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عوامل مؤثر در پذيرش بيمة مراتع توسط
دامداران استان سمنان






حسین راحلی* :دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
باباله حیاتی :دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
قادر دشتی :دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
امین شاکری :دانشآموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تبریز
جعفر سید اخالقی :کارشناس سازمان جنگل و مراتع استان سمنان

چکیده
صنعت بیمه یکی از عوامل مؤثر در توسعة کشاورزی پایدار است .مراتع کشور ،که تأثیرپذیری بیشتر و زودهنگامتری از پدیدههایی مانندد
خشکسالی دارد ،بهرغم گستردگیاش ،سطح محدودی از آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است .از حددود  68/4میلیدون هکتدار مراتدع
کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد .استان سمنان ،در مقایسه با سایر مناطق کشدور ،سدطح بیشدتری از مراتدع را
تحت پوشش بیمه قرار داده است .بنابراین ،در این تحقیق ،عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سدمنان بررسدی شدد.
این تحقیق از جنبة هدف کاربردی -تجربی و از جنبة جمعآوری اطالعات پیمایشی و همچنین اسنادی و کتابخانهای است .جامعة آمداری
مورد نظر نیز همة مرتعداران استان سمنان است .از این میان  741نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده نموندة آمداری انتخدا
شد که  17نمونه مربوط به مرتعداران پذیرندة بیمه است و  17نمونه مربوط به مرتعداران نپذیرندة بیمه .نتایج برآورد مدد ججیدت نشدان
داد شرکت در کالس ترویجی ،میزان تولید مرتع ،میزان دریافت وام قرق ،و درآمد مرتدعدار تدأثیر مثبدت و معندیدار و افدزایش تعدداد دام
(مازاد بر ظرفیت مرتع) مرتعدار تأثیر منفی و معنیداری در پذیرش بیمة مرتع داشته است.
واژگان کلیدی :استان سمنان ،بیمة مرتع ،پذیرش ،تولید علوفه ،طرحهای مرتعداری ،مد ججیت

* نویسندة مسئو :

تلفن04744774880 :

E-mail: H.Raheli@Tabrizu.ac.ir
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انجدام دهدد .اجدرای عملیددات اصدالحی هدم مسددتلزم

مقدمه
مراتع کشور ،با وسدعت حددود  68/4میلیدون هکتدار،
یکی از منابع پایة تولید علوفة دام به شمار مدیرود کده
حفظ ،احیا ،اصالح ،و توسعة آنْ تولید پایدار و مسدتمر
را به دنبدا دارد .مراتدع ،همچندین ،نقشدی اساسدی در
حفظ آ

و خاک و پایداری اکوسیستم بر عهدده دارد.

در چند دهة اخیر سدطح مراتدع و پوشدش گیداهی آن
دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ تغییر وضدعیت
مراتع از عالی و خو

به متوسط بده فقدر بسدیار زیداد

مراتع ،افزایش روندد فرسدایش خداک ،کداهش تولیدد
علوفه ،هدررفت آ

و سیال ها انجامیده است [.]3

کشددور ایددران ،از نظددر موقعیددت جغرافیددایی،
توپددوگرافی ،و اقلیمددی ،در مددوقعیتی قددرار گرفتدده کدده
خطرهای طبیعی ،نظیر خشکسدالی ،سدرما و یخبنددان،
سیل ،تگرگ و بارانهای شددید و سدیلآسدا و توفدان
همواره آن را تهدید میکند .از  40نوع سانحه و بالیایِ
طبیعی ،که در جهان ثبت شده 37 ،نوع آن در ایران بده
ثبت رسیده است .بخش کشاورزی ،به دلیل گسدتردگی
محیط و ارتباط تنگاتنگ بدا طبیعدت ،آسدی پدذیرترین
بخش اقتصادی به شمار مدیرود و هدر سداله متدأثر از
بالیای طبیعی است و بهرهبدرداران خسدارات فراواندی
متحمل میشوند .زیربخش منابع طبیعی بدیش از سدایر
زیربخشها از بالیایِ طبیعی خسارت مدیبیندد [ .]1در
ایددن خصددوال اصددالح و احیددای مراتددع ،در قالدد
طرحهدای مرتدع داری ،بده عندوان واحددهای اجرایدی
پروژههای اصالح و احیای مراتع ،به اشدخاال حقیقدی
و حقوقی واگذار شده است؛ در این زمینده کارشناسدان
ادارة منابع طبیعی ،پس از مطالعدة هدر مرتدع ،بدرای آن
مرتع عملیدات اجرایدی مناسد

تصدوی

مدیکنندد و

مرتعدار ،ضمن بهدرهبدرداری از مرتدع ،بایدد عملیدات
اجرایی تصوی شده را بدرای اصدالح و احیدای مرتدع

سرمایهگذاری زیاد است و هم به دلیل وجود خطدرات
حاصل از عوامدل طبیعدی کنتدر ناپدذیر؛ بندابراین ،بده
تضمین سرمایهگذاری نیداز دارد .در ایدن زمینده ،بیمدة
طرحهای مرتعداری اجراشده یکی از اقدامات حمدایتی
در جهت امنیت سرمایهگذاری است و نیز اقدامی مدؤثر
به منظور مدیریت واقعی مرتع [ .]4آنچه در بحث بیمه
حائز اهمیدت اسدت ،ایدن اسدت کده مرتدعداران آن را
بپذیرند .در زمینة پدذیرش بیمدة محصدوجت مختلد
مطالعات و پژوهشهای زیادی انجام شده کده در ییدل
به برخی از آنها اشاره می شود ،ولدی دربدارة پدذیرش
بیمة مراتع در کشور ،به دلیل تدازگی بحدث ،مطالعدات
بسیار محدود است.
در تحقیقی ،بدا هددف بررسدی تقاضدای بیمدة
محصوجت کشاورزی از سوی گندمکاران مونتانا ،پس
از بررسی متغیرهای تأثیرگذار در مشارکت کشاورزان
در طرح خرید بیمة محصدوجت کشداورزی و سدطح
پوشش بیمهای ،متغیرهایی از قبیل سدطح تحصدیالت
کشاورزان ،سابقة خطر ،مقددار بددهی بده مؤسسدات
اعتباری و بانکها ،نوسانات میزان محصو تولیددی،
و نرخ بیمده در مشدارکت کشداورزان در طدرح بیمدة
گندم مؤثر شناخته شد [ .]77محقق دیگری مهمتدرین
عوامل توسعة نظام بیمة کشاورزی را افدزایش سدطح
پوشش بیمدههدای کشداورزی ،شناسدایی کشداورزان
هدف ،تأمین اعتبارات جزم برای جبران خسدارات ،و
برقراری ارتباط مناس تر با کشداورزان برشدمرد [.]6
در تحقیقی با هدف «بررسی عوامل مؤثر بدر پدذیرش
بیمة دام از سوی دامداران روستایی» این نتیجه حاصل
شددد کدده بددین دامددداران بیمددهشددده و نشددده ،از نظددر
متغیرهای تعداد دام ،سطح درآمد ،مقددار وام ،آگداهی
به طرح بیمه ،تلفات دام ،و کانا های ارتباطی ،تفاوت
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معنیداری وجود دارد [ .]73در مطالعة عوامدل مدؤثر
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دام در گسترش بیمه مؤثر شناخته شد [.]74

بددر تقاضددای بیمدة محصددوجت کشدداورزی در اسددتان

بر اساس ماده واحدة اساسنامة صدندوق بیمدة

سیستان و بلوچسدتان ایدن نتیجده بدهدسدت آمدد کده

محصوجت کشاورزی ،صدندوق بیمده مکلد

اسدت

پذیرش بیمه با مالکیت زمین ،برنامههای ترویجدی ،و

منابع طبیعی را بیمده کندد [ .]7مطالعدات بیمدة مندابع

سن بهرهبردار رابطهای مسدتقیم دارد [ .]8در تحقیقدی

طبیعی از سا  7317با بیمة مراتع و در سدا زراعدی

با عندوان «عوامدل مدؤثر بدر پدذیرش بیمدة گنددم در

 7311 -7318ب ده صددورت آزمایشددی در پددنج اسددتان

شهرستان تفرش» دو گروه پذیرنده و نپذیرندة گندم با

کشورد تهران ،سمنان ،اصفهان ،کرمانشاه ،و کردستاند

هددم مقایسدده شدددند و بددا کدداربرد مددد رگرسددیون

آغاز شد که بهتدریج در طو سا های گذشته در کل

لوجستیک متغیرهای سواد ،دریافت غرامت ،دریافدت

کشور گسترش یافته است [ .]4به طوری که جدو 7

وام ،آگاهی از بیمه ،ارتباط با مدروج ،و انددازة زمدین

نشان میدهد ،سطح بیمة مراتدع از  77،767هکتدار در

گندمکاران در پذیرش بیمة گنددم مدؤثر شدناخته شدد

سددا  7311 -7318بدده  7،646،747هکتددار در سددا

[ .]7در تحقیق دیگری با عنوان «نقش بیمه در کاهش

 7367 -7364افزایش یافته است؛ بده عبدارت دیگدر،

اثرات خشکسدالی در اسدتان سدمنان» عدواملی چدون

حدود  768برابر شده و سپس ،به  7،476،777هکتدار

سددطح سددواد مرتددعداران ،حرف دة اصددلی مرتددعداران

در سا زراعی  7368 -7367کاهش یافته اسدت کده

بیمهکنندة مراتع ،تعداد مجریان طرحهدای مرتدعداری

دجیل آن روشن نیست.

بیمهشده ،و طبقهبندی مراتع بیمهشده بر اساس تعدداد
جدول  .1عملکرد بیمه در زيربخش مراتع کشور
سال زراعی

سطح بیمهشده (هکتار)

7311 -7318

77767

7316 -7311

86784

7314 -7316

331471

7360 -7314

677407

7367 -7360

7411671

7367 -7367

7878076

7363 -7367

7343607

7364 -7363

7764777

7367 -7364

7646747

7368 -7367

7476777

مأخذ]1[ :

استان سمنان چون جزء استانهدایی اسدت کده

شد .به عبارت دیگر این استان همواره با یک نوسدان

بیشترین سطح و کمترین نوسدان را در سدطح مراتدع

جزئی همیشه یک سطح  300تا  400هدزار هکتداری

بیمهشده دارد ،به عنوان منطقة مدورد مطالعده انتخدا

(حدود  30درصد کل کشدور) بیمدهشدده دارد .بدرای
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بخش بیمهگری منابع طبیعی صندوق بیمة محصوجت

مقطعی و از نظر متغیرهای تحقیق از ندوع همبسدتگی

جای سؤا بدود کده چدرا ایدن

اسددت .جامع دة آمدداری ایددن تحقیددق نیددز مرتددعداران

استان ،طی  70سدا گذشدته ،از بیمدهپدذیری خدوبی

(دامداران) دارای بیمة مرتع و فاقد بیمة مرتدع اسدتان

برخوردار بوده اسدت .بندابراین ،هددف ایدن تحقیدق

سمنان هستند .طبق آمار ادارة کل منابع طبیعی اسدتان

بررسی عوامل مدؤثر بدر پدذیرش بیمدة مراتدع اسدتان

سمنان ،در این استان  330طدرح مرتدعداری در سدا

سمنان است تا ،با شناسایی و برنامهریدزیهدای جزم ،

زراعی  7361 -7368به مرحلة اجرا رسیده که از این

اقدامات مؤثر در جهت گسترش بیمدة مراتدع کشدور

تعداد در سا های گذشته حدود  10تا  770مرتدع در

صورت گیرد.

مقابل عوامل خطرزا نظیر خشکسالی و سیل و تگرگ

کشاورزی این مطل

بیمه شدهاندد .بده منظدور انتخدا

روششناسی
ایددن تحقیددق از جنب دة جمددعآوری اطالعددات از نددوع
تحقیقددات پیمایشددی ،از نظددر نددوع دادههددای تحقیددق،
()7

 177

330×1/962 ×0/5 ×0/5

330×0/05 + 1/962 ×0/5 ×0/5

نموندههدا از روش

نمونهگیری تصادفی ساده و برای تعیین حجدم نمونده
از فرمو کوکران به شکل زیر استفاده شد [:]70



N t 2  p q
N d 2  t 2  p q

n

که در آن  Nحجم جامعة آماری است و در این

تعری شده بر پذیرش ،به عندوان یدک متغیدر کیفدی،

تحقیق برابر با  330دامدار دارای طرح مرتدعداری در

سنجیده میشد .به عبارت دیگر ،در این مطالعه سدعی

اطمیندان

شد رابطة برخی از متغیرها با متغیر کیفدی ،کده دارای

قابل قبو است که با فرض نرما بودن توزیع صدفت

دو حالت پدذیرش؛ عددم پدذیرش اسدت ،بررسدی و

مورد نظر از جدو  tبهدست مدیآیدد (در سدطح 47

سنجش شد .در ادبیات اقتصادی برای چنین مدواردی

فاصلة اطمیندان اسدت کده  0/07در

روشهای مناسبی معرفی شدده اسدت .از جملدة ایدن

نظر گرفته شد؛  pدرصدد احتمدا پدذیرش بیمده (70

روشها میتوان بده مدد هدای رگرسدیونی بدا متغیدر

درصد) است؛  qدرصد احتما عدم پذیرش بیمه (70

وابستة موهومی اشداره کدرد کده عبدارتاندد از مدد

درصد)؛  nحجم نمونه اسدت کده پدس از انجدامدادن

ججیت و پروبیت .از بین مد های یکرشده ،با وجدود

محاسبات  711مرتعدار تعیین شد .گفتندی اسدت کده

شباهت بسیار ،به علت سادگی کار از لحاظ ریاضدی،

اطالعات بخشی از پرسدشنامدههدا نداقب بدود و در

مد ججیدت در مطالعدات متعددد تدرجیح داده شدده

نهایت 741 ،پرسشنامه تجزیده و تحلیدل شدد .ابدزار

است .در این مطالعه نیز از مد ججیت استفاده شد.

حا اجرا در استان سمنان اسدت؛  tضدری

درصد)؛  dنص

اصددلی جمددعآوری دادههددا پرسددشنامددهای بددود کدده
مرتعداران ،حضوری آن را تکمیل کردند.
با توجه به هدف تحقیقد بررسی عوامدل مدؤثر
در پدذیرش بیمدة مراتددعد بایدد روش مناسددبی اتخددای
میشد تا به وسیلة آن اثر عوامل در قالد

متغیرهدای

شکل کلی الگوی ججیت به صورت زیر است [:]7
()7

n

) i X i

i 1

1

 ( 0 

Pi 

1 e
که در آن  X iمتغیر مسدتقل  iام اسدت؛  eپایدة
لگاریتم طبیعی؛  Piاحتما وقوع پیشامد مدورد نظدر
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(پذیرش بیمة مرتع)؛   0ضری عرض از مبددأ؛ i
نیز ضری زاویة الگو در تابع ججیت.

اگددر  Z iبدده صددورت
تعری

n

Z i   0   i X i
i 1

شود ،با جایگذاری آن در رابطدة 7،رابطدة 3

بهدست میآید:

1

()3

Zi



1 e

()1

Z i    1X 1  2 X 2    n X n  u i
0

که در آن  Z iمتغیر وابسته اسدت (در صدورت
اقدددام بدده پددذیرش بیمدده مقدددار یددک و در صددورت

انجامندادنِ آن مقدار صدفر در نظدر گرفتده شدد)؛ 
0

عرض از مبدأ؛ i ها ضدری

برآورد میشوند -؛ Xiها متغیرهای توضیحی یا عوامل

Pi 

مؤثر در پذیرش بیمة مراتع؛  u iاجزای اخال مدد .

رابطة  3آنچه را که به تدابع توزیدع لوجسدتیک

تجزیدده و تحلیددل دادههددای جمددعآوریشددده بددا
نرمافزار Shazam 10و در برخی موارد با ندرمافدزار

مشهور است نشان میدهدد .اگدر  Piاحتمدا وقدوع
پیشامد یا دارابدودن صدفت مدورد نظدر باشدد ،آنگداه

 Spssانجام گرفت.

)  (1 Piاحتما عدم وقوع پیشامد یا عددم پدذیرش
بیمه خواهد بود و میتوان آن را به صدورت رابطدة 4

نتایج

نشان داد:
()4

1

1  Pi 

Zi

()7

Zi

e

1e

1  Pi 1  e
در رابطة  7نسبت )  ( P 1  Pنشداندهنددة
نسبت احتما وقوع حادثة مورد نظر بر آلترنداتیو آن،
یعنی احتما عدم وقوع حادثده ،اسدت .حدا اگدر از
رابطة  7لگاریتم طبیعی گرفته شود ،رابطة  8بدهدسدت
میآید:
i

Z

i

()8

)  Zi

Pi

i

1  Pi

یعنی  ،Liکه لگاریتم نسدبت برتدری یدا مزیدت
است ،نهتنها بر حس

پارامترها نیز

خطددی اسددت و م دیتددوان بددا کدداربرد روش حددداکثر
راستنمایی به برآورد ضرای

آن اقدام کرد.

در این تحقیدق از الگدوی تجربدی ججیدت بده
صورت رابطة  1استفاده شد:

متغیرهای کمی در دو گروه در جدو  7بده صدورت
کامل مدنعکس شدده اسدت و از توضدیحات اضدافی
جدو  3آزمون مقایسة میانگین متغیرها در دو
گددروه پذیرنددده و نپذیرندددة بیمدده را نشددان مددیدهدد.
همانگونه که مشاهده مدیشدود ،میدانگین متغیرهدای
حداکثر تولید مرتع ،درآمد فدروش دام ،درآمدد شدغل
جانبی ،وام قدرق دریدافتی ،وام خریدد علوفده ،تعدداد
بهرهبردار ،تعداد غرامت گرفتهشدده ،و مبلد دریدافتی
غرامت سا قبل توسط مرتعداران ،از لحداظ آمداری،

( Li  Ln

 ،Xبلکه بر حس

در ایددن بخددش برخددی از خصوصددیات آمدداری نظیددر

خودداری میشود.

Pi



16

میانگین ،انحدراف معیدار ،مقدادیر حدداقل و حدداکثرِ

1 e i
با تقسیم رابطة  3بر رابطة  4میتوان نوشت:
Z

زاویدة متغیرهدا -کده

در سطح آماری  7درصد و مساحت مرتدع در سدطح
آماری  70درصد معندیدار اسدت و مدیتدوان نتیجده
گرفت که میانگین این متغیرها در دو گدروه متفداوت
است و بین میدانگین متغیرهدای سدن ،سدابقه ،شدغل
جانبی ،و تعدداد دام در دو گدروه تفداوت معندیداری
وجود ندارد.
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جدول  .2برخی ويژگیهای آماری متغیرهای کمّی در بین مرتعداران استان سمنان در سال 1831
مرتعداران پذیرندة بیمه

متغیر

میانگین

انحراف معیار حداقل

مرتعداران نپذیرندة بیمه
حداکثر

میانگین

انحراف معیار حداقل

حداکثر

سن (سا )

77

7

31

17

74/6

1/7

40

17

سابقه (سا )

40/4

77/31

7

87

47

1/17

70

87

تولید علوفة مرتع (کیلوگرم در هکتار)

83/3

74/77

40

770

73/17

1/77

37

17

سابقة شغل جانبی (سا )

71/7

74/44

0

87

74/38

70/78

0

77

درآمد فروش دام (میلیون تومان)

70

8/87

3

30

8/07

8/77

7

77

درآمد شغل جانبی (میلیون تومان)

1/77

8/7

0

70

7/67

7/47

0

77

مساحت مرتع (هکتار)

6703

77407/4

770

4770/37 760000

3448

717

76700

تعداد دام (راس)

884

434/87

700

7400

160/77

7471/77

60

73300

وام قرق دریافتی (میلیون تومان)

4/74

3/7

7

8

7/17

7

0

6

وام علوفة دریافتی (میلیون تومان)

7/44

0/84

7

4

3/37

7/44

7

77

تعداد بهرهبردار (نفر)

7/7

7/4

7

4

7/3

1/4

7

37

تعداد غرامت گرفتهشده دورههای قبل

7/07

0/1

7

4

0/73

0/47

0

7

مبل غرامت سا قبل (میلیون تومان)

3/37

7/37

7

8

0/74

7/74

0

3

جدول  .8نتايج آزمون مقايسة میانگینها در دو گروه پذيرنده و نپذيرندة بیمة مراتع در استان سمنان
متغیر

آمارة t

سطح معنیداری

سن (سا )

-0/74

0/64

سابقه (سا )

0/46

0/37

تولید مرتع (کیلوگرم در هکتار)

-3/61

0/00

سابقة شغل جانبی (سا )

0/84

0/46

درآمد فروش دام (میلیون تومان)

3/83

0/007

درآمد شغل جانبی (میلیون تومان)

4/47

0/00

مساحت مرتع (هکتار)

7/8

0/77

تعداد دام (رأس)

-7/4

0/77

وام قرق دریافتی (میلیون تومان)

1/74

0/00

وام علوفة دریافتی (میلیون تومان)

-3/1

0/003

تعداد بهرهبردار

-3/07

0/003

تعداد غرامت گرفتهشده

78/18

0/00

مبل غرامت سا قبل

77/47

0/00
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جددددو  4برخدددی از خصوصدددیات آمددداری

است .عواملی نظیر کمبود نزوجت آسمانی ،فرسدایش

متغیرهای کیفی مدورد مطالعده در دو گدروه را نشدان

بادی شدید و نیدز چدرای بدیش از ظرفیدت وضدعیت

میدهد .همانگونه که این آمارها نشان میدهد ،عمدة

بغرنجی در این استان به وجود آورده است و با توجه

مراتع مورد مطالعه از نوع قشالقی اسدت و نیدز اکثدر

به اینکه سرمایهگذاری در اصالح و احیدای مراتدع در

مرتعداران شغل جانبی ندارند و فقط به فعالیدتهدای

این استان ،بده دلیدل خشدکی و خشکسدالی ،ریسدک

دامداری مشغو اند .نحوة بهرهبرداری و نوع مالکیدت

باجیی دارد ،میتواند عامدل مهمدی در پدذیرش بیمدة

بیشتر بیمهگذاران انفرادی است تا مشداعی د کده ایدن

مراتع در سا های گذشته باشد ،زیرا بیمدة داوطلباندة

مسئله نشاندهندة احساس مسئولیت آنان در حفاظت

محصدددوجت کشددداورزی را بیشدددتر آن دسدددته از

از مراتع در مقابل خطرات است و بیانگر آن است که

بهرهبرداران می پذیرند که در معرض خطرات بیشتری

برای استفادة صحیح و حفاظت بهترْ واگدذاری مراتدع

قرار دارند.

به خود مرتعداران راهحلی منطقی است .حد رضدایت

نتایج حاصل از برآورد مد رگرسیونی ججیت

از غرامت دریافتی بیمه در سا هدای گذشدته در بدین

برای متغیرهای معنیدار در جدو  7آمدده اسدت .بدا

پذیرندگان زیاد و غیرپذیرندگان خیلی کم است .ایدن

توجه به اینکه در اکثر نمونهها با افزایش سن مرتعدار

مسئله نشدان مدیدهدد کده مقددار غرامدت پرداختدی

سابقة کار هم باج میرود و این امدر باعدث همخطدی

صندوق بیمه باید بر اسداس مقددار واقعدی خسدارت

شدید بین این دو متغیر میشود ،برای رفع این مشکل

کندد .در غیدر

در برآورد مد فقط سابقه وارد مد شد که بده دلیدل

این صورت پذیرش بیمده اسدتمرار نخواهدد داشدت.

تغییرات کم بین بهرهبرداران معنیدار نشد .به طدوری

همددة پذیرندددگان بیمدده از آگدداهیبخشددی ادارة منددابع

که جدو  7نشان میدهد ،میانگین سدابقة کشداورزان

باشد و نیز رضایت بیمهگذار را جلد

 40/4و  47سدا

طبیعی رضایت کامل داشتند و از بانک کشداورزی در

پذیرنده و نپذیرندة بیمده بدهترتید

حد متوسط راضی بودند ،اما حد رضایت نپذیرندگان

است .متغیرهای سطح تحصیالت و وضعیت مرتع ،از

از هر دو آنها کمتر بود .همة بیمهگذاران حق بیمه را

لحاظ آماری ،معنیدار نشد که عدم معندیداری آنهدا

منصفانه میدانند ،ولدی  84درصدد نپذیرنددگان آن را

بدده دلیددل تغییددرات کدمِ دادههددا بددود .پددس از حددذف

منصفانه نمیدانند .بنابراین ،آگاهی یدافتن دامدداران از

متغیرهای غیرمعنیدار از مد  ،در نهایدت ،متغیرهدای

نحوة اجرا و مزایای بیمة مراتع میتواندد در پدذیرش

شرکت در کالس ترویجی ،مقدار تولید علوفة مرتدع،

آن مؤثر واقع شود.

مقدار وام دریافتی قرق ،تعداد دام ،و درآمدد مرتدعدار

تولید علوفه در سا های اخیر در استان سدمنان

مهمترین متغیرهای اثرگذار بر پذیرش بیمه مرتع بود.

روند نزولی داشته ،بده طدوری کده ،در حدا حاضدر،

به طوری که ضرای

برآوردشده برای کلیة متغیرهدای

متوسط تولید کل مراتع اسدتان  76کیلدوگرم اسدت و

مد با اطمینان  44درصد معنیدار شد.

متوسط تولید مراتع قشالقی از ایدن میدزان نیدز کمتدر
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جدول  .4برخی ويژگیهای آماری متغیرهای دارای مقادير کیفی در بین مرتعداران استان سمنان در سال 1831
متغیر

گروهبندی متغیر جهت مطالعه

نپذیرندة بیمه

پذیرندة بیمه
فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

قشالقی

84

66/4

70

88/1

ییالقی

6

77/7

77

33/3

بیسواد

70

73/4

74

77/3

ابتدایی

74

78/4

77

70

سیکل

70

73/4

74

37

دیپلم

70

73/4

77

70

لیسانس

77

74/7

7

7/3

باجتر از لیسانس

7

7/6

7

7/3

دارد

37

44/4

6

70/1

ندارد

40

77/8

81

64/3

انفرادی

47

78/4

30

40

مشاعی

37

43/7

47

80

شرکت کرده

87

64/1

77

74/3

شرکت نکرده

77

77/3

73

10/1

کم

0

0

14

46/1

متوسط

7

7/4

0

0

زیاد

17

46/8

7

7/3

بله

17

700

71

38

خیر

0

0

46

84

میزان رضایت از

متوسط

0

0

30

40

آگاهیبخشی منابع

زیاد

7

7/4

47

80

طبیعی

خیلی زیاد

17

46/8

0

0

میزان رضایت از

کم

0

0

74

36/1

آگاهیبخشی بانک

متوسط

17

700

48

87/3

کم

0

0

87

67/3

متوسط

0

0

77

74/1

زیاد

17

700

3

4

خیلی فقیر

7

7/4

7

8/1

فقیر

44

86/7

33

44

متوسط

77

30/8

31

44/3

نوع مرتع

تحصیالت

شغل جانبی
نوع بهرهبرداری
کالس ترویجی
میزان رضایت از غرامت
دریافتی از بیمه
منصفانهبودن حق بیمه

میزان رضایت از بازدید
کارشناسان بانک

وضعیت مرتع
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در مددد برآوردشددده مقدددار آمددارة نسددبت

استفاده شد و با توجه به معنیدارنبودن این آمداره ،از

راستنمایی ) (LRحاکی از معنیداری کل رگرسدیون

لحاظ آماری ،مشخب شد که مد برآوردشده مشکل

در سطح احتما یدک درصدد اسدت .مقددار ضدری

ناهمسانی واریانس ندارد.

تعیین مک فادن 86/11( ،درصد) مد حاکی از خوبی

ضری

همبستگی جزئی دو به دوی هیچ کددام

برازش آن است .عدالوه بدر ایدن ،درصدد پدیشبیندی

از متغیرهای مستقل بهکارگرفتهشده در مدد بدیش از

صحیح مد برآوردشده نیز بال بدر  66درصدد اسدت

 70درصد نبودد که نشاندهندة فقدانِ همخطی شددید

که رقم مطلوبی را نشان میدهد .برای آزمدون وجدود

بین متغیرهای توضیحی اسدت .بندابراین ،مدد بدرای

واریانس ناهمسانی در مد ججیت از آمدارة LM 2

تحلیلهای جزم قابل اطمینان خواهد بود.

جدول  .5نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی الجیت برای پذيرش بیمة مراتع
میانگین متغیر

اثر نهایی

کشش کل وزن دادهشده

سطح معنیداری

آمارة t

مقدار ضریب

نام متغیر

-

-

-7/11

0/00

-3/77

-73/0007

عرض از مبدا

-

0/81

-

0/00

3/64

3/48

کالس ترویجی

76/4

0/071

0/64

0/003

7/34

0/77

تولید مرتع

7/43

0/77

0/4

0/00

3/43

7/03

وام قرق

173/38

-0/007

-0/44

0/00

-3/77

-0/008

تعداد دام

73

0/777

0/83

0/00

3/18

0/47

درآمد

درصد بیمهگذاران در این کالسها شرکت داشدتند و

بحث و نتیجهگیری
در مد ججیدت مقدادیر ضدرای

اولیده قابدل تفسدیر

نیست ،بلکه آثار نهدایی متغیرهدا و کشدشهدای کدل
متغیرهای کمی تحلیل میشود .با توجه به مقادیر اثدر
نهایی متغیر شرکت در کالس ترویجی ،میتوان گفت
با شرکت در کالس ترویجدی احتمدا پدذیرش بیمدة
مراتع  81درصد افزایش مدییابدد و نیدز ایدن مقددار
حاکی از اهمیدت زیداد کدالسهدای ترویجدی بدرای
پذیرش بیمه است د که با یافتههای پژوهشدگرانی [7؛
8؛  ]73مطابقدت دارد .بدده نظددر مددیرسددد مرتددعداران
آگاهی اندکی دربارة بیمه و مزایای آن دارند و کالس
ترویجی در جهت ارائة اطالعدات صدحیح از مزایدای
بیمه باعث افزایش توسعة صنعت بیمده خواهدد شدد.
جدو  4نیز بیانگر این مسئله است؛ به طوری که 67

حدود  17درصد نپذیرندگان شرکت نداشتند.
با توجه به معنیداری ضری

متغیر مقددار تولیدد

علوفة مرتع و مثبتبودن آن ،مدیتدوان گفدت ارتبداطی
معنیدار و مستقیم بین تولید علوفة مرتع و پذیرش بیمه
وجود دارد .به عبارت دیگر ،چنین استنباط میشود که با
افزایش تولید مرتع احتما پدذیرش آنهدا نیدز افدزایش
خواهد یافت .این مسئله را میتوان بده افدزایش درآمدد
مرتعدار و ،در نتیجه ،پرداخت راحتتر حق بیمه مرتبط
دانست .کشش کل وزن دادهشده برای این متغیر برابر با
 0/64است .در تفسیر این کشش میتوان گفت بدهطدور
متوسط یک درصد افزایش در تولید علوفة مرتع احتما
پذیرش بیمة مرتع را  0/64درصد افدزایش خواهدد داد،
البته ،در شرایطی که سایر متغیرها ثابت باشدد .بده بیدان
دیگر ،اگر متغیر تولید علوفة مرتع یک درصدد از مقددار
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متوسط خدود افدزایش یابددد یعندی از  76/4بده 76/46

حق بیمه میزان عملکرد مرتع است ،مراتع مرتعدارانی

کیلوگرم در هکتار برسدد و سایر عوامل ثابت نگه داشته

که دامهای زیادی نسبت به مراتع خدود داشدتهاندد از

شود ،احتما پذیرش بیمه در نمونة مورد مطالعده 0/64

لحاظ تولید علوفه فقیر بوده اسدت ،چدون حدق بیمدة

درصد افزایش خواهد یافت .همچنین ،اثر نهدایی بدرای

کمتری دریافت کردهاند ،بنابراین ،چنین مرتعدارانی از

این متغیر برابر با  0/071است که نشدان مدیدهدد یدک

بیمة مراتع استقبا نمی کنند .به طور متوسط  7درصد

واحد افزایش در تولید علوفة مرتع با ثابدتبدودن سدایر

افزایش در تعداد دام ،احتما پدذیرش بیمدة مراتدع را

عوامل به  7/1درصد افزایش در احتما پذیرش بیمه در

 0/44درصد کاهش خواهد داد ،البته ،در شرایطی کده

بین مرتعداران منجر خواهد شد.

سایر عوامل ثابت باشد .به بیان دیگر ،اگدر تعدداد دام

بر اساس مقدار و عالمت متغیر میزان وام قرق،

یک درصد افزایش یابد ،یعنی از  173/38بده 130/74

میتوان گفت ارتباطی معنیدار و مستقیم بدین میدزان

رأس برسددد ،و سددایر عوامددل ثابددت باشددد ،احتمددا

دریافت وام قرق و پذیرش بیمه وجود دارد ،در واقع،

پذیرش بیمه  0/44درصد کاهش مییابد .همچنین ،اثر

با گرفتن وام قرق پذیرش بیمه نیز افزایش مییابد ،که

نهایی این متغیر نشان میدهد که یک واحدد افدزایش

مطابق با نتایج منابع [7؛  ]77است .بده طدور متوسدط

در تعداد دام ،با ثابتبودن سایر عوامل ،به  0/7درصد

یک درصدد افدزایش در وام قدرق دریدافتی از سدوی

کاهش در احتما پدذیرش بیمده در بدین مرتدعداران

مرتعدار احتما پذیرش بیمدة مراتدع را  0/40درصدد

منجر خواهد شد .این یافته برخالف نتدایجِ [73؛ ]74

افزایش خواهد داد ،البته ،در شرایطی که سایر عوامدل

و همسو با نتیجة [ ]77است.

ثابت باشد .به بیان دیگر ،اگر وام قدرق دریدافتی یدک

مقدار و عالمت ضری

متغیر درآمدد مرتدعدار

درصد افزایش یابدد ،یعندی از  7/43بده  7/48میلیدون

نشان میدهد که بین درآمد و پدذیرش بیمده ارتبداطی

تومان برسددد در شدرایط ثابدتبدودن سدایر عوامدلد

معنیدار و مستقیم وجود دارد ،در واقدع ،بدا افدزایش

احتما پذیرش بیمه در نمونههای مورد مطالعده 0/40

درآمد مرتعدار پذیرش بیمه نیز افزایش مییابد که بدا

درصد افزایش خواهدد یافدت .همچندین ،مقددار اثدر

نتایج مطالعدة [ ]73مطابقدت دارد .کشدش کدل بدرای

نهایی ایدن متغیدر برابدر بدا  0/77اسدت .ایدن رقدم را

متغیر درآمد برابر با  0/83است .در تفسیر این کشدش

میتوان به این شکل تفسیر کرد که یک واحد افزایش

میتوان بیان کرد کده بده طدور متوسدط یدک درصدد

در وام قرق دریافتی با ثابتبودن سایر عوامدل بده 77

افزایش در درآمد مرتعدار احتما پذیرش بیمة مرتدع

درصددد افددزایش در احتمددا پددذیرش بیمدده در بددین

را  0/83درصد افزایش خواهد داد ،البته ،در شدرایطی

مرتعداران مورد مطالعه منجر خواهد شد.

که سایر عوامل ثابت باشد .به بیان دیگدر ،اگدر متغیدر

متغیر تعداد دام و

درآمد یک درصد از مقدار متوسط خود افزایش یابدد

با توجه به معنیداری ضری

منفیبودن آن ،میتوان گفت کده ارتبداطی معندیدار و

یعنی از  73به  73/73میلیدون تومدان برسددد و سدایر

معکوس بین تعداد دام و پذیرش بیمه وجود دارد .بده

عوامل ثابت باشد ،احتما پذیرش بیمه در افراد مورد

عبارت دیگر ،با افدزایش تعدداد دام احتمدا پدذیرش

مطالعه  0/837درصد افزایش مییابدد .همچندین ،اثدر

آنها کاهش مییابد .با توجه بده اینکده مبندای تعیدین

نهایی برای این متغیر برابر با  0/777اسدت .ایدن رقدم
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.تعاد دام و مرتع با جدیت بیشتری اجرا شود

حاکی از آن است که یدک واحدد افدزایشِ درآمدد بدا

 بدر، با توجه به نقش درآمد در پذیرش بیمه.3

 درصدد افدزایش در77 ثابتبدودن سدایر عوامدل بده

اساس شدرایط منطقده و فرهندگ مرتدعداران توسدعة

احتما پذیرش بیمه در بین مرتعداران اسدتان سدمنان

.کارآفرینی و اشتغا برنامهریزی شود

 مدوارد زیدر، با توجه به نتایج فدوق.منجر خواهد شد

 با توجه بده اهمیدت رضدایت مرتدعداران از.4

:برای توسعة بیمة مراتع پیشنهاد میشود

 پیشدنهاد مدیشدود، تداوم کار بیمده، در نتیجه،بیمه و

 بدده منظددور آگدداهی مرتددعداران از اصددو و.7

بازدید از مراتع به منظور تعیین خسدارت و پرداخدت

روش کددار بیمدده و مزایددای آن و ارائدة سیاسددتهددای

 در ایدن.آن با دقت و سدرعت بیشدتری انجدام گیدرد

 کدالسهدای،دولت در زمینة اصالح و احیای مراتدع

 به دلیل،خصوال به نظر میرسد کارگزاریهای بیمه

ترویجددی و اطددالعرسددانی بددا حضددور مدددیران و

نداشتن امکانات جزم و وسیعبودن مراتع و هزینههای

کارشناسان منابع طبیعی و صندوق بیمدة محصدوجت

 با مشکالت زیادی روبهرو هسدتند،سوخت و خودرو

.کشاورزی برگزار شود

.................که باید در رفع آنها کوشید

 کنتر تعدداد، با توجه به اثر منفی تعداد دام.7
دام در حد ظرفیت مرتع و طرحهدایی نظیدر قدرق یدا
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