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 مقدمه
 ،میلیدون هکتدار   4/68با وسدعت حددود    ،مراتع کشور

ود کده  ر مدی به شمار دام  ةتولید علوف ةیکی از منابع پای
تولید پایدار و مسدتمر   آنْ ةو توسع ،حفظ، احیا، اصالح
اساسدی در   ینقشد  همچندین،  مراتدع،  .را به دنبدا  دارد 

ایداری اکوسیستم بر عهدده دارد.  حفظ آ  و خاک و پ
اخیر سدطح مراتدع و پوشدش گیداهی آن      ةدر چند ده

تغییر وضدعیت   ؛خوش تغییرات زیادی شده است دست
زیداد  فقدر بسدیار    بده  مراتع از عالی و خو  به متوسط

افزایش روندد فرسدایش خداک، کداهش تولیدد       مراتع،
 .[3]است  انجامیدهها    علوفه، هدررفت آ  و سیال

از نظددر موقعیددت جغرافیددایی،    ،ایددرانکشددور 
در مددوقعیتی قددرار گرفتدده کدده  ،و اقلیمددی ،توپددوگرافی

نظیر خشکسدالی، سدرما و یخبنددان،     ،طبیعی هایخطر
آسدا و توفدان    های شددید و سدیل   بارانو  سیل، تگرگ
و بالیایِ نوع سانحه  40از  .کند را تهدید می همواره آن

در ایران بده   نوع آن 37که در جهان ثبت شده،  ،طبیعی
به دلیل گسدتردگی   ،ثبت رسیده است. بخش کشاورزی

پدذیرترین   محیط و ارتباط تنگاتنگ بدا طبیعدت، آسدی    
ثر از أد و هدر سداله متد   رو بخش اقتصادی به شمار مدی 

بدرداران خسدارات فراواندی     است و بهرهبالیای طبیعی 
شوند. زیربخش منابع طبیعی بدیش از سدایر    متحمل می

. در [1]بیندد   خسارت مدی بالیایِ طبیعی ها از  بخش زیر
در قالدد   ،مراتددع یایددن خصددوال اصددالح و احیددا 

ی ید بده عندوان واحددهای اجرا    ،داری هدای مرتدع   طرح
به اشدخاال حقیقدی    ،مراتع یهای اصالح و احیا پروژه

در این زمینده کارشناسدان   است؛ و حقوقی واگذار شده 
آن هدر مرتدع، بدرای     ةپس از مطالعد  ،منابع طبیعی ةادار

و  کنندد  مدی   یصدو تمرتع عملیدات اجرایدی مناسد     
عملیدات   دباید  بدرداری از مرتدع،    ضمن بهدره  ،مرتعدار
مرتدع   یرا بدرای اصدالح و احیدا    شده  یصوتاجرایی 

عملیددات اصدالحی هدم مسددتلزم    اجدرای انجدام دهدد.   
گذاری زیاد است و هم به دلیل وجود خطدرات   سرمایه

بده  بندابراین،   ناپدذیر؛  حاصل از عوامدل طبیعدی کنتدر    
 ةبیمد  ،زمینده گذاری نیداز دارد. در ایدن    تضمین سرمایه

داری اجراشده یکی از اقدامات حمدایتی   های مرتع طرح
ثر ؤمد  یو نیز اقداماست گذاری  امنیت سرمایه جهتدر 

در بحث بیمه آنچه . [4]به منظور مدیریت واقعی مرتع 
 راداران آن  مرتدع ایدن اسدت کده    حائز اهمیدت اسدت،   

محصدوجت مختلد     ةپدذیرش بیمد   ة. در زمینندپذیرب
های زیادی انجام شده کده در ییدل    مطالعات و پژوهش

پدذیرش   بدارة د، ولدی در شو   یها اشاره م به برخی از آن
بحدث، مطالعدات   ی گتداز به دلیل  ،مراتع در کشور ةبیم

 بسیار محدود است.

 ةبدا هددف بررسدی تقاضدای بیمد      ،در تحقیقی
کاران مونتانا، پس  گندم محصوجت کشاورزی از سوی
ر مشارکت کشاورزان داز بررسی متغیرهای تأثیرگذار 

محصدوجت کشداورزی و سدطح     ةدر طرح خرید بیم
ای، متغیرهایی از قبیل سدطح تحصدیالت    پوشش بیمه

خطر، مقددار بددهی بده مؤسسدات      ةکشاورزان، سابق
 ،ها، نوسانات میزان محصو  تولیددی  اعتباری و بانک
 ةمشدارکت کشداورزان در طدرح بیمد     و نرخ بیمده در 

تدرین   . محقق دیگری مهم[77شناخته شد ]ثر ؤگندم م
کشاورزی را افدزایش سدطح    ةنظام بیم ةعوامل توسع
هدای کشداورزی، شناسدایی کشداورزان      پوشش بیمده 

و  ،مین اعتبارات جزم برای جبران خسدارات أهدف، ت
. [6]شدمرد  رتر با کشداورزان ب  برقراری ارتباط مناس 

ثر بدر پدذیرش   ؤبررسی عوامل م»تحقیقی با هدف در 
حاصل این نتیجه  «دام از سوی دامداران روستایی ةبیم

از نظددر  ،شددده و نشددده کدده بددین دامددداران بیمدده شددد
متغیرهای تعداد دام، سطح درآمد، مقددار وام، آگداهی   

تفاوت  ،های ارتباطی و کانا  ،به طرح بیمه، تلفات دام
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ثر ؤعوامدل مد   ة. در مطالع[73] داری وجود دارد معنی
محصددوجت کشدداورزی در اسددتان  ةبددر تقاضددای بیمدد

کده   دسدت آمدد   بده سیستان و بلوچسدتان ایدن نتیجده    
و  ،های ترویجدی  پذیرش بیمه با مالکیت زمین، برنامه

. در تحقیقدی  [8] مسدتقیم دارد  ای بردار رابطه سن بهره
گنددم در   ةثر بدر پدذیرش بیمد   ؤعوامدل مد  »با عندوان  

گندم با  ةدو گروه پذیرنده و نپذیرند« رششهرستان تف
مددد  رگرسددیون کدداربرد  و بددا  ندهددم مقایسدده شددد 

لوجستیک متغیرهای سواد، دریافت غرامت، دریافدت  
زمدین   ةو اندداز  ،جوام، آگاهی از بیمه، ارتباط با مدرو  

شدناخته شدد   ثر ؤگنددم مد   ةر پذیرش بیمدکاران  گندم
ه در کاهش نقش بیم». در تحقیق دیگری با عنوان [7]

عدواملی چدون   « اسدتان سدمنان   اثرات خشکسدالی در 
داران  اصددلی مرتددع ةحرفدد، داران سددطح سددواد مرتددع

داری  هدای مرتدع   مراتع، تعداد مجریان طرح ةکنند بیمه
شده بر اساس تعدداد   بندی مراتع بیمه طبقهو  ،شده بیمه

 .[74شد ] تهشناخثر ؤدام در گسترش بیمه م
 ةصدندوق بیمد   ةنام اساس ماده واحدة اساس بر

محصوجت کشاورزی، صدندوق بیمده مکلد  اسدت     
مندابع   ة. مطالعدات بیمد  [7کندد ]   بیمده را منابع طبیعی 

مراتع و در سدا  زراعدی    ةبا بیم 7317طبیعی از سا  
صددورت آزمایشددی در پددنج اسددتان ه بدد 7311 -7318
د  و کردستان ،تهران، سمنان، اصفهان، کرمانشاه د کشور
های گذشته در کل  ریج در طو  سا تد شد که بهآغاز 

 7که جدو    طوریه . ب[4ت ]کشور گسترش یافته اس
هکتدار در   77،767مراتدع از   ةدهد، سطح بیم نشان می
هکتددار در سددا   7،646،747بدده  7311 -7318سددا  
 ،بده عبدارت دیگدر    ؛افزایش یافته است 7367 -7364
هکتدار   7،476،777به  ،برابر شده و سپس 768حدود 

کاهش یافته اسدت کده    7368 -7367 سا  زراعیدر 
 دجیل آن روشن نیست.

 . عملکرد بیمه در زيربخش مراتع کشور1 جدول

 سال زراعی شده )هکتار( سطح بیمه

77767 7318- 7311 

86784 7311- 7316 

331471 7316- 7314 

677407 7314- 7360 

7411671 7360- 7367 

7878076 7367- 7367 

7343607 7367- 7363 

7764777 7363- 7364 

7646747 7364- 7367 

7476777 7367- 7368 

 [1]خذ: أم                               
هدایی اسدت کده     جزء استان چوناستان سمنان 

بیشترین سطح و کمترین نوسدان را در سدطح مراتدع    
مدورد مطالعده انتخدا      ةعنوان منطق شده دارد، به بیمه

یگر این استان همواره با یک نوسدان  شد. به عبارت د
هدزار هکتداری    400تا  300جزئی همیشه یک سطح 

بدرای   .شدده دارد  درصد کل کشدور( بیمده   30)حدود 
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محصوجت  ةگری منابع طبیعی صندوق بیم بخش بیمه
ا  بدود کده چدرا ایدن     ؤکشاورزی این مطل  جای س

پدذیری خدوبی    از بیمده  ،سدا  گذشدته   70طی  ،استان
هددف ایدن تحقیدق     بندابراین، ده اسدت.  برخوردار بو

مراتدع اسدتان    ةثر بدر پدذیرش بیمد   ؤبررسی عوامل مد 
هدای جزم ،   ریدزی  با شناسایی و برنامه ،تا استسمنان 

مراتدع کشدور    ةثر در جهت گسترش بیمد ؤاقدامات م
 صورت گیرد.

 شناسی روش
آوری اطالعددات از نددوع  جمددع ةجنبدد ایددن تحقیددق از

هددای تحقیددق،  ع دادهتحقیقددات پیمایشددی، از نظددر نددو

مقطعی و از نظر متغیرهای تحقیق از ندوع همبسدتگی   
داران  آمدداری ایددن تحقیددق نیددز مرتددع  ةاسددت. جامعدد

مرتدع اسدتان    ةمرتع و فاقد بیم ة)دامداران( دارای بیم
کل منابع طبیعی اسدتان   ةسمنان هستند. طبق آمار ادار

داری در سدا    طدرح مرتدع   330در این استان  ،سمنان
اجرا رسیده که از این  ةبه مرحل 7361 -7368 زراعی

مرتدع در   770تا  10 های گذشته حدود تعداد در سا 
سیل و تگرگ  ومقابل عوامل خطرزا نظیر خشکسالی 

هدا از روش   اندد. بده منظدور انتخدا  نمونده      دهشبیمه 
 گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجدم نمونده    نمونه

 :[70] ه شداز فرمو  کوکران به شکل زیر استفاد

(7 )             
N t p q

n
N d t p q

  
 

   


2 2

2 2 2
330×1/96 ×0/5 ×0/5

330×0/05 +1/96 ×0/5 ×0/5
177 

 

آماری است و در این  ةحجم جامع Nکه در آن 
داری در  دامدار دارای طرح مرتدع  330برابر با تحقیق 

ضدری  اطمیندان    t اسدت؛ حا  اجرا در استان سمنان 
فت بودن توزیع صد  که با فرض نرما است قابل قبو  

 47آیدد )در سدطح    دست مدی  هب tمورد نظر از جدو  
در  07/0کده  اسدت  اطمیندان   ةنص  فاصل d ؛درصد(

 70درصدد احتمدا  پدذیرش بیمده )     p؛ نظر گرفته شد
 70درصد احتما  عدم پذیرش بیمه ) q است؛ (درصد
 دادن کده پدس از انجدام   اسدت  حجم نمونه  n ؛(درصد

اسدت کده    فتندی د. گشدار تعیین  مرتع 711محاسبات 
هدا نداقب بدود و در     نامده  اطالعات بخشی از پرسدش 

نامه تجزیده و تحلیدل شدد. ابدزار      پرسش 741 ،نهایت
ای بددود کدده  نامدده هددا پرسددش  هآوری داد اصددلی جمددع

 د.نردکتکمیل را  آنحضوری  ،داران مرتع

ثر ؤبررسی عوامدل مد   د با توجه به هدف تحقیق
خددای روش مناسددبی ات دبایدد  د مراتددع ةدر پدذیرش بیمدد 

آن اثر عوامل در قالد  متغیرهدای    ةد تا به وسیلش می

 ،به عندوان یدک متغیدر کیفدی     ،شده بر پذیرش تعری 
در این مطالعه سدعی   ،شد. به عبارت دیگر میسنجیده 
دارای کده   ،برخی از متغیرها با متغیر کیفدی  ةشد رابط

بررسدی و   ،عددم پدذیرش اسدت    ؛پدذیرش  حالت دو
برای چنین مدواردی   د. در ادبیات اقتصادیشسنجش 
ایدن   ةهای مناسبی معرفی شدده اسدت. از جملد    روش
هدای رگرسدیونی بدا متغیدر      توان بده مدد    ها می روش
ندد از مدد    ا موهومی اشداره کدرد کده عبدارت     ةوابست

با وجدود   ،های یکرشده ججیت و پروبیت. از بین مد 
شباهت بسیار، به علت سادگی کار از لحاظ ریاضدی،  

لعدات متعددد تدرجیح داده شدده     مد  ججیدت در مطا 
 د.شاست. در این مطالعه نیز از مد  ججیت استفاده 

 :[7] استشکل کلی الگوی ججیت به صورت زیر 

(7) 
0

1

( )
i

n

i i

i
X

P

e
 



 




1

1

 

که در آن
i

X   متغیر مسدتقلi اسدت؛  ام e  ةپاید 
؛لگاریتم طبیعی

i
P وقوع پیشامد مدورد نظدر   احتما  
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 ؛مرتع( ة)پذیرش بیم
0

  أ؛ضری  عرض از مبدد 
i

 
 الگو در تابع ججیت. ةنیز ضری  زاوی

اگددر
i

Z  بدده صددورت
0

i

n

ii i
Z X 



 
1

 

 3 ةرابطد  7،ةگذاری آن در رابطد  تعری  شود، با جای
 آید: دست می هب

(3) 
Z i

i
P

e





1

1
 

آنچه را که به تدابع توزیدع لوجسدتیک     3 ةرابط
دهدد. اگدر   مشهور است نشان می

i
P    احتمدا  وقدوع

آنگداه  ،پیشامد یا دارابدودن صدفت مدورد نظدر باشدد     
( )

i
P1   پدذیرش  احتما  عدم وقوع پیشامد یا عددم

 4 ةصدورت رابطد    توان آن را به بیمه خواهد بود و می
 نشان داد:

(4) 
Z i

i
P

e
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)نسبت 7 ةدر رابط )
i i

P P1  ةدهندد  نشدان 
 ،آلترنداتیو آن  مورد نظر بر ةنسبت احتما  وقوع حادث

اسدت. حدا  اگدر از     ،یعنی احتما  عدم وقوع حادثده 
دسدت   هبد  8 ةلگاریتم طبیعی گرفته شود، رابط 7 ةرابط
 آید: می

(8) ( )
i

i

i

i

P

P
L Ln Z 

1
 

 که لگاریتم نسدبت برتدری یدا مزیدت    ، Liیعنی 
، بلکه بر حس  پارامترها نیز Xتنها بر حس   است، نه

روش حددداکثر  کدداربرد تددوان بددا   یخطددی اسددت و مدد
 نمایی به برآورد ضرای  آن اقدام کرد. راست

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

(1)    
 0i n n i
Z X X uX          1 1 2 2

 
که در آن

i
Z  در صدورت  اسدت  متغیر وابسته(

 اقدددام بدده پددذیرش بیمدده مقدددار یددک و در صددورت 

؛آن مقدار صدفر در نظدر گرفتده شدد(     ندادنِ انجام
0

 
 أ؛عرض از مبد

i
کده   -متغیرهدا  ةها ضدری  زاوید  

های توضیحی یا عوامل  ها متغیرXi ؛ -شوند برآورد می
 ؛مراتع ةر پذیرش بیمدثر ؤم

i
u اخال  مدد .   یاجزا

شددده بددا   آوری هددای جمددع  داده  تجزیدده و تحلیددل 
 16افدزار   و در برخی موارد با ندرم  Shazam 10افزار نرم

Spss .انجام گرفت 

 نتایج

برخددی از خصوصددیات آمدداری نظیددر  بخددشدر ایددن 
 حدداقل و حدداکثرِ   معیدار، مقدادیر    میانگین، انحدراف 

بده صدورت    7ی در دو گروه در جدو  های کم  متغیر
ه اسدت و از توضدیحات اضدافی    کامل مدنعکس شدد  

 د.شو یخودداری م
میانگین متغیرها در دو  ةآزمون مقایس 3جدو  

. ددهدد را نشددان مددیبیمدده  ةگددروه پذیرنددده و نپذیرنددد
شدود، میدانگین متغیرهدای     گونه که مشاهده مدی  همان

حداکثر تولید مرتع، درآمد فدروش دام، درآمدد شدغل    
، تعدداد  جانبی، وام قدرق دریدافتی، وام خریدد علوفده    

و مبلد  دریدافتی    ،شدده  بردار، تعداد غرامت گرفته بهره
 ،از لحداظ آمداری   ،داران غرامت سا  قبل توسط مرتع

درصد و مساحت مرتدع در سدطح    7در سطح آماری 
تدوان نتیجده    و مدی  اسدت دار  درصد معندی  70آماری 

 گرفت که میانگین این متغیرها در دو گدروه متفداوت  
هدای سدن، سدابقه، شدغل     و بین میدانگین متغیر  است
داری  دو گدروه تفداوت معندی   در و تعدداد دام   ،جانبی

 وجود ندارد.
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 1831داران استان سمنان در سال  ی در بین مرتعهای آماری متغیرهای کمّ  ی. برخی ويژگ2جدول 

 بیمه ةداران پذیرند مرتع بیمه ةداران نپذیرند مرتع
 متغیر

 میانگین انحراف معیار حداقل داکثرح میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 سن )سا ( 77 7 31 17 6/74 7/1 40 17

 )سا ( سابقه 4/40 31/77 7 87 47 17/1 70 87

 )کیلوگرم در هکتار( مرتعة تولید علوف 3/83 77/74 40 770 17/73 77/1 37 17

 شغل جانبی )سا ( ةسابق 7/71 44/74 0 87 38/74 78/70 0 77

 درآمد فروش دام )میلیون تومان( 70 87/8 3 30 07/8 77/8 7 77

 درآمد شغل جانبی )میلیون تومان( 77/1 7/8 0 70 67/7 47/7 0 77

 مساحت مرتع )هکتار( 6703 4/77407 770 760000 37/4770 3448 717 76700

 تعداد دام )راس( 884 87/434 700 7400 77/160 77/7471 60 73300

 وام قرق دریافتی )میلیون تومان( 74/4 7/3 7 8 17/7 7 0 6

 دریافتی )میلیون تومان( ةوام علوف 44/7 84/0 7 4 37/3 44/7 7 77

 بردار )نفر( بهره تعداد 7/7 4/7 7 4 3/7 4/1 7 37

 های قبل  هشده دور تعداد غرامت گرفته 07/7 1/0 7 4 73/0 47/0 0 7

 )میلیون تومان( مبل  غرامت سا  قبل 37/3 37/7 7 8 74/0 74/7 0 3

 مراتع در استان سمنان ةبیم ةها در دو گروه پذيرنده و نپذيرند میانگین ة. نتايج آزمون مقايس8جدول 

 داری سطح معنی t ةآمار متغیر

 64/0 -74/0 سن )سا (

 37/0 46/0 )سا ( سابقه

 00/0 -61/3 )کیلوگرم در هکتار( مرتع تولید

 46/0 84/0 )سا ( شغل جانبی ةسابق

 007/0 83/3 )میلیون تومان( درآمد فروش دام

 00/0 47/4 )میلیون تومان( درآمد شغل جانبی

 77/0 8/7 )هکتار( مساحت مرتع

 77/0 -4/7 س(أتعداد دام )ر

 00/0 74/1 )میلیون تومان( وام قرق دریافتی

 003/0 -1/3 )میلیون تومان( دریافتی ةوام علوف

 003/0 -07/3 بردار بهره تعداد

 00/0 18/78 شده تعداد غرامت گرفته

 00/0 47/77 مبل  غرامت سا  قبل
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برخدددی از خصوصدددیات آمددداری  4جددددو  
نشدان  را دو گدروه  در متغیرهای کیفی مدورد مطالعده   

دهد، عمدة  گونه که این آمارها نشان می دهد. همان می
و نیدز اکثدر    اسدت مراتع مورد مطالعه از نوع قشالقی 

هدای   و فقط به فعالیدت  رندداران شغل جانبی ندا مرتع
برداری و نوع مالکیدت   . نحوة بهرهاند دامداری مشغو 

کده ایدن    د مشداعی  تا استگذاران انفرادی  بیشتر بیمه
ن در حفاظت نااحساس مسئولیت آ ندةده  مسئله نشان

ن است که آو بیانگر است از مراتع در مقابل خطرات 
واگدذاری مراتدع    ستفادة صحیح و حفاظت بهترْا برای

منطقی است. حد رضدایت   یحل داران راه به خود مرتع
هدای گذشدته در بدین     از غرامت دریافتی بیمه در سا 

. ایدن  استپذیرندگان خیلی کم   پذیرندگان زیاد و غیر
دهدد کده مقددار غرامدت پرداختدی       مسئله نشدان مدی  

ی خسدارت  صندوق بیمه باید بر اسداس مقددار واقعد   
گذار را جلد  کندد. در غیدر     باشد و نیز رضایت بیمه

این صورت پذیرش بیمده اسدتمرار نخواهدد داشدت.     
بخشددی ادارة منددابع   پذیرندددگان بیمدده از آگدداهی همددة

و از بانک کشداورزی در   ندطبیعی رضایت کامل داشت
حد متوسط راضی بودند، اما حد رضایت نپذیرندگان 

ن حق بیمه را اگذار بیمه همة د.وب ها کمتر  از هر دو آن
درصدد نپذیرنددگان آن را    84ولدی   ند،دان میمنصفانه 

گاهی یدافتن دامدداران از   بنابراین، آدانند.  منصفانه نمی
تواندد در پدذیرش     یمراتع م ةنحوة اجرا و مزایای بیم

 آن مؤثر واقع شود.
های اخیر در استان سدمنان   تولید علوفه در سا 

 ،در حدا  حاضدر   ،بده طدوری کده   ، روند نزولی داشته
و  اسدت کیلدوگرم   76متوسط تولید کل مراتع اسدتان  

متوسط تولید مراتع قشالقی از ایدن میدزان نیدز کمتدر     

است. عواملی نظیر کمبود نزوجت آسمانی، فرسدایش  
چدرای بدیش از ظرفیدت وضدعیت      بادی شدید و نیدز 

بغرنجی در این استان به وجود آورده است و با توجه 
مراتدع در   یگذاری در اصالح و احیدا  ه سرمایهبه اینک

ریسدک   ،بده دلیدل خشدکی و خشکسدالی     ،این استان
 ةدر پدذیرش بیمد   یتواند عامدل مهمد   باجیی دارد، می
 ةداوطلباند  ةرا بیمد زی ،های گذشته باشد مراتع در سا 

محصدددوجت کشددداورزی را بیشدددتر آن دسدددته از    
تری ند که در معرض خطرات بیشپذیر برداران می  هبهر

 قرار دارند.
نتایج حاصل از برآورد مد  رگرسیونی ججیت 

آمدده اسدت. بدا     7دار در جدو    یبرای متغیرهای معن
دار  ها با افزایش سن مرتع توجه به اینکه در اکثر نمونه

رود و این امدر باعدث همخطدی     کار هم باج می ةسابق
شود، برای رفع این مشکل  شدید بین این دو متغیر می

ورد مد  فقط سابقه وارد مد  شد که بده دلیدل   در برآ
  طدوری   دار نشد. به برداران معنی تغییرات کم بین بهره

کشداورزان   ةمیانگین سدابق  ،دهد  ینشان م 7که جدو  
سدا    47و  4/40ترتید    بیمده بده   ةپذیرنده و نپذیرند

از  ،. متغیرهای سطح تحصیالت و وضعیت مرتعاست
هدا   داری آن ه عدم معندی ک دار نشد معنی ،لحاظ آماری

از حددذف  پددسهددا بددود.  داده بدده دلیددل تغییددرات کددمِ
متغیرهدای   ،دار از مد ، در نهایدت  متغیرهای غیرمعنی

مرتدع،   ةشرکت در کالس ترویجی، مقدار تولید علوف
دار  و درآمدد مرتدع   ،مقدار وام دریافتی قرق، تعداد دام

د. ترین متغیرهای اثرگذار بر پذیرش بیمه مرتع بو مهم
متغیرهدای   ةکه ضرای  برآوردشده برای کلی  طوری  به

 دار شد. درصد معنی 44مد  با اطمینان 
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 1831داران استان سمنان در سال  های آماری متغیرهای دارای مقادير کیفی در بین مرتع برخی ويژگی .4جدول 

 بیمه ةپذیرند بیمه ةنپذیرند
 متغیر بندی متغیر جهت مطالعه گروه

 فراوانی فراوانی درصد فراوانی راوانیف درصد

 قشالقی 84 4/66 70 1/88
 نوع مرتع

 ییالقی 6 7/77 77 3/33

 سواد بی 70 4/73 74 3/77

 تحصیالت

 ابتدایی 74 4/78 77 70

 سیکل 70 4/73 74 37

 دیپلم 70 4/73 77 70

 لیسانس 77 7/74 7 3/7

 باجتر از لیسانس 7 6/7 7 3/7

 دارد 37 4/44 6 1/70
 شغل جانبی

 ندارد 40 8/77 81 3/64

 انفرادی 47 4/78 30 40
 برداری نوع بهره

 مشاعی 37 7/43 47 80

 شرکت کرده 87 1/64 77 3/74
 کالس ترویجی

 شرکت نکرده 77 3/77 73 1/10

 کم 0 0 14 1/46
میزان رضایت از غرامت 

 دریافتی از بیمه
 متوسط 7 4/7 0 0

 زیاد 17 8/46 7 3/7

 بله 17 700 71 38
 بودن حق بیمه منصفانه

 خیر 0 0 46 84

میزان رضایت از  متوسط 0 0 30 40
منابع  یبخش آگاهی

 طبیعی

 زیاد 7 4/7 47 80

 خیلی زیاد 17 8/46 0 0

میزان رضایت از  کم 0 0 74 1/36
 متوسط 17 700 48 3/87 بخشی بانک آگاهی

 کم 0 0 87 3/67
ن رضایت از بازدید میزا

 کارشناسان بانک
 متوسط 0 0 77 1/74

 زیاد 17 700 3 4

 خیلی فقیر 7 4/7 7 1/8

 فقیر 44 7/86 33 44 وضعیت مرتع

 متوسط 77 8/30 31 3/44
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نسددبت  ةدر مددد  برآوردشددده مقدددار آمددار   
داری کل رگرسدیون   حاکی از معنی (LR)نمایی  راست

مقددار ضدری    . سدت ادر سطح احتما  یدک درصدد   
درصد( مد  حاکی از خوبی  11/86تعیین مک فادن، )
بیندی    شدرصدد پدی   ،عدالوه بدر ایدن   برازش آن است. 

 اسدت درصدد   66صحیح مد  برآوردشده نیز بال  بدر  
برای آزمدون وجدود   . دهد که رقم مطلوبی را نشان می

2LM ةواریانس ناهمسانی در مد  ججیت از آمدار 
  

از  ،دارنبودن این آمداره  استفاده شد و با توجه به معنی
لحاظ آماری، مشخب شد که مد  برآوردشده مشکل 

 ناهمسانی واریانس ندارد.
ضری  همبستگی جزئی دو به دوی هیچ کددام  

شده در مدد  بدیش از    کارگرفته از متغیرهای مستقل به
همخطی شددید  فقدانِ  ةدهند که نشان د درصد نبود 70
مدد  بدرای    ،متغیرهای توضیحی اسدت. بندابراین   بین

 های جزم قابل اطمینان خواهد بود. تحلیل

 مراتع ةپذيرش بیم برای. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی الجیت 5جدول 

 نام متغیر مقدار ضریب t ةآمار داری سطح معنی شده کشش کل وزن داده اثر نهایی میانگین متغیر

 عرض از مبدا -0007/73 -77/3 00/0 -11/7 - -

 کالس ترویجی 48/3 64/3 00/0 - 81/0 -

 تولید مرتع 77/0 34/7 003/0 64/0 071/0 4/76

 وام قرق 03/7 43/3 00/0 4/0 77/0 43/7

 تعداد دام -008/0 -77/3 00/0 -44/0 -007/0 38/173

 درآمد 47/0 18/3 00/0 83/0 777/0 73

 گیری نتیجهبحث و 
جیدت مقدادیر ضدرای  اولیده قابدل تفسدیر       در مد  ج

هدای کدل    کشدش  نهدایی متغیرهدا و   آثارنیست، بلکه 
د. با توجه به مقادیر اثدر  شو  ی تحلیل میمتغیرهای کم 

توان گفت  می ،نهایی متغیر شرکت در کالس ترویجی
 ةبا شرکت در کالس ترویجدی احتمدا  پدذیرش بیمد    

دار یابدد و نیدز ایدن مقد     درصد افزایش مدی  81مراتع 
هدای ترویجدی بدرای     حاکی از اهمیدت زیداد کدالس   

 ؛7]های پژوهشدگرانی   که با یافته د پذیرش بیمه است
داران  رسددد مرتددع . بدده نظددر مددیدارد تمطابقدد [73 ؛8

بیمه و مزایای آن دارند و کالس  دربارة اندکیآگاهی 
اطالعدات صدحیح از مزایدای     ةترویجی در جهت ارائ

شدد.   خواهدد  بیمده   صنعت ةبیمه باعث افزایش توسع
 67 که  طوری  به ؛نیز بیانگر این مسئله است 4جدو  

ها شرکت داشدتند و   گذاران در این کالس درصد بیمه
 درصد نپذیرندگان شرکت نداشتند. 17حدود 

داری ضری  متغیر مقددار تولیدد    با توجه به معنی
 یتدوان گفدت ارتبداط    مدی  ،بودن آن مرتع و مثبت ةعلوف
مرتع و پذیرش بیمه  ةیم بین تولید علوفدار و مستق معنی

شود که با  چنین استنباط می ،وجود دارد. به عبارت دیگر
هدا نیدز افدزایش     افزایش تولید مرتع احتما  پدذیرش آن 

توان بده افدزایش درآمدد     . این مسئله را میفتیا خواهد 
تر حق بیمه مرتبط  پرداخت راحت ،در نتیجه ،دار و مرتع

شده برای این متغیر برابر با  دادهدانست. کشش کل وزن 
طدور   توان گفت بده  . در تفسیر این کشش میاست 64/0

مرتع احتما   ةتولید علوف متوسط یک درصد افزایش در
درصد افدزایش خواهدد داد،    64/0مرتع را  ةپذیرش بیم

در شرایطی که سایر متغیرها ثابت باشدد. بده بیدان     ،البته
تع یک درصدد از مقددار   مر ةدیگر، اگر متغیر تولید علوف
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 46/76بده   4/76یعندی از   د متوسط خدود افدزایش یابدد   
و سایر عوامل ثابت نگه داشته  د کیلوگرم در هکتار برسد

 64/0مورد مطالعده   ةشود، احتما  پذیرش بیمه در نمون
اثر نهدایی بدرای    ،. همچنینفتیا خواهد درصد افزایش 

هدد یدک   د که نشدان مدی   است 071/0این متغیر برابر با 
بدودن سدایر    مرتع با ثابدت  ةواحد افزایش در تولید علوف

درصد افزایش در احتما  پذیرش بیمه در  1/7عوامل به 
 داران منجر خواهد شد.  بین مرتع

بر اساس مقدار و عالمت متغیر میزان وام قرق، 
دار و مستقیم بدین میدزان    معنی یتوان گفت ارتباط می

 ،در واقع ،جود دارددریافت وام قرق و پذیرش بیمه و
یابد، که  با گرفتن وام قرق پذیرش بیمه نیز افزایش می

. بده طدور متوسدط    [ است77 ؛7] مطابق با نتایج منابع
یک درصدد افدزایش در وام قدرق دریدافتی از سدوی      

درصدد   40/0مراتدع را   ةدار احتما  پذیرش بیمد  مرتع
در شرایطی که سایر عوامدل   ،افزایش خواهد داد، البته

ت باشد. به بیان دیگر، اگر وام قدرق دریدافتی یدک    ثاب
میلیدون   48/7بده   43/7درصد افزایش یابدد، یعندی از   

 د بدودن سدایر عوامدل    در شدرایط ثابدت   د تومان برسدد 
 40/0های مورد مطالعده   احتما  پذیرش بیمه در نمونه

مقددار اثدر    ،. همچندین فدت یا خواهدد  درصد افزایش 
. ایدن رقدم را   اسدت  77/0نهایی ایدن متغیدر برابدر بدا     

توان به این شکل تفسیر کرد که یک واحد افزایش  می
 77بودن سایر عوامدل بده    در وام قرق دریافتی با ثابت

درصددد افددزایش در احتمددا  پددذیرش بیمدده در بددین  
 داران مورد مطالعه منجر خواهد شد.  مرتع

داری ضری  متغیر تعداد دام و  با توجه به معنی
دار و  معندی  ین گفت کده ارتبداط  توا می ،بودن آن منفی

معکوس بین تعداد دام و پذیرش بیمه وجود دارد. بده  
با افدزایش تعدداد دام احتمدا  پدذیرش      ،عبارت دیگر

یابد. با توجه بده اینکده مبندای تعیدین      ها کاهش می آن

دارانی  ، مراتع مرتعاستحق بیمه میزان عملکرد مرتع 
اندد از   تههای زیادی نسبت به مراتع خدود داشد   که دام

 ة، چدون حدق بیمد   بوده اسدت لحاظ تولید علوفه فقیر 
دارانی از  چنین مرتع بنابراین، اند، هکمتری دریافت کرد

درصد  7د. به طور متوسط کنن میمراتع استقبا  ن ةبیم
مراتدع را   ةافزایش در تعداد دام، احتما  پدذیرش بیمد  

در شرایطی کده   ،درصد کاهش خواهد داد، البته 44/0
وامل ثابت باشد. به بیان دیگر، اگدر تعدداد دام   سایر ع

 74/130بده   38/173یعنی از  ،یک درصد افزایش یابد
و سددایر عوامددل ثابددت باشددد، احتمددا    ،س برسدددأر

اثر  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 44/0پذیرش بیمه 
دهد که یک واحدد افدزایش     ینهایی این متغیر نشان م

درصد  7/0عوامل، به  بودن سایر با ثابت ،در تعداد دام
داران    عکاهش در احتما  پدذیرش بیمده در بدین مرتد    
 [74 ؛73] منجر خواهد شد. این یافته برخالف نتدایجِ 

 .[ است77] ةو همسو با نتیج
دار  مقدار و عالمت ضری  متغیر درآمدد مرتدع  

 یدهد که بین درآمد و پدذیرش بیمده ارتبداط    نشان می
بدا افدزایش    ،ر واقدع د ،وجود دارد دار و مستقیم معنی

یابد که بدا   دار پذیرش بیمه نیز افزایش می درآمد مرتع
مطابقدت دارد. کشدش کدل بدرای      [73] ةنتایج مطالعد 

. در تفسیر این کشدش  است 83/0متغیر درآمد برابر با 
توان بیان کرد کده بده طدور متوسدط یدک درصدد        می

مرتدع   ةدار احتما  پذیرش بیم افزایش در درآمد مرتع
در شدرایطی   ،درصد افزایش خواهد داد، البته 83/0را 

که سایر عوامل ثابت باشد. به بیان دیگدر، اگدر متغیدر    
 د درآمد یک درصد از مقدار متوسط خود افزایش یابد

و سدایر   د میلیدون تومدان برسدد    73/73به  73یعنی از 
شد، احتما  پذیرش بیمه در افراد مورد باعوامل ثابت 

اثدر   ،یابدد. همچندین   ش میدرصد افزای 837/0مطالعه 
. ایدن رقدم   اسدت  777/0نهایی برای این متغیر برابر با 
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درآمدد بدا    ن است که یدک واحدد افدزایشِ   آحاکی از 
درصدد افدزایش در    77بدودن سدایر عوامدل بده      ثابت

داران اسدتان سدمنان    احتما  پذیرش بیمه در بین مرتع
منجر خواهد شد. با توجه به نتایج فدوق، مدوارد زیدر    

 شود: مراتع پیشنهاد می ةبیم ةتوسع برای
داران از اصددو  و  بدده منظددور آگدداهی مرتددع. 7

هددای  سیاسددت ةروش کددار بیمدده و مزایددای آن و ارائدد
هدای   مراتدع، کدالس   یاصالح و احیا ةدولت در زمین

رسددانی بددا حضددور مدددیران و    ترویجددی و اطددالع 
محصدوجت   ةکارشناسان منابع طبیعی و صندوق بیمد 

 د.شوکشاورزی برگزار 
با توجه به اثر منفی تعداد دام، کنتر  تعدداد  . 7

هدایی نظیدر قدرق یدا      دام در حد ظرفیت مرتع و طرح

 د.شویت بیشتری اجرا تعاد  دام و مرتع با جد 
با توجه به نقش درآمد در پذیرش بیمه، بدر   .3

 ةداران توسدع  اساس شدرایط منطقده و فرهندگ مرتدع    
 .ریزی شود کارآفرینی و اشتغا  برنامه

داران از  با توجه بده اهمیدت رضدایت مرتدع     .4
د شدو   تداوم کار بیمده، پیشدنهاد مدی    ،در نتیجه ،بیمه و

بازدید از مراتع به منظور تعیین خسدارت و پرداخدت   
آن با دقت و سدرعت بیشدتری انجدام گیدرد. در ایدن      

به دلیل  ،های بیمه رسد کارگزاری خصوال به نظر می
های  هزینه ودن مراتع وب نداشتن امکانات جزم و وسیع

رو هسدتند   هبا مشکالت زیادی روب ،سوخت و خودرو
 ................ها کوشید. در رفع آن دبای که 
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