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 دهیچک

 
 نیترمهم از یکی یکشاورز محصوالت مةیب ،یکشاورز سکیر تیریمتعدد مد یهاروش نیب در

 شمار به یعیطب یهابیآس آثاربخش و کاهش  نیدر ا یگذارهیسرما یابر تیامن جادیا یکارها و ساز
منطقه  ییهواوآب یپارامترها اساس بر که است ییهواوشاخص آب ةمیمدرن، ب ةمیب انواع از یکی. رود یم

 لیتما بر مؤثر یفاکتورها یضمن بررس ،پژوهش نیا در. شود یم یو دما طراح یبارندگ زانیمانند م
به پرداخت  لیتما ةمیب حق زانیم بر ثرؤم عوامل مه،یب یشنهادیپ طرح نیا در مکارانگند مشارکت

منظور از  نی. بداست شده ییدر شهرستان اهر شناسا دیجد یامهینوع محصول ب نیا یکشاورزان برا
 لیتکم قینفر از گندمکاران شهرستان اهر از طر 200با استفاده از اطالعات  تیو توب تیالج یالگو
 یرهایمتغ تیاهم بینشان داد به ترت تیحاصل از برآورد مدل الج جیشنامه بهره گرفته شده است. نتاپرس
 التیسطح تحص و ییهواوآب شاخص مةیببا  ییآشنا ،یکشاورز محصوالت مةیباز عملکرد  تیرضا

بروز خسارت در  ةسابق تعداد و یشنهادیپ مةیبحق  یرهایو متغ داریو معن میمستق ریبه باال تأث رستانیدب
 ییهواوشاخص آب ةمیب در گندمکاران مشارکت احتمال بر یداریمعن و معکوس ریتأث گذشته سال سه

 الیر 01418هر هکتار گندم  یبه پرداخت گندمکاران اهر به ازا لیتما ةمیمتوسط حق ب نیهمچن ؛دارند
 یمقدار معقول ،است الیر 145888که  ،عملکرد گندم ةمیب یفعل ةمیبا حق ب سهیمحاسبه شد که در مقا

 ییاست که سن کشاورز، باسواد بودن، سطح آشنا نیا ةدهندنشان تیتوب مدل برآورد از حاصل جینتا. است
به پرداخت  لی( تمامهی)حق ب سکیحق ر زانیبر م یداریمعن و مثبت اثر ییهواوآب شاخص مةیببا  یو

 گندمکاران دارند. 
 

  تیالج مدل ت،یمدل توب م،یگندم د سک،یر حق ،ییهواوآب شاخص مةیب :یدیکل یهاهواژ

 

 مقدمه
 فراهم را یداریناپا طیشرا یکشاورز یهاتیفعال در سکیر
را به مخاطره  یمحصوالت کشاورز دیکه تول کندیم
 در یناامن احساس و یمال خسارات جادیا باعث و اندازد یم

 مةیب(. Bahrami & Agahi, 2009) شودیم کشاورزان

 سکیر در مشارکت یبرا یکاروساز یکشاورز محصوالت
 به گزارمهیب از سکیر انتقال موجب عمل در که است

 در. شودیم یخصوص ای یدولت ةکنندمهیب سساتؤم

 با مقابله یبرا یگوناگون یکارهاوساز ،ریاخ یها سال
 نیا از یکی. است شده جادیا یکشاورز یسنت ةمیب مشکالت



 9313 تابستان، 2 شماره، 54 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      385

 از یکی. است 1محورشاخص یهامهیب از استفاده کارهاوازس
 است 2ییهواوآب شاخص ةمیب محور،شاخص یهامهیب انواع

 یبرا مهیب نوع نیا. کندیم عمل متفاوت یاگونه به که
 یدماها و یخشکسال جمله از کیستمیس خسارت با مقابله

 یمبنا ،مهیب نوع نیا در. است شده یطراح نامناسب
 و یبارندگ زانیم مانند یمیاقل یهاداخت غرامت شاخصپر

شاخص ةمیدارند. ب دیبا تول ییباال یکه همبستگ ستدما
 یبحران ةمحدود کی یعنی ؛است حد و آستانه یدارا محور

 محدوده نیا در فقط خسارت پرداخت و شودیم نییتع
مورد نظر مانند  یهاشاخص ای شاخص اگر و شودیم انجام
 باشند، یبحران حد دامنة ای یتر از حد بحرانکم یبارندگ

 . شودیم پرداخت کشاورزان به خسارت
وآب یهابر اساس شاخص یمحصوالت کشاورز ةمیب
 تیحما منظور به فردبهمنحصر یامهیب محصول کی ،ییهوا
وآب راتییتغ از یناش خسارات مقابل در کنندگاندیتول از

 نیا یامهیب طرح نیا مهم یها یژگیواز  یکی. است ییهوا
 یاست که در مقابل اطالعات نامتقارن و مخاطرات اخالق

 یکه همبستگ یبر اساس شاخص مهینوع ب نیا .استمقاوم 
 بر خسارت پرداخت و شود یم یبا عملکرد دارد طراح ییباال

 عملکرد اساس بر نه ردیگیم صورت هاشاخص نیا اساس
 ابدییکشاورز کاهش م دیبه کنترل شد ازین رو نیا از ؛مزرعه

را کاهش  یمخاطرات اخالق ةمسئل یریچشمگ طور به و
 اطالعات به مربوط مسائل هوا،وآب شاخص مةیب در .دهدیم

 یهایبررس نیهمچن ؛دهدیم رخ اندک اریبس نامتقارن
و به  شودیم حذف است نهیهزپر یتیفعال که مزرعهبهمزرعه

 رایز ؛دنابییم کاهش یتوجه انیشابه مقدار  هانهیهز تبع
 است یبارندگ و دما مانند ییهواوبر اساس شاخص آب مهیب
 باشند رگذاریتأث آن یرو توانندینم دکنندگانیتول و
(Afrasiabi et al., 2012 .) 

 یسو از گندم عملکرد یسنت ةمیب ،حاضر حال در
. شودیم اجرا کشور در یکشاورز محصوالت ةمیب صندوق

 با جهان یکشورها ریسا مانند زین رانیا در مهیب نوع نیا
 یباال حجم ،یاخالق مخاطرات جمله از یفراوان مشکالت

 ازین که است روبهرو ادیز ییاجرا یهانهیهز ،یپرداخت غرامت
 دیجد ةبرنام ارائة سمت به یکشاورز محصوالت مةیب است

 خاص طور به که کند حرکت محورشاخص یامهیب

                                                                                       
1. Index based  
2. Weather Index-based Insurance 

. دهدیم قرار پوشش تحت را دما و یبارندگ یاه سکیر
در  ییهواوشاخص آب ةمیب از استفاده سطح نیترگسترده

 قیو کانادا و از طر کایامر ةمتحد االتیدر ا 1991 ةده مةین
بوده  یعیطب بارفاجعه حوادث از یناش غرامت نیتضم برنامة

 به کشاورز هر با ییهواوآب شاخص مةیباست. قرارداد 
 در کشاورز به غرامت و شودیم منعقد جداگانه تصور
مثال  ی)براکه شاخص مد نظر  شودیم پرداخت یصورت

. برسد شدهنییتع یاحد آستانه کیبه  (یبارندگ زانیم
 و ییهواوآب یهادهیپد یهمبستگ ةرابط اساس بر هاشاخص

 یخیتار سوابق و هاداده به توجه با محصول عملکرد زانیم
از  یکی. شاخص ممکن است دنشویم هساخت مزارع

هوا،  یدما ،یبارندگ زانیمانند م ییهواوآب یها اسیمق
 زانیباشد که با م یآفتاب یتعداد روزها ایرطوبت، سرعت باد 

 کی یسو ازدارند و  یخسارت وارده به محصول همبستگ
 .شوند یم یریگاندازه یهواشناس سازمان مانند ثالث شاخص

و  گرانمهیباشد و ب بخش نانیاطم دیشاخص با نیا
 بگذارند اثر ریمتغ نیا یریگاندازه بر نتوانند گزاران مهیب
(Ruck, 1999 .)وشاخص آب ةمیب یایمزا نیترمهم از یکی

 مةیب یهااست. از آنجا که برنامه یبرابر ةمسئل ییهوا
 توانیم هااز آن ،نددار ینییپا ییاجرا یهانهیهز شاخص

 یجامعه مانند کشاورزان ریاقشار فق یراب مهیب گسترش یبرا
 کرد استفاده کنندیم یکشور زندگ ریکه در مناطق فق

(Keipi & Tyson, 2002 .)به یدسترس نیهمچنامر  نیا 
چون وام ؛کندیم ترراحت ریفق کشاورزان یبرا را اعتبارات
 کنند یمطلب  قهیوث ای معموالً وام پرداخت یبرا دهندگان

 مهیب قرارداد کی ای هستند آن فاقد ریفق کشاورزان که
 (.Arias & Covarrubias, 2006) خواهند یم

 شیب آن دیتول نکهیا و گندم کیاستراتژ تیاهم به توجه با
 دارد، یبستگ یمیاقل طیشرا و هواوآب به محصوالت ریسا از

 یبرا الزم یابزارها شناخت و ییهواوآب طیشرا از درست درک
وآب یها لیپتانس گرفتنکاربه یبرا هاطرح سودمند یاجرا
. باشد دیمف تواندیم یکشاورز محصوالت دیتول شیافزا و ییهوا
 در ییبسزا ریتأث دما و یبارندگ ژهیوبه ییهواوآب و یجو طیشرا

 در و اهر شهر تیمرکز به اهر شهرستان .دارد مید گندم رشد
 مربع لومتریک 11 وسعت به ییفضا در و ارسباران منطقة مرکز

 1111 شهرستان سطح در مید گندم عملکرد متوسط .دارد قرار

 در گندم دیتول دیشد یوابستگ علت به. است هکتار در لوگرمیک
 در عملکرد زانیم ،یبارندگ پراکنش و زانیم به مید مناطق

 از یتابع شتریب و نکرده تیتبع یخاص رمف از مختلف یها سال
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 شاخص مةیب ژةیو تیاهم لهئمس نیا که است بوده یبارندگ
 Agricultural) دهدیم نشان منطقه در را دما و یبارندگ

Management office of Ahar, 2012.) 
Varangis et al., (2002) هواوشاخص آب یبه بررس 

 یراهکارها ةارائ به اقدام و پرداخته توسعه حال در یدرکشورها
 یمال یبا استفاده از بازارها ییهواوآب یهاسکیمقابله با ر

 در یعیطب یایبال خسارت که کنندیم انیب ها آن اند کرده
توسعه یکشورها از شتریب درصد 21 توسعه حال در یکشورها

در  تیدر حال توسعه موفق یدر کشورها ،در واقع .است افتهی
وابسته  هواوبه آب میبه طور مستق یورززراعت و کشا

 ییهواوآب مةیب رشیپذTurvey & Belltawn  (2009 ).ستا
وآب مةیب که است آن انگریب جینتا .اند کرده یبررس نیچ در را

 و است نیچ در سکیر تیریمد یبرا مؤثر یابزار ییهوا
 جینتا با ییهواوآب ةمیب رشیپذ به ییباال لیتما کشاورزان

 نیب یوابستگ ساختارBokusheva  (2010 ).دارند بخشتیرضا
 و یطراح یبررس هدف با را هواوآب و عملکرد یرهایمتغ

 هواوآب مشتقات و هواوآب بر یمبتن محصول ةمیب یگذار متیق
 که داد نشان و داد انجام یضمن فرضشیپ کی اساس بر را

 زمان طول در هواوآب ریمتغ و عملکرد نیب یوابستگ ساختار
 لیتحلMahmoudi & karbasi  (2010 ) .ماندینم یباق ثابت

 انجام را یخشکسال یهاخسارت تیریمد در محورهواوآب ةمیب
 محصول یخشکسال ةمیب یبرا یابرنامه پژوهش، نیا در. دادند
آب ةمیب ینظر یمبان از استفاده با مشهد شهرستان در مید گندم

 که یخشکسال ةمیب ةبرنام با سپس و شده یحطرا محورهواو
 استفاده با شودیم اجرا یکشاورز مهیب صندوق یسو از اکنون هم
 .Shahnoushi et al. است شده سهیمقا پاپ و جاست مدل از
 تیرضا بر مؤثر یعملکرد و یساختار عوامل یبررس به( 2011)
 یورض خراسان استان یکشاورز محصوالت مةیب از گزارمهیب

 مةیب حق نییتع به اقدامAziznasiri et al (2012 ).. پرداختند
 گندم محصول یبرا یکشاورز محصوالت ییهواوآب یها شاخص

و آب یهاشاخص یوابستگ ساختار ،مطالعه نیا در. کردند مراغه
 یدسیارشم مفصل توابع از استفاده با محصول عملکرد و ییهوا

 یهمبستگ نیشتریب داشتن لیدل به یخشکسال شاخص و یبررس
 .است شده انتخاب محصول عملکرد با

 حاضر مطالعة از هدف شده،انیب مطالب یراستا در
 طرح در گندمکاران مشارکت لیتما بر مؤثرعوامل  یبررس

عوامل  لیتحل نیو همچن ییهواوشاخص آب ةمیب یشنهادیپ
 یرابه پرداخت گندمکاران ب لیتما ةمیب حق زانیم بر مؤثر

 .استدر شهرستان اهر  دیجد یامهینوع محصول ب نیا

 هاروش و وادم
در دو مرحله  یمفهوم چارچوب کیدر قالب  حاضر مطالعة
کشاورزان  نکردن و کردنمشارکت  اول مرحلةدر  شدانجام 

 در. شد یبررس ییهواوآب شاخص یشنهادیپ مةیب برنامةدر 
 یبرا مهیب حق پرداختاورزان به کش لیتما زانیم ،مرحله نیا

 یسع دوم مرحلةدر  .شودیم محاسبه مهیب قرارداد نیا دیخر
به  لیکه کشاورزان تما یامهیب حق زانیم بر مؤثر عوامل شد

با توجه  دوم مرحلةدر  نیبنابرا ؛شود یپرداخت آن دارند بررس
 زانیخواهد شد که م یبررس اول مرحلةاز  حاصلبه اطالعات 

 است.  یکشاورز تابع چه عوامل یپرداخت ةمیبحق 
 کشاورزان طرف از مهیب رشیپذ بر مؤثرعوامل  یبررس یبرا

مانند  یفیوابسته ک یرهایبا متغ یونیرگرس یهامدل از توانیم
 عیتوز تابع از تیالج یالگو. کرداستفاده  تیو پروب تیالج

 نرمال یتجمع عیتوز تابع از تیپروب یالگو و کیلوجست یتجمع
 ونیرگرس یالگو قیطر از شدهینیبشیپ ریمقاد انتقال یبرا

 را یمشابه اریبس جینتا و کنندیم استفاده احتمال درصد به یخط
 یبا الگو سهیدر مقا تیالج یالگو نیهمچن ؛گذارندیم اریاخت در

 یینها محاسبات و هااز لحاظ برآورد مدل و کشش تیپروب
مطالعه  نیا نخست مرحلة یبرااساس،  نی. بر هماست تر آسان

از  ییهواوشاخص آب ةمیب رشیپذ بر مؤثرعوامل  یبررس یعنی
 تیالج یاستفاده خواهد شد. الگو تیالج یاقتصادسنج یالگو
 کشاورزان یبرا صفر مقداراست که  یفیک وابستة ریمتغ یدارا

 شرکت ییهواوآب شاخص مةیبدر  که است یمید گندمکار
در  کنندهمشارکت مید گندمکاران یبرا کی مقدار واند  نکرده

 :است ریز صورت به آن ساختار و است ییهواوآب شاخص مةیب

(1             )*   i i iZ x u  

* آن در که

iZ مشارکت کشاورزان در طرح  تیوضع
 یها یژگیواز  یبردار    ،ییهواوآب شاخص مةیب یشنهادیپ

 و ام،iکشاورز  ییایو جغراف یفرد ،یاجتماع ،یاقتصاد
 است الگو ییخطا جزء زین  الگو و  یپارامترها. 

وآب شاخص مةیبدر طرح  احتمال مشارکت میتقس با
 به احتمال میگندمکار د کشاورز نیامi یسو از ییهوا

 نیطرف از یعیطب تمیلگار گرفتن و آن در نکردن مشارکت
 :  دیآیم دست به ریز روابط
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 به کردننسبت مشارکت  تمیلگار L ،معادله نیا در
است.  یخط یو پارامترها xو برحسب  بوده نکردنمشارکت 

 زین βو αمعروف است و  تیالج مدل به L ،در روابط فوق
 مطالعةدر  یحیتوض یرهایالگو هستند. متغ یپارامترها

خانواده، تعداد  یشامل سن گندمکار، تعداد اعضا حاضر
 سابقة تعداد ،یکشاورز تیفعال سابقة ،یکار خانوادگ یروین

با  ییآشنا زانیم ،گذشته سال سه در گندم خسارت بروز
 زانیم ،(کرتیل فیط قالب در) یکشاورز محصوالت مةیب

 والتمحص مةیب عملکرد از مید گندمکار کشاورزان تیرضا
 مهیب از مداوم استفادة ،(کرتیل فیط قالب در) یکشاورز

 التیتحص ،یشنهادیپ مةیب حق مقدار ،یکشاورز محصوالت
 .هستند یکشاورز تیفعال نوع و کشاورز

 و است دیجد ییهواوآب شاخص مةیب نکهیتوجه به ا با
 یشنهادیپ مةیب حقمحاسبة  یبرا ،شودینم اجرا کشور در
 ةمیب حق برآورد منظور به یحیتوض ریمتغ کی عنوان به

 مید گندم عملکرد مةیببه پرداخت گندمکاران از حق  لیتما
و  نیجانش کیبه عنوان  شودیم اجرا حاضر حال در که

مبلغ  نیپرسشنامه استفاده و سپس ا یدر طراح هیمقدار اول
حق  زانیابتدا م ،مرحله نیا در. شودیم تیحساس لیتحل

عملکرد گندم در  یسنت ةمیب یکشاورزان برا یپرداخت ةمیب
مبلغ  بهآمده که  دست هب 1391-1339 یسال زراع
سپس مطابق  است؛هر هکتار  یبه ازا الیر 101111

 یشنهادیپ یهامهیب حق مبالغHaneman (1994 ) افتیره
 کشاورزان پرداخت به لیتما مةیبحق  زانیسنجش م یبرا
 ،گریبه عبارت د ؛است شده نییتع متفاوت سطح 21 در

 یدرصد 1مبالغ  شیافزا یهااندازه به متفاوت مبلغ ده اندازة
از  یدرصد 1کاهش مبالغ  زانیو ده مبلغ متفاوت به م

 از پس. است( الیر 101111سهم کشاورز ) مهیحق ب زانیم
 زانیم یبعد ةمرحل در ،یشنهادیپ مبالغ آوردندست هب

 & Boyle روش از استفاده با سکیر حق پرداخت به لیتما

Bishop  (1988 )توانیم اساس نیا بر. شودیم محاسبه 
 مبلغ مانند( x) وستهیپ یتصادف ریمتغ هر انتظار مورد مقدار
 ریز ةرابط از استفاده با را پرداخت به لیتما مهیب حق

 (:Molaei et al., 2009) کرد محاسبه

(0 ) ( ) ( ) ( )



   E X F x dx F x dx1 

 مقدار برآورد یبرا. است x یتجمع عیتوز تابع F(x) که
 یهاروش در( RP) پرداخت به لیتما مةیب حق انتظار مورد

 محاسبه  RP انهیم ای نیانگیم دیبا ییدوتا انتخاب استخراج

 محاسبة از استفاده با پرداخت به لیتما ةمیب حق. شود
 Molaei) دیآیم دست به یتجمع عیتوز تابع نیمع انتگرال

et al., 2009.) 

(1)  db)d(F)RP(E)d(FYP iii  1 

 بازة در شدهبرآورد پرداخت به لیتما مةیب حق ،نیهمچن
 از یخوب نیتخم تواندینم(   ) تینهایب یمنف تا صفر

RP مثبت تا صفر بازة در دیبا انتگرال ،جهینت در. باشد 
 .شود محاسبه(   ) تینها یب

(6 )         ( ) ( )


 0 iE RP F d dB 

 تینها یب مثبت تا صفر بازة در انتگرال محاسبة یجا به دیبا
 چون شود؛ استفاده و محاسبه پرداخت به لیتما مةیب حق انةیم
 پرداخت یهاداده به نسبت پرداخت به لیتما ةمیب حق ةانیم

 (.Molaei et al., 2009) دارد یکمتر تیحساس
 لیتما ةمیب حق وابسته ریمتغ حاضر، ةمطالع دوم ةمرحل در

 به لیتما مطالعه اول ةمرحل در که است گندمکاران پرداخت به
 ریمتغ نیا. دارند را یشنهادیپ شاخص ةمیب ةبرنام در مشارکت

 گندمکاران از گرید یگروه یبرا و مقدار یدارا آنان یبرا وابسته
 صفر ندنداشت ییهواوآب شاخص مةیب در شرکت به لیتما که

 شدهسانسور ریمتغ کی( مهیب حق) وابسته ریمتغ ،واقع در. است
 حق پرداخت به لیتما در کشاورزان رفتار یسبرر یبرا و است

 در وابسته ریمتغ. کرد استفاده تیتوب یالگو از توان یم مهیب
 که است حالت یا گروه دو بیانگر تیماه لحاظ به تیتوب یالگو

 مثبت مقدار .کنندیم اریاخت صفر غیر و صفر هایارزش معموالً
 قیتحق نیا در که دارد داللت نظر مورد فعالیت مقدار و وقوع بر

 وقوع بر صفر ارزش و است مهیب حق زانیم پرداخت به لیتما
 پرداخت به لیتما عدم قیتحق نیا در که دارد داللت آن افتنین

 :است ریز صورت به توبیت الگوی کلی فرم. است مهیب حق

  0i ix u             اگر       i i iy x u  

  0i ix u 0iy                        اگر     

 به لیتما زانیم انگریب و شده محدود وابسته ریمتغ
 مقدار بردار    و است امi گندمکار مهیب حق پرداخت

 یرهایمتغ انگریب و دهدیم نشان را یحیتوض یرهایمتغ
 مطالعة در که است کشاورزان یاقتصاد و یاجتماع و یفرد

کار  یرویخانواده، تعداد ن یتعداد اعضا شامل حاضر
 وزبر ةسابق تعداد ،یکشاورز تیفعال ةسابق ،یخانوادگ
 مةیببا  ییآشنا زانیم ،گذشته سال سه در گندم خسارت

 تیرضا زانیم ،(کرتیل فیط قالب در) یکشاورز محصوالت
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 یکشاورز محصوالت ةمیب عملکرد از مید گندمکار کشاورزان
 محصوالت ةمیب از مداوم استفادة ،(کرتیل فیط قالب در)

 و کشاورز التیتحص ،یشنهادیپ مةیب حق مقدار ،یکشاورز
 یبرا هواوآب بودنمساعد تیاهم ،یکشاورز تیفعال عنو

 ریمتغ ،(کرتیل فیط قالب در) مید گندم کاشت به شروع
 قالب در) ییهواوآب شاخص مهیب عملکرد با ییآشنا زانیم
 جزء    و نامعلوم پارامتر بردار  .هستند (کرتیل فیط

 سانیوار و صفر نیانگیم و نرمال عیتوز با یتصادف یخطا

  :از ستا عبارت تیتوب یالگو یتابع فرم. است 2

(7    )        i n n iy x x x u0 1 1 2 2 

 یاضیر دیام تیتوب یالگو ةوابست ریمتغ از اگر حال
 :نوشت توانیم شود، گرفته

(3 )     
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 :کرد خالصه را آن توانیم ریز شکل به که
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 نرمال عیتوز یتجمع یچگال تابع F(1) ،فوق تمعادال در
(c.d.f )(0) و انحراف و استاندارد نرمال یچگال تابع 

 نکهیا به توجه با .است پسماند جمله استاندارد اریمع

( )0i iE y y نوشت توانیم است صفر برابر: 

(11  )      ( )    0i i iE y y x 

 :      سپس و
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 در و است استاندارد نرمال یچگال تابع  آن در که
 کرد خالصه ریز صورت به توانیم را فوق معادله تینها

(Hosseinzadeh & Ghorbani, 2011:) 
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 از استفاده با تیتوب رینظ یونیرگرس یالگوها برآورد
 منجر بیار یبرآوردها به یمعمول مربعات حداقل روش

 .شود یم

 با همراه پرسشنامه لیتکم قیطر از هاداده یاصل بخش
 لیالبته در تکم ؛است شده انجام یدانیم صورت به مصاحبه

 شاخص مةیببه گندمکاران درخصوص  یآگاهشیپ هاپرسشنامه
داده شده تا کشاورزان  یدما و بارندگ یبا پارامترها ییهواوآب

جامعة  .باشند داشته یامهیب محصول نیا با یضمن ییآشنا
شهرستان اهر  میگندمکاران د ایکشاورزان  قیتحق نیا یآمار

 و استساده  یتصادف ،یریگنمونه روش. استنفر  12011شامل
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده  نییبه منظور تع

 .شد محاسبهنفر  239نمونه  حجم تیدر نها و است

 

 بحث و جینتا
 یسال گذشته بررس سهدر  میبروز خسارت گندم د تیوضع

درصد از کشاورزان در  90آن است که  انگریب جینتا و استشده 
 6و تنها  اندداشته گندم خسارت بروز سابقةسال گذشته  سه

 ،واقع در. اند بوده امان درخسارت  بروزسابقة  ازدرصد از آنان 
سال بروز خسارت  هرسال گذشته  3درصد از کشاورزان در  01

 در تیفعال نیا بودنیسکیر انگریب لهئمس نیا. اندداشتهگندم را 
 کشاورزان که یا عمدهخطرات  ،حاضر ةمطالع در .است منطقه

 آفات، بخش پنجبه  کنندیم دیتهد مید گندم دیتول در را
 هاانیز ریسا و هانهاده به نداشتن یدسترس هوا،وآب ،یماریب
 یبندرتبه کشاورزان یسو ازخطرات  نیاز ا کدامهر و میقست

 کشاورزان از درصد 30 که داد نشان جینتا یبررس. شدند
 نیا که اندکرده انتخاب اول درجةرا در  ییهواوآب خطرات

 مید گندم دیتول در را ییهواوآب طیشرا تیاهم و گاهیجا لهئمس
شاخص  ةمیب ارائة ضرورت انگریب یخوببه و دهدیم نشان اهر
 درصد 36 که است آن دیمؤ نیهمچن هاافتهی. است ییهواوآب
را  میعامل بروز خسارت گندم د نیترمهم کشاورزان از

و  دوم یها رتبه. تگرگ و سرما در کردندقلمداد  یخشکسال
 و دما یپارامترها تیاهم هاافتهی نیا که گرفتندسوم قرار 

 و کندیم انینما را گندم خسارت بروز و گندم دیتول در یبارندگ
 مةیب یدو پارامتر در طراح نیا گاهیبه جا توانیم رهگذر نیا از

 .برد یپ ییهواوآب شاخص
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 مید گندم دیتول در ییهواوآب خسارت عوامل یفراوان جینتا. 9 جدول

 )درصد( ینسب یفراوان خطر نوع رتبه
 

 یتجمع یفراوان

 240 08 یخشکسال 1

 23 0 تگرگ 2

 18 5/3 سرما 3

 2 1 لیس 4

 1 1 توفان 5

 3 5/8 موارد ریسا 8

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                          

 
 به ییباال اریبس زانیم به مید گندم نکهیا به توجه با

 میاز کشاورزان گندمکار د است، وابسته ییهواوآب طیشرا
 در دما و یبارندگ راتیتأث درخصوص ییها پرسشمنطقه 
 جیو نتا ها پرسش. شد دهیپرس نظر مد اهیگ یرشد مراحل

 از شیب که شود یمآمده است. مالحظه  2مربوط در جدول 
 یرا برا وهواآب بودنمساعد ریتأث کشاورزان از درصد 33

 اند؛ دانسته ادیز یلیو خ ادیز میشروع به کشت گندم د

از   میو دما در عملکرد گندم د یافت بارندگ ریتأث نیهمچن
 تیاهم از درصد 70و  36 با بیترتنظر گندمکاران منطقه به

 تیاهم انگریب افتهی نی. ااستبرخوردار  ادیز یلیو خ ادیز
و به تبع آن  میو دما در عملکرد گندم د یافت بارندگ یباال

 نیااساس در  نی. بر هماست ییهواوآب مةیبدر شاخص 
 ییهواوآب شاخص مةیبدو پارامتر در بحث  نیا زیمطالعه ن

 . ندگرفت قرار نظر مد
 

 گندم عملکرد به یبارندگ و دما آثارگندمکاران درخصوص  دگاهید یفیآمار توص جینتا. 2 جدول

 سطح
 پرسش 

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ

 میشروع به کشت گندم د یبرا هواوآب نبودمساعد ریتأث
1 
(1) 

4 
(5) 

1 
(12) 

42 
(54) 

48 
(188) 

 مید گندم عملکرد در یبارندگ افت ریتأث
1 
(1) 

3 
(4) 

18 
(14) 

32 
(48) 

54 
(188) 

 مید گندم عملکرد در دما افت ریتأث
1 
(1) 

1 
(0) 

10 
(28) 

40 
(15) 

25 
(188) 

 .است سطوح یتجمع یفراوان پرانتز اخلد اعداد: * قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 مرحلةبه پنج  میگندم د رشد دورةطول  ،حاضر مطالعة در

 و "خوشه دیتول" "یروساقه"، "یزنجوانه"، "بذرکاشت "
 کیهر در دما و یبارندگ تیاهم و شد میتقس "گندم دنیرس"
 شده داده نشان 3 جدول در آن جینتا کهشد  دهیسنج هادوره از

 ربخسارت وارده به کشاورزان  نیشتریب ،3 جدول مطابق .است
طبق  که استخوشه  دیتول مرحلةدر  ییهواوآب طیشرا اثر

 رشد دورة نیمنطقه ا نینظرکشاورزان و کارشناسان در ا
 .استو خرداد  بهشتیارد یهاماه با مصادف

 ییهواوآب شاخص مةیبدرخصوص  ،قیتحق طول در

به کشاورزان داده شد و سپس نظرات کشاورزان  یحاتیتوض
 یهاورهد در ییهواوآب شاخص مةیب تیدرخصوص اهم

جدول  در آن جیقرار گرفت که نتا یرشد محصول مورد بررس
درصد از  11از  شیمنعکس شده است. مطابق جدول ب 0

هر سه  در را ییهواوآب شاخص مةیب تیکشاورزان اهم
-دانسته متوسط حد از شیب برداشت و داشت کاشت، مرحلة

 کشاورزان نیب در ییهواوآب شاخص مةیببا  یی. آشنااند
 به متوسط حد در آنان از درصد 71 از شیب و بود نییپا
 .داشتند ییآشنا ییهواوشاخص آب ةمیب با نییپا
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 گندم رشد مراحل در یبارندگ و دما اثر بر وارده خسارت درخصوص گندمکاران دگاهید یفیتوص آمار جینتا. 3 جدول

 رشد مراحل
  پرسش

 گندم دنیرس خوشه دیتول یروساقه یزنجوانه بذر کاشت

 یبارندگ کمبود اثر بر وارده خسارت نیشتریب
1 
(1) 

13 
(28) 

13 
(33) 

84 
(01) 

3 
(188) 

 دما حد از شیب کاهش ای شیافزا اثر بر وارده خسارت نیشتریب
8 
(8) 

32 
(30) 

33 
(11) 

23 
(04) 

8 
(188) 

 .است سطوح یتجمع یفراوان پرانتز داخل اعداد: *  قیتحق یهاافتهی: مأخذ
 

 کشاورزان دگاهید از رشد یهادوره در ییهواوآب شاخص مةیب تیو اهم ییآشنا یفیآمار توص جینتا. 5 جدول

 سطح

 پرسش

 ادیز یلیخ ادیز سطمتو کم کم یلیخ

 ییهواوشاخص آب ةمیب با ییآشنا
1 

(1) 

24 

(31) 

48 

(11) 

10 

(08) 

18 

(188) 

 کاشت دوره در ییهواوآب شاخص مةیب تیاهم
8 

(8) 

25 

(31) 

48 

(11) 

10 

(08) 

18 

(188) 

 داشت دورةدر  ییهواوشاخص آب ةمیب تیاهم
0 

(0) 

11 

(28) 

38 

(82) 

28 

(00) 

12 

(188) 

 برداشت ةدور در ییهواوشاخص آب ةمیب تیاهم
18 

(18) 

10 

(20) 

34 

(82) 

25 

(01) 

13 

(188) 

 .است سطوح یتجمع یفراوان پرانتز داخل اعداد: * قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
درصد از گندمکاران به  63آن است که  انگریب جینتا

 لیتما ییهواوآب شاخص یشنهادیپ مةیب برنامةشرکت در 
 افتهی نیبه مشارکت ندارند و ا لیدرصد تما 32تنها  ودارند 

 یشنهادیپ مةیب برنامةکشاورزان در  یمشارکت باال انگریب
 مشارکت به لیتما بر مؤثرعوامل  یبررس یبرا. است

 ییهواوآب شاخص یشنهادیپ یامهیب طرح در گندمکاران
در جدول  حاصل از برآورد جینتا که شدبرآورد  تیمدل الج

 نسبت آزمون آمارة 1آورده شده است. مطابق جدول  1
با  سهیآمده که در مقا دست هب 12/11( LR) ییدرستنما

درصد  1( در سطح احتمال 19/12آن ) یمقدار بحران
 یآمار لحاظ از ونیرگرس کل جهینت در است، دار یمعن

R2ریمقاد نیهمچن ؛است داریمعن
-اسکR2 فادن، مک 

 213/1و  231/1،  213/1 بیترتبهاوهلر -کراچ R2 واسنل 
اعتبار و  ةدهندنشان و هستند یقبول مورد ریمقاد که هستند

 LM یناهمسان انسی. آزمون وارونندیبرازش رگرس یخوب
 درGreen (2005 )با استفاده از روش  تیالجمدل  یبرا

 بوده 12/1 آزمون نیا آمارةانجام شد. مقدار  Stata افزارنرم
( 30/3) درصد 1 سطح در آن یبحران مقدار با سهیمقا در که
مشکل  مدل نیبنابرا ،ستین داریمعن یآمار لحاظ از

 .ندارد یناهمسان انسیوار
 یحیتوض یرهایمتغ نیب در 1 جدول اطالعات اساس بر
 سواد سطح یعنی) 3 التیتحص سطح یرهایمتغ نظر، مورد

 فقط یعنی) یکشاورز نیزم نوع(، آن از باالتر و رستانیدب
 زانیم ،ییهواوآب شاخص مةیببا  یی(، آشنایزراع یهانیزم

 و مثبت اثر یکشاورز محصوالت مةیباز عملکرد  تیرضا
 سهخسارت در  بروز سابقةتعداد  یرهایدارند. متغ یداریمعن

 و معکوس اثر یشنهادیپ مهیب حق متیق و گذشته سال
 یسو از ییهواوآب شاخص مةیب رشیپذبر  یداریمعن

 جی. نتاکنندیم فایا اهر شهرستان مید گندمکار کشاورزان
 یالگو یحیتوض یرهایمتغ یینها آثارمربوط به محاسبات 

 به توجه با. است شده آورده 1 جدول آخر ستون در تیالج
در آمدهدستبه یینها اثر که شودیم مالحظه 1 جدول



 9313 تابستان، 2 شماره، 54 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      313

 یکشاورز محصوالت مةیباز عملکرد  تیرضا خصوص
از  تیرضا زانیدر م شیواحد افزا کی یعنی است؛ 199/1

گندمکاران با  یاز سو یمحصوالت کشاورز مهیعملکرد ب
درصد در احتمال  9/119 شیعوامل به افزا ریسا بودنثابت

 نیهمچن ؛شودیم منجر ییهواوآب شاخص مةیب رشیپذ
از عملکرد  تیرضا یژگیو یبرا شدهکشش کل وزن داده

اگر  نکهیا یعنی است؛ 139/1 یکشاورز محصوالت مةیب
 محصوالت مةیبگندمکاران از عملکرد  تیرضا زانیم

 ،عوامل ریسا بودنبا ثابت ،ابدی شیافزا درصد کی یکشاورز
 گندمکاران نیب در ییهواوآب شاخص مةیب رشیاحتمال پذ

 نیهمچن ابد؛ی یم شیافزا درصد 139/1 شهرستان مید
 احتمال سطح در ییهواوآب شاخص مةیببا  ییآشنا ریمتغ

 رشیبر احتمال پذ یداریمعن و میمستق ریتأث درصد کی
اگر  ریمتغ نیا ییاثر نهادارد. مطابق  ییهواوآب شاخص مةیب
وآب شاخص مةیببا  ییدر سطح آشنا شیواحد افزا کی

احتمال  ،دیآ وجود هب( عوامل ریسا بودنثابت فرض)با  ییهوا
-یم شیافزادرصد  3/131 ییهواوآب شاخص مةیب رشیپذ
 رهایمتغ نیب در را یینها اثر نیشتریب ریمتغ نیا. ابدی

 ییهواوآب شاخص مةیببا  ییآشنا ریمتغ یعنی ست؛دارا
 .دارد ییهواوآب شاخص مةیب رشیسهم را در پذ نیشتریب

 

 تیالج یالگو برآورد جینتا. 4 جدول

 یینها اثر یوزن کشش t آمارة بیضر مقدار ریمتغ نام

 - - -13/2 ***-388/3 مبدأ از عرض
 100/1 100/8 11/3 ***031/8 یمحصوالت کشاورز ةمیب عملکرد از تیرضا
 350/1 151/8 20/2 **888/8 ییهواوشاخص آب ةمیب با ییآشنا
 -810/8 -88881/8 -85/2 **-88881/8  یشنهادیپ مةیب حق

 -452/8 -880/8 -32/2 **-381/8 گذشته سال سهخسارت در  بروز سابقة عدادت
 183/8 - 02/2 ***010/8 (باال به رستانی)دب 3 التیتحص سطح

 151/8 - 03/1 *552/8 یکشاورز تیفعال نوع
LOG-LIKELIHOOD(0)= -178.493    LOG –LIKEHOOD FUNCTION= -150.736 
LR = 55.52 ,  MC Fadden's   = 0/156  ,  ML(Cox-Snell   = 0/186  ,  Mc Kelvey & Zavoina's   = 0/269 
 Cragg-Uhler   = 0/253 

        درصد است.     93و  4و  9در سطح احتمال  یداریمعن بیترتبه* و ** و ***:  های تحقیقمأخذ: یافته
 

به  لیتما مةیبحق  زانیم ت،یاز برآورد مدل الج پس
 به لیتما مةیب. متوسط حق شدپرداخت گندمکاران محاسبه 

 دست هب الیر 91071 هکتار هر یازا به گندمکاران پرداخت
در  یواقع مةیبمقدار حق است که  یدر حال نیآمده است. ا

هر  یدر شهرستان اهر برا میگندم د یعملکرد سنت مهیب
. است الیر 101111 1391 -1339 یهکتار در سال زراع

مقدار حق  رسدیم نظر به مهیب حق مقدار دو نیا سةیمقابا 
 شاخص مةیب یبرا هشدبرآورد( سکیر حق همان ای) مةیب

 .باشد لقبو موردمعقول و  یمقدار ییهواوآب
عوامل  یبررس یبرا تیتوب یمطالعه، الگو دوم مرحلة در

 یبه پرداخت از سو لیتما مةیبحق  زانیبر م رگذاریتأث
 از حاصل جینتا. شدشهرستان اهر برازش  میگندمکاران د

. است شده داده نشان 6 جدول در تیتوب مدل برآورد
 جدول یبرازش مدل در انتها یمربوط به خوب یهاآزمون

 ییدرستنما نسبت آزمون آمارة 6آمده است. مطابق جدول 
(LR )مقدار با سهیمقا در که بوده 17/60 تیتوب مدل در 

 داریمعن درصد 1 احتمال سطح در( 19/12) جدول یبحران
. است داریمعن یآمار لحاظ از ونیرگرس کل جهینت در است؛

و ونایزاو -یکلو مک R2اسنل، -کاسR2ریدامق نیهمچن

R2 213/1و  231/1،  213/1 بیترتبه زین اوهلر - کراچ 
برازش  یخوب ةدهندنشان و قبول قابل یریمقاد که است
 یبرا LM یناهمسان انسیآزمون وار نیهمچن هستند؛مدل 

( در 2002) Drukkerستفاده از روش با ا تیمدل توب
 بوده 92/1 آزمون آمارةانجام شد که مقدار  Stata افزار نرم
 از(، 21/0) درصد 1 سطح در یبحران مقدار با سهیمقا در که

 انسیمدل مشکل وار نیبنابرا ست؛ین داریمعن یآمار لحاظ
 .ندارد یناهمسان

 سن زانیم یحیتوض یرهایمتغ 6 جدول اطالعات اساس بر
 محصوالت مةیببا  ییآشنا زانیگندمکاران، م یسوادیب کشاورز،
 و مثبت اثر ییهواوآب شاخص مةیببا  ییو آشنا یکشاورز

 و پرداخت به لیتما( مهیب)حق  سکیر حق زانیم بر یداریمعن
 میگندم د کشت ریز سطح متوسط و نیزم تیمالک یرهایمتغ
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حق  زانیبا م یاز لحاظ آمار ییاعنمیب رابطةسال گذشته  1در 
 نیذکر است که در ب انیشابه پرداخت دارند.  لیتما مةیب

به  یکشاورز سابقة ریمتغ تیموجود در مدل توب یرهایمتغ
 وسن کشاورز حذف  ریبا متغ دیشد یخطهم داشتن لیدل

 لیدر سال گذشته به دل میکشت گندم د ریسطح ز ریمتغ
سطح  زانیم ةسالپنج متوسط ریمتغ با دیشد یخطهم داشتن

 .شدحذف  میکشت گندم د ریز

 
 گندمکاران یسو از ییهواوآب شاخص مةیببه پرداخت  لیتما مةیبحق  یبرا تیتوب یبرآورد الگو جینتا. 3 جدول

 یینها اثر کشش t آمارة بیضر مقدار ریمتغ نام

 - - -14/5 -80/210    مبدأ از عرض

 15/13 - 02/8 58/25 نیزم تیمالک

 51/1 51/1 05/3 02/2     کشاورز سن

 -55/23 - -80/2 -88/45    کشاورز بودنباسواد

 -18/8 -84/8 -54/8 -31/8 گذشته سال 5 در مید گندم کشت ریز سطح متوسط

 43/10 08/8 53/3 38/34    یمحصوالت کشاورز ةمیب با ییآشنا

 43/25 81/1 04/4 38/41    ییهواوشاخص آب ةمیب با ییآشنا

LR= 64/57 , ML(Cox-snell)  = 0/213 , Mc Kelvey & Zavoina's   = 0/235 Cragg-Uhler   = 0/213 
 قیتحق یهاافتهی: مأخذ  . است درصد 93 و 4 و 9 احتمال سطح در یداریمعن بیترتبه* و ** و *** 

 
 یدارا ییهواوشاخص آب ةمیب با ییآشنا زانیم ریمتغ

به پرداخت  لیتما مهیحق ب زانیدر م ییاثر نها نیشتریب
 به است، ییهواوآب شاخص مةیب یشنهادیپ مةیب یبرا

گندمکاران از  ییدر سطح آشنا شیواحد افزا 1 که یطور
 را هاآن پرداخت به لیتما زانیم ییهواوآب شاخص مةیب

 ریکشش متغ نیهمچن ؛دهدیم شیافزا الیر هزار 0/21
 استدرصد  67/1 ییهواوشاخص آب ةمیبا ب ییآشنا زانیم

 سطح در شیافزا درصد کی کهمطلب است  نیا انگریب که
 زانیم تواندیم شهرستان مید گندمکار کشاورزان ییآشنا
 شیافزا درصد 67/1 را هاآن پرداخت به لیتما مهیب حق
 سال 1 در مید گندم کشت ریز سطح متوسط ریمتغ. دده

 نیب در معکوس و یینها اثر نیکمتر یدارا گذشته
 کی شیمطلب است که افزا نیا انگریب جی. نتاسترهایمتغ

حق  زانیم میکشت گندم د ریدر متوسط سطح ز یهکتار
کاهش  الیهزار ر 16/1را  هاآن پرداخت به لیتما مةیب
 کشت ریز سطح شیافزا کرد انیب توانیم ،واقع در. دهد یم

 و دارد کشاورز درآمد شیافزا از تیحکا سال چند طول در
 زانیانتظار داشت که م توانیم درآمد شیافزا با
 سبب نیهم به ؛شودیم کمتر کشاورز یزیگر سکیر

 لذا و مهیب در شرکت یبرا یکمتر لیتما تریکشاورزان غن
به پرداخت حق  لیتما ،عوض در. ارندد مهیب حق پرداخت

کشت کمتر به  ریبا سطح ز پاکشاورزان خرده یاز سو مهیب
قابل انتظار  افتهی نیا و است شتریب باال یزیگر سکیرسبب 
 ةدهندنشانو  استدرصد  10/1 زین ریمتغ نی. کشش ااست

ساله  1متوسط  زانیدر م شیدرصد افزا کیاست که  نیا
 به لیتما مةیبحق  زانیم  میکشت گندم د ریسطح ز
 .دهدیم کاهش درصد 10/1 را کشاورزان پرداخت

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
بر احتمال مشارکت  مهیتوجه به اثر معکوس حق ب با

 ییهواوآب شاخص مةیبدر طرح  میکشاورزان گندمکار د
 افتیاز کشاورزان در منصفانه مةیبحق  شودیم شنهادیپ

 مةیببا  ییآشنا زانیمثبت و معنادار م رینظر به تأث .شود
 طرح در مشارکت به لیتما زانیم در ییهواوآب شاخص

 در ریمتغ نیا یباال یینها اثر و ییهواوآب شاخص مهیب
 نةیزم شودیم شنهادیپ مهیب حق پرداخت به لیتما زانیم

 یامهیب طرح نیا یمعرف و یآموزش یهاکالس یبرگزار
به  ؛ابدی شیافزا کشاورزان ییآشنا زانیم تا ودش فراهم

 یسازفرهنگ کی مهیب نیا یقبل از اجرا ،گریعبارت د
 . ردیصورت گ ییهواوآب شاخص مةیبدرخصوص کارکرد 

 مةیبو  ییهواوآب اطالعات نیب تنگانگ رابطةتوجه به  با
 اطالعات یآورجمع شودیم شنهادیپ ییهواوآب شاخص
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 مورد منابع از و دقت با یامهیب محصول نیا نیتدو یبرا
 به توجه با. شود یآورجمع( معتبر یهواشناس)مراکز  اعتماد

وآب شاخص مةیبگروه هدف  نکهیو ا آمدهدست هب جینتا
در  شودیم هیتوص ،هستند پاخرده کشاورزان شتریب ییهوا

 از گروه نیا یازهاین و ها یژگیو مهیب نیا یاجرا و طراح
 نیا یداریپا و دوام تا ردیگ قرار نظر مد شتریب رزانکشاو
 یداریاز تداوم و پا مهیشود و بازار ب ادیز یامهیب برنامه

 .شودبرخوردار  یشتریب

درصد از  63از آن دارد که  تیحکا قیتحق جینتا
 مةیب برنامةگندمکاران شهرستان اهر به شرکت در 

درصد  32و تنها  دارند لیتما ییهواوآب شاخص یشنهادیپ
به  لیتما یدرصد باال نی. استندینبه مشارکت  لیتمام

از استقبال  تیحکا ییهواوآب شاخص مةیبمشارکت در 

 بر افزون ؛دارد یامهیب دیکشاورزان از محصوالت جد یباال
 یازا به گندمکاران پرداخت به لیتما مةیبحق  زانیم نیا

 سهیه در مقاآمده است ک دست هب الیر 91071 هکتار هر
( ی)سنت عملکرد مةیب یکشاورزان برا یپرداخت مةیببا حق 

 مورداست، مقدار معقول و  الیر 101111که  ،مید گندم
نوع  نیا یبرا مهیبازار ب رودیانتظار م رو نیا از ؛است یقبول

 زانیم به توجه با ت،ینها. در ردیشکل گ مهیمحصول ب
به پرداخت  لیتما ةمیب حق و کشاورزان یباال مشارکت

محصوالت  ةمیب صندوق که شودیم هیتوص هامعقول آن
وشاخص آب ةمیب ةبرنام یو اجرا نیتدو رانیا یکشاورز

 و هایزیربرنامه در و کند یضرورت تلق کیرا  ییهوا
 قرار دهد.  نظر مد را آن خود یآت یهااستیس
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