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 بيمه دام و نقش آن در بهبود زندگي بهره برداران منابع طبيعي
 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان: سيدمحمد رضوي

 Razavi-272@ yahoo.com:پست الكترونيك

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار: محمدصادق صبوري 
 Sabour 15413@ yahoo.com:پست الكترونيك

 35145-319 صندوق پستي - جهاد كشاورزي2 ساختمان شماره - بلوار بسيج-سمنان: آدرس
 مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان

 4442532 تلفن -4441603نمابر 
 :چكيده

 روسـتاهاي كشـور مـا    بخش دامداري يكي از اقتصادي ترين زيربخشهاي وابسته به كشاورزي جايگاه ويژه اي در اكثر          
يكـي از مخـاطره آميزتـرين       .. دارد و به دليل وجود شرايط كنترل نشدني به ماننـد عوامـل جـوي، زلزلـه، بيماريهـا و                     

اين قشر به دليل عدم اميدواري به آينده همواره نگران بازپرداخت وام، هزينه هاي              . فعاليتهاي اقتصادي به شمار مي آيد     
اين مشكل زماني بيشتر بروز مي كند كه اين سـرمايه گـذاري تحـت         . ندگي خود هستند  توليد و حتي زندگي روزمره ز     

بيمه محصوالت كشاورزي و دامي به عنوان ابزاري براي كاهش ريسك و تقويت انگيـزه               . پوشش عوامل جبراني نباشد   
 خيـل عظيمـي از      سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و دامپروري مطرح شده و تاثير شگرفي در بهبود زندگي و توليد                

 .بهره برداران شده است كه بعنوان يكي از اهرمهاي توسعه تلقي ميگردد
شـكلي، سياسـي و     . با وجود اهميت بيمه در ابعاد امنيتي و سالمت اجتماعي بهره برداران و ايعاد اجتمـاعي، اقتصـادي                 

ران بـا مشـكالت و موانـع اساسـي     نقش آن در بهبود زندگي بهره برداران منابع طبيعي، پذيرش آن از سوي بهـره بـردا              
روبرواست كه مي توان به نبود آگاهي نسبت به فوايد بيمه، عدم پوشش تمام خطرات، دوربـودن محـل هـاي بيمـه از                        

اين مقاله با استفاده از روش پيمايشي و با تكنيك پرسش نامه بـا پرسـش از  تعـدادي از                     . اشاره كرد .. اسكان عشاير و    
بعاد مختلف بيمه دام در اين قشر پرداخته و نقش بيمه در توسعه زندگي بهره برداران را مـورد                   عشاير استان سمنان به ا    

بررسي قرار داده و مشكالت و موانع اساسي در راه پذيرش بيمه را شناسايي نموده و بر اساس آن پيشـنهادات الزم را                        
 .ارائه مي دهد

 بيمه دام، عشاير، منابع طبيعي: واژه هاي كليدي
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 :مقدمه
بيمه از طريق پس اندازهاي اندك تعـداد كثيـري از دامـداران تحـت               . اهرمهاي توسعه تلقي شود   بيمه مي تواند يكي از    

مـه كشـاورزي،    يزادگـاه ب  .عنوان حق بيمه، امكان جبران خسارات وارده به آسيب ديدگان اين بخش را فراهم مي كنـد                
متعاقب آن بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه          . جرا شده است  در آمريكاي شمالي ا   كشورهاي اروپايي بوده وسپس     

 هجـري شمسـي بـا       1269 ايران بيمه اولين بار در سال        ر د .ن را به مرحله اجرا درآورده اند      آبه اهميت بيمه پي برده و       
ه  با تاسـيس شـركت سـهامي بيمـ         1314مذاكرات بين دولت ايران و روسيه در زمينه حمل و نقل آغاز شده و در سال                 

 ).1378كريمي، (ايران وارد مرحله جديدي شد
ساسـي   ا زندگاني دامداران، پذيرش بيمه از سوي كشاورزان و دامداران بـا مشـكالت و موانـع    ربا وجود اهميت بيمه د    

ت كشـاورزي آغـاز     ال محصو  در صندوق بيمه   1372كه از سال    ) گوسفند و بز  (بطوريكه بيمه دام روستايي     .روبرو است 
 .است جايگاه واقعي خود را در بين دامداران پيدا كندنسته شده هنوز نتوا

 ايـن   و در يك موج وسيع مجـدداً هروند بيمه در استان سمنان نشانگر تدريجي بودن اين پذيرش از سوي دامداران بود         
 .افته استي پذيرش كاهش سرعت
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 :تشريح فعاليت بيمه دام عشاير در استان سمنان
اين قشر زحمـتكش عليـرغم آنكـه        .  نفر جمعيت مي باشد    14048 خانوار داراي    2695عشايري استان سمنان با     جامعه  

 درصد جمعيت عشايري كشور را تشكيل مي دهد نقش بسزايي در تامين گوشت و               07/1 درصد جمعيت استان و      7/2
 1375در استان سمنان از سـال       ) وسفند و بز  گ (داشتيفعاليت بيمه دام    ). 1377آمار ايران،    مركز(فراورده هاي لبني دارد   

 مـديريت امـور   1380هـده دار بيمـه بـود ولـي از سـال       عدر ابتدا تنها صندوق بيمه مستقر در استان    . شروع شده است  
به استناد آمار صندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان سمنان، در سـال            . نموده است عشايري نيز مبادرت به بيمه دام       

 راس گوسفند بالغ، 128694از اين تعداد .  راس از انواع گوسفند و بره وبز و بزغاله بيمه شده اند       191120 تعداد   1383
كمتـرين آمـار دام بيمـه شـده         .  بز نابالغ تشكيل داده است      را  راس 2142 راس بز بالغ و تعداد       58774 راس بره،    1510

 راس بـوده  78035 شـده در اسـفند مـاه بـه تعـداد          راس و بيشـترين تعـداد دام بيمـه         2977مربوط به ماه آذر با تعداد       
 .)1384سازمان امور عشاير ايران، (است

 
: 
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 :مواد و روشها

 :روش جمع آوري اطالعات-1
سي سوابق تحقيق انجـام شـده از       ردر مرحله اول به منظور بر     . در جمع آوري اطالعات استفاده شده است      از سه روش    

 دوم اطالعـات  ه در مرحلـ .اي و با استفاده از اسناد، كتابها و اينترنت اطالعات الزم بدست آمده اسـت  بررسي كتابخانه   
الزم در خصوص شرايط بيمه دراستان از طرق مصاحبه با كارشناسان بانك كشـاورزي، جهـاد كشـاورزي و اداره كـل                      

فته شده و   رارچوب عملياتي به كارگ   هجاد چ وري و به همراه اطالعات يافته شده اوليه در اي         آامور عشايري استان جمع     
له سوم براي بررسي عوامل موثر بر پذيرش و عدم پذيرش بيمه دام عشايري به كمك پرسش نامه با سـئواالت                     حدر مر 
 . از دو گروه پذيرا و ناپذيرا عشاير استان اطالعات جمع آوري گرديدبستهباز و

 :نوع و روش تحقيق-2
 توسعه اي گذشـته نگـر و        – نوع بررسي كتابخانه اي و در مرحله بعد از نوع كاربردي              در مرحله اول از     حاضر تحقيق

در اين تحقيق دو دسته متغير مستقل شامل ويژگيهاي فردي و اقتصادي و اجتماعي عشاير و متغير وابسـته                   . كمي است 
 .پذيرش يا عدم پذيرش بيمه توسط عشاير استان سمنان مي باشد

 :فرضيه هاي تحقيق-3
 :اساس مطالعات انجام شده سه فرضيه عام به شرح ذيل تعيين گرديدبر 
بين ويژگيهاي فردي، اقتصادي و اجتماعي عشاير از نظر پذيرش يا عدم پذيرش بيمه دام عشايري تفـاوت معنـي                    : الف

 .داري وجود دارد
 .معني داري وجود داردبين ويژگيهاي فردي، اجتماعي و اقتصادي عشاير پذيرنده و پذيرش دام عشايري رابطه : ب
ويژگيهاي فردي، اجتماعي و اقتصادي عشاير ناپذيرنده و عدم پذيرش بيمـه دام عشـايري رابطـه معنـي داري                    .بين  : ج

 .وجود دارد
 :جامعه آماري-4
 جامعه آماري عشاير پذيرنده بيمه دام استان سمنان-1
 جامعه آماري عشاير ناپذيرنده بيمه دام استان سمان-2
 :جم نمونه و عمليات آماريتعيين ح-5

 نفر از عشاير پذيرنده بيمه و مشخص نمودن 30يبه منظور تعيين حجم نمونه، پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر رو        
 نفـر   320 تعداد نمونه مورد نظر براي عشاير پذيرنـده و ناپذيرنـده جمعـاً               انبا استفاده از فرمول كوكر    واريانس جامعه   

 پرسشنامه و مخدوش نمودن بعضي از       ليم توجه به عدم رعايت برخي نكات در تك        اين شد كه ب   تعي)  نفر 160هركدام  (
 . پرسش نامه از هر گروه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت141آنها جمعاً 

ق از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب و تصـادفي سـاده اسـتفاده و بـه نسـبت تعـداد       يبراي انتخاب نمونه هاي تحق 
 .رستان به طور تصادفي نمونه متناسب انتخاب شدعشاير هر شه

براي روائي تحقيق در مرحله اول اطالعات اوليه پرسش نامه توسط همكاران و در مرحله بعد توسـط اسـاتيد مربـوط                      
براي اندازه گيري اعتبار تحقيق با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در دو گروه پـذيرا و ناپـذيراي    . زبيني و اصالح شد   اب
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 درصـد مـي     81 درصد و در گـروه ناپـذيرا         83مه محاسبات انجام شد كه نشان دهنده آلفاي كرونباخ در گروه پذيرا             بي
 .باشد

در آمار توصيفي از . وري شده در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت           آاطالعات جمع   
   مـن وايـت نـي،     t ، uآمار استنباطي از آزمونهاي مقايسه چون انگين، نما، درصد فراواني و در بخش      يآمارهايي چون م  

 .ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد
        :چالشها و مشكالت بيمه محصوالت كشاورزي

 . مورد زير چالشها را عنوان نموده است4در ) 1382(صندوق بيمه محصوالت كشاورزي
 زمينه هاي بيمه عوامـل توليـد، بيمـه مـديريت و نيـروي انسـاني       محدوديت قانوني در اساسنامه از جمله در       -1

رمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه توليد محصـوالت كشـاورزي،             س شاغل در بخش بيمه   
 .بيمه جبران ضرر و زيان توليدكنندگان ناشي از نوسات قيمت

طريـق تـامين بودجـه مـورد نيـاز در           محدوديت منابع مالي دولت در حمايت از صندوق بيمه كشـاورزي از              -2
 .چارچوب سهم دولت در تعرفه ها و ضعف مشاركت بخش خصوصي

 باالبودن نسبت خسارت براي صندوق بيمه به لحاظ حمايتي بودن آن -3

 نبود آشنايي كافي كشاورزان و فعاالن بخش با فرهنگ بيمه و مزاياي آن -4

 : بيمه دام را به شرح ذيل عنوان كرده استمسائل و مشكالت) 1384(مديريت امور عشاير استان سمنان
 .عدم شناخت دامداران از اهداف برنامه بيمه باعث شده است كه حق بيمه رابا اكراه پرداخت نمايند -1
 .دامداران در پرداخت حق بيمه خصوصاً در مواقع خشكسالي ناتوان مي باشند -2

 ناآشنايي بيمه گزاران با شرايط بيمه -3

ه پرداخت غرامت به دليل حجم زياد و گستردگي مناطق بـه موقـع صـورت نمـي                  به رغم تالش كاركنان بيم     -4
 .گيرد

 مشكالت ناشي از كمبود نيروي انساني متخصص -5

 موزش ديده در استانآكمبود كادر كارشناس مجرب و  -6

 كمبود تبليغات و آموزش بيمه -7

 .تان در بين دامداران و كشاورزان اسيپايين بودن سطح فرهنگ پذيرش محصوالت كشاورز -8

 .گفته شده اشاره كرد) 1379(عالوه بر موارد گفته شده مي توان به نكات ذيل كه توسط جابري
  ضـمن آنكـه    .كشاورزاني كه بيشـتر در معـرض خطـر هسـتند پيشـگامان بيمـه هسـتند                : ناهمگوني خطر يا ريسك   -1

در نظامهـاي بيمـه اختيـاري قابـل         اين امـر    .  عمدتاً رضايتي از بيمه و گرايش به بيمه ندارند         طركشاورزان مناطق كم خ   
 .مشاهده است

زان توليد يكي از مشكالت پايين بودن مشاركت بهره بـرداران در        يناهمگن بودن م  : عدم تجانس در ميانگينهاي توليد    -2
 .كشاورزان با مديريت ضعيف بيشتر خواهان بيمه و استفاده از مزاياي آن هستند. انجام بيمه است

كشاورزان با منابع توليد وسيع كمتر تمايل به بيمه شدن دارند چرا كه مطمئن هسـتند بـا                  : وليدناهمگوني در منابع ت   - 3
 . ماند ميوقوع خطر حتي خطرات طبيعي همواره بخشي از منابع آنها باقي

 .بدهي كمتر از داليل عدم گرايش به بيمه مطرح شده است كه مي تواند توجه به بيمه را كمرنگ نمايد:عوامل مالي-4
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عدم همخواني خسارت وارد شده با غرامت پرداختي يكي از عوامل مـوثر در عـدم رضـايت از                   :عدم كفايت غرامت  -5
 .بيمه ميشود

 .اهي اوقات تصميمات منطقي بهره برداري توليد با خريد بيمه نامه تغيير مي يابدگ:مخاطرات اخالقي-6
را در فعاليت خود كـاهش  ... ات مديريتي، مراقبتي، فني و    دار بدليل داشتن بيمه، تعهد    رماني است كه بهره ب     ز اين پديده 

 .دهد
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 :نتايج
 :نتايج بررسي سوابق و كتابخانه اي: الف

 از حوادث غير قابل كنتـرل، خسـارات را خنثـي و تـوان پـذيرش                يوجود اطمينان از پرداخت خسارات ناش      -1
 ).1380قالوند،(هدمخاطرات سرمايه گذاري را افزايش مي د

 نوآوريها براي افزايش بهره وري و       زمه به بهره برداران به آنها امكان استفاده ا        ياعطاي اعتماد به نفس توسط ب      -2
 ).1380قالوند، (بازده محصول را افزايش مي دهد

 .بيمه با تشويق خودياري و كمك رساني جمعي به ترويج روحيه تعاوني كمك مي كند -3

 با رشد و ارتقاء تجربـه، بيمـه مـي توانـد مفـاهيم بيشـتري در                 . توسعه را فراهم مي كند     بيمه زمان الزم براي    -4
خصوص تضمين توليد محصول و كاهش خطر را پوشش داده و بهره برداران را در دستيابي به توسعه تحت                   

 )Segerson,miceli1998(حمايت خود قرار دهد تا آنها با آرامش اقدام به فعاليتهاي نوين نمايند

ــه تصــميم گيــري هــا ان  زيمــه شــرايط اســترس ب -5 ــذا ب جام مــي ســا در محــيط فعاليــت را كــاهش داده و ل
 )Rahm,Huffman.1984(بخشد

يك چارچوب مناسب از نظام هاي سرمايه گذاري، گروههـاي           تا با ايجاد     داران كمك مي كند   ربيمه به بهره ب    -6
 )Skees,2000(توانمند ايجاد كرده و نيازهاي ويژه خود را منعكس كنند

د را فـراهم    فيت تولي يايش كميت و ك   زي امكان اف  زام و كشاور  دبخش  بيمه با جبران خسارتهاي بسيار فراوان        -7
 .مي كند

 :نتايج بررسي پيمايشي: ب
 سـال مـي   5/53 و اين متوسط در افـراد ناپـذيرا   9/52 مطالعه كه بيمه را پذيرفته اند    دوع متوسط سن افراد مور    جمدر م 
 فراوانـي در گـروه پـذيرا در         يالت باالترين صاز نظر سطح تح   . پذيرا و ناپذيرا عمدتاً مرد مي باشد      جنسيت افراد   . باشد

جدول عالقه به انجام بيمه نشـان مـي دهـد كـه             . ي سواد قرار دارند   بنوشتن و در گروه ناپذيرا در طبقه        رده خواندن و    
جـدول     .  درصـد اسـت  4/1بت براي عشـاير پـذيرا   اين نس.  درصد افراد ناپذيرا هيچ عالقه اي به بيمه ندارند 22حدود  

جـدول  .  درصد زياد تمايل به انجام بيمه ندارنـد        66انجام بيمه نيز در عشاير ناپذيرا نشان مي دهد كه اين گروه حدود              
.  گروه چندان در دوره هاي آموزشي شركت نكرده اند         دو دوره هاي آموزشي نشان مي دهد كه هر        ركت د رمربوط به ش  
 درصد از بيمه اطالعات مناسبي دارنـد و ايـن امـر             86هي از فوائد بيمه نيز نشان مي دهد كه در گروه پذيرا             جدول آگا 

 . درصد مي باشد49براي گروه ناپذيرا حدود 
ن و كرامـر نشـان مـي دهـد كـه بـين متغيرهـاي سـطح                  مري اسـپ   ،   رسونينتايج حاصل از خالصه ضرايب همبستگي پ      

د اصلي از دامداري، رابطه با كانالهاي ارتباطي و تماس با كارشناسان و پذيرش يا عـدم                 مآيالت ، ميزان تلفات، در    صتح
 درصد و بين متغيرهاي ميزان تلفات، ميزان درآمد ، وام دريافتي، آگـاهي از اهـداف و فوائـد                    95پذيرش بيمه در سطح     

 . درصد رابطه معني داري وجود دارد99بيمه در سطح 
وني، شغل فرعي، سن، سابقه دامداري، تعداد دام، نگرش نسبت به بيمـه دام، ويژگيهـاي                بين متغيرهاي عضويت در تعا    

 كالسها و دوره هاي آموزشي رابطه معني داري با پذيرش يـا عـدم پـذيرش بيمـه دام عشـايري                      راجتماعي و شركت د   
اير پـذيرا و ناپـذيراي   اصل از آزمون مقايسه اي من وايت ني نيز نشان مي دهد كه بين عشـ           ح نتايج. مشاهده نمي شود  
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بيمـه و سـطح تحصـيالت تفـاوت      بيمه دام از لحاظ رابطه با كانالهاي اجتماعي، آگاهي نسبت به بيمه، عالقه به انجـام           
 .ماعي و شركت در كالسهاي آموزشي وجود نداردتاين تفاوت از لحاظ نگرش، ويژگيهاي اج. معني داري وجود دارد
مـد بـين دو گـروه پـذيرا و          آ دهد كه تنها بين تعداد تلفات، ميزان دام و ميـزان در             نيز نشان مي   tنتايج حاصل از آموزن   

استفاده از رگرسـيون    . فاوت از نظر سن، سابقه و تعداد دام مشاهده نمي شود          تناپذيرا ي بيمه تفاوت وجود دارد و اين         
 درصد معني   5وام در سطح    الت دريافت   حصي درصد و ت   1نشان مي دهد كه متغيرهاي درآمد، آگاهي، تلفات در سطح           

 .دار بوده و در تعيين پذيرش و عدم پذيرش موثر هستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٩

  و نتيجه گيريثبح
 :بحث

خطر در بخش كشاورزي از بزرگترين دغدغه هاي كشاورزان در طي دوران توليد از ساليان متمادي بوده و مـي                    د  جوو
 حادثـه   40ت غير مترقبه و طبيعي مي باشـد و در كشـور ايـران از مجمـوع                  حوادث در اين بخش به صور     عمده  . باشد

قالونـد،  ( مورد رخ مي دهد و لذا كشور ايران دهمين كشور بالخيز جهان به شمار مي رود 31طبيعي ثبت شده در دنيا،      
ش كشـاورزي    در حمايت از بهره برداران بخ       بيمه محصوالت كشاورزي و دامي يكي از سياستهاي موثر دولتي          .)1380

اهميت بيمه در كشـاورزي و      . است كه مي تواند ابزار مهمي در دستيابي به توسعه و سرمايه گذاري در اين بخش باشد                
ور دسـتيابي بـه ابعـاد       ظـ لذا ايـن مطالعـه بـه من       . دامپروري در توسعه و افزايش قابليتها و توانمنديهاي اين بخش است          

 . جوامع توليد كننده كشور محسوب مي شوند به انجام رسيده استدام عشايري كه يكي از مهمترين مختلف بيمه
ن بيـي ر از عشاير را به منظـور ت ف ن282اين مطالعه از مطالعات توصيفي، همبستگي و علي مقايسه اي مي باشد كه تعداد            

شـاهده  ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه و بخشـهاي ديگـر اطالعـات نيـز بـا م               . هدف اصلي تحقيق مورد بررسي قرار داد      
 .مصاحبه و مطالعات اسنادي، كتابخانه اي و اينترنتي انجام شده است

متغير وابسته تحقيق پذيرش يا عدم پذيرش بيمه دام عشايري بوده كه به كمك متغيرهاي مستقل شخصيتي، اقتصادي و                  
 .اجتماعي به تاثير پذيري متغير وابسته و بخش آن پرداخته شده است

 :نتيجه گيري
 اهرمهاي توسعه تلقي مي شود كه ضمن كاهش خطرات، امكان برقراري امنيت رواني و مـالي بيشـتري را                    بيمه يكي از  

با وجود اهميت بيمه در بخش كشاورزي و دامداري پذيرش بيمه از سـوي كشـاورزان و دامـداران بـا                     . فراهم مي كند  
 .رداران با مقاومت روبرو خواهد بودمشكالت اساسي روبرو است و مانند هر نوآوري ديگر پذيرش آن از سوي بهره ب
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 :پيشنهادات
 : اسناد مطالعه شده موارد ذيل پيشنهاد مي گردد و و همچنين مصاحبه نتايج بدست آمدهبا توجه به

با توجه به نقش مهم بيمه در توسعه و سازندگي عشاير بهتر است در سطوح دانش، نگرش و مهارت عشاير                     -1
 .زايا و فرايند آن تجديد نظر گردددر خصوص بيمه، م

شاورزي و با اجراي شركتهاي خصوصي انجام مي شود كه البته  ك در حال حاضر بيمه دام عشاير توسط بانك        -2
نتايج تحقيق نشان مي دهد عشاير اطالعات كافي از اين امر ندارند ضمن آنكه مطابق مصـاحبه هـاي انجـام                     

و بانك كشاورزي نداشته و احساس مي كنند ايـن دو نهـاد         ي  شده عشاير اطمينان كافي به شركتهاي خصوص      
لذا الزم است با اسـتفاده از پيشـگامان خـود عشـاير در     . به صورت تخصصي آگاهي از شرايط عشاير ندارند     

 .قالب شركتهاي بيمه كننده استفاده شود

ي عشاير به كارگزاران از     كمبود تعداد كارگزاران بيمه و لذا وقت گيري زياد مراحل بيمه و عدم دستيابي برخ               -3
مشكالت عشاير است لذا پيشنهاد مي گردد تا با تناسب بخشي بين تعداد كارگزاران و عشاير، شرايطي فراهم 
گردد تا هم در تعيين و پرداخت خسارت و هم در فرايند بيمه گذاري تسريع شده و تمايـل بيشـتري بـر آن                        

 .ايجاد گردد

ري بيمـه  يـ ضايت از كاركنان بانك، سرعت پرداخت خسارت و وقت گ   با توجه به اختصاص اولويت پايين ر       -4
 است به منظور تسهيل شرايط بيمه و عدم پذيرش بيمه گـذاران بـه افـزايش كيفيـت خـدمات نهادهـاي              ربهت

 .ذيربط توجه شود

نتايج مطالعه نشان داد بيشتر كانال ارتباطي بين عشاير در خصوص پذيرش بيمه، كانالهـاي ارتبـاطي مردمـي                    -5
از نهاده هـاي     مي باشند لذا پيشنهاد مي شود در امر آگاه سازي         ... مانند دامداران با تجربه، معتمدين محلي و        

موثر مانند شوراهاي روستايي و عشايري، معتمدان محلي، تعاونيها، اتحاديـه هـاي دامـداران و مرتعـداران و                   
 .ساير ارگانهاي مرتبط به نحو موثر و مناسب استفاده شود
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