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چکیده
راهکارترینمناسبومنابع طبیعیبخشناپذیرخطرات اجتناببامقابلهسازوکارهايمهمترینازیکیتوانمیرامراتعبیمه

در این . کردتلقینوايپدیدهبایدراجوامع روستایی و عشایريدرمرتعبیمهبرقراري.حساب آوردبهمالیخسارتکاهشبراي
تحقیقات پیمایشی بوده که با ءمطالعه جزاین .برداران شهرستان کالله بررسی شدتوسط بهرهبر تقاضاي بیمه مراتع مؤثر تحقیق عوامل 

داري هستند، مرتعداران ذینفع که داراي طرحجامعه آماري مورد نظر نیز همه مرتع.انجام شدبرداران نامه از بهرهاستفاده از پرسش
منظور بررسی حقیق بهتدر این . نفر از طریق فرمول کوکران تعیین شد112اري، نفر جامعه آم158حجم نمونه نیز از میان . باشندمی

پارامترهاي الگوي الجیت به روش حداکثر .استفاده شدمدل الجیتهاي اقتصادسنجیبر تقاضاي بیمه از الگويمؤثر عوامل 
منفی و تأثیر دار و عضویت در شورا معنینتایج برآورد مدل الجیت نشان داد حق بیمه، وجود پسچر و . نمایی برآورد شدراست

بیمه مرتع در .انددار و مثبت، در تقاضاي بیمه مرتع داشتهها، تعداد دریافت خسارت و تمایل به بیمه چوپان معنیمشارکت در طرح
بهبود تواند در تقویت وو کمک بخش دولتی در احیا و اصالح مراتع میبردارانبهرهبهترین شرایط و حالت خود با حمایت از اقتصاد 

هاي آموزشی و ترویجی در جهت بر این اساس لزوم اجراي برنامه.داشته باشدمراتع و افزایش تولیدات بخش منابع طبیعی نقش مهمی 
و هاي مالی صحیح و اجرایی همراه با تسریع گزاران با اهداف و فواید بیمه مراتع از یکسو و اعمال کمکآشنایی هرچه بیشتر بیمه

یاري براي ضمن ایجاد شرایط مناسب و تسهیالت الزم از سوي دیگر دیده گزاران آسیببهبود شرایط بازپرداخت خسارت به بیمه
تمدید بیمه خود و نیز تشویق براي ن ابردارتواند موجب ایجاد انگیزه و تمایل بیشتر در بین این بهرهرساندن به این قشر از جامعه می

.به بیمه نمودن مراتعشان گرددبرداران سایر بهره

.شهرستان کالله-گلستاناستان و مدل الجیتتقاضا،،بهبود مراتعداري، هاي مرتعبیمه مرتع، طرح:هاي کلیديواژه

مقدمه
حالدرجهانکشورهايدرمختلفهايشکلبهبیمه
درکشورهاایندربیمهيهاهبرنامدرعمدهتفاوت.اجراست
یرد،گمیقرارپوششزیرکهمحصوالتییعنیبیمهپوشش

اجباريود،شمیدادهپوششکهخطراتیتعدادوخطرنوع

شاملپوششلحاظازبیمهنوعبیمه،خریدنبودنوبودن
،ايهمنطقبیمهیاوانفراديبیمهدرآمد،بیمهیاعملکردبیمه

سابقهلحاظاز. استگربیمهبودنخصوصییاوبودندولتی
دیدهکشورهابیندرزیاديهايتفاوتزنیبیمهوجود

یکسانمختلفکشورهايدرنیزبیمهتحولسیر.ودشمی
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کشورياولینآمریکامتحدایاالتسدرمینظربهاما .نیست
رازراعیمحصوالتبیمهقبلسال100حدودازکهاست
Wenner(استکردهارائهدولتهبوسیل & Arias, 2003 .(

بهگذشتهسالهايدررازیاديتحوالتبیمهکشورایندر
ریسکمدیریتاصلیبرنامهعنوانبهاکنونهمودیدهخود

Barnett(آیدمیحساببهدولتسوياز & Coble,

همانندایراندرو منابع طبیعیکشاورزيبیمه). 1999
روبروستمشکالتیوموانعباجهانکشورهايازبسیاري

بااگروازدسمیمحدودراآنفراگیرگسترشوتوسعهکه
آنهابرايمناسبراهکارهايجهانیيهاهتجربازگیريبهره

درجديهايچالشدورچنداننهآیندهدرنشودیدهاندیش
راکشوردرو منابع طبیعیکشاورزيبیمهپایداريبارابطه

.دادخواهدقرارکشاورزيبخشوبیمهصندوقفراروي
کشورهايدربیمهبررسیکهاستاینتوجهدرخورنکته

دربیمهمشکالتازبسیاريکه هددمینشانجهانمختلف
مشتركآناصلیدلیلکهاستمشتركکشورهااینبین

درو منابع طبیعیکشاورزيبخشدرتولیدماهیتبودن
ازبسیاريدلیلهمینبه.استمختلفکشورهاي

موانعرفعبرايبیمهامردرپیشروکشورهايکهراهکارهایی
دریاوحاضرحالدرواندتمیاندهکارگرفتبهمشکالتو

نیزایراندرالزمشرایطبرخیکردنفراهمبانزدیکآینده
و منابع فعالیت در بخش کشاورزي.گیردقراراستفادهمورد

به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگی آن به طبیعی
خطرعوامل و شرایط جوي و محیطی، فعالیتی همراه با 

Horowitz(شودمحسوب می & Lichtenberg,

Fraisse؛1993 et al., ,McCallister؛2006 ؛2014
.(Muzari et al., 2014

طبیعی که در جهان ثبت شده نوع سانحه40میاناز
Amini(نوع آن در ایران امکان وقوع دارد 31است،  et

al., هاي ، بنابراین کاهش ضریب مخاطره فعالیت)2002
هاي از مهمترین دغدغهکشاورزان و دامداراناقتصادي

محسوب این بخشگزاران و کارگزارانریزان، سیاستبرنامه
Goodwin(شودمی & Smith, Trujillo؛2013 et al.,

Amirjejad؛ 2015 et al., هاي در بین سیاست). 2009

عنوان راه حل ، بهمحصوالت کشاورزيبیمهمختلف حمایتی،
مقابله با این خطرات همواره مورد توجه برايمفید و مناسب 

محصوالت کشاورزي، به کشاورزان بیمه.و تأکیده بوده است
، بهترین خطرمنظور کاهش کند تا بهو دامداران کمک می

Haq(کار ببرند پایدار را بهراهبردهايهاي مدیریتی و برنامه

et al., Fiskel).؛2003 et al., در کشور ایران 2014
با 1363عملیات اجرایی بیمه محصوالت کشاورزي از سال 

پنبه و چغندر آغاز شد و در حال حاضر پوشش دو محصول 
هاي مختلف زراعت، باغبانی، دام، بخشمحصول در زیر66

طیور، آبزیان و منابع طبیعی زیر پوشش بیمه قرار دارند 
)Javadian & Farzaneh, با 1372دام از سال بیمه). 2004

اداره همچنین ،گاو و گوسفند شروع شداجراي طرح بیمه
هاي مطالعاتی خود را جنگل و مرتع نیز فعالیتموردبیمه در 

آغاز کرد که در حال حاضر 1374در این بخش از سال 
هاي گیالن، کاري در استانمراتع کل کشور و همچنین جنگل

مازندران و گلستان تحت پوشش خدمات حمایتی صندوق 
).1380پور، اسماعیل(بیمه محصوالت کشاورزي قرار دارد 

بیمه حائز اهمیت است پذیرش آن توسط آنچه که در بحث 
با آنکه منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد . باشدبردار میبهره

پروتئین قرمز کشور مین أتدر ویژهبه،کشور بر عهده دارد
ها و گذاريآنچنانچه باید سرمایه. کندایفا مینقش اساسی را 

هاي الزم در این بخش مشاهده نشده است که یکی حمایت
گذاري در این دالیل آن عدم آرامش روانی از سرمایهاز

تواند این آرامش روانی را بیمه مراتع می. باشدزمینه می
هاي مردمی در بوجود آورده و زمینه را براي جلب مشارکت

شود فراهم در آن کمتر مشاهده میسفانه أمتاین بخش که 
.کند

هـاي زیـادي  در زمینه پذیرش بیمه مطالعـات و پـژوهش  
تحقیـق  . شـود انجام شده که در زیر به بخشی از آنها اشاره می

نشان داده است که بـین دامـداران بیمـه    ) 1380(فرانی یعقوبی
شده و نشده، از نظر متغیرهاي تعداد دام، سطح درآمـد، مقـدار   

هـاي ارتبـاطی   وام، آگاهی به طرح بیمه، تلفـات دام و کانـال  
یق دیگري در اسـتان  تحق. تفاوت معناداري وجود داشته است

داران، حرفه سطح سواد مرتعمانند عواملی که سمنان نشان داد 
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هـاي  کننده مراتع، تعـداد مجریـان طـرح   داران، بیمهاصلی مرتع
بندي مراتع بیمـه شـده بـر اسـاس     شده و طبقهداري بیمهمرتع

,Yusefi(تعداد در گسترش و پذیریش بیمه مؤثر شناخته شد 

) 2013(و همکــاران Rasekhiهــاي پــژوهش یافتــه). 2006
برداران یک مرتـع بـه بیمـه    دهد که تمایل تمامی بهرهنشان می

کردن مرتع و شرکت در این طرح در مراتعی که داراي مالکیت 
گذار قرار گرفتـه  جمعی است، در سطوح مختلف رضایت بیمه

همچنین در ادامه، بـه ایـن نتیجـه    . است و با هم اختالف دارند
ند که باالبودن میزان غرامـت دریـافتی و مناسـب بـودن     رسید

عـدم پرداخـت، تـأخیر در    هماننـد  یمیزان حق بیمه، به دالیل
هاي زیاد بـراي دریافـت   پرداخت، ارزیابی نادرست و دوندگی

برداران از دست داده غرامت، اثر خود را بر میزان رضایت بهره
در مؤثر در تحقیقی عوامل)2013(و همکاران Raheli. است

پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان را با اسـتفاده  
بـه خـوبی مؤیـد ایـن     آنان نتایج . از مدل الجیت انجام دادند

مطلب است که متغیرهاي شرکت در کـالس ترویجـی، مقـدار    
تولید علوفه مرتع، مقدار وام دریافتی قرق، تعداد دام و درآمـد  

یرگذار بـر پـذیرش بیمـه مرتـع     دار از مهمترین عوامل تأثمرتع
در بررسـی خـود در زمینـه    ) Vandeveer)2001. بوده است

تقاضاي بیمه از سوي کشاورزان ویتنام شمالی، نتیجـه گرفـت   
هـاي  انداز و خصوصـیات بیمـه کشـاورزي، ویژگـی    که چشم

ــیالت    ــطح تحص ــاورزي و س ــه و کش ــد مزرع ــردي، درآم ف
.کشـاورزي اسـت  کشاورزان از عوامل اصـلی تقاضـاي بیمـه    

هـاي  تحقیق نشان داده است دامدارانی که داراي گلهنتایج یک
هـاي  دامهستند کمتر تمایل به بیمه کردن ) گله گاو(بزرگ دام 

و هرچه سواد و درآمد دامـدار بیشـتر شـود، بـه     خود هستند 
Mahul(شود همان اندازه تمایل به بیمه کردن نیز بیشتر می &

Skees, ,Bishu)؛2007 بعکس سیستم حمـایتی بیمـه   .2014
دام در شرق آفریقا باعث شده است که ضمن جبـران ضـرر و   

هاي از دست رفتـه و برگشـت دامـداران بـه منـاطق      زیان دام
، صـنعت بیمـه   )مناطقی با حیوانات درنـده وحشـی  (پذیر خطر

هـاي دامـداران   عنوان حـامی و ضـامن دام  هتوانست خود را ب
مطرح کند و از این طریق بازار صـنعت بیمـه در ایـن منـاطق     

Little)(افزایش یابد  & McPeak, 2014 .Foladizadeh و
- سی خود در زمینه عوامل اجتماعیردر بر) 2017(همکاران 
بر پذیرش بیمه دام و مرتـع نتیجـه گرفتنـد کـه     مؤثر اقتصادي 

ـ " ، "سـال اخیـر  20ل خطـر  تمایل به بیمه دام در مقابل عوام
تعـداد  "و "شناخت کارشـناس بیمـه منطقـه   "، "پذیريخطر"

بـر پـذیرش بیمـه دام و    مـؤثر  مهمترین عوامل "افراد خانواده
بـر  مـؤثر  ت کشاورزي و عوامل بیمه محصوال. اشندبمیمرتع 
در نقاط مختلف استان گلسـتان ازجملـه   آنهاي مختلف جنبه

، شهرستان کالله تاکنون بارها مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  
بـدان توجـه شـده بیمـه مراتـع و      اما در این میان آنچه کمتـر  

تقاضا و پـذیرش  برمؤثر هاي مختلف آن ازجمله عوامل جنبه
، در نتیجه با توجه به ضـرورت .باشدمیبردارانآن توسط بهره

در افزایش مؤثر اجتماعی - ی و ارزیابی عوامل اقتصاديبررس
توانـد بـه گسـترش و    برداران از بیمه میبهرهپذیرشیا کاهش 

.عملکرد بهتر این نظام یاري رساند

هامواد و روش
معرفی منطقه مورد مطالعه

رقی استان گلستان با مساحتی ششهرستان کالله در شمال
درجه، 37هاي بین طولهکتار در محدوده 61196حدود

ثانیه 39دقیقه و 47درجه و 37ثانیه تا 39دقیقه و 28
55ثانیه تا 15دقیقه و 24درجه، 55هاي و عرضشرقی 
محدوده . واقع شده استشمالیثانیه 51دقیقه و 34درجه، 

تپه، از منطقه مورد مطالعه از شمال به مراتع شهرستان مراوه
تپه، از شرق به مراتعمراوه- اللهوب به جاده آسفالته کجن

ب به مراتع شهرستان گنبدکاووس تپه و از غرشهرستان مراوه
این منطقه از لحاظ تقسیمات سیاسی در محدوده . باشدمی

18له داراي شهرستان کال.شهرستان کالله قرار گرفته است
مراتع این مناطق قشالقی بوده . باشدسامان عرفی مرتعی می

مورد استفاده قرار و عشایري برداران روستایی توسط بهرهو
1منطقه مورد مطالعه در شکل شماره ازنمایی.گیرندمی

.آورده شده است
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)اداره کل منابع طبیعی استان گلستان: منبع(مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد - 1شکل 

روش تحقیق
ایشی بوده که با اسـتفاده  تحقیقات پیمءجزمطالعهاین 

جامعـه آمـاري   .انجـام شـد  ران بردانامه از بهرهاز پرسش
ر داري واگـذار شـده د  هاي مرتـع برداران داراي طرحبهره

براســاس . باشــدشهرســتان کاللــه مــیو اســتان گلســتان 
اطالعات اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، 

داري واگـذار شـده بـا    طرح مرتـع 18شهرستان کالله در 
هکتـار وجـود داشـت کـه در     36157مساحتی بـالغ بـر   

منظور به.کردندبردار از آنها استفاده میبهره158مجموع 
براي گیري تصادفی ساده و ها از روش نمونهانتخاب نمونه

ــه از فرمــول کــوکران اســتفاده شــد  ــرآورد حجــم نمون ب
)Sarmad et al., دادن در ایـن فرمـول بـا قـرار     .)1999

. نمونه برآورد شد112، میزان حجم عنوان جامعهبه158
هـا  هـاي بخشـی از پرسشـنامه   ست کـه داده الزم به ذکر ا

.وتحلیل شدجزیهپرسشنامه ت110ناقص بود و در نهایت
اي بــود کــه پرسشــنامههــاآوري دادهابــزار اصــلی جمــع

حضوري آن را تکمیـل  مطالعه،داران در منطقه مورد مرتع
ها متغیرهـاي مختلفـی ازجملـه    نامهاین پرسشدر.کردند

سن، جنسـیت،  (برداراناقتصادي اجتماعی بهرهمتغیرهاي
، )تحصیالت، تعداد افـراد خـانوار و شـغل   درآمد، هزینه، 

ـ  آگاهی از برنامه واالت مـرتبط ئهاي ترویجی و دیگـر س
بیمه سایر محصوالت، هاي اکولوژیک مرتع، مانند ویژگی(

مورد بررسی قـرار  ...)ها، سطح مرتع و مشارکت در طرح
.گرفت

ماهیـت دو ارزشـه بـودن    بـه  در این تحقیق با توجه 
، الگـوي  )پذیرش یا عدم پذیرش بیمه مرتع(متغیر وابسته 

بر متغیر وابسـته  مؤثر الجیت براي مشخص کردن عوامل 
الگوي الجیـت بـه   پارامترهاي .گرفتمورد استفاده قرار 

افزارهـاي  نمـایی بـا اسـتفاده از نـرم    روش حداکثر راست
Shazam افـزار  برآورد شد و در برخی موارد نیز از نـرم

SPSSدر ایـن پـژوهش از الگـوي تجربـی     .استفاده شد
:بهره گرفته شد1الجیت به صورت رابطه 
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)١(= + + +⋯+ +
در صورت اقدام به پذیرش بیمه (متغیر وابسته است Ziکه در آن 

مقدار یک و در صورت انجام ندادن آن مقدار صفر در نظر گرفته 
زاویه متغیرها که برآورد ها ضریبβi،مبدأعرض از β0، )شودمی
در پذیرش بیمه مؤثر ها متغیرهاي توضیحی یا عوامل Xiشوند، می

منظور بررسی برازش به.باشنداجزاي اخالل مدل میuiمراتع، 
بینی هاي ضریب تبیین و درصد پیشهاي نمونه از شاخصداده

.صحیح استفاده شد

نتایج
مشخصات متغیرهاي تحصیالت، سن و بعد 1جدول 

.هددمیدهندگان را در منطقه مورد مطالعه نشان خانوار پاسخ

دهنده سابقه دامداري، تعداد نشان2همچنین جدول شماره 
بردار بر اساس اظهارات واحد دامی و وسعت مرتع هر بهره

وسعت سطح مرتع هر . باشدخود و پروانه چراي آنان می
بردار از طریقه محاسبه بر اساس نیاز واحدهاي دامی، بهره

برداري و تعداد دام مجاز ذکر شده در پروانه چراي بهرهمدت 
.استآنها محاسبه شده

نیز وضعیت، تولید و میزان بارندگی مراتع مورد 3جدول 
هاي کلیه طرح. دهدمطالعه را در شهرستان کالله نشان می

.شدندبرداري میمورد بررسی به صورت مشاعی بهره

مشخصات متغیرهاي تحصیالت، سن و بعد خانوار در منطقه مورد مطالعه-1جدول 
نمادرصد معتبرفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن

2922/25سال40-20
*5495/46سال41- 60
301/26سال61- 80
273/1سال81–100

تحصیالت

*6465/55بی سواد
1691/13ابتدایی

1778/14راهنمایی
709/6متوسطه
1157/9دانشگاه

بعد خانوار

4787/40نفر5-1
*6104/53نفر10-6
622/5نفر15-11
187/0نفر20-16

هاي تحقیقیافته: منبع 
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متغیرهاي سابقه دامداري، تعداد واحد دام و وسعت مرتعمشخصات-2جدول 
نمادرصد معتبرفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سابقه دامداري

3805/33سال20-1
*4787/40سال40-21
2835/24سال60-41
273/1سال80-61

تعداد واحد دام

*9735/84واحد250-0
1417/12واحد500-251
361/2واحد750-501

187/0واحد1000-751

وسعت مرتع
*9561/82هکتار150-50
1778/14هکتار250-151
361/2هکتار350-251

هاي تحقیقیافته: منبع 

وضعیت، تولید و بارندگی مراتع مورد مطالعه-3جدول 
)مترمیلی(بارندگی)کیلوگرم در هکتار(تولیدوضعیت مرتعنام مرتعردیف

175415متوسطعوض بیگ1
134465متوسطداش بزرگ شور دره2
370345خوبساري سر حاجی3
176442متوسطایکی آقازلی شور دره4
173317متوسطحسین کرد5
166403متوسطچروبه دکلن آقچی بزرگ6
2956/488متوسطیانقلی دره ترکمن7
5/147465فقیرروشن دره8
208398متوسطیانقلی دره کرد9
159415متوسطسومحلی وسومبلی10
158425فقیرگچی سوقره قوناوو11
175465فقیراقچی12
2526/488متوسطسامان قره قاچ13
5/160415متوسطقطورچه14
5/173422متوسطقزلجه15
3/1702/403ضعیفچارجه قویجق16
140415ضعیفمیتیولی17
159465متوسطداشلی شور دره18

)1394(کل منابع طبیعی استان گلستان اداره : منبع
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الجیت براي پذیرش بیمه مراتعرگرسیونیمدلبرآوردنتایج-4جدول 
اثر نهایی کشش وزنی متغیرها tارزش آماري  ضریب برآورد شده متغیرها

- 74/1 47/1 9/34 عرض از مبدا
0000/0- 14/0- 53/0- 11/0- مساحت مرتع
0000/0- 18/0- 52/1- 22/0- تعداد دام
002/0- 028/0- 61/1- 23/4- آگاهی

0000/0 022/0 81/0 73/0 تعداد دفعات بیمه
055/0- 168/0- *99/1- 49/7- حق بیمه

0001/0 066/0 *19/2 49/8 تعداد دفعات خسارت
0000/0 0095/0 24/1 0000/0 میزان وام
0000/0 088/0 95/0 17/0 تعداد تلفات دام

00003/0 00016/0 72/0 14 دسترسی به کارگزاران
00003/0 053/0 01/2* 9/5 داريهاي مرتعمشارکت در طرح
00003/0 - 27/0- 03/2 -* 77/6- وجود پسچر

00002/0 029/0 71/0 41/2 بیمه محصوالت زراعی
00003/0 14/0 26/1 81/1 میزان مشارکت در تعاونی
003/0 12/0 12/2* 47/4 بیمه چوپان

00000/0 09/0 6/0 54/0 تمایل به ادامه دامداري
00000/0 - 92/0- 51/1- 47/0- پذیريخطر
00000/0 - 24/0- 94/0- 087/0- سن
00000/0 - 079/0- 67/1- 52/0- تحصیالت
00000/0 - 69/0- 41/0- 21/0- تعداد افراد خانوار
00001/0 - 062/0 37/0 09/1 شغل اصلی

000000/0 065/0 25/1 0000/0 هزینه خانوار
068/0- 15/0- 00/2 -* 7/7- عضویت در شوراها

00000/0 - 58/0- 07/1- 063/0- تولید مرتع
00000/0 38/0 65/0 018/0 بارندگی مرتع

LIKELIHOOD RATIO TEST =61.4 P-Value= 0.00004
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.936 Mc Fadden R-SQUARE = 0.67

هاي تحقیقیافته: منبع
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برداران از پذیرش بیمه در بررسی میزان استقبال بهره
گویان تمایل خود را درصد پاسخ85کههددمیمراتع نشان 

.اندهدکراز بیمه مرتع اعالم 
الجیت در رگرسیونیمدلبرآوردازحاصلنتایج
با توجه به عدم حصول نتیجه مناسب . آمده است4جدول 

در مدل اولیه، متغیرهایی که سبب کاهش کارایی مدل شدند 
باهانمونهبیشتردراینکهبهتوجه. گردیدنداز مدل حذف 

امراینورودمیباالهمکاردار سابقۀمرتعسنافزایش
اینرفعبرايشود،میمتغیردواینبینخطی شدیدهمباعث

بهکه سن همشد،مدواردسنفقطمدبرآورددرمشکل
.نشددارمعنیبردارانبهرهبینکمدلیل تغییرات

همچنین در این بررسی متغیرهاي هزینه با درآمد کل، 
داران بیمه با میزان مشورت با سایر مرتعيآگاهی از مزایا

هاي بیمه، وجود برنامه آموزشی با شرکت در کالسمورددر 
هاي ترویجی با تعداد دفعات ترویجی، شرکت در کالس

حضور در کالس، وضعیت مرتع با تولید مرتع و تعداد 
ضریب (بردار با سطح مرتع هم خطی ایجاد کردند بهره

بنابراین متغیرهاي درآمد کل، .)6/0همبستگی باالي 
هاي ترویجی،اران، شرکت در کالسدمشورت با سایر مرتع

تعداد دفعات حضور در کالس، وضعیت مرتع، سابقه دامداري 
بردار از مدل کنار گذاشته شدند و مدل الجیت و تعداد بهره

با توجه به عدم بهبود قابل توجه .مورد ارزیابی قرار گرفت
مدل، متغیر وجود برنامه آموزشی با توجه به پایین بودن 

در نهایت . ترتیب از مدل کنار گذاشته شدبهtمقدار آماره
مدل تصریح شده با حضور سایر متغیرهاي توضیحی برآورد 

الجیت،مدلتوضیحیمتغیرهايبرآورد ضرایبنتایج. شد
برمتغیرهااینثیرگذاريأتوآنهااحتمال آماريسطوح
براينماییدرستحداکثرروشازاستفادهوابسته بامتغیر

نشان4جدولدرثر بر پذیرش بیمه مرتعؤوامل متعیین ع
مدل الجیتتخمیننتایجازکهطورهمان.استشدهداده

مشخص است، متغیرهاي میزان حق بیمه، تعداد غرامت 
وجود داري،دریافت شده، میزان مشارکت در طرح مرتع

بیمه چوپان و دامدار و چر در خارج از فصل چرا، پس
درصد 5احتمال سطحتعاونی روستا درعضویت در شورا و 

. باشنددار میمعنی
آورده شده 4هایی که در ردیف انتهایی جدول آماره

مقدار . کننددهندگی مدل را بیان میدرت توضیحاست ق
باالدست آمده در جدول ب) LR(نمایی آماره نسبت راست

این مقدار با توجه به احتمال آماره . باشدمی4/61برابر 
دهد که تغییرات توضیح داده نمایی نشان میبت راستنس

دار شده شده توسط مدل، در سطح باالتر از یک درصد معنی
مدل ) درصد3/67(مقدار ضریب تعیین مک فادن . است

عالوه بر این، درصد . دارداز خوبی برازش آن حکایت
6/93در حدودبینی صحیح مدل برآورد شده نیز پیش

بنابراین مدل . دهدمطلوبی را نشان میدرصد است که رقم 
برآورد شده توانسته است درصد باالیی از مقادیر متغیر 

به. کندبینی وابسته را با توجه به متغیرهاي توضیحی پیش
پذیرش تمایل بهگویان،پاسخدرصد از93تقریباً دیگر،بیان
مناسبکامالًنسبتیارائهباراخیریابلهشدهبینیپیشبیمه

.انددادهاختصاصدرستیبهاطالعات،با
یک از متغیرهاي ضریب همبستگی جزئی دو به دو هیچ

درصد نبود، که 50مستقل بکار رفته در مدل بیش از 
. خطی شدید بین متغیرهاي توضیحی استدهنده فقدان همنشان

.هاي الزم قابل اطمینان خواهد بودبنابراین، مدل براي تحلیل

بحث 
حضور با سابقه طوالنی این تحقیق هايیکی از یافته

زیرادر منطقه است؛ ) سال سابقه40بیش از (مدت دامداران 
شود اما این سنین عمالً یک بازنشسته کامل محسوب می

بعلت نداشتن منبع درآمد همچنان باید یک فرد در این سن 
نداشتن بیمه عمر و . به امر دشوار دامداري مشغول باشد

زنشستگی از مهمترین عامل عدم بازنشستگی این افراد با
کردند که در صورت دست ها بیان میدر مصاحبه. است

، هیچ روش کسب درآمدي )دامداري(کشیدن از این کار 
بنابراین باید به ندارند که امرار معاش روزانه را داشته باشند؛

شتر بی) بیمه عمر(زمانی این مقوله .دامداري ادامه دهندشغل 
در اینجا (کند که جمعیت سالمندان کشور نمود پیدا می

نتایج که طوريهب،یابدروز به روز افزایش می) دامداران
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د، بیشتر دامدارانی که در حال حاضر به مطالعه نشان دا
40دامداري اشتغال دارند داراي متوسط عمري باالتر از 

از طرفی با توجه به نبود سازوکار بیمه چوپان و . سال است
اجتماعی چوپان، بعضا مین أتعدم تحت پوشش بیمه عمر و 

مشاهده شده که حوادث جدي براي جان چوپان اتفاق افتاده 
نه طلبد که نه چوپان و هاي درمانی باالیی را میکه هزینه

دي، بیمه در چنین رون. داردصاحب دام توان پرداخت آن را
، که تواند جانشین خوبی براي تأمین اجتماعی باشدعمر می
,Low(دیگري محققان  ,Mahdavi & Rinaz؛1999 2006 (

.اندکردهتأکید نیز بر آن 
منفیمتغیر حق بیمهشدهبرآوردضریبعالمت

صورتی که مبلغدردهدمینشانکهباشدمی)-49/7(
پذیرشاحتمالافزایش یابد،بیمه مراتعبرايشدهپیشنهاد

و همکارانWilliamsبا نتایج کهیابدکاهش میبیمه مرتع
حق متغیرکشش وزنیبهتوجهبا.مطابقت دارد) 1993(

یک، با ثابت ماندن بقیه عوامل، افزایش)-168/0(بیمه 
168/0را  پذیرش بیمهاحتمالمیزان حق بیمه،دردرصد
. دهدکاهش میدرصد

هاي مشارکت در طرحمتغیرضریبمثبتعالمت
یش مشارکت با افزاکهداردآنازحکایت داري مرتع

جواباحتمال،داريهاي مرتعدامداران در اجراي طرح
یوسفی که با نتایجدهدمیافزایشارپذیرش بیمهدرمثبت

دردرصدیکافزایشدیگرعبارتهب.مطابقت دارد)1385(
احتمال،يدارها توسط مرتعاجراي طرحمشارکت در میزان
هزینه . دهدمیدرصد افزایش053/0را بیمهبهتمایل
هاي اصالحی در مراتع مشاعی از افرادي که بصورتطرح

بنابراین چون ،گرددمیمین أترسمی پروانه چرا دارند 
و عدم نتیجه دادن باشد تالش برسازوکار مشارکتی می

. باشدهدررفت سرمایه افراد می
5دفعات خسارت نیز در سطح همچنین متغیر تعداد 

،باشدعالمت ضریب آن نیز مثبت میبوده وداردرصد معنی
، خسارتدریافت بدین معنی که با افزایش تعداد دفعات 

و Smithکه با نتایج تمایل به بیمه افزایش یافته استمیزان
Bagnet)1996 (یکافزایشدیگرعبارتهب.مطابقت دارد

احتمالداران،تعداد خسارت دریافتی توسط مرتعدردرصد
.دهدمیدرصد افزایش066/0را بیمهبهتمایل

به بیمه کردن چوپان دارانی که تمایل دیگر مرتعسوياز 
. اندل بیشتري به بیمه مرتع نیز داشتهاند تمایخود داشته

بیمه چوپان و مرتع، با باورند کهاین داران برعبارتی مرتعبه
متغیر وجود .شودها بهتر حفظ میهاي طبیعی آنعرصه

دار شده و داراي نیدرصد مع5در سطح مزارعچرپس
دارانی که پسچر بدین صورت که مرتع. باشدضریب منفی می

مزارع براي چراي دام در خارج فصل چرا ندارند تمایل 
در ،دهندي بیمه کردن مرتع از خود نشان میبیشتري برا

که پسچر مزارع در خارج فصل دارانی حالی که مرتع
درپارامتر عضویت.انداند تمایل کمتري به بیمه داشتهداشته
داري پیدا رابطه معنیتمایل براي بیمه کردن مراتع با شورا 

مورددر )1388(نژاد و همکاران که با تحقیقات خلیلکرده
که در شوراها عضو افرادي.جهت نیستبیمه کشاورزي هم

مشارکت شوراهايد به اجبار باید در پرداخت هزینههستن
باشد به ین بیمه که سازوکار اجباري نمیبنابرا،داشته باشند

.کنندنگاه میهاي اضافی به آندید هزینه
برداران با بیمه توان عدم آشنایی بهرهدر پایان میبنابراین 

عملکرد ضعیف و نامناسب مراتع و اهداف و مزایاي آن و نیز
گزاران وارده به بیمهتهايخساردر بازپرداخت را بیمه 

هاي آموزشی و بر این اساس لزوم اجراي برنامه. دانست
گزاران با اهداف ترویجی در جهت آشنایی هر چه بیشتر بیمه
هاي مالی صحیح و فواید بیمه مراتع از یکسو و اعمال کمک

بهبود شرایط بازپرداخت و اجرایی همراه با تسریع و
ضمن ایجاد از سوي دیگر دیده گزاران آسیبخسارت به بیمه

یاري رساندن به این براي شرایط مناسب و تسهیالت الزم 
تواند موجب ایجاد انگیزه و تمایل بیشتر قشر از جامعه می

تمدید بیمه خود و نیز تشویق برايبردارن در بین این بهره
.گرددمراتع آنهاکردن برداران به بیمه سایر بهره

مراتعبیمهتوسعهزیر برايموارد،باالنتایجبهتوجهبا
:شودمیپیشنهاد

هاي آموزشی ترویجی بیمه مراتع برگزار گردد و کالس
سازي مراحل بیمه و نحوه کارشناس بیمه عالوه بر شفاف
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از تخمین خسارت و پرداخت غرامت، بعد مذهبی بیمه را نیز
.دیدگاه اهل سنت و تشیع بررسی کند

آوري حق بیمه از یکی از مشکالت بیمه مرتع، جمع
بنابراین پیشنهاد . باشدبرداران یک سامان عرفی میبهره
داري در شهرستان کالله تشکیل مرتعهاي تعاونیشودمی

برداران فعالیت شده و در جهت حفظ مرتع و انسجام بهره
.خود را گسترش دهد

پیشنهاد برداري بصورت مشاعی از مراتع، بهرهبه ا توجه ب
طبع آن غرامت پرداختی بهحق بیمه دریافتی ود شومی
نسبت مشخص افزایش یابد تا هم براي صندوق بیمه و هم به

.پیگیري مقرون به صرفه باشدبرايردارببراي بهره
بردارانی که براي بهرهمحصوالت کشاورزي شرکت بیمه

در سال قبل بیمه نموده و خسارتی ندیده و یا پرداخت 
براي تشویق بیشتر در هنگام انجام نشدهغرامتی آنچنانی 

قرارداد براي سال آینده، براي این افراد تخفیف ویژه قائل 
.شود

هاي کنترل داري و پروژههاي مرتعافزایش اجراي طرح
برداران، باعث رهبیولوژیک عالوه بر افزایش مشارکت به

.گرددافزایش سطح بیمه مرتع نیز می
خسارت و دقیقمنظور تعیینبازدید از منطقه بهبنابراین 

تا انجام شودپرداخت غرامت با دقت و در زمان مناسب 
برداران تداوم استقبال از بیمه نیز عالوه بر کسب رضایت بهره

.افزایش یابد
ابعاد بیمه عمر چوپان، نیاز به مطالعات بیشتر رو از این

.گرددعنوان یک سازوکار مدیریتی حفظ مرتع احساس میبه
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Abstract
Rangeland insurance can be one of the mechanisms to deal with inevitable risks of natural

resources and may be the most appropriate strategy to reduce financial losses. Rangeland
insurance in rural and tribal communities could be considered as a new phenomenon. In this
research, the factors affecting rangelands insurance demand were investigated in Kalaleh
district. The study was a survey research using questionnaires of pastoralists. In the
questionnaires, several variables were examined. The target population was all pastoralists that
had range management plan. Sample size was determined using Cochran's formula and
estimated to be 115 people. In this research, to assess the factors affecting rangeland insurance
demand econometrics patterns Logit model was used. Logit model parameters were estimated
using maximum likelihood. According to the results, the effects of premium, forage residue, and
membership in the council were negatively significant, while other factors were positively
significant in rangeland insurance demand. Rangeland insurance can play an important role in
range improvement and reclamation as well as increased production of rangelands. Accordingly,
the need for implementation of educational and promotional programs to introduce the goals
and benefits of rangeland insurance to the insurers in one hand and providing financial aids and
improve the conditions for reimbursement of damages to the affected insurers in the other hand
could provide the required facilities to help this part of society as well as greater willingness to
extend their insurance and encourage other beneficiaries to insure their rangelands.

Keywords: Rangeland insurance, range management plans, demand, Logit model, Golestan
province.


