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 چکیده
هاي زیسـتی بـراي مـدیریت     کش هاي هرز در قیمت علف محیطی و نوع علف کار نسبت به نقش عوامل زیست آگاهی از ترجیحات کشاورزان گندم

با توجه به این مهم در . شود گزاران و مسئوالن بخش کشاورزي تلقی می یک راهکار اساسی در جهت کمک به سیاستهاي هرز، به عنوان  پایدار علف
گیـري از الگـوي    و بهـره  1387کـار اسـتان خراسـان رضـوي در سـال       کشاورز گندم 180هاي مقطعی  این مقاله تالش شده است تا با استفاده از داده

زیست در قالب تمایل به پرداخت مورد بررسی قرار  هاي همسو با محیط کش هرز بر قیمت علف محیطی و نوع علف تگذاري کیفی، نقش عوامل زیس قیمت
ها نشان داد که کاهش آلودگی آب، کاهش تهدیـد سـالمت انسـان، شـاخص آگـاهی       کش گذاري کیفی علف نتایج حاصل از برآورد الگوي قیمت. گیرد

هاي همسو با  کش داري بر روي قیمت علف معنی تأثیرهاي هرز  ها و متغیر مجازي یک ساله بودن علف کش لفکشاورزان از آثار سوء ناشی از مصرف ع
داري بر قیمـت ایـن نـوع     معنی  تأثیرهاي هرز  ساله بودن علف سایر متغیرها از جمله کاهش آلودگی خاك و چند. محیط زیست و کشاورزي پایدار دارند

هاي سازگار  کش هاي زیستی و یا علف کش هاي این تحقیق، انجام تحقیقات کاربردي در مورد امکان استفاده از علف یافتهبا توجه به . ها ندارند کش علف
هـا   کش گذاري علف هاي زیستی در نظام تولید و قیمت کش محیطی، توجه به میزان تمایل به پرداخت کشاورزان در جایگزینی علف هاي زیست با مولفه

 . گردد و انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد میاهمیت زیادي داشته 
 

  کش زیستی گذاري کیفی، علف رهیافت بازار جایگزین، قیمت: کلیدي واژه هاي
  

    1  مقدمه

دستیابی به تولید باالتر محصـوالت کشـاورزي، سـبب شـده تـا      
. ریزي تولید مطرح شوند ناپذیر برنامه ها به عنوان جزء جدایی کش آفت
پـذیري در کنتـرل    ل کارایی بسیار بـاال و انعطـاف  ها به دلی کش آفت
اقتصادي و نیز کمک به ثبـات و تولیـد بیشـتر      هاي هرز، صرفه علف

گیرنـد   اي مـورد اسـتفاده قـرار مـی     محصول هنوز هم به طور فزاینده
)Sydorovych & Marra, 2008 .(   هـا   کـش  اگرچـه کـاربرد علـف

ـ  تواند ضایعات تولیـد را بـه شـکل معنـی     می اهش دهـد و در  داري ک
هاي زراعی شخم حداقل یا بدون شخم فرسایش خاك را کاهش  نظام

توانـد بـراي سـالمت انسـان و      هـا مـی   کـش  دهد امـا کـاربرد علـف   
در . هاي خارجی را تحمیل نمایـد  آور باشد و هزینه زیست زیان محیط

ها به جهت ایجاد آلودگی  کش هاي اخیر کاربرد گسترده آفت طول دهه
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ها بـر کمیـت و    نامطلوب آن تأثیرو زیرزمینی و نیز هاي سطحی  آب
هـاي کمیـاب، تهدیـد سـالمت انسـان و سـایر اشـکال         کیفیت گونه

هاي اجتماعی فراوانی را ایجـاد   نگرانی محیطی دل هاي زیست آلودگی
مطالعات مختلف در این زمینـه  . (Florax et al., 2005)کرده است 
در هـاي شـیمیایی معـین     کـش  دهد که کاربران مداوم آفت نشان می

ها  سال). Nemati, 2009( نده سرطان قرار دارندخطرات فزایمعرض 
ها در آب سطحی و آب زیرزمینی قابل شرب  کش است که میزان علف

مسـمومیت  . (Ribaudo, 1993)از آستانه خطـر بـاالتر رفتـه اسـت     
اي است که بیشتر  ها در مزرعه پدیده کش کشاورزان بر اثر کاربرد آفت

 Sivayoganathan et). دهـد   ر کشورهاي در حال توسعه روي مید
al., 2000) هاي  کش کشاورزانی که در معرض مستقیم استفاه از علف

هـا قـرار    اثـرات حـاد و مـزمن آن    تـأثیر شیمیایی قـرار دارنـد تحـت    
 Blair & White, 1985; Hoar et al., 1986; Wigle et)رندگی می

al., 1990) .اي هسـتند   مواد شیمیایی شناخته شده ها اغلب کش آفت
 ,.Funari et al)  شـوند  هاي زیرزمینی می که وارد آب مخصوصاً آب
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 (Pimentel & Greiner, 1997)  هاي  به مسمومیت گونهو همچنین
 ,Murray)حشـرات  ،  (Mason et al., 1986) مختلـف پسـتانداران  

تحقیقـات   .شـود  منجر مـی  (Luhdholm, 1987) و پرندگان  (1985
ها بر سالمت  کش است که کشاورزان نگران مخاطرات آفت  نشان داده

 & Higley(باشـــند  زیســـت مـــی انســـان و کیفیـــت محـــیط
Wintersteen,1992; Beach & Carlson,1993; Mullen et al, 

1997 (Beach & Carlson (1993)    ـ د کـه کشـاورزان   نشـان دادن
هاي هرز، بـه   هاي مختلف براي کنترل علف کش هنگام انتخاب آفت

هـا اهمیـت و اولویـت بـاالیی      کـش  کیفیت آب و ایمنی کاربرد آفـت 
ي ایمنی بـه عـالوه خصوصـیات بـازار و کنتـرل      ها ویژگی. دهند می

هاي ذرت و سویا در آمریکا از اهمیت  کش هاي هرز در بازار آفت علف
از سـوي دیگـر،   . کـش برخـوردار اسـت    خاب نوع آفـت خاصی در انت

ها با هدف دستیابی به حداکثر سود، به  کش هاي تولیدکننده علف بنگاه
هاي با حداکثر کـارایی و اثربخشـی در کنتـرل     کش دنبال تولید علف

باشند و در این فرایند کمترین توجهات را به مسائل  هاي هرز می علف
آنچه مشخص اسـت ایـن کـه، تولیـد     بنابراین، . محیطی دارند زیست
هاي هرز و اثربخشی مطلـوب   هاي با اثربخشی باال بر علف کش علف

. گیرد زیست به طور همزمان کمتر مورد توجه قرار می همسو با محیط
با توجه به آنچه مطرح شد، در واقع بدون توجه به ترجیحات کنتـرل  

صـرف  محیطی کشـاورزان در تقاضـا بـراي م    هاي هرز و زیست علف
ي نـامطلوب  هـا  ویژگـی هایی با  کش ها، اقدام به تولید علف کش علف

هـا و در   کـش  لذا بایستی قبل از تولیـد علـف  . شود محیطی می زیست
گـذاري محصـول تولیـدي ایـن دو گـروه از ترجیحـات        نهایت قیمت

ها مورد توجه قرار گیرد و در جهـت   کش کشاورزان براي مصرف علف
دهد کـه در حـال    اطالعات نشان می. ها حرکت کرد همسو کردن آن

هـاي سـازگار بـا     کش آفت(هاي زیستی  کش حاضر، بازار جهانی آفت
ــا  400) زیســت محــیط ــون دالر، ی ــزان   5/1میلی ــل می درصــد از ک

). Navon, 2000; Gaugler, 1997(باشـد   هاي تولیدي می کش آفت
ي یک هاي زیستی دارا کش ها در بازار، آفت با وجود سهم نسبتاً کم آن

درصد  15تا  10ها  شود که آن بینی می پیش: ویژگی مشخص هستند
میلیـارد   4تا  2تا تقریباً  2000میلیون دالر در سال  460از (در سال 

سال آینده رشد نمایند، در حالی که این رشد براي  15تا  10در ) دالر
 ;Menn, 1996(درصـد خواهـد بـود     2هاي شیمیایی فقط  کش آفت

Navon, 2000( .هاي مختلف در ارتباط با  مطالعات فراوانی در بخش
الگـوي  (هـاي مختلـف کیفـی بـر قیمـت کاالهـا        تعیین سهم مولفه

 & Fernandez-Cornejo . صورت گرفته است ١)گذاري کیفی قیمت

Jans (1995) گـذاري کیفـی    اي با استفاده از الگوي قیمت در مطالعه
 دار و بر قیمت آفت یکش معن درجه سمیت آفت نشان دادند که ضریب

هاي برآورد شده در ارتبـاط بـا    همچنین قیمت. منفی دارد تأثیرکش 

                                                        
1- Hedonic Pricing Method (HPM). 

دالر  17/0خصوصیات کیفی نشان داد که کشاورزان به طور متوسط 
و  1985تا  1986کش در یک دوره از  براي کاهش درجه سمیت آفت

 & Beach .انـد  پرداخـت کـرده   1992تـا   1985دالر در دوره  34/0
Carlson (1993)  هاي ترجیح آشکار به منظـور   تکنیک با استفاده از
هـا الگـویی را بـا وارد کـردن خصوصـیات       کـش  ارزیابی خطرات آفت

هـا پیشـنهاد کردنـد تـا کشـاورزان بتواننـد بـازار         کـش  مختلف علف
نتایج نشان داد که کشاورزان هنگام انتخاب . ها را درك کنند کش آفت

ها الویـت   کش ایمنی کاربرد آفت محصوالت مختلف، به کیفیت آب و
گذاري کیفـی نشـان داده    همچنین کاربرد الگوي قیمت. دهند باال می

هاي  دار بوده و کشش شویی و میزان سمیت معنی است که پتانسیل آب
 Bunch. اند هاي هرز داشته کوچکتري نسبت به کارآمدي کنترل علف

et al (1993) ي خطر آلـودگی  براي بررسی این که آیا کشاورزان برا
ها اولویت قائل هستند، از  کش هاي زیرزمینی و سمیت کاربرد آفت آب

نتایج مطالعه آنها نشان داد . گذاري کیفی استفاده کردند الگوي قیمت
. ها توجـه دارنـد   کش که کشاورزان بیش از همه به درجه سمیت آفت

Soderqvist (1998) گذاري کیفـی نشـان    الگوي قیمت استفاده از با
گذاري براي برآورد  داد که در یک بازار متنوع، استفاده از الگوي قیمت

کـش در آمریکـا    ي آفـت هـا  ویژگـی ) مطلوبیت نهایی(اي  ارزش سایه
ي هـا  ویژگـی همچنـین نتـایج نشـان داد کـه     . باشـد  پذیر مـی  امکان
هـاي نسـبی    توانـد قیمـت   گیري شده واقعی مواد شیمیایی مـی  اندازه

شـامل  (متغیرهـاي تولیـد   . ا را توضـیح دهـد  ه کش اي از آفت گسترده
باشند که  خصوصیات مهم محصول می) شویی متغیرهاي مربوط به آب
باید توجه داشت که . دهند ها را توضیح می کش تصمیمات کاربرد آفت

کش  هاي آفت کش فقط در صورتی بر انتخاب خصوصیات ایمنی آفت
شیمیایی به طور  گذارند که کشاورزان و مدیران شرکت مواد می تأثیر

ارزش ضـمنی خطـرات   . گسترده از این عوامل اطـالع داشـته باشـند   
ها باید تمایالت فعاالن اقتصادي در معرض چنین خطري را  کش آفت

تولیدکنندگانی که بـراي تولیـد   : این فعاالن عبارتند از. مشخص کند
کنند و هم چنین گروه  ها استفاده می کش محصوالت کشاورزي از آفت

محیطی بطور مستقیم  کنندگان که از خدمات زیست ري از مصرفبزرگت
هـاي مختلفـی بـه منظـور      روش .شـوند  مند می و یا غیرمستقیم بهره

ــت ــاربرد    سیاس ــاطرات ک ــرل مخ ــدیریت و کنت ــه م ــزاري در زمین گ
ها مبتنی بر بازار و دیگـري   یکی از این روش: ها وجود دارد کش علف

 ,.Travisi et al)باشـد   مـی روش ترغیب و تحریک رفتاري کشاورز 
توان بـا تکیـه بـر نیـروي ویـژه قیمـت        در این دو روش می. (2006

زیست  ها، کشاورزان را از محصوالت پر مخاطره براي محیط کش علف
از سـوي دیگـر   . هاي کـم مخـاطره هـدایت کـرد     کش به سمت علف

توان با روش ترغیبی و تحریکی، رفتار کشاورزان را جهت داد تا از  می
زیسـت و بـا    خطر بـراي محـیط   هاي زیستی و یا حداقل کم کش لفع

گیري و هدفمند  اثربخشی یکسان استفاده نمایند که خود نیازمند جهت
هاي پرخطر بـه   کش شدن سیاست پرداخت یارانه و انتقال آن از علف
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یک روش براي بررسی این . باشد خطر و زیستی می هاي کم کش علف
زیسـت وجـود دارد،    هاي سازگار با محیط کش که آیا تقاضا براي علف
  به طوریکه بر اساس نظریه. گذاري کیفی است استفاده از الگوي قیمت

Beach & Carlson (1993)     تـوان معیارهـایی بـراي سـنجش      مـی
هاي  محیطی و قابلیت کنترل علف ي زیستها ویژگیشاخص سالمت، 
تحلیـل الگـوي    ها تعیین کرد و بـا اسـتفاده از   کش هرز را براي علف

گذاري کیفی، قیمت نسبی هر یک از این پارامترهـا را در بـازار    قیمت
محیطی ناشی از کاربرد  با توجه به آثار نامطلوب زیست. محاسبه کرد

هاي رایج، مطالعه در زمینه بررسی ترجیحات مالی کشاورزان  کش علف
هـاي سـازگار و همسـو بـا      کش در ارتباط با تقاضا براي مصرف علف

هـاي هـرز    زیست و کشاورزي پایدار بـه منظـور کنتـرل علـف     حیطم
گذاري کیفی نخستین بار توسط  الگوي قیمت. رسد ضروري به نظر می

Lancaster (1966)    (1974)ابداع شـد و بعـدها توسـط  Rosen و 
Fraumeni (1986) گـذاري کیفـی    الگوي قیمـت . گسترش پیدا کرد

مختلـف آن محصـول   ي ها ویژگیقیمت فروش یک محصول را بین 
را براي هر  ١اي کند و نهایتاً یک قیمت نسبی یا قیمت سایه تجزیه می

یی هـا  ویژگـی توان  بدین ترتیب می. کند یک از خصوصیات تعیین می
ي بومی و ها ویژگیهاي محلی،  محیطی، سازگاري مانند کیفیت زیست

وهایی یکی از الگ. گذاري کرد غیره را با استفاده از تحلیل آماري قیمت
نها مورد آي کیفی محصوالت بر قیمت ها ویژگی تأثیرکه براي بررسی 
از ایـن   .است) HPM(کیفی  گذاري گیرد روش قیمت استفاده قرار می

رو دسترسی به برآوردهاي پولی دقیق در مورد تمایل افراد به پرداخت 
آمیز چنین  ها جهت بکارگیري موفقیت کش پول براي کاهش خطر آفت

از ایـن رو در  ). Beach & Carlson 1993(ی الزم اسـت  های سیاست
محیطی و فنی  زیست عوامل کیفی تأثیر این مطالعه به منظور بررسی

 کاهش میکروارگانیزم(هاي هرز شامل آلودگی آب، آلودگی خاك  علف

هاي هرز بـر   ، تهدید سالمت انسان و نوع علف)هاي موجود در خاك
، و در واقـع  )هـا  کش علفقیمت ( ها کش تمایل به پرداخت براي علف
ــف  ــد عل ــراي تولی ــا محــیط  کــش حرکــت ب زیســت  هــاي همســو ب

بر میزان تمایل ها  از آن یکهر  تأثیرو میزان ) ٢هاي زیستی کش علف(
گـذاري کیفـی    از الگوي قیمـت  کار استان به پرداخت کشاورزان گندم

  . استفاده شده است
  

  ها مواد و روش
بـا   .ده از روش پیمایشی انجام شـد این تحقیق با استفا -ها داده

ــه  ــتفاده از روش نمون ــره   اس ــاده و به ــادفی س ــري تص ــري از  گی گی
کـار   از کشـاورزان گنـدم   نفـر  180تعـداد   Cochran  (1963)رابطـه 

حیدریـه در   جام و تربـت  هاي مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت شهرستان
                                                        
1- Shadow price 
2- Bioherbicide 

سـپس اطالعـات مـورد نیـاز از طریـق       .انتخـاب شـدند   1387سال 
با توجه بـه ماهیـت   . تکمیل شد شنامه و انجام مصاحبه حضوريپرس

گانه پیشنهادي براي شـرایط   5به سناریوهاي این مطالعه و نیز توجه 
مشـاهده مـورد    900، در نهایـت اطالعـات   )1جدول (محیطی  زیست

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
گیـري میـزان تمایـل بـه پرداخـت       ر این مطالعـه بـراي انـدازه    د

زیسـت   هـاي سـازگار بـا محـیط     کش ان براي استفاده از علفکشاورز
 1مورد اسـتفاده در مـزارع گنـدم در قالـب جـدول      ) کش قیمت علف(

هـر سـناریو مربـوط بـه     (سناریوي متفاوت  5استفاده شده که در آن 
هاي  گذاري مشخص بر گزینهتأثیري ها ویژگیکش با  بکارگیري علف

هاي آلودگی آب، آلودگی  مؤلفهبراي  سناریودر هر . لحاظ شد) مختلف
گذاري تأثیرخاك و تهدید سالمت انسان درصدهاي متفاوتی از درجه 

. هـا در نظـر گرفتـه شـد     کـش  کش بر کاهش اثرات منفی علف علف
محیطی  کشاورزان در هر سناریو با توجه به کاهش اثرات منفی زیست
ها  کش فمربوط به آن سناریو قیمتی را براي خرید هر لیتر این نوع عل

بطور مثال در رابطه با سناریوي پنج از کشاورزان سوال . اند بیان نموده
% 80کشی وجود داشته باشد که مصرف آن بـه کـاهش    شد اگر علف

ــاهش   ــودگی آب، ک ــدي آل ــاك و  % 80درص ــودگی خ ــدي آل درص
درصدي تهدید سالمت انسان منجر شود، آنگاه میـانگین  % 90کاهش

زیسـت   کش همسو با محیط ر لیتر علفتمایل به پرداخت شما براي ه
  ).Nemati, 2009( چقدر خواهد بود

هـاي بخـش    هاي اصـلی در سیاسـت   زیست یکی از مؤلفه محیط
  هـاي دیگـر در حـوزه اقتصـاد،     کشاورزي بوده و بسـیاري از مؤلفـه  
بخش کشاورزي را تحـت  ) مزرعه(کارکردها و رفتارها در سطح خرد 

ل مهمترین عامـل و پـیش نیـاز هـر     به همین دلی. دهد قرار می تأثیر
 & Hoseini( زیست خواهد بود فعالیت کالن، سازگاري آن با محیط

Ghorbani, 2005 .(اي است که عالوه  زیست به اندازه اهمیت محیط
هــا و  ریــزي بــر توجــه جهــانی بــه آن، در بســیاري از برنامــه     

بـا  . هاي بخشی نیز به عنوان اولویت مطرح شده اسـت  گزاري سیاست
زیست و همچنین ضرورت نیل به  وجه به جایگاه درخور توجه محیطت

زیسـت امـري ضـروري بـه نظـر       اهداف توسعه پایدار، حفاظت محیط
زیست به عنوان یک راهکار،  گذاري محیط در این راستا ارزش. رسد می

 هاي حفاظت از منابع طبیعی و محـیط  گزاري بسزایی در سیاست تأثیر

هاي مختلفی بـراي   روش). Ghorbani & Zare, 2008(زیست دارد 
زیسـت وجـود دارد و بـر اسـاس نـوع بـازاري کـه         ارزشگذاري محیط

بنـدي   طبقـه    شـوند  گـذاري مـی   محیطی در آن ارزش کاالهاي زیست
 .گیرد صورت می

 
 



  ها کش براي کاهش اثرات منفی علف تمایل به پرداخت کشاورزان بررسی - 1جدول 
Table 1 – Investigation of farmers willingness to pay for reducing the negative effects of herbicides 

   اثرات
Effects  

  )Scenarios(سناریوها 
 1سناریوي 

Scenario 
1  

  2 سناریوي
Scenario 

2  

  3سناریوي
Scenario 

3 

  4سناریوي
Scenario 

4 

  5سناریوي 
Scenario 

5 
  آلودگی آب

 Water pollution  20% 30% 50% 70% 80% 

 Contamination of soil (soil -)هاي خاك میکروارگانیزم( آلودگی خاك 
Microorganism) 

10% 30% 50% 70% 80% 

   – تهدید سالمت انسان
Threaten human health  50% 70% 80% 80% 90% 

  -)ریال در لیتر(متوسط تمایل به پرداخت 
)1-Rial LAverage willingness to pay (  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 

  
ــت   ــاي ارزش رهیاف ــت  ه ــرات زیس ــذاري اث ــامل   گ ــی ش محیط

ــر بــازار، رهیافــت رهیافــت ــازار جــایگزین هــاي مبتنــی ب و  ١هــاي ب
هـاي بـازار    یکـی از رهیافـت  . باشـد  مـی  ٢هاي بـازار فرضـی   رهیافت

. باشد گذاري کیفی می جایگزین، رهیافت ارزش ملک یا رهیافت قیمت
ي بـرآورد قیمـت ضـمنی    توانـد بـرا   گـذاري کیفـی مـی    روش قیمت

گذاري کیفی  قیمت. محیطی مورد استفاده قرار گیرد ي زیستها ویژگی
کنـد ارزش یـک خــدمت    تـالش مـی   )٣گـذاري قیمـت کیفـی    ارزش(

قابـل   )٤ویژگـی (اي  محیطـی غیربـازاري را بـه عنـوان مولفـه      زیست
 ,Anderson)گیـري نمایـد    گیري از یک کاالي بازاري انـدازه  اندازه

دارد بوسـیله   هـا  ویژگـی الگو که ریشه در نظریـه ارزش  این . (1993
Lancaster (1966)    بیان شده است و بر مطلوبیتی که یـک فـرد از

. باشـد  آورد، متکـی مـی   ي آن بدست میها ویژگییک کاال بر اساس 
محیطی باشـد،   ي زیستها ویژگیمشتمل بر  ها ویژگیزمانی که این 

ه پرداخـت افـراد بـراي یـک     سازي تمایل ب گذاري کیفی با الگو قیمت
کنـد تـا    ي آن، تـالش مـی  ها ویژگیکاالي خاص به عنوان تابعی از 

محیطی را بر مطلوبیت  اثرات تغییرات موجود در جریان خدمت زیست
این تحلیل بـا اسـتفاده از الگوهـاي آمـاري انجـام      . افراد بررسی کند

گـذاري عبـارت از    تـرین کاربردهـاي روش قیمـت    معمـول . شـود  می
محیطی مجاور  ي زیستها ویژگیخراج رابطه میان ارزش ملک و است
به عنوان مثال کیفیت هوا، سطح آلودگی، دسترسی بـه امکانـات   (آن 

گـذاري   باشد به طوري که روش قیمت می) تفریحی و تسهیالت ویژه
 ,World Bank(کیفی به عنوان رهیافت ارزش ملک معروف اسـت  

1998.(  
کش تولیـدي و بـه نـوعی     علف در این مطالعه فرض شده ارزش

                                                        
1- Surrogate market approach. 
2- Hypothetical market approach. 
3- Hedonic price valuation. 
4- Attribute or characteristic. 

) زیسـت  سازگاري با محیط(ي کیفی آن ها ویژگیتقاضا براي آن، به 
را  هـا  ویژگـی بنابراین، الگوي اقتصادي که بتوانـد ایـن   . وابسته باشد

تابع قیمت گذاري کیفی . گذاري کیفی است لحاظ نماید، الگوي قیمت
صـفات  عبارت از رگرسیون قیمت قابل مشاهده یـک کـاال بـر روي    

گـذاري   به عبـارت دیگـر قیمـت   ). Lucas, 1975(باشد  کیفی آن می
ي کاالهـا را نسـبت بـه    ها ویژگیهاي ضمنی صفات یا  کیفی، قیمت

توان گفت الگوي تقاضا براي  بنابراین می. گیرد قیمت کاالها در بر می
یک محصول یا نهاده را به صورت تابعی از خصوصـیات آن در نظـر   

  .گیرد می
مثالً گندم تولیـد   (Y)با بنگاهی که تنها یک محصول  در ارتباط

  :ممکن است به صورت زیر تعریف گردد Yنماید، تابع تولید براي  می
)(ZfY            )1       (  

در اینجا یکی از این (ها  برداري از خصوصیات نهاده Zکه در آن 
که بنگاه سـودش را  گردد  فرض می. باشد می) کش است ها علف نهاده

  :نماید یعنی ماکزیمم می
WXZfP  )(.     )2(  

بـه ترتیـب    Xو  Wقیمت محصول، در حـالی کـه    Pکه در آن 
شرط مرتبه اول براي . باشند ها می ها و مقادیر نهاده بردارهایی از قیمت

  :ماکزیمم کردن سود عبارت است از

0.
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 امین ویژگـی را  jارزش نهایی jT. است .

مسـاوي بـا    iنهاده  نماید که قیمت بیان می 4رابطه . نماید بیان می
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مجموع ارزش نهایی ضمنی هر ویژگـی ضـرب در بـازده نهـایی آن     
گذاري کیفی را  تابع قیمت 4رابطه . باشد می iویژگی نسبت به نهاده 

تواند براي تعیین اثرات  هاي مناسب، این تابع می با داده. دهد نشان می
ات فیزیکی بر روي قیمت نهاده و به تبع آن تقاضا براي تغییر خصوصی

)(هـا  ویژگینهاده و در حقیقت براي تعیین ارزش نهایی ضمنی  JT 
 .برآورد گردد

گذاري کیفی صـورت   مطالعات متعددي در رابطه با تحلیل قیمت
ها فرم تابعی ثـابتی بکـار گرفتـه     پذیرفته است اما در هیچ یک از آن

بندي از این مطالعات مشخص گردید که اکثر  در یک جمع. نشده است
 ,Ghorbani( انـد  محققین از دو فرم خطی و لگاریتمی استفاده نموده

بنابراین در مطالعه حاضر تالش شده است تا از بهترین فـرم  ). 1997
تابع و تصریح درست آن به منظور بررسی میزان حساسیت متغیرهاي 

هـاي   کـش  یل به پرداخت کشـاورزان بـراي علـف   کیفی بر میزان تما
به همین منظور با توجه به بررسی . زیست استفاده شود همسو با محیط

هاي نیکویی بـرازش و   دو الگوي خطی و لگاریتمی و بررسی شاخص
از الگوي رگرسیونی لگـاریتمی   سازگاري عالئم متغیرها با تئوري، نیز 

یرهـاي کیفـی بـر قیمـت     گـذاري متغ تأثیربراي دستیابی بـه میـزان   
متغیرهاي مستقل کیفی در این مطالعه شامل . ها استفاده شد کش علف

هـا   کـش  گذار بر قیمت علـف تأثیرمحیطی  دو بخش متغیرهاي زیست
کــاهش (نظیــر کــاهش آلــودگی آب، کــاهش آلــودگی خــاك      

هاي خاك، کاهش تهدیـد سـالمت انسـان و نگرشـی      میکروارگانیزم
اورزان از اثـرات نـامطلوب ناشـی از    شامل متغیر شاخص آگاهی کشـ 

هـرز شـامل    هاي مـرتبط بـا نـوع علـف     ها و ویژگی کش مصرف علف
هـاي هـرز    ساله بودن و چندساله بـودن علـف   متغیرهاي مجازي یک

شاخص آگاهی از اثرات منفی ناشی از در الگوي برآورد شده، . باشد می
سبت به ها، میزان آگاهی کشاورزان مورد مطالعه را ن کش مصرف علف

هـاي زیسـتی نشـان     ها بر روي مولفـه  کش اثرات منفی مصرف علف
هاي همسو بـا   کش تواند بر روي قیمت علف این شاخص می. دهد می

 تـأثیر هـاي هـرز    زیست و کشاورزي پایدار براي مدیریت علف محیط
به منظور تشکیل این شاخص ابتدا پـنج گزینـه در   . مثبت داشته باشد

هـاي   ها براي مدیریت علف کش ات مصرف علفرابطه با آگاهی از اثر
ها  این سوال. هاي زیستی مورد سنجش قرار گرفت هرز بر روي مولفه

هـا بـر    کش استفاده علف تأثیرکننده اطالعاتی راجع به آگاهی از  بازگو
هاي خاك، استفاده بهینـه   روي فرسایش خاك، کاهش میکروارگانیزم

و تهدیـد سـالمت انسـان    زیسـت   از آب، آلودگی آب، آلودگی محـیط 
هاي داده شده به هر یـک از سـواالت در حکـم     سپس پاسخ. باشد می

یک شاخص جزئی در نظر گرفته شد و در نهایت شاخص کلی آگاهی 
ها از رابطه زیـر   کش زیست محیطی کشاورز نسبت به آثار منفی علف

  .)Ghorbani et al., 2007( بدست آمد

 )5(                            
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شاخص آگاهی زیست محیطی نسبت به آثار منفی  EAI١که در آن، 
کد نسبت داده شده به مطلوبترین پاسخ ممکـن در   iSها،  کش علف

 iکد نسبت داده شده به پاسخ کشاورز در مورد سـوال   imهر سوال، 
در شاخص کلی ) هاي جزئی شاخص(مطرح شده  تعداد سواالت nام و 
محیطی هر چقدر به یک نزدیکتر شود  شاخص آگاهی زیست .باشد می

ها بیشتر  کش محیطی علف میزان آگاهی کشاورزان از آثار سوء زیست
الگوي لگاریتمی استفاده شده در این مطالعه بصورت زیـر   .خواهد شد

 :باشد می
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، تمایل به پرداخـت بـراي یـک لیتـر از     )متغیر وابسته(Pدر آن که 
کـش در نظـر    ها است که به عنوان شاخصی از  قیمت علف کش علف

هاي  گذاري بر مولفهتأثیرگرفته شده است و مقدار آن بر حسب درجه 
صـفات  (متغیرهـاي مسـتقل   iXو  iD. زیستی متفاوت خواهد بود

کـش را نشـان    گـذاري در قیمـت علـف   تأثیرهستند که میزان ) کیفی
جملـه اخـالل    iu. ها اشاره شده است به آن 2دهند که در جدول  می

پارامترهاي رگرسیون  iو iجمله ثابت رگرسیون و  تصادفی،
  .باشند که باید برآورد شوند می

گیري از روش حداقل  الگوي رگرسیون لگاریتمی مورد نظر با بهره
هاي تشخیصـی از قبیـل    آزمون. برآورد شد) OLS(٢مربعات معمولی 

2R ،2R،   آمارهt ،F هـا از قبیـل بررسـی     نو انجام برخی از آزمو
شکل تبعی الگو، نرمال بودن جمالت اخالل، خود همبستگی سریالی 

 Microfitافـزاري  و آزمون واریانس ناهمسانی با استفاده از بسته نرم
  .مورد بررسی قرار گرفت  4.0

 
  نتایج و بحث

محیطی، نگرشی و  ي زیستها ویژگیمیانگین  3 اطالعات جدول 
بر اسـاس اطالعـات    .دهد هرز را نشان میهاي  ي فنی علفها ویژگی

هاي  ساله و چندساله بودن علف این جدول، میانگین متغیر مجازي یک
درصـد از   31و  69دهد به ترتیب در  کاران نشان می هرز مزارع گندم

ساله و چندساله  هاي هرز یک مزارع گندم کشاورزان نمونه استان علف
ساله در مزارع گندم به  هرز یکهاي  بنابراین فراوانی علف. وجود دارد

میانگین شاخص آگاهی . هاي هرز چندساله است مراتب بیشتر از علف
ها برابـر   کش محیطی مصرف علف کشاورزان نمونه از آثار سوء زیست

                                                        
1- Environmental awareness Index (EAI). 
2- Ordinary Least Square (OLS). 



  1388، سال 1 ، شماره1بوم شناسی کشاورزي، جلد  نشریه     96

دهـد کشـاورزان    مقدار عددي این شاخص نشـان مـی  . باشد می 83/0
محیطی  مورد مطالعه از آگاهی باالیی نسبت به اثرات نامطلوب زیست

 .ها برخوردار هستند کش مصرف علف
کننده  نتایج مربوط به الگوي لگاریتمی بررسی عوامل کیفی تعیین

ــا مولفــه کــش قیمــت علــف محیطــی  هــاي زیســت هــاي ســازگار ب

زیست یـا بـا حـداقل آثـار نـامطلوب       هاي همسو با محیط کش علف(
 خصوصیات 1هاي ضمنی ، به عبارت دیگر برآورد قیمت )محیطی زیست

قیمـت  . ارائه شده اسـت  4در جدول  ها کش کیفی موثر بر قیمت علف
ها را در ازاي یک واحد تغییـر   کش ضمنی، میزان تغییر در قیمت علف

 .دهد ي مرتبط به آن نشان میها ویژگیدر 
  

  ها کش قیمت علف  گذار در تعیینتأثیرالگوي لگاریتمی  متغیرهاي - 2جدول ١
Table 2 - Logarithmic model variables in determining effective herbicide price 

  )Described( - توصیف  )Variables( -متغیرها
  –واحد سنجش 

)Unit 

Measurement(  
 - محیطی ي زیستها ویژگی

)Environmental 

characteristics(: 
    

   –کاهش آلودگی آب 
)Reduce water pollution( :)1X(  

   - کش آلودگی آب ناشی از بکارگیري علفکاهش 
)Reduce water pollution due to herbicide application(  درصد- )Percent(  

   -کاهش آلودگی خاك
)Reduce soil contamination(: 

)2X(  

  -کش هاي خاك  ناشی از بکارگیري علف جلوگیري از کاهش میکروارگانیزم
)of soil due to reduced Microorganism herbicide applicationPrevention (  درصد- )Percent(  

   -کاهش تهدید سالمت انسان
)Reduce the threat to human 

health:( )3X(  

  -کش کاهش تهدید سالمت انسان ناشی از بکارگیري علف
 )herbicide application Reduce the threat to human health due to(  درصد- )Percent(  

  -ي نگرشیها ویژگی
 )Reviewing characteristics(:      

 - محیطی کشاورز شاخص آگاهی زیست
)Environmental awareness 

Index:( )4X(  

از شاخصی مرکب (ها در مزرعه  کش شاخص آگاهی کشاورزان از اثرات منفی ناشی ازمصرف علف
، آلودگی آب، استفاده بهینه از آب، آلودگی محیط )ها کاهش میکروارگانیزم  فرسایش،(آلودگی خاك 

  -)زیست و تهدید سالمت انسان
herbicide in field awareness Index of farmers of adverse effects of 

s), smMicroorganiComposite indicator of soil pollution (erosion, reducing (
contamination of water, optimum use of water, environmental pollution and 

human health threat)  

  )Number(-عدد

 -هاي هرز ي علفها ویژگی
)Specifications weed(:      

 -هاي هرز مزارع گندم ساله بودن علف یک
)Wheat fieldsweeds of  annual( 

)1D(  
  0= و سایر 1= بلی  )dummy variable( -متغیر مجازي

)yes=1 , other=0(   

 –هاي هرز مزارع گندم  چندساله بودن علف
)Wheat perennial weeds of 

fields:( )2D(  
  0= و سایر 1= بلی  )dummy variable(  -متغیر مجازي

)yes=1 , other=0(   

  
 

                                                        
1- Implicit prices. 
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  ي نمونه ها ویژگیخی از بر میانگین - 3جدول 
Table 3 - Mean characteristics of some sample  

  )Variables(متغیرها  (Average)میانگین 
  :)Environmental characteristics( محیطی ي زیستها ویژگی  

  )درصد(کاهش در آلودگی آب   50
 (percent) Reduce water pollution 

   )درصد(کاهش آلودگی خاك  48
(percent)  educe soil contaminationR   

  )درصد(کاهش تهدید سالمت انسان  74
 (percent) Reduce the threat to human health 

  :)Reviewing characteristics( ي نگرشیها ویژگی 

   )عدد(محیطی کشاورز  شاخص آگاهی زیست  0.83
Environmental awareness Index (Number) 

  :)Specifications weed( هاي هرز علفي ها ویژگی  

   -)متغیر مجازي(هاي هرز مزارع گندم  ساله بودن علف یک 0.69
)dummy variable( Wheat fieldsweeds of  annual  

  -)متغیر مجازي(هاي هرز مزارع گندم  چندساله بودن علف  0.31
  )dummy variable( Wheat fieldsperennial weeds of   

  
س اطالعات این جدول، متغیرهاي کیفی کـاهش آلـودگی   بر اسا

) ساله بودن یک(هاي هرز  آب، کاهش تهدید سالمت انسان، نوع علف
هـا در الگـوي    کـش  و نیز شاخص آگاهی کشاورزان از آثار منفی علف

داري بـر تمایـل بـه     مثبـت معنـی   تـأثیر رگرسیون برآورد شده داراي 
زیست و  ي همسو با محیطها کش پرداخت کشاورزان براي قیمت علف

سایر متغیرها از جمله کـاهش آلـودگی خـاك    . کشاورزي پایدار دارند
هاي  ساله بودن علف ، چند)هاي موجود درخاك کاهش میکروارگانیزم(

گذاري تأثیرمعنی هستند اما این به معنی عدم  هرز به لحاظ آماري بی
صـل از  همچنـین نتـایج حا  . باشد ها نمی کش آنها بر روي قیمت علف

دهد کـه عالمـت ضـرایب تمـامی      برآورد الگوي رگرسیونی نشان می
ضریب متغیر . متغیرها مطابق انتظار و به لحاظ منطقی پذیرفتنی است

 202/0کاهش آلودگی آب در الگوي رگرسـیونی بـرآورد شـده برابـر     
دهد که اوالً ویژگی کاهش آلودگی آب ناشی از  باشد که نشان می می

 تأثیرکش  زیست بر قیمت علف همسو با محیطهاي  کش مصرف علف
کش  قیمت علف 202/0مثبت دارد و ثانیاً ارزش پولی این متغیر برابر 

هزار ریـال   100کش  به عنوان مثال اگر قیمت هر لیتر علف. باشد می
کش برابر  فرض شود، سهم ویژگی کاهش آلودگی آب در قیمت علف

کـاهش  (لـودگی خـاك   متغیـر کـاهش آ  . هزار ریال خواهد بود 2/20
مثبت، ولی به لحـاظ   تأثیرداراي ) هاي موجود در خاك میکروارگانیزم

نشان ) 036/0(ضریب مربوط به این متغیر . معنی بوده است آماري بی
 تـأثیر کـش   دهد که ویژگی کاهش آلودگی خاك در قیمـت علـف   می

کشـی کـه داراي    در واقع کشاورزان نمونه بـراي علـف  . چندانی ندارد
هـاي   افزایش میکروارگانیزم(رین درصد کاهش در آلودگی خاك باالت

باشـد و کمتـرین آلـودگی را در خـاك ایجـاد       مـی ) موجـود در خـاك  
نماید، تمایل به پرداخت باالتري براي خرید آن خواهند داشت، اما  می

دلیـل اصـلی   . کش بسیار پایین است آن در قیمت علف) سهم(میزان 
کش به عدم درك ملموس اثر آن  علف سهم پایین این مولفه از قیمت

یی تمایـل بـه   هـا  ویژگیبه عبارت دیگر کشاورزان براي . گردد بر می
به عنوان . پرداخت باالتري داشته که در عمل نتایج آن را لمس نمایند

کش بر سالمت را بطور مستقیم  مثال کشاورزان آلودگی آب و اثر علف
کش بر کاهش نرخ بقاء  کنند این در حالی است که اثر علف درك می

متغیر کیفی مربـوط بـه   . شود هاي خاك کمتر درك می میکروارگانیزم
) درصد 5در سطح (دار  مثبت و معنی تأثیرتهدید سالمت انسان داراي 

دهد که اوالً مؤلفه کاهش  کش بوده و در واقع نشان می بر قیمت علف
 تأثیرا ه کش ها بر قیمت علف کش تهدید سالمت انسان مربوط به علف

کش  قیمت علف 568/0مثبت دارد و ثانیاً ارزش پولی این متغیر برابر 
را در بـین سـایر متغیرهـا بـر روي قیمـت       تـأثیر است که بیشـترین  

این ضریب به لحاظ تطابق با رفتار کشاورزان . باشد کش دارا می علف
در واقـع الگوبنـدي رفتـار اقتصـادي     . در عالم واقعیت منطقـی اسـت  

کشـی وجـود داشـته باشـد کـه       دهـد اگـر علـف    شان میکشاورزان ن
هاي هرز، به کاهش تهدید سالمت  بکارگیري آن براي مدیریت علف

انسان منجر شود آنگاه میزان تمایل به پرداخت کشاورزان بـراي هـر   
بنـابراین در تولیـد   . کش نیـز افـزایش خواهـد یافـت     لیتر از آن علف

پایدار باید بـه ایـن    زیست و کشاورزي هاي همسو با محیط کش علف
اي  کـش بـه انـدازه    مؤلفه توجه جدي شود زیرا وزن این مؤلفه از علف

هـاي تولیـدي    کـش  درصد قیمت علـف  57است که به تنهایی حدود 
شـاخص آگـاهی   . گیـرد  کش را در بر می هاي تولید علف توسط بنگاه

کـش   کشاورزان نیز جزء متغیرهایی است که رابطه آن با قیمت علـف 
دهد هر چه آگـاهی کشـاورزان از    در واقع نشان می. باشد میمستقیم 

هـاي   که داراي آثار منفی بـر مولفـه  (هاي رایج  کش اثرات منفی علف
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افـزایش یابـد، ترجیحـات کشـاورزان بـه مصـرف       ) باشند زیستی می
زیست بیشتر شده و قیمت بـاالتري را   هاي همسو با محیط کش علف

دهد که  وط به این متغیر نشان میضریب مرب. پردازند نیز براي آن می
درصد افزایش در شاخص آگاهی کشـاورزان از اثـرات    10به ازاي هر 

هـاي   کـش  هاي رایج، قیمت علـف  کش محیطی علف نامطلوب زیست
درصد افزایش خواهـد   8/10زیست و کشاورزي پایدار  همسو با محیط

ریابی توان نتیجه گرفت که براي بازا با توجه به این ضریب می. یافت
زیست و کشاورزي پایـدار بایـد درجـه     هاي همسو با محیط کش علف

هاي رایج و مزایاي  کش آگاهی کشاورزان نسبت به آثار نامطلوب علف
متغیـر مجـازي   . زیسـت را ارتقـاء داد   هاي همسو با محـیط  کش علف
هاي هرز داراي رابطه مستقیم و مثبت بـا قیمـت    ساله بودن علف یک
ضریب مربوط به ایـن  . باشد زیست می محیط هاي همسو با کش علف

ساله در مزارع گندم  هاي هرز یک دهد که هر چه علف متغیر نشان می
هـاي همسـو بـا     کش کار بیشتر باشد، کشاورزان علف کشاورزان گندم

هاي بـاالتري را بـراي آن    زیست را بیشتر ترجیح داده و قیمت محیط
یر بـازگو کننـده آن اسـت    مقدار ضریب مربوط به این متغ. پردازند می

ضریب متغیر چندساله . باشد واحد می 083/0قیمت ضمنی این صفت، 
هاي هرز در مزارع گندم کشاورزان نمونه در استان، اگرچه  بودن علف

دهد که هر  دار نشده است اما مقدار آن نشان می به لحاظ آماري معنی
کار بیشـتر   هاي هرز چندساله در مزارع کشاورزان گندم چه تراکم علف

هاي همسـو بـا    کش باشد، میزان پرداختی کشاورزان براي خرید علف
شاید ایـن رفتـار کشـاورزان مـورد     . کند زیست کاهش پیدا می محیط

زیست نسبت  هاي همسو با محیط کش مطالعه بدان دلیل باشد که علف

هـاي   هـاي رایـج اگرچـه آثـار منفـی انـدکی بـر مولفـه         کش به علف
هـاي هـرز    ها براي کنترل علـف  اما اثربخشی آنمحیطی دارند  زیست

  . باشد هاي رایج اندك می کش چندساله نسبت به علف
)(مقدار ضریب تعیین 2R درصـد از   15/49دهـد کـه    نشان می
) زیسـت  هاي همسو با محـیط  کش قیمت علف(تغییرات متغیر وابسته 

ی آب، کـاهش  نظیر کـاهش آلـودگ  ) کیفی(توسط متغیرهاي مستقل 
تهدیـد ســالمت انســان، شــاخص آگــاهی کشــاورزان از آثــار منفــی  

هـاي هـرز توجیـه     ساله بـودن علـف   ها و متغیر مجازي یک کش علف
کـش توسـط متغیرهـاي     درصد دیگر قیمت علـف  51حدود . گردد می

هاي هرز، نوع آن بـه لحـاظ جـذب     دیگر مانند اثربخشی آن بر علف
و ) هـاي هـرز   اثرگذاري بـر علـف   نحوه عمل و(هاي هرز  توسط علف

یی از هـا  ویژگـی نتیجه این که . شود که منطقی است غیره توجیه می
هـاي   زیسـت کـه مبتنـی بـر مولفـه      هاي همسو بـا محـیط   کش علف

محیطـی   محیطی، آگاهی کشـاورزان از آثـار نـامطلوب زیسـت     زیست
 49هاي هرز باشـد، حـدود    ساله بودن علف ها و ویژگی یک کش علف

. نمایـد  ها را توجیه مـی  کش تغییرات قیمت این گروه از علف درصد از
. دهد دار بودن رگرسیون را مورد تأیید قرار می نیز معنی F مقدار آماره

درصد فرضیه صفر مبنی  5دهد که در سطح  نیز نشان می 2آزمون 
 2همچنین آزمون . شود یبر عدم وجود شکل تبعی غلط پذیرفته م

دهد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی در  نشان می
  .شود درصد پذیرفته می 5سطح 

  
  زیست هاي همسو با محیط کش گذاري علف برآورد الگوي قیمت نتایج - 4جدول 

Table 4 - Results estimated by pricing model of herbicides compatible with environment 
 Variable Name - نام متغیر  Coefficients - ضرایب  tآماره 

 جزء عرض از مبدأ  9.363 30.63*
  Reduce water pollution - کاهش آلودگی آب 0.202  1.66***

0.625ns  0.036  کاهش آلودگی خاك- Reduce soil contamination 
   -انسانکاهش تهدید سالمت   0.568  2.424*

Reduce the threat to human health 
   -ها کش شاخص آگاهی کشاورزان از آثار منفی علف  0.108  4.369*

herbicideawareness Index of farmers of adverse effects of  
  annual weeds -هاي هرز ساله بودن علف یک  0.083  3.252*

-0.756ns  0.008- هاي هرز چندساله بودن علف- perennial weeds 
R-squares                            0.4915                                      Adjusted R-squared   0.4880             

F-statistic                          143.85* 

Functional Form 2 (1)                0.337** 

Heteroscedasticity 2 (1)             0.366   ** 

  معنی بی  ns         درصد 10دار در سطح  معنی***     درصد    5دار در سطح  معنی**   درصد 1 دار در سطح معنی*
Significant Nonns   vel of 10 percentSignificant le***Significant level of 5 percent   **    Significant level of 1 percent* 
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توان پیشـنهادات زیـر را    هاي مطالعه می بنابراین با توجه به یافته

  .ارائه داد
مقدار عددي ضرایب متغیرهـاي کیفـی بـر قیمـت     به با توجه  -
زیسـت، و ایـن کـه بـاالترین ضـریب       هاي همسو با محیط کش علف

هاي  شود که بنگاه شنهاد میباشد پی مربوط به تهدید سالمت انسان می
هایی را تولید نمایند کـه اوالً داراي   کش ها، علف کش کننده علف تولید

ثانیاً بر  .باشد) کشاورز(نامطلوب بر روي سالمت انسان  تأثیرکمترین 
نتایج ایـن بخـش از   . چندانی نداشته باشند تأثیرروي آلودگی آب نیز 

 Fernandez-Cornejo & Jans (1995)مطالعه با نتایج دو مطالعـه  
مطابقت دارد زیرا به ترتیب در مطالعه  Beach & Carlson (1993)و

گذاري کیفی استفاده شده است متغییر درجه  ها که از الگوي قیمت آن
منفی داشته است  تأثیرکش  دار و بر قیمت آفت کش معنی سمیت آفت

 و در واقع نشان دهنده این بوده است کـه هـر چقـدر درجـه سـمیت     
منفی خواهد داشت و در  تأثیرها بیشتر شود بر سالمت انسان  کش آفت

شـود، عـالوه بـر آن     کـش مـی   نهایت منجر به کاهش قیمـت آفـت  
ها نیز کیفیت آب را مورد توجـه   کش کشاورزان در هنگام انتخاب آفت

  .اند قرار داده
بــا توجــه بــه ایــن کــه آگــاهی کشــاورزان از آثــار نــامطلوب  -
هاي کنونی منجر بـه افـزایش تقاضـا بـراي      کش محیطی علف زیست

زیسـت از سـوي کشـاورزان     هاي سازگار بـا محـیط   کش مصرف علف
گردد که از طریـق ارائـه خـدمات ترویجـی      خواهد شد، لذا توصیه می

هاي کافی به کشاورزان داده شود تا ضمن ایجاد افزایش تقاضا  آگاهی
ابی مناسب، تمایل به ها و ایجاد نظام بازاری کش براي این نوع از علف

  .ها نیز افزایش یابد کش پرداخت بیشتر براي این نوع علف

هاي هـرز، تعیـین    هاي هرز، اندازه نسبی علف اگرچه نوع علف -
ها، رطوبت خاك و نوع خاك بر کارآمدي  کش بندي آفت مکان و زمان

گذارند اما نتایج اکثر  می تأثیرها از سوي کشاورزان  کش و انتخاب علف
اند کـه کشـاورزان    هاي زیستی نشان داده کش العات در حوزه علفمط

هاي هرز را کمتر مورد توجه قـرار داده و   عمدتاً کارآمدي کنترل علف
و ) کاربر(کنند که براي سالمت کشاورز  هایی را انتخاب می کش علف

از ایـن رو بـراي درك بهتـر و    . کیفیت آب ضرر کمتري داشته باشـد 
ها، اطالع از اینکه کدام خصوصیات بر کیفیـت   کش تر بازار آفت کامل

گذارند از سوي کشاورزان امري ضروري اسـت کـه    می تأثیرمحصول 
ها و هم خود کشاورزان به  کش کننده علف هاي تولید بایستی هم بنگاه

  . تري داشته باشند ها توجه جدي کش ي کیفی علفها ویژگی
هاي همسـو بـا    کش ها براي علف با توجه به تمایل به پرداخت -
شـود سیاسـت پرداخـت     زیست و کشاورزي پایدار، پیشنهاد می محیط

هـاي کـم    کش هاي پر خطر به علف کش یارانه هدفمند شده و از علف
  .   زیست انتقال یابد خطر و همسو با محیط

 ،انجام شـده  يها یبر اساس بررسنکته حائز اهمیت این است که 
گذاري صورت گرفته است اما  متاگرچه مطالعات مختلفی در حوزه قی

ها و  کش گذاري کاالهاي زیست محیطی بویژه آفت در ارتباط با قیمت
هـاي کیفـی    ها مطالعات اندکی وجود دارد که صرفاً به جنبه کش علف

ها نظیر درجه سـمیت و درجـه آلـودگی آب     کش زیست محیطی آفت
گـذار بـر قیمـت    تأثیرپرداخته شـده اسـت و بـه نقـش عوامـل فنـی       

ج ینتـا برخـی از   اي نشده است از ایـن رو  گونه اشاره ها هیچ کش لفع
قابل  ها کش گران در ارتباط با علفین مطالعه با مطالعات دیحاصل از ا
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Pricing of environmental friendly herbicides appropriate for sustainable 
agriculture, A case study: wheat farmers in Khorasan Razavi province 

 

M. Ghorbani*, A. Nemati and R. Ghorbani1 

 
Abstract 

Awareness of wheat farmers’ personal preferences towards environmental issues and weed types is 
important in pricing bioherbicides for sustainable weed management and could consequently be a 
fundamental guide to agricultural authorities and policy-makers. In the present study, a survey was 
carried out by using data collected from 180 wheat farmers of Korasan Razavi province during 2008, 
together with hedonic pricing method. The role of environmental qualitative factors and weed type on 
pricing environmental-friendly herbicides on the basis of “willingness to pay” was studied.  Results 
from the estimation of hedonic pricing method indicated that reduction of water pollution, human 
health risk, farmers information about negative effects of chemical herbicides and the virtual variable 
of weed type had significant effects on pricing environmental friendly herbicides. Variables of soil 
pollution and weed perenniality had no significant effects on pricing herbicide applicable to 
sustainable agricultural systems. Based on the results of this study, possibilities of using bioherbicide 
or less pollutant herbicides and also the rate of farmers willingness to pay for alternatives in the region 
are important factors recommended for additional studies. 
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