه اتکایی زیان

 شود.توضیحات تفصیلی پرداخته می
 شناسی فاز کیفیروش

استفاده شد و سعی شد  انیداده بن هیاز نظربرای بررسی عمیق موضوع  کیفی، بخش در
 یفیک پژوهش شیوه یک نظریه داده بنیان تا در این راستا مدلی مناسب طراحی شود. روش

 بازرگان،) کندای کمک میزمینه ایبه خلق نظریه ها،داده دسته یک از استفاده با که است
احبه فن مصها با استفاده از کلی تحقیق، داده پرسش تعریف از بعد مطالعه در این (.139۷

وش داشتند. ر آشنایی بیمه خرد و سیستم تعاونی با شوندگانمصاحبه گردآوری شدند.
( ایزنجیره ارجاع)ی گلوله برفو  هدفمندهای گیریگیری در این مطالعه از نوع نمونهنمونه

ه که پس از دستیابی ب گرفتند قرار مصاحبه مورد هشت نفر تیدرنهابود. در این مطالعه، 
 متغیر دقیقه ۴۵ تا 3۰ از هامصاحبه انجامزمان مدتها خاتمه یافت. نظری مصاحبهاشباع 
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ها پدید شوند تا کدها، مفاهیم و مقولهها در سه مرحله کدگذاری می، دادهدر این روش .بود
 آیند که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی است.

 شناسی فاز کمیروش
 شدهفادهاستهای متعددی برای محاسبه حق بیمه وجود دارد. در این تحقیق روش مبتنی بر نرخ روش

؛ آیدبه دست می ها در متوسط شدت هر خسارتضرب نرخ وقوع خسارتحق بیمه بر اساس است. 
 (.1399)پاینده، بیمه ضروری است که این دو کمیت محاسبه شود بنابراین، در محاسبه حق

 ها تعیین گردد. اولین گامسنجی باید توزیع احتماالتی دادههای بیماستفاده از روش قبل از
 مایندهنها است. بعد از نگار آن دادهترسیم نمودار بافت و برازش یک توزیع به یک دسته داده

ها باید اقدام به برآورد پارامترهای آن توزیع و بررسی نیکویی کردن یک توزیع برای داده
( یک روش گرافیکی ارائه نمودند 1999ی )کالن و فر .گرددها به دادهپیشنهادی برازش توزیع 

این  گردد. درمیها پیشنهاد که بر اساس دو معیار چولگی و برجستگی چند توزیع برای داده
کاندید شده، نزدیک هایبه خطوط مربوط به توزیع شدهمشاهدههای محل داده رقدرهروش 

 نرمال و وایبولگاما، لگهای تر است. در این نمودار توزیعشده مناسبتر باشد، توزیع پیشنهاد
 (.1399)پاینده، شوند صورت خودکار در نظر گرفته میبه

کنند. برای ول زمان رفتاری متفاوت از خود ارائه میهای تصادفی در طبسیاری از پدیده
را مدل نمود تا بتوان رفتار این  هاآنهای تصادفی، ابتدا باید رفتار زمانی مطالعه این پدیده

ها استفاده ی این پدیدهمدل بندهای ترین روشبینی کرد. یکی از سادهپدیده را در آینده پیش
های های زمانی، مدلدر سری مورداستفادههای انی است. از میان روشهای زماز ابزار سری

ARMIA ها است. برای برازش یک مدل پرکاربردترین مدلARIMA های زمانی به به داده
 شود:ترتیب زیر عمل می

 تمیلگاری یا ریتفاضل گهای ریاضی )نظیر ابتدا با استفاده از تبدیل .1
ها باید به کمک کنیم. البته ایستایی دادهزمانی را ایستا میهای ی( دادهریگ

 مورد تائید قرار گیرد. Dickey–Fullerهای آماری نظیر آزمون

در گام بعد با استفاده از نمودارهای خودهمبستگی و  .2
 شود.تعیین می ARIMAی مرتبه مدل خودهمبستگ

رازش داده های زمانی ببه داده ARIMA شدهنییتعسپس مدل  .3
 AICشود و مناسب بودن مدل به کمک ابزارهای آماری نظیر معیارهای می
 گردد.های مدل محاسبه میشود. همچنین، ماندهبررسی می BICو 
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های آماری نظیر در ادامه به کمک ابزار گرافیکی و آزمون .۴
Ljung-Boxیی راست آزماها ، فرض اغتشاش خالص بودن مانده

 شود.می

و تائید فرضیه  برازشمناسب بودن مدل  دیتائبا  تیدرنها .۵
، روند آتی پدیده تصادفی برازشچهارم، با استفاده از مدل  مرحله

 ، حدود اطمینانشدهارائهشود. معموالً برای پیشگویی پیشگویی می
 (.Box et al., 2011) شودگزارش می

 یقدر این تحق مورداستفادهی اتکایی و رویکردهای بیمه
شود. در یک قرارداد گر منعقد میای است که میان دو بیمهبیمه اتکایی نوعی قرارداد بیمه

سنجی از آن با عنوان بیمهگر اصلی )که در ادبیات بیمبین بیمه 𝑋اتکایی ریسک تصادفی 
شود. در میگر اتکایی مطابق قرارداد اتکایی تقسیم شود( و بیمهیاد می واگذارکنندهگر 

سنجی قراردادهای اتکایی بسیار متنوعی وجود دارد. در این تحقیق دو رویکرد ادبیات بیم
ی یی غرامت برای پوشش اتکایحد باالیی غرامت و نسبتی با حد باالبس ی اتکایی زیانبیمه

 شود.، معرفی میشدهعرضهمحصول 
 غرامتبس با حد باالی رویکرد اول: بیمه اتکایی زیان

تمامی  𝑑 سطح نگهداشتتا  واگذارکنندهگر بس معمولی، بیمهدر بیمه اتکایی زیان
، اضافه سطح نگهداشتکند ولی بعد از عبور مقدار خسارت از خسارت را پرداخت می

حد بس با اتکایی زیاندر بیمه آنکهحالشود. گر اتکایی پرداخت میخسارت توسط بیمه
گر اتکایی سهم بیمه ؛کندادامه پیدا می 𝐿گر اتکایی تا حد باالی ، تعهدات بیمهی غرامتباال

min{max{𝑋تحت این قرارداد اتکایی برابر  𝑋از ریسک تصادفی  − 𝑑, 0} , 𝐿}  خواهد بود
 (.1399)پاینده، 

 رویکرد دوم: بیمه اتکایی نسبتی با حد باالی غرامت
ها را درصد از خسارت 𝛼همواره  واگذارکنندهگر در بیمه اتکایی نسبتی معمولی، بیمه

گر اتکایی اتکایی نسبتی با حد باالی غرامت، تعهدات بیمهدر بیمه آنکهحالکند. پرداخت می
تحت  𝑋گر اتکایی از ریسک تصادفی ، سهم بیمهبنابراین ؛ کندادامه پیدا می 𝐿تا حد باالی 

min{(1 این قرارداد اتکایی برابر − 𝛼)𝑋, 𝐿}  ،(.1399خواهد بود )پاینده 
در این تحقیق حق بیمه بر اساس ضرب نرخ وقوع  ازآنجاکهای گذاری محصول بیمهقیمت
شود؛ بنابراین در گام اول نرخ وقوع ها در متوسط شدت هر خسارت محاسبه میخسارت
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های دام سبک برخی اطالعات دادهشود. بدین منظور ی میمدل بندهای سبک های دامخسارت
های خراسان )خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی(، در های استاناز شهرستان
( از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 139۷الی  1393)به شمسی  2۰1۸الی  2۰1۴بازه زمانی 

 اخذ گردید.
 

 بحث و تحلیل
 با استفاده ازنظریة داده بنیان ی خبرگاننظرسنجاز های حاصل داده نتایج حاصل از تحلیل 

 ناساییش مفاهیم آن طریق از که است تحلیلی این گام درواقع فرآیند: باز کدگذاری اول: گام
 . ندشومی

 زیرمجموعه مفاهیم و فرعی و اصلی هایمقوله-1 جدول

 طبقات اصلی
 مقوالت

 )طبقات فرعی(
 هاکدهای اولیه مستخرج از متن مصاحبه

 سطح خرد

 گربیمه

 طرح روستا تعاون باشد؟ لگریتسهتواند می

 ای روستا تعاون باشد؟های بیمهدر گروه شدهانتخابتواند سرگروه می

 تواند یکی از اعضای گروه روستا تعاون باشد؟می

 گذارانبیمه
 های روستا تعاون باشند؟توانند اعضای گروهمی

 های روستا تعاون باشند؟های گروهتوانند سرگروهمی

 کانال توزیع

 های کشاورزی صورت گیرد؟تواند از طریق فروشندگان نهادهمی

 ی روستا تعاون باشد؟هاگروهتواند از طریق خود اعضای می

 ای باشد؟تواند یک نماینده رسمی بیمهمی

 به درب انجام گیرد؟تواند غیررسمی و درب می

 ر(ئسنج )اکچوبیم سطح میانی
 باید به اصول بیمه تعاونی آشنایی داشته باشد؟

 باید در رابطه با اصول بیمه خرد آگاهی داشته باشد؟

 گر اتکاییبیمه سطح کالن

 ار باشد؟اعتب نیتأممنبع  عنوانبهتواند وزارت تعاون و طرح روستا تعاون می

 تواند بیمه مرکزی باشد؟می

 تواند صندوق بیمه محصوالت کشاورزی باشد؟می

 ؟باشد اعی روستاییان و عشایراجتم هایصندوق بیمهتواند می 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8u4GA0bbiAhVJqaQKHTv3CfoQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fkarnameh.roostaa.ir%3A8040%2F&usg=AOvVaw1tnVqT5rpahD_xfR8_9Qyj
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 کارشناسان در رابطه با توسعه بیمه خرد از نفر ۸ با عمیق مصاحبه از پس بخش این در
 اهبردر طریق از مراجعه بار چندین از استفاده با تیدرنها شدهضبط و نوشتاری صورتبه

 تخراجاس مناسبی هایبرچسب و کدها بتوان که شد تالش هامصاحبه متن به جمله به جمله
 .شد الزامات توسعه بیمه خرد شناساییعنوان به برچسب یا کد 1۴ تیدرنها که نمود

با توجه به  اولیه کدهای بعد، مرحله در: مقوالت دهیشکل و ثانویه یکدگذارگام دوم: 
 مشابه هایطبقه قالب در اولیه کدهای) ندشومی تبدیل ثانویه کدهای به هاآن فراوانی تعداد
 و مفهومی کدهای ثانویه، کدبر اساس  باز کدگذاری نتایج 1 جدول در(. گیرندمی قرار

 است.شده ارائه مقوالت
 مشابه کدهای قراردادن هم کنار با تحقیق از بخش این در: محوری گام سوم: کدگذاری

مورد بندی نظرات خبرگان را در جمع 2جدول  گیرد.می شکل نظریه برای تدوین اصلی کد
 دهد.ارکان بیمه خرد تعاونی محور نمایش می

 

 بندی نظرات خبرگان در مورد ارکان بیمه خرد تعاونی محورجمع -2جدول 
 گر یکی از اعضای گروه روستا تعاون باشد.بهتر است بیمه
 های روستا تعاون باشند.گذاران اعضای گروهبهتر است بیمه

 های روستا تعاون ایجاد شود.طریق خود اعضای گروهبهتر است کانال توزیع از 
 تعاونی آشنا باشد.سنج )اکچوار( با اصول بیمه خرد و بیمهبهتر است بیم

 1گر اتکایی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی باشد.بهتر است بیمه

 
 نتایج حاصل از فاز کمی

 هابرازش توزیع مناسب به نرخ وقوع یا نسبت خسارت
در  شدهواقعهای ها، از تقسیم تعداد خسارتها یا نسبت خسارتنرخ وقوع خسارت

به ترتیب، نمودارهای  1آید. شکل های همان سال به دست میشدهبر تعداد بیمه هرسال
برای داده های نسبت خسارت راهیستوگرام، چگالی تجربی و نمودار کالن فری برای داده

 دهد.را نشان می اخذشدهها 
                                                                                                                                  

 حتمالیا ضررهای از خود که را دیگر های بیمهشرکتِ بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت-1
 .کندمی بیمه نیستند، مصون
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های نسبت نمودارهای هیستوگرام، چگالی تجربی و نمودار کالن فری برای داده -1شکل 
 اخذشدهها خسارت برای داده

( و نمودارهای هیستوگرام، چگالی تجربی و نمودار 1با توجه به نمودار کالن فری )شکل 
توانند نرمال و گاما میوایبل، لوگرسد سه توزیع ( به نظر می2چندك )شکل -چندك

 ها باشند.کاندیدهای مناسبی برای توزیع نسبت خسارت
 

  

 چندك سه توزیع کاندید شده-، نمودارهای هیستوگرام، چگالی تجربی و نمودار چندك2شکل 
 سه استان نیعوامل مؤثر بر نسبت خسارت در ا یبررس

بر اساس روش شاخص است، در ادامه عوامل مؤثر بر  یگذارمتیمطالعه حاضر درصدد ق ازآنجاکه
 نیرا بر نسبت خسارت در ا یاثر عوامل متعدد توانیم ،یطورکلشده است. بهنسبت خسارت مشخص

 یهاشاخص راثبهتر است تنها  یکشاورز یهامهیدر ب یکژمنش دهیکرد؛ اما با توجه به پد یسه استان بررس
 ،یهواشناس یهامنظور با مراجعه به درگاه نیها را موردمطالعه قرارداد. بدبر نسبت خسارت ییآب و هوا

شده است، استفاده قیتحق نیها در اکه از اطالعات آن ییهاشهرستان ییآب و هوا یهااطالعات شاخص
 شد. یآورجمع
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دارلینگ به میس و اندرسوناسمیرنف، کرامرونمقدار سه آزمون کولموگروف-p: 3جدول 
 سه توزیع کاندید شده. BICو  AICهای همراه شاخص

توزیع
کاندید  

 شده

p-مقدار شاخص مقدار آزمون 

 کولموگروف

 اسمیرنف

 کرامرون

 میس

 اندرسون

 دارلینگ
AIC BIC 

 ۴21/632 1۸6۸/63۸ 33۰/۰ ۰۵1/۰ ۰۵3/۰ وایبل
 23۷/631 ۰33/63۷ ۴69/۰ ۰63/۰ ۰62/۰ گاما

 ۴39/616 2۰۵1/622 ۷1۷/۰ 2۴3/۰ ۰۷6/۰ نرماللوگ

 
ها نسبت خسارت 3و معیارهای نیکویی برازش جدول  2با توجه به نمودارهای شکل 
 کند.از توزیع لوگ نرمال پیروی می

 
های زمستان، اند از: میزان بارندگی، متوسط درجه حرارت فصلها عبارتاین شاخص

نرمال بودن توزیع تابستان و پاییز، حداقل و حداکثر دمای ساالنه. با توجه به لوگبهار، 
( 1ی )صورت معادلهاستفاده، رگرسیون لگاریتمی بهها، مدل رگرسیونی قابلنسبت خسارت
 دهد.( را نشان می1اطالعات مربوط به برازش مدل ) ۴است. جدول 

 
log(𝑙𝑜𝑠𝑠. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜)
= 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝛼2𝑀𝑎𝑥.𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 + 𝛼3𝑀𝑖𝑛. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 𝛼4𝑊𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 + 𝛼5𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 + 𝛼6𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 𝛼7𝐹𝑎𝑙𝑙. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(1) 

میزان بارندگی »های داری تأثیر شاخصتوان عدم معنیمی ۴با توجه به نتایج جدول 
دیگر ارتعببه؛ را بر نسبت خسارت نتیجه گرفت« متوسط درجه حرارت پاییز»و « سالیانه

حداکثر »، «حداقل درجه حرارت ساالنه» یهاهای آب و هوایی تنها شاخصدر میان شاخص
داری بر اثر معنی« متوسط درجه حرارت زمستان، بهار و تابستان»، «درجه حرارت ساالنه

توان مدل های مؤثر بر نسبت خسارت، مینسبت خسارت دارند. با توجه به شاخص
 ( ارائه نمود.2صورت معادله )رگرسیونی لگاریتمی باال را به
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 (1داری پارامترهای مدل رگرسیون لگاریتمی )برآورد و مقدار معنی -۴ جدول
 مقدار-p مقدار-t خطای استاندارد برآوردگر پارامتر

𝛼0 −3/9۸۷ 1/19۰۰ −3/3۴9 ۰/۰۰1۰ 

𝛼1 ۰/۰۰۰1 ۰/۰۰۰1 ۰/926 ۰/3۵63 
𝛼2 ۰/1۴32 ۰/۰36۵۸ 3/91۵ ۰/۰۰۰1 
𝛼3 ۰/۰6۸۷ ۰/۰1۸۴۵ 3/۷26 ۰/۰۰۰3 
𝛼4 ۰/2۵12 ۰/۰۵۵۴1 ۴/۵33 ۰/۰۰۰۰ 
𝛼5 ۰/192۵ ۰/۰۸۴۷9 2/2۷۰ ۰/۰2۵۰ 
𝛼6 ۰/2۵۰3 ۰/۰۵962 ۴/19۸ ۰/۰۰۰۰ 
𝛼7 ۰/۰232 ۰/۰۷۰۷۵ ۰/329 ۰/۷۴31 

 
log(𝑙𝑜𝑠𝑠. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜)
= −3/987 + 0/1432𝑀𝑎𝑥. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 + 0/0687𝑀𝑖𝑛. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 0/2512𝑊𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 − 0/1925𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 0/2503𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
+ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(2) 

رای ب هاهای هواشناسی رفتار زمانی دارند، بنابراین پیش از استفاده از آنازآنجاکه شاخص
تر گونه که پیشها را مدل بندی نمود. همانها، باید رفتار زمانی آنپیشگویی نسبت خسارت

های سری زمانی برای مدل بندی فرآیندهای ترین مدلساده ARIMAهای گفته شد، مدل
 شود.تصادفی هستند و در بخش بعد به این امر پرداخته می

 
 های مؤثر بر نسبت خسارت در شهرستان مشهدرای شاخصپیدا کردن مدل زمانی مناسب ب

های آب و هوایی مؤثر بر ها برای شاخصالزم به ذکر است که اطالعات با حجم کافی داده
های نسبت خسارت، تنها برای شهرستان مشهد موجود است. همچنین اطالعات شاخص

بنابراین، در این ؛ موجود استتا حال حاضر  19۵۰هواشناسی برای این شهرستان از سال 
 شود.های آب و هوایی شهرستان مشهد پرداخته میبخش تنها به مدل بندی شاخص
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 مدل بندی متوسط دمای فصل زمستان شهرستان مشهد 
گردد )بخش اول ابتدا نمودار زمانی متوسط دمای زمستان شهرستان مشهد ترسیم می

بار دهد. خوشبختانه بعد از یکخص را نشان می(. این نمودار عدم ایستایی این شا3شکل 
(. البته برای حصول 3شود )بخش دوم شکل ی سری زمانی حاصله، ایستا میریتفاضل گ

انجام  Dickey-Fullerی، آزمون ریتفاضل گاطمینان از ایستا شدن سری زمانی حاصل از 
تایی به نفع فرض ( این آزمون، فرض عدم ایسp-value = 0/01مقدار )-pشد. با توجه به 

ی سری جزئهای خودهمبستگی و خودهمبستگی شود. بعد از مطالعه شاخصایستایی رد می
ترین مدل برای متوسط دمایی فصل زمستان شهرستان رسد مناسبایستا شده، به نظر می

 بامطالعه( است، این حدس MA1=-0/8384)با ضریب  ARIMA(0,1,1)  یسرمشهد یک 
 شود.ها، تائید میهای مدل برازش شده، از دیدگاه ماندهدقیق مانده

شده به پیشگویی دو سال آتی متوسط دمایی فصل در گام آخر، با استفاده از مدل برازش
نمودار زمانی به همراه مقادیر  3شود. بخش آخر شکل زمستان شهرستان مشهد، اقدام می

هد را ایی فصل زمستان شهرستان مشپیشگویی شده )و بازه اطمینان پیشگویی( متوسط دم
 دهد.نشان می

 

   

نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر  -3شکل 
 ، متوسط دمایی فصل زمستان شهرستان مشهدشده ییشگویپ

 

 شهرستاندرصد متوسط دمایی فصل زمستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  ۵جدول 
برازش شده  ARIMA(0,1,1)، با استفاده از سری 2۰2۰و  2۰19های مشهد را برای سال

 دهد.را نشان می
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درصد متوسط دمایی فصل زمستان شهرستان مشهد  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان -۵جدول 
 2۰2۰و  2۰19های در سال

مقدار  سال
 پیشگویی

 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال پایینکران 

2۰19 ۵۸9۰۴/۴ ۴391223۰/۰ ۷3۸9۵۸/۸ 

2۰2۰ ۵۸9۰۴/۴ 3۸۵29362/۰ ۷92۷۸6/۸ 

 مدل بندی متوسط دمای فصل بهار شهرستان مشهد 

(. ۴گردد )بخش اول شکل ابتدا نمودار زمانی متوسط دمای بهار شهرستان مشهد ترسیم می
ی ریتفاضل گبار دهد. خوشبختانه بعد از یکاین نمودار عدم ایستایی این شاخص را نشان می

(. البته برای حصول اطمینان از ایستا ۴شود )بخش دوم شکل سری زمانی حاصله، ایستا می
گردد. با توجه به انجام می Dickey-Fullerی، آزمون ریتفاضل گحاصل از شدن سری زمانی 

p-( مقدارp-value = 0.001این آزمون، فرض عدم ایستایی به نفع فرض ایستایی رد می ) .شود
های خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ایستا شده، به نظر میبعد از مطالعه شاخص

ترین مدل برای متوسط دمایی فصل بهار شهرستان مشهد یک سری رسد مناسب
ARIMA(0,1,1)  با ۰۵۰۴/۰با جمله رانش(برای  -۸۷2۷/۰ بیضراMA1 است، این حدس )

 شود. ها، تائید میهای مدل برازش شده، از دیدگاه ماندهبامطالعه دقیق مانده
ی دو سال آتی متوسط دمایی فصل بیندر گام آخر، با استفاده از مدل برازش شده به پیش

نمودار زمانی به همراه مقادیر  ۴گردد. بخش آخر شکل بهار شهرستان مشهد، اقدام می
شده )و بازه اطمینان پیشگویی( متوسط دمایی فصل بهار شهرستان مشهد را نشان بینیپیش
 دهد.می
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 نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر -۴شکل 
 پیشگویی شده، متوسط دمایی فصل بهار شهرستان مشهد

درصد متوسط دمایی فصل بهار شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  6جدول 
زمانی برازش شده را نشان می، با استفاده از سری 2۰2۰و  2۰19های مشهد را برای سال

 دهد.
 

درصد برای متوسط دمایی فصل بهار شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان -6جدول 
 2۰2۰و  2۰19های مشهد در سال

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 ۴۰366/16 99۰۷۸/13 ۸16۵۴/1۸ 

2۰2۰ ۴۵۴11/16 ۰21۷۷/1۴ ۸۸6۴۵/1۸ 

 مدل بندی متوسط دمای فصل تابستان شهرستان مشهد 

 

گردد )بخش اول ابتدا نمودار زمانی متوسط دمای تابستان شهرستان مشهد ترسیم می
ی بار تفاضل گیردهد. بعد از یک(. این نمودار عدم ایستایی این شاخص را نشان می۵شکل 

(. البته برای حصول اطمینان از ایستا ۵شود )بخش دوم شکل سری زمانی حاصله، ایستا می
شود. با توجه انجام می Dickey-Fullerشدن سری زمانی حاصل از تفاضل گیری، آزمون 

( این آزمون، فرض عدم ایستایی به نفع فرض ایستایی رد p-value = 0/04مقدار )-pبه 
های خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ایستا شده، شود. بعد از مطالعه شاخصمی

ترین مدل برای متوسط دمایی فصل تابستان شهرستان مشهد یک رسد مناسببه نظر می
( است، این MA1ی برا ۷۸۷1/۰ بیضر)با ۰۴92/۰ش با جمله ران ARIMA(0,1,1)سری 

 شود.ها، تائید میهای مدل برازش شده، از دیدگاه ماندهحدس بامطالعه دقیق مانده
ل بینی دو سال آتی متوسط دمایی فصدر گام آخر، با استفاده از مدل برازش شده به پیش

نمودار زمانی به همراه مقادیر  ۵کینم. بخش آخر شکل تابستان شهرستان مشهد، اقدام می
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ان بینی( متوسط دمایی فصل تابستان شهرستان مشهد را نششده )و بازه اطمینان پیشبینیپیش
 دهد.می

 

  

 

نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر پیشگویی  -۵شکل 
 مشهدشده، متوسط دمایی فصل تابستان شهرستان 

 
درصد متوسط دمایی فصل تابستان شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  ۷جدول 

 دهد.، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان می2۰2۰و  2۰19های مشهد را برای سال
 

درصد برای متوسط دمایی فصل تابستان شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  -۷جدول 
 2۰2۰و  2۰19های مشهد در سال

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 ۰۸12۴/2۸ 6۰۴۵1/26 ۵۵۷9۷/29 

2۰2۰ 13۰39/2۸ 62۰۵6/26 6۴۰23/29 

 مدل بندی حداکثر دمای ساالنه شهرستان مشهد 
 

گردد )بخش اول شکل ابتدا نمودار زمانی حداکثر دمای ساالنه شهرستان مشهد ترسیم می
ل بار تفاضدهد. خوشبختانه بعد از یک(. این نمودار عدم ایستایی این شاخص را نشان می6

(. البته برای حصول اطمینان از 6شود )بخش دوم شکل گیری سری زمانی حاصله، ایستا می
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شود. با انجام می Dickey-Fullerنی حاصل از تفاضل گیری، آزمون ایستا شدن سری زما
( این آزمون، فرض عدم ایستایی به نفع فرض ایستایی p-value = 0.05مقدار )-pتوجه به 

های خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ایستا شود. بعد از مطالعه شاخصرد می
ترین مدل برای حداکثر دمای ساالنه شهرستان مشهد یک سری رسد مناسبشده، به نظر می

ARIMA(0,1,1) با ضریب(-برای  0.8709MA1است، این حدس بامطالعه دقیق مانده )
 شود.ها، تائید میهای مدل برازش شده، از دیدگاه مانده

االنه س بینی دو سال آتی حداکثر دمایدر گام آخر، با استفاده از مدل برازش شده به پیش
نمودار زمانی به همراه مقادیر  6گردد. بخش آخر شکل شهرستان مشهد، اقدام می

شده )و بازه اطمینان پیشگویی( حداکثر دمای ساالنه شهرستان مشهد را نشان بینیپیش
 دهد.می

   

نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر -6شکل 
 گویی شده، حداکثر دمای ساالنه شهرستان مشهدپیش

درصد متوسط حداکثر دمای ساالنه شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  ۸جدول 
، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان می2۰2۰و  2۰19های مشهد را برای سال

 دهد.
 

برای حداکثر دمای ساالنه شهرستان درصد  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان -۸جدول 
 2۰2۰و  2۰19های مشهد در سال

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 ۴1/26322 1696۷/3۸ 3۵6۷۷/۴۴ 
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2۰2۰ ۴1/26322 1۴399/3۸ 3۸2۴۵/۴۴ 

 مشهد شهرستان ساالنه یدما حداقل یبند مدل 

گردد )بخش اول شکل حداقل دمای ساالنه شهرستان مشهد ترسیم میابتدا نمودار زمانی 
ل بار تفاضدهد. خوشبختانه بعد از یک(. این نمودار عدم ایستایی این شاخص را نشان می۷

(. البته برای حصول اطمینان از ۷شود )بخش دوم شکل گیری سری زمانی حاصله، ایستا می
شود. با را انجام می Dickey-Fullerیری، آزمون ایستا شدن سری زمانی حاصل از تفاضل گ

( این آزمون، فرض عدم ایستایی به نفع فرض ایستایی p-value = 0.001مقدار )-pتوجه به 
های خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ایستا شده، شود. بعد از مطالعه شاخصرد می

النه شهرستان مشهد یک سری ترین مدل برای حداقل دمای سارسد مناسببه نظر می
ARIMA(0,1,1) با ضریب(-برای  0.8709MA1است، این حدس بامطالعه دقیق مانده ) های

 شود.ها، تائید میمدل برازش شده، از دیدگاه مانده
 

بینی دو سال آتی حداقل دمای ساالنه در گام آخر، با استفاده از مدل برازش شده به پیش
نمودار زمانی به همراه مقادیر  ۷شود. بخش آخر شکل پرداخته میشهرستان مشهد، 

 دهد.شده )و بازه اطمینان پیشگویی( حداقل دمای ساالنه شهرستان مشهد را نشان میبینیپیش
 

   

: نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر ۷شکل 
 ساالنه شهرستان مشهد پیشگویی شده، حداقل دمای

 
درصد متوسط حداقل دمای ساالنه شهرستان  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  9جدول 

 دهد.، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان می2۰2۰و  2۰19های مشهد را برای سال
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شهرستان مشهد درصد برای حداقل دمای ساالنه  9۵مقدار پیشگویی و بازه اطمینان  -9جدول 

 2۰2۰و  2۰19های در سال

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 ۷6۸2/11- 6۰۵/2۰- 93139/2- 

2۰2۰ ۷۷۵6/11- 61۴9/2۰- 9362۴/2- 

 

 پیشگویی نسبت خسارت شهرستان مشهد برای دو سال آتی
دار( در مدل رگرسیونی هوایی )معنیهای آب و ارتباط نسبت خسارت با شاخص

( ارائه شد. اکنون با استفاده از این مدل و مقادیر پیشگویی شده برای شاخص2لگاریتمی )
های زمستان، بهار متوسط دمایی فصل»، «حداقل دمایی ساالنه»، «حداکثر دمایی ساالنه»های 

صورت جدول به 2۰2۰و  2۰19های توان مقدار نسبت خسارت را برای سالمی« و تابستان
 پیشگویی نمود. 1۰

 
 پیشگویی دو سال آتی نسبت خسارت در شهرستان مشهد -1۰جدول 

مقدار  سال
 پیشگویی

 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 ۰326۵۴/۰ ۰ ۰۷1۵2۵/۰ 

2۰2۰ ۰3113۴/۰ ۰ ۰۷69۰1/۰ 

 

ها به دست نسبت خسارت در متوسط شدت خسارتبیمه از ضرب با توجه به اینکه حق
بیمه برای دو سال آتی نیازمند به برازش یک بنابراین، برای پیشگویی مقدار حق؛ آیدمی

 ها است.خسارت شدتبهتوزیع آماری 
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 هابرازش توزیع به ارزش زمانی شدت خسارت

ها باید این واقعیت که در طول زمان ارزش خسارت شدتبهبرای برازش یک توزیع آماری 
بنابراین، با توجه به نرخ تورم، ارزش زمانی تمامی ؛ شود، در نظر گرفته شودمی مستهلکپول 
 گردد.محاسبه می 139۸خسارت ابتدای سال  شدتبههای مربوط داده

ا و شدت هنمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی ارزش فعلی شدت خسارت ۸شکل 
 1۰۰۰۰۰۰۰ها بر دهند. تمامی دادهنشان می را اندشدهمیتقس 1۰۰۰۰۰۰۰ها که بر خسارت

ها را بهتر مشاهده های دادهها نوسانتوان با کوچک کردن مقادیر داده؛ لذا میاندشدهمیتقس
 نمود.
 

  

ها و شدت شدت خسارت نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی ارزش فعلی -۸شکل 
 اندشدهمیتقس 1۰۰۰۰۰۰۰ها که بر خسارت

 
(، به نظر ۸)نمودار سمت راست شکل  ونیلیم 1۰بر  شدهمیتقسهای با توجه به نمودار داده

ی دقت بر روی نمودار سمت راست باکمها مناسب است. رسد یک توزیع آمیخته برای دادهمی
را حدس زد.  6/۰های قبل و بعد از دو توزیع آماری برای دادهتوان مناسب بودن ، می۸شکل 
های کمتر از نمودار کالن فری برای داده نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی تجربی و 9شکل 

 دهد.را نشان می 6/۰
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 6/۰از های کمتر نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی تجربی و نمودار کالن فری برای داده -11شکل 

 
نرمال برای گرسد توزیع لو، به نظر می9در شکل  شدهارائهبا توجه نمودار کالن فری، 

های دیگر وایبل، یی این حدس، این توزیع با توزیعراست آزماها مناسب است. برای داده
گردد. ، مقایسه میاندشدههیتوصکه توسط نمودار کالن فری  نرمال و لوژستیکنرمال، لوگ

چندك توزیع-نمودار چندك نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی کاندید شده و 1۰شکل 
 دهد.های برازش شده را نشان می

 

  

 های برازش شدهچندك توزیع-نمودار چندك نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی کاندید شده و-1۰شکل 

 
میس و اسمیرنف، کرامرونکولموگروف ترین توزیع سه آزمونبرای انتخاب مناسب

چهار توزیع کاندید شده محاسبه  BICو  AICهای دارلینگ به همراه شاخصاندرسون
 کند.خالصه این محاسبات را ارائه می 11شود. جدول می
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 از توزیع ۰.6های کمتر از رسد دادهبه نظر می 11شده در جدول با توجه به معیارهای ارائه
کنند. پارامترهای میانگین و انحراف معیار برای توزیع برازش شده، به نرمال پیروی میلوگ

 6/۰تر از های بزرگ. همین روند، برای دادههستند ۰۸1۰۸1۰3/۰و  ۷۵۸3۷326/۰ترتیب برابر 
رسد ، به نظر می11شده در شکل گردد. با توجه نمودار کالن فری، ارائهترتیب زیر طی می به
ها مناسب است. برای راست آزمایی این حدس، این توزیع با سایر نرمال برای دادهگوزیع لوت

، نداشدههیتوصکه توسط نمودار کالن فری  نرمال و لوژستیکها نظیروایبل، نرمال، لوگتوزیع
 شوند.مقایسه می

 
دارلینگ به همراه میس و اندرسوناسمیرنف، کرامرونمقدار سه آزمون کولموگروف-p -11جدول 

 چهار توزیع کاندید شده. BICو  AICهای شاخص
 توزیع

کاندید 
 شده

p-مقدار شاخص مقدار 

 AIC BIC دارلینگاندرسون میسکرامرون اسمیرنفکولموگروف

 -۴۸۵6/1۴۸ -1۵2/99 213۸16۴/۰ 1۷6۴6۵۴/۰ 12۴۰۷۷9/۰ وایبل

 -۸9۷۰/1۵۸ -162/۵1 1۸1۸۷۴۴۴/۰  ۰1۷۷۵613/۰ ۰۵122223/۰ لوژستیک

 -۰۴3۴/1۵9 -162/6۵۷  2662292۴/۰ ۰3۴۷۰۰۵9/۰ ۰66۴۴919/۰ نرماللوگ

 -۸3۵3/1۵۷ -161/۴۴9 33۸۷۸663/۰ ۰۴1۸1996/۰ ۰۷۴۴3۵21/۰ نرمال

 
 

میس و اسمیرنف، کرامرونترین توزیع سه آزمون کولموگروفبرای انتخاب مناسب
چهار توزیع کاندید شده، محاسبه  BICو  AICهای دارلینگ به همراه شاخصاندرسون

 کند. خالصه این محاسبات را ارائه می 12شوند، جدول می
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چندك توزیع-نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی کاندید شده و نمودار چندك 12شکل 
 دهد.های برازش شده را نشان می

 

  

 ۰.6های بیشتر از نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی تجربی و  نمودار کالن فری برای داده: 11شکل 

 

  

چندك توزیع-نمودارهای هیستوگرام، تابع چگالی کاندید شده و  نمودار چندك -12شکل 
 های برازش شده

دارلینگ به همراه اندرسونمیس و اسمیرنف، کرامرونمقدار سه آزمون کولموگروف-p -12جدول 
 چهار توزیع کاندید شده. BICو  AICهای شاخص

 توزیع

 کاندید شده
p-مقدار شاخص مقدار آزمون 

 AIC BIC دارلینگاندرسون میسکرامرون اسمیرنفکولموگروف

 ۷1/63۵۵1- ۷۸/۰32۵- ۵/316۵۵3۰ ۰/99691۰۷ ۰/162۸31۵ نرماللوگ

-۵1 ۵۸/1۰۰69- 6/9۰3۷129 1/2۸۸1۰12 ۰/1۷9۰۷۴9 گاما / ۷۰369  

3۸/32۵39 31/92۸39 1۵/236۴9۸۸ 2/۷633۵۵9 ۰/2۰۴3۷3۴ وایبل  

-1۵۴69۵۴/۰ 6/۵۵1۵9- 1۰/۷912۰۰۷ 1/9966۴63 ۰/2۰69۷6۴ نرمال  
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از توزیع  6/۰های بیشتر از رسد دادهبه نظر می 12شده در جدول با توجه به معیارهای ارائه
کنند. پارامترهای میانگین و انحراف معیار برای توزیع برازش شده، به نرمال پیروی میلوگ

 .هستند 1999331/۰و  ۰3۵۷۷۵۵3/۰برابر ترتیب 
شده به است، بنابراین توزیع برازش 6/۰ها کمتر از داده درصد 911۵/19با توجه به اینکه 

ها )بعد از داده کلبهتوزیع برازش شده  نمودار 13د. شکل شومی ( 3ها برابر معادله )داده
 دهد.( را نشان می1۰۰۰۰۰۰۰ برمیتقس

۰/19911۵ ∗ LogNormal(−
۰

۷۵۸3۷326
,

۰
۰۸1۰۸1۰3

2

) + ۰/۸۰۰۸۸۵

∗ LogNormal (−۰/۰3۵۷۷۵۵3, ۰/19993312) (3) 

 

 

 (1۰۰۰۰۰۰۰ برمیتقسها )بعد از داده کلبهنمودار توزیع برازش شده  -13شکل 

 
ی برازش شده به نرخ تورم زمان یسرها، با استفاده از یک پیشگویی متوسط شدت خسارت

 است. شدهپرداختهشود که در بخش بعدی به آن انجام می
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 مدل بندی نرخ تورم
سال گذشته،  ۵۰توسط بانک مرکزی، برای  شدهاعالمبا استفاده از نرخ تورم رسمی، 

 شده، نرخشود. سپس با استفاده از مدل برازشخ تورم ایران برازش میمدل زمانی به نر
نمودار زمانی نرخ تورم به همراه سه مرتبه لگاریتم  1۴شکل تورم آتی پیشگویی خواهد شد. 

دهد. برای کاهش دهد. این نمودار عدم ایستایی نرخ تورم را نشان میها را نشان میاز داده
ها در قسمت دوم ها لگاریتم گرفته و نمودار زمانی آنسه مرتبه از دادهها مقدار عددی داده

 است.  شدهمیترس 16شکل 
 

 
 یریگ تمیلگار: نمودار زمانی نرخ تورم و نرخ تورم بعد از سه مرتبه 1۴شکل 

های نرخ تورم، ی از دادهریگ تمیلگار سه مرتبهرسد بعد از نظر می به 1۴شکل با توجه به 
است. این حدس توسط آزمون دیکی فولر نیز مورد تائید  ستایافرآیند حاصل، یک فرآیند 

-p =۰.۰361۷شود )گیرد، زیرا  فرض عدم ایستایی به نفع فرض ایستایی رد میقرار می
نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ایستا شده را  1۵مقدار(. شکل 

 دهد.نشان می
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 : نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی برای نرخ تورم ایستا شده1۵شکل 

رسد ( به نظر می1۵با توجه نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی )شکل 
خواهد بود. جدول   ARIMA(0,0,1) یسرترین مدل برای نرخ تورم ایستا شده یک مناسب

 دهد.امترهای سری برازش شده را نشان میمعیارهای نیکویی برازش و پار 13
 

 : سری زمانی برازش شده به نرخ تورم ایستا شده13جدول 
 معیارهای نیکویی برازش پارامترهای برآورد شده سری زمانی برازش شده

ARIMA(0,0,0) ma1= 0/7010 (s.e.  0.1208) 

𝜎2 =0/02554 

Log-likelihood=20/08; AIC=-

36/15;   AICc=-35/88;   BIC=-32/41 

 کند.ها، تائید میهای مدل برازش شده، مناسب بودن آن را، از دیدگاه ماندهبررسی مانده

 16ل شود. شکاکنون با استفاده از مدل برازش شده به پیشگویی سری زمانی پرداخته می
ویی( اطمینان پیشگنمودار زمانی نرخ تورم ایستا شده به همراه مقادیر پیشگویی شده )و بازه 

 دهدها را نشان میمقدار عددی این پیشگویی 1۴دهد. جدول را نشان می

 
 نمودار زمانی نرخ تورم ایستا شده به همراه مقادیر پیشگویی شده -16شکل 

 

 پیشگویی دو سال آتی برای نرخ تورم )برحسب درصد( -1۴جدول 

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

139۸ 2۴/۵633۸ 1۰/39291 13۵/۸32۵ 

1399 1۵/۵۴26 ۷/22۸۷39 ۷6/۰932۸ 
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ها و نرخ در این مرحله با استفاده از توزیع آمیخته برازش شده به ارزش فعلی خسارت
صورت جدول ها را بهتوان متوسط شدت خسارتتورم پیشگویی شده برای دو سال آتی می

 پیشگویی کرد. 1۵
 

 هاپیشگویی دو سال آتی برای متوسط شدت خسارت -1۵جدول 

مقدار  سال
 پیشگویی

 درصد 9۵بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2۰19 1۰36۴۴39 91۸۵369 19622۷1۴ 

2۰2۰ 1193۵۰93 9۸۴93۵۵ 3۴۵۵۴2۸1 

متوسط خسارت( و 12 های پیشگویی شده )جدولسرانجام با توجه به نسبت خسارت
 گردد.پیشگویی می 16بیمه را برای دو سال آتی مطابق جدول ( مقدار حق1۵ها )جدول 

 
 بیمهپیشگویی دو سال آتی برای مقدار حق-16جدول 

 مقدار پیشگویی سال
 درصد 95بازه اطمینان 

 کران باال کران پایین

2019 33۸۴۴۴/۷ 2999۴2/9 6۴۰۷6۸/3 

2020 3۷1۵۸۴/۴ 3۰66۴۷/6 1۰۷۵۸/۵ 

 شده در قالب یک بیمه خرد تعاونیارائه محصول طراحی
شده در قالب یک های سبک طراحیبر اساس نظر خبرگان، بهتر است محصول بیمه دام

شود، حقگر اتکایی عرضه شود. همچنین، توصیه میتعاونی در حضور یک بیمه خرد مهیب
صورت اقساط و بر اساس راهکاری که صندوق بیمه روستا تعاون بهنامه های این بیمهبیمه

ی اتکایی سازی بیمهشود. در ادامه دو روش پیادهگذاران دریافت گیرد، از بیمهدر نظر می
 گیرد.موردمطالعه قرار می

ای هسازی بیمه اتکایی برای بیمه خرد تعاونی دامدو رویکرد پیاده 3-1-3در بخش 
 شود.ی این دو رویکرد ارائه میسنج مهیبسبک معرفی شد. در ادامه محاسبات 
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 بس با حد باالیی غرامترویکرد اول: بیمه اتکایی زیان
گر اتکایی از ریسک گونه که قباًل گفته شد، تحت این قرارداد اتکایی، سهم بیمههمان
min{max{𝑋تحت این قرارداد اتکایی برابر  𝑋تصادفی  − 𝑑, 0} , 𝐿}  1۷است. جدول 
بس با حد باالیی غرامت گر اتکایی تحت قرارداد اتکایی زیانگر واگذارکننده و بیمهسهم بیمه
 دهد. بیمه نشان میرا از حق

 
بس گر اتکایی از حق بیمه تحت قرارداد اتکایی زیانگر واگذارکننده و بیمهسهم بیمه -1۷جدول 

 رامتبا حد باالیی غ

 ی روستا تعاونسهم صندوق بیمه گر اتکاییسهم بیمه مقدار حق بیمه هر واحد  سال

2۰19 33۸۴۴۴/۷ 1۷۷۵6۵/9 16۰۸۷۸/۸ 

2۰2۰ 3۷1۵۸۴/۴ 2۰۴۴۷۴/۷ 16۷1۰9/۷ 

 
 𝑑بس با حد باالیی غرامت نیازمند محاسبه سطح نگهداشت سازی قرارداد اتکایی زیانپیاده

 2۰1۸است. قباًل نشان داده شد که متوسط شدت هر خسارت در سال  𝐿و حد باالیی غرامت 
تورم پیشگویی شده، در سال. ارزش زمانی این متوسط، با توجه به نرخاست ۸32۰61۵برابر 
. به دلیل اینکه باید سطح است 1193۵۰93و  1۰36۴۴39به ترتیب برابر  2۰2۰و  2۰19های 

گردد. ی غرامت استفاده میحد باال عنوانبهگر اتکایی کاهش یابد، از این دو مقدار تعهدات بیمه
گر اتکایی برابر شود که متوسط تعهدات بیمهی برآورد میاگونهبه 𝑑همچنین، سطح نگهداشت 

 ی اتکایی شود.بیمهحق
توسط، سود یا زیانی دریافت طور ماتکایی، بهگر اتکایی از قبول بیمهدیگر بیمهعبارتبه 

)صندوق بیمه خرد روستا تعاون(  واگذارکنندهگر گر اتکایی و بیمهسهم بیمه 1۸نکند. جدول 
 دهد. بس با حد باالیی غرامت را نشان میرا تحت قرارداد اتکایی زیان

 
ای سهم نمودارهای جعبهتوان (، می3شده در معادله )نرمال ارائهبر اساس توزیع آمیخته لوگ

ها )در مقیاس ده گر اتکایی و واگذارکننده )صندوق بیمه خرد روستا تعاون( از خسارتبیمه
بس با حد باالیی غرامت ، را تحت قرارداد اتکایی زیان2۰2۰و  2۰19های میلیونیم(، در سال
 را محاسبه نمود. 
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از هر واحد خسارت طی دو سال آتی،  واگذارکننده گرگر اتکایی و بیمهسهم بیمه-1۸جدول 
 بس با حد باالیی غرامتتحت قرارداد اتکایی زیان

 سهم صندوق تعاون از هر واحد خسارت سهم صندوق محصوالت کشاورزی از هر واحد خسارت سال

2۰19 Y = min{max{𝑋 − 1۰۷6۸۵۰,۰}, 1۰36۴۴39} X − Y 

2۰2۰ min{max{𝑋 − 12۴۰۰39,۰}, 1193۵393} X − Y 

 
توان همگن ی میسادگبهدهد. با توجه به این نمودارهای این نمودارها را نشان می 1۷شکل 

 نامه خرد تعاون مشاهده نمود.گر اتکایی را تحت این بیمهشدن ریسک بیمه

    

گر اتکایی از سهم بیمه
 2۰19های سال خسارت

سهم صندوق بیمه خرد روستا 
 2۰19های سال تعاون از خسارت

گر اتکایی از سهم بیمه
 2۰2۰های سال خسارت

سهم صندوق بیمه خرد 
های روستا تعاون از خسارت

 2۰2۰سال 

 
، 2۰2۰و  2۰19های ها، در سالگر از خسارتای سهم هر بیمهنمودارهای جعبه -1۷شکل 

 یی غرامتبس با حد باالتحت قرارداد اتکایی زیان
 

 رویکرد دوم: بیمه اتکایی نسبتی با حد باالیی غرامت
تحت این قرارداد اتکایی برابر  𝑋گر اتکایی از ریسک تصادفی سهم بیمه

min{(1 − 𝛼)𝑋, 𝐿} سازی این قرارداد اتکایی، نیاز به محاسبه خواهد بود. برای پیاده𝛼  و
برای  گردد. امااست. حد باالی غرامت همانند رویکرد اول محاسبه می 𝐿ی غرامت حد باال

بیمه بیمه قراردادهای جاری با حقشود که حقای عمل میگونههمانند قبل به 𝛼محاسبه 
واقعی تحت قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالی غرامت برابر باشند. با این رویکرد ضریب 

𝛼 برآورد گردید. بنابراین، برای  ۵۵/۰و  ۵2/۰به ترتیب  2۰2۰و  2۰19های برای سال
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گر گر واگذارکننده و بیمهسهم بیمه 19شود. جدول در نظر گرفته می ۵/۰برابر  𝛼سادگی 
 دهد. بیمه نشان میاتکایی را از حق

 

 قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالیی غرامتگر اتکایی از حق بیمه تحت گر واگذارکننده و بیمهسهم بیمه-19جدول 
 ی روستا تعاونسهم صندوق بیمه گر اتکاییسهم بیمه مقدار حق بیمه هر واحد سال

2۰19 33۸۴۴/۷ 169222/۴ 169222/۴ 

2۰2۰ 3۷1۵۸۴/۴ 1۸۵۷92/2 1۸۵۷92/2 

 

روستا تعاون( را گر واگذارکننده )صندوق بیمه خرد گر اتکایی و بیمهسهم بیمه 2۰جدول 
 دهد. تحت قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالیی غرامت را نشان می

 

گر واگذارکننده از هر واحد خسارت طی دو سال آتی، گر اتکایی و بیمهسهم بیمه-2۰جدول 
 تحت قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالی غرامت

 ی روستا تعاون از هر واحد خسارتصندوق بیمهسهم  گر اتکایی از هر واحد خسارتسهم بیمه سال

2۰19 min{۰.۵ ∗ 𝑋, 1۰36۴۴39} X −min{۰.۵ ∗ 𝑋, 1۰36۴۴39} 

2۰2۰ min{۰.۵ ∗ 𝑋, 1193۵۰93} X-min{۰.۵ ∗ 𝑋, 1193۵۰93} 

 

    

گر اتکایی از سهم بیمه
 2۰19های سال خسارت

سهم صندوق بیمه خرد 
های روستا تعاون از خسارت

 2۰19سال 

گر اتکایی از سهم بیمه
 2۰2۰های سال خسارت

سهم صندوق بیمه خرد 
های روستا تعاون از خسارت

 2۰2۰سال 

، تحت 2۰2۰و  2۰19های ها، در سالگر از خسارتای سهم هر بیمه: نمودارهای جعبه1۸شکل 
 قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالیی غرامت



                                                                      1400 ابستانت، 38، شماره 10جلد     136   

 2۰19 گر اتکایی و صندوق بیمه خرد از چند مقدار خسارت برای سالسهم بیمه -21 جدول
 تحت دو قرارداد بیمه اتکایی

اندازه خسارت وارده 
 گذار)میلیون ریال(بیمه

 سهم صندوق تعاون  گر اتکاییسهم بیمه

 رویکرد دوم رویکرد اول رویکرد دوم رویکرد اول

۵ 3/9231۵ 2/۵ 1/۰۷6۸۵ 2/۵ 

1۰ ۸/9231۵ ۵ 1/۰۷6۸۵ ۵ 

1۵ 1۰/36۴۴۴ ۷/۵ ۴/63۵۵61 ۷/۵ 

2۰ 1۰/36۴۴۴ 1۰ 9/63۵۵61 1۰ 

2۵ 1۰/36۴۴۴ 1۰/36۴۴۴ 1۴/63۵۵6 1۴/63۵۵6 

3۰ 1۰/36۴۴۴ 1۰/36۴۴۴ 19/63۵۵6 19/63۵۵6 

 
 ایتوان نمودارهای جعبه(، می3شده در معادله )نرمال ارائهبر اساس توزیع آمیخته لوگ

ها )در گر اتکایی و واگذارکننده )صندوق بیمه خرد روستا تعاون( از خسارتسهم بیمه
را تحت قرارداد اتکایی نسبتی با حد باالیی  2۰2۰و  2۰19های مقیاس ده میلیونیم(، در سال
 دهد. این نمودارها را نشان می 1۸غرامت محاسبه نمود. شکل 
گر اتکایی را تحت تر شدن ریسک بیمهتوان همگنمی سادگیبا توجه به نمودارهای به

ی اتکایی ای بین دو بیمهنامه خرد تعاون مشاهده نمود.اکنون با یک مثال، مقایسهاین بیمه
گر اتکایی و سهم بیمه 22و  21های شود. جدولخردتعاونی انجام میبرای محصول بیمه

، تحت دو قرارداد 2۰2۰و  2۰19های دار خسارت برای سالصندوق بیمه خرد را از چند مق
 دهند.بیمه اتکایی نشان می
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 گر اتکایی و صندوق بیمه خرد از چند مقدار خسارت برای سالسهم بیمه -22 جدول
 ، تحت دو قرارداد بیمه اتکایی2۰2۰

اندازه خسارت وارده بیمه
 گذار )میلیون ریال(

 سهم صندوق تعاون گر اتکاییسهم بیمه

 رویکرد دوم رویکرد اول رویکرد دوم رویکرد اول

۵ 3/۷۵9961 2/۵ 1/2۴۰۰39 2/۵ 

1۰ ۸/۷۵9961 ۵ 1/2۴۰۰39 ۵ 

1۵ 11/93۵۰9 ۷/۵ 3/۰6۴9۰۷ ۷/۵ 

2۰ 11/93۵۰9 1۰ ۸/۰6۴9۰۷ 1۰ 

2۵ 11/93۵۰9 11/93۵۰9 13/۰6۴91 13/۰6۴91 

3۰ 11/93۵۰9 11/93۵۰9 1۸/۰6۴91 1۸/۰6۴91 

 

 هاشنهادیپگیری و نتیجه
های سبک های دامی برای پوشش خسارتتعاونسازی یک بیمه خرد در این پژوهش پیاده

 )گوسفند یا بز( مورد بررسی قرار گرفت. 

سنجگذاران، بیمگر، بیمهابتدا، بر اساس نظرات خبرگان، ارکان بیمه خرد تعاونی محور )بیمه
، مبتنی بر مبناگذاری شاخص گر اتکایی( مشخص شدند. سپس بر اساس روش قیمتبیمهها و 

های سبک دام های بیمههای هواشناسی که بر نسبت خسارت تأثیرگذار هستند، پوشششاخص
بس با سطح باالیی غرامت و ی اتکایی زیانگذاری شدند. سرانجام در قالب دو نوع بیمهقیمت

گر اتکایی گر اصلی )صندوق بیمه تعاونی( و بیمهسبتی با سطح باالیی غرامت، سهم بیمهن
ها دقیقًا مشخص شدند. الگویی ها و خسارتبیمه)صندوق بیمه محصوالت کشاورزی( از حق

کارگیری این نوع بیمه سازی شد و نشان داده شد که بهشده برای شهرستان مشهد پیادهطراحی
 رد باعث: خ
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های های دامهای دریافتی برای پوشش ریسکتر شدن حق بیمهواقعی .1
 سبک خواهد شد.

 داری کاهش یابند.صورت معنیدو معضل کژمنشی و کژگزینی به .2

سقف تعهدات صندوق محصوالت کشاورزی از حالت نامحدود به حالت  .3
 مشخص و ثابت تغییر پیدا کند. 

تر از ها بسیار همگنکشاورزی از خسارتسهم صندوق محصوالت  .۴
 کند، شود.گر مستقیم را ایفاء میحالتی که آن صندوق تنها نقش بیمه

سنجی تمام موارد باال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. از طرف بیم نظرازنقطه
صندوق بیمه های سبک توسط دیگر، ممکن است در نگاه اول، به دلیل عرضه بیمه دام

اما به دالیل ؛ قرار گیرد دیموردتردای محصوالت کشاورزی، ضرورت وجود این محصول بیمه
 ای ضرورت دارد.زیر وجود چنین محصول بیمه

بیمهشود، به همین دلیل سهم صندوق از حقاین محصول در قالب یک صندوق تعاونی عرضه می
صندوق به  کهیدرصورتبنابراین، ؛ گذاران استنی همان بیمهها درواقع دارایی صاحبان صندوق، یع

گذاران هستند که از وجود گذاری مناسب سودآور شود، این بیمهدلیل عدم ورود خسارت یا سرمایه
رغم حمایتی بودن، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، علی برند.چنین صندوقی سود و منفعت می

این محصول تمامی  کهیدرحالدهد. گذاران را تحت پوشش قرار نمیهای بیمهتمامی خسارت
به دالیل متعدد، از قبیل  کند. معموالً دامداران خردگذاران را پرداخت میهای وارده به بیمهخسارت

ای چون توسط افراد کنند. این محصوالت بیمهنگرشی، فرهنگی و غیره، از خرید بیمه خودداری می
گذاران خرد خواهد شود، باعث جذب بیشتر بیمهدر خود روستا ارائه و مدیریت می معتمدحلی و م

گری، نظیر ای، فرآیندهای بیمهکنندگان این محصول بیمهدهندگان و ادارهشد. به دلیل محلی بودن ارائه
 پذیرد.صدور، تمدید و پرداخت خسارت، با سرعت و دقت بیشتری انجام می

 

 دردانی و تشکرق

 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.
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Abstract 
The main goal of this article was to design and implement a light livestock 

(sheep or goat) micro-insurance model in rural areas in the form of a cooperative 
insurance. In the first phase, to identify the pillars of cooperative micro-insurance 
(i.e., insurers, policyholders, actuary, and reinsurance), the grounded theory 
framework has been conducted by several in-depth interviews. In the second step, 
based on the pricing index method, we employed weather indices. To derive an 
appropriate model, we used Mashhad city’s data from period 1950 to 2018. 
Among all available weather indices, only “Lowest temperature”, “Highest 
temperature” and “Average temperature in winter, spring and summer” indices 
have significant impact on loss ratio. The well fitted time series model for these 
indices are ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1) and 
ARIMA(0,1,1), respectively. Moreover, the best-fitted distribution for loss ratio 
and present value of claims are LogNormal and mixture LonNormal, 
respectively. Using these findings, price of the light livestock insurance coverage 
has been estimated. In the third phase, in the form of two types of reinsurance, 
stop-loss and proportional reinsurances with upper limit, the share of the main 
insurer (cooperative insurance fund) and the reinsurer (agricultural products 
insurance fund); premium and damages have been determined exactly. The 
results of this study showed that the use of this type of micro-insurance, in 
addition to eliminating moral hazards and adverse selection would make the share 
of the reinsurer (Agricultural Products Insurance Fund) more homogeneous than 
the damages. 
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