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  چکیده

گـذاري مشـروط و   محیطی آب آلوده با استفاده از رهیافـت ارزش زان براي کاهش اثرات سوء زیستهدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاور
گیـري تصـادفی   پرسشنامه به روش نمونـه  100براي دستیابی به هدف مورد نظر تعداد . باشداي هکمن میگیري از مدل توبیت به روش دو مرحلهبهره

نتایج نشان داد که سن، شاخص موافقت بـا ورود  . آوري گردیدجمع 1392شهرستان مشهد در سال د رو کشف ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه
دار با اثرگذاري مثبت و جنسیت، کل سطح ، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی ساالنه متغیرهاي معنیرود  کشف فاضالب شهري و روستایی به رودخانه

دار با اثرگذاري منفی بر تصمیم به تمایل به مشـارکت مـالی   ستشوي خاك از جمله متغیرهاي معنیزیر کشت، شاخص موافقت با فواید جلوگیري از ش
همچنین سن، نوع فعالیت کشاورزي، محصوالت زیر کشت، کل میزان کود شیمیایی . محیطی آب آلوده هستندکشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیست
کارگیري عملیات حفاظتی  انداز خالص کشاورزي، وضعیت مالکیت زمین، تجربه بهرگذاري مثبت و پسدار با اثمصرفی ساالنه، از جمله متغیرهاي معنی

. محیطی آب آلـوده هسـتند  دار با اثرگذاري منفی بر میزان مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیستآب و خاك از جمله متغیرهاي معنی
. یابدمحیطی آب آلوده در هکتار در طول سناریوها افزایش میلی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیستنتایج همچنین نشان داد که میزان مشارکت ما

  .محیطی آب آلوده ارائه شده استهاي مطالعه، پیشنهادهایی براي کاهش اثرات سوء زیستبا توجه به یافته
  

  ، مدل توبیترود  کشف رودخانهگذاري مشروط، محیطی، ارزشآب آلوده، اثرات سوء زیست: هاي کلیديواژه
  

   1 مقدمه
افزون غـذا، امـري    توسعه کشاورزي براي پاسخگویی به نیاز روز

اما در کنار آن، پیامدهایی ناخواسـته و نـامطلوب   . ناپذیر استاجتناب
-دهند که نیازمند چـاره ها و محیط زیست رخ میبراي زندگی انسان
ن پیامدهاي نامطلوب توسعه تریاز جمله مهم. باشندجویی و اصالح می

 ,Ongley(هاي سـطحی و زیرزمینـی اسـت    کشاورزي، آلودگی آب

در ارتباط با منابع آالینده آب به ویژه در بخـش کشـاورزي   ). 2003
، ناصري و )Habibzadeh, 2005( زادهحبیب مطالعات متعددي توسط

 Faryabi et)، فاریابی و همکاران (Naseri et al., 2006)همکاران 

al., 2006)  و ناصري و علیجانی(Naseri & Alijani, 2007)   بـه

                                                        
دانشـگاه  دانشکده کشاورزي،  و استاددانشجوي کارشناسی ارشد به ترتیب  -2و  1

 فردوسی مشهد
 )Email: h.aghasafari@yahoo.com               :نویسنده مسئول -(*

، دشت )گلستان( سوترتیب در شمال دریاچه ارومیه، حوضه آبخیز قره
باغ ملک و دشت ایذه خوزستان انجام شده است که نتایج تحقیقـات  

دهد که بر اثر اسـتفاده از کـود و سـموم شـیمیایی در ایـن      نشان می
ها قابل گیريها و به ویژه نیترات در اندازهیونمناطق تغییرات سطح آن

   .باشدرؤیت می
هاي کشاورزي به منابع آب راه سموم و کودهاي شیمیایی از زمین

. شـود درصد علت آلودگی آب را شامل مـی  15کنند که حدود پیدا می
گذارند ولی در ثیر میأسموم کشاورزي به طور مستقیم بر کیفیت آب ت

ی وقتی این کودها به مقدار زیـاد وارد خـاك گـردد،    مورد کودهاي آل
ها و هاي خروجی و به طریق زهکشی وارد رودخانهمازاد آن توسط آب

هـا  ها باعث رشـد سـریع آن   ها شده و با تأمین غذاي جلبکیا دریاچه
اي اکسـیژن آب را مصـرف و باعـث    تجزیه این مواد سبزینه. شودمی

هـا  هاي ساکن بـا اجسـاد آن  آب مرگ موجودات آبزي شده و تدریجاً
-هاي هوازي آغاز مـی گردد و سپس تجزیه توسط باکترياشغال می
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شـوند کـه   هوازي فعـال مـی  هاي بیبا کاهش اکسیژن باکتري. شود
هایی ها اصطالحاً مرگ رودخانه است، نشانهنتیجه فعالیت این باکتري

انـه را  هـوازي یـا مـرگ رودخ   توان شرایط بـی ها میکه به وسیله آن
چنین مطالعـات نشـان   هم). Ali Hosseini, 2011(تشخیص داد 

هـاي  ریزي مایعاتی مانند فاضالب شهري، فاضـالب  دهد که دورمی
هاي سپتیک خانگی به خصوص ریختن آن صنعتی و فاضالب سیستم

ها در منـابع  هاي کشاورزي و دفع قانونی و یا غیرقانونی آنزمین در
هاي فاضالب، باعـث آلـودگی   خرابی سیستم ریز شدن و یا آب و سر

جذب این آب آلوده توسـط گیاهـان   ). Ongley, 2003(شود آب می
 ها در کوتاهمدت و ایجاد حساسیت سبب تهدید سالمت انسان در بلند

 Moinoddini(الدینی و همکاران نتایج مطالعه معین .شودمدت می

et al., 2014 (کش مصرفی همحیطی سموم حشر اثرات زیستوي ر
-84، 1382-83، 1380-81ثبت شده در کشور در سه سـال زراعـی   

بر اساس نشان داد که محیطی  با استفاده از شاخص تأثیر زیست 1383
محیطی ناشی  رات زیستمحیطی، بیشترین مخاطشاخص تأثیر زیست

کش در کشور به دلیل عدم شناخت مناسـب و اسـتفاده   از سوم حشره
  . باشد ها می کشاز حشرهي بیش از اندازه معدود

ترین عارضه فیزیوگرافی دشـت  به عنوان مهمرود  کشف رودخانه
ایـن رودخانـه   . گـردد مشهد، زهکش اصلی حوضه آبریز محسوب می

شود و هاي شمال شرق ایران محسوب میترین رودخانهیکی از بزرگ
نقش مهمی در تعادل زیستی، اکولوژي، اقتصادي و اجتماعی منطقـه  

مسیر رودخانـه از یـک سـو و ورود انـواع منـابع      کاهش آبدهی . دارد
آالینده به داخل آن از سوي دیگر وضعیت کیفـی آب رودخانـه را در   

از جملـه منـابع آالینـده ایـن     . وضع موجود به مخاطره انداخته اسـت 
رودخانه پساب کشاورزي اراضی حاشیه رودخانـه و پسـاب حاصـل از    

ها و آلـودگی  ن در ایجاد این آالیندهجوامع روستایی است که کشاورزا
  ).Lashkaripour et al., 2010(رودخانه دخیل هستند 

آلودگی آب رودخانه و در نتیجه آثار سوء این نوع رفتار منجر بـه  
تهدید سالمت انسان، سالمت آب و خـاك و تهدیـد امنیـت غـذایی     

ه شود که لزوم مدیریت مطلوب در این حوزمی) کمیت و کیفیت تولید(
-را از طریق اصالح این فرآیندها با مشارکت خود کشاورزان نشان می

به عبارت دیگر باید به نوعی رفتار کشاورزان براي کاهش اثرات . دهد
مورد بررسی قرار گیـرد کـه در نهایـت    آب آلوده محیطی سوء زیست

به . محیطی را در بر داشته باشدبتواند اصالح یا کاهش آثار سوء زیست
شود مشارکت مـالی کشـاورزان   ل در این مطالعه تالش میهمین دلی

مـورد بررسـی قـرار    آب آلوده محیطی براي کاهش اثرات سوء زیست
مطالعات داخلی و خارجی محدودي در ارتباط با هـدف مطالعـه   . گیرد

: توان به مـوارد زیـر اشـاره کـرد    ها میانجام شده است که از اهم آن
ی عوامـل مـؤثر بـر تمایـل بـه      به بررس (Cheraghi, 2013)چراغی 

پرداخت کشاورزان مشهد براي بهبود کمیت و کیفیت آب زیرزمینی با 
نفر از کشاورزان  195هاي مقطع زمانی استفاده از الگوي توبیت و داده

سن، درآمـد کـل، روش   که نتایج نشان داد . پرداختند 1390سال  در
گـوي کشـتی   انتقال آب به شکل موتور پمپ، تغییر الگوي کشت و ال

متناسب با منطقه بر میزان حداکثر تمایل به پرداخـت بـراي افـزایش    
 کمیت آب زیرزمینی توسط کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس

مالکیت اراضی بر میزان حداکثر تمایل به پرداخت . دار دارندتأثیر معنی
براي بهبود کیفیت آب زیرزمینی توسط کشاورزان کوچک، متوسط و 

میـانگین حـداکثر تمایـل بـه     . داري دارنـد تأثیر معنـی  گ مقیاسبزر
پرداخت براي افزایش کمیت آب زیرزمینی در واحد حجم در سه گروه 

، 16/309کشاورزان کوچـک، متوسـط و بـزرگ مقیـاس بـه ترتیـب       
تانگ و همکاران . باشدریال در هر مترمکعب می 61/359و  36/328

(Tang et al., 2013) پرداخت براي آب آبیاري در شـمال   تمایل به
نتایج این بررسی با اسـتفاده از  . را مورد بررسی قرار دادندچین شرقی 

گذاري مشروط و تخمـین مـدل الجیـت نشـان داد کـه      روش ارزش
همچنـین متغیرهـاي انـدازه    . خانوارها تمایل به پرداخت پایینی دارند

متغیرهـاي درآمـد،    تأثیر منفـی و  خانوارها و میزان قیمت پیشنهادي
، نوع منبع آبیـاري مـورد اسـتفاده، میـزان     )زمین(ناحیه مورد آبیاري 

تأثیر مثبت و معناداري بر تمایل به پرداخت  رضایت از مدیریت آبیاري
کــه متغیرهــاي جنســیت، ســن و بــراي آب آبیــاري دارنــد در حــالی

 .داري بر تمایل به پرداخت نداردیتأثیر معن تحصیالت
به بررسی و تخمـین   (Baidoo et al., 2013) یدو و همکارانبا

تمایل به پرداخت کشاورزان براي دسترسی به آب بهبود یافته بـراي  
نتایج با استفاده از آمار . کشاورزي در ناحیه شمال شرقی غنا پرداختند

 5/79توصیفی و تخمین مدل رگرسـیون لوجسـتیک نشـان داد کـه     
داخت براي بهبـود سیسـتم آبیاریشـان    درصد پاسخگویان مایل به پر

تأثیر مثبت و نوع  همچنین نوع محصول و متغیر مجازي فصل. هستند
کـه  در حـالی . تأثیر منفی و معناداري بر تمایل به پرداخـت دارد  خاك

متغیرهاي جنسیت، شغل اصلی، اندازه خانوار، تحصیالت، ناحیه تحت 
ـ  هاي اقتصـادي کشت و سایر فعالیت أثیر معنـاداري بـر تمایـل بـه     ت

در  (Hosseini et al., 2011) حسـینی و همکـاران  . پرداخـت نـدارد  
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هاي منافع حاصل از کاهش آلودگی نیترات در آب اي به ارزیابیمطالعه
گـذاري مشـروط   کـاران اسـتان گـیالن بـا روش ارزش    مصرفی شالی

ر بهبـود  بـرداران د درصد از بهره 54 ها مشارکت مالییافته. پرداختند
-به منظور انتفاع کشاورزان از سطوح پایین. دهدکیفی آب را نشان می

و  394069تر آلودگی آب، میزان انتظاري تمایل به پرداخـت معـادل   
. ریال براي هر خانوار و در هـر هکتـار بـرآورد شـده اسـت      437855

گیري به اندازه (Baghestani & Zibaee, 2011)باغستانی و زیبایی 
هـاي زیرزمینـی در منطقـه    پرداخـت کشـاورزان بـراي آب    تمایل به

گـذاري مشـروط   بـا اسـتفاده از روش ارزش  ) دشت رامجرد(مرودشت 
نتایج حاصل از تخمین الگوي رگرسیونی با استفاده از روش . پرداختند
اي نشان داد کـه میـانگین کلـی    نمایی فاصلهراست) بیشینه(حداکثر 

چنین نتایج نشان هم. مکعب استریال بر متر 947تمایل به پرداخت 
دادند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبـع آب  

تر از کشاورزانی است که کنند کمزیرزمینی و آب سطحی استفاده می
الگوي کشـت، سـطح زیـر    . هاي زیرزمینی را در اختیار دارندفقط آب

ی اثر معنـاداري  کشت شلتوك، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراض
   .اندبر تمایل به پرداخت نشان داده

تر این مطالعات بیشکه دهد بررسی مطالعات انجام شده نشان می
انـد و تمـایزي بـین عوامـل     هاي زیرزمینی توجه داشتهبه آلودگی آب

مؤثر بر تصمیم به تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به 
کند با استفاده از ابراین این مطالعه تالش میبن. اندپرداخت قائل نشده

گــذاري مشــروط و الگــوي توبیــت، مشــارکت مــالی  رهیافــت ارزش
کشاورزان و عوامل مؤثر بر تصمیم به مشـارکت و میـزان مشـارکت    

مـورد بررسـی   آب آلوده محیطی براي کاهش اثرات سوء زیستمالی 
نـوان منبـع   این مهم خود شاخصی از درجه اهمیت آب به ع. قرار دهد

دهد اي تولید محصوالت کشاورزي را از منظر کشاورزان نشان میپایه
ریزان این هاي این حوزه مورد توجه برنامهریزيتواند در برنامهکه می

هاي مالی به عنوان ابزار اصالح شـرایط  حوزه قرار گیرد و از مشارکت
  .موجود آب و خاك استفاده کرد

  
  هامواد و روش
از ) تمایل به پرداخت(عه براي بررسی مشارکت مالی در این مطال

در ایـن رهیافـت،   . گذاري مشروط استفاده شـده اسـت  رهیافت ارزش

افراد براي حفظ وضع موجود و یـا ایجـاد   ) WTP1(پرداخت  به  تمایل 
) WTA2(تغییري مثبت در محیط زیست و همچنین تمایل به دریافت 

محیطی یا افزایش  عت زیستها براي جبران از دست دادن یک منف آن
در این رهیافـت،  . گیردمحیطی مورد بررسی قرار می یک ضرر زیست

هر دو ارزش قابل استفاده و غیر قابل استفاده قابل ارزیابی هسـتند و  
گیـرد   اي مورد اسـتفاده قـرار مـی    به دلیل این ویژگی به طور گسترده

)Pearce & Turner, 1990  .(  
گذاري مشـروط، از طریـق   روش ارزش ارزش کاال و یا خدمت در

گذاري مشـروط  ارزش یک تکنیک استخراج، که مؤلفه مهم هر روش
 ,Portney, 1994 Mitchell & Carson (آیـد  است، به دست مـی 

گـذاري مشـروط انـواع    تکنیک استخراج در مطالعـات ارزش  ).;1989
) يهـا رهیافـت (هاي نوع اصلی تکنیک چهارتاکنون از . مختلفی دارد

، انتها )PC4(کارت پرداخت  ،)BG3(استخراج، موسوم به بازي پیشنهاد 
، در ادبیات )DC6(و انتخاب دو بخشی ) OE5(باز یا سؤاالت نامحدود 

 Boyle et(گذاري مشروط استفاده شده اسـت  موضوعی روش ارزش

al., 1996 .(  
که کشاورزانی که مـورد پرسـش قـرار    در این مطالعه به دلیل آن

محیطی آب آلوده آگاه بودند و با پرداخـت  د از اثرات سوء زیستگرفتن
در . براي کاهش این آثار آشنا بودند، از تکنیک انتها باز اسـتفاده شـد  

توان مورد استفاده ترین روشی است که میواقع تکنیک انتها باز ساده
شود تا بیشـینه میـزان مـورد    در این روش از فرد خواسته می. قرار داد

هاي به دست در عین حال تحلیل داده. ا گزینش و اعالم کندنظرش ر
  .آمده از این روش بسیار ساده است

به منظور بررسی مشارکت مالی کشاورزان در چارچوب تمایل به 
محیطـی آب آلـوده از الگـوي    پرداخت براي کاهش اثرات سوء زیست

دلیـل اصـلی   . اي هکمن استفاده شده اسـت توبیت به روش دو مرحله
گیري از این الگو، نقص الگوهاي الجیت و پروبیت در تمایز بین رهبه

عوامل مؤثر بر اقدام به تصمیم و عوامل مؤثر بر میزان فعالیـت اسـت   
)Tobin, 1958 Darijani, 1999; .(  

توان متغیر وابسته را مشاهده کرد کـه  در الگوي توبیت زمانی می
 & Mcdonald(د تـر باشـ  مقدار آن از حد خاصـی بـاالتر یـا پـایین    

                                                        
1- Willingness to pay 
2- Willingness to accept 
3- Bidding game 
4- Payment card 
5- Open ended 
6- Dichotomous choice 
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Moffitt, 1982 .(      الگوي توبیت بـرآورد شـده بـراي کشـاورزان بـه
  :صورت زیر است

    )1(معادله 
   

کننـده  یک بردار رگرس: اي، بردار ارزش مشخصه:  ،که در آن
گر متغیرهاي توضیحی مدل شامل سـن، جنسـیت، تحصـیالت،    بیان

خـانوار شـاغل در کشـاورزي، نـوع فعالیـت       شغل اصلی، تعداد افـراد 
وضعیت مالکیت زمین، تجربـه  انداز خالص کشاورزي، کشاورزي، پس

گیري عملیات حفاظتی آب و خاك، محصوالت زیرکشت، کـل  کار به
سطح زیرکشت، کل میزان کود شیمیایی مصرفی ساالنه، کل میـزان  

هـاي موافقـت بـا فوایـد     سموم شیمیایی مصـرفی سـاالنه، شـاخص   
لوگیري از شستشوي خاك، موافقت با اثرات سوء اسـتفاده بـیش از   ج

حد از کودها و سموم شیمیایی، موافقت بـا ورود فاضـالب شـهري و    
رود، موافقت با کیفیت مطلوب آب و خاك روستایی به رودخانه کشف

-گذاري براي حفظ آب و خـاك مـی  در دسترس و موافقت با سرمایه

براي کشاورزي که تمایل به مشارکت . اخالل استنیز جز : . باشد
سـطح واقعـی تمایـل بــه مشـارکت مـالی اسـت و بــراي       : دارد، 

  .صفر است کشاورزي که تمایل به مشارکت مالی ندارد، 
براي ساخت شاخص موافقت بـا فوایـد جلـوگیري از شستشـوي     

ز شستشوي خاك موجب که جلوگیري ا خاك، سه دیدگاه مبنی بر این
شـود، جلـوگیري از شستشـوي خـاك     افزایش حاصلخیزي خاك مـی 

شود و جلـوگیري از شستشـوي خـاك    می موجب کاهش آلودگی آب
شود، مطرح شد و میـزان موافقـت   موجب افزایش طول عمر سدها می

 پـنج تـا   یککشاورزان از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم به ترتیب از 
سپس مجموع امتیازهاي این سه دیدگاه بـر مجمـوع   . امتیازدهی شد

حداکثر میزان امتیاز سه دیدگاه تقسیم شد و مقدار به دست آمـده بـه   
عنوان مقدار شاخص موافقت با فواید جلوگیري از شستشوي خاك به 

طور براي شاخص موافقت با اثـرات سـوء اسـتفاده    همین. حساب آمد
جمـوع امتیازهـاي چهـار    بیش از حد از کودها و سـموم شـیمیایی، م  

که استفاده بیش از حد کودهاي شیمیایی و سموم  دیدگاه مبنی بر این
شود، استفاده بیش از حـد کودهـاي   کشاورزي موجب آلودگی آب می

شـود، اسـتفاده   شیمیایی و سموم کشاورزي موجب آلودگی خاك مـی 
بیش از حد کودهاي شـیمیایی و سـموم کشـاورزي تهدیـدي بـراي      

باشد و استفاده بیش از حـد کودهـاي شـیمیایی و    ن میسالمتی انسا

باشـد، بـر مجمـوع    حشرات مفید مـی  براي سموم کشاورزي تهدیدي
براي شاخص موافقت با . حداکثر میزان امتیاز چهار دیدگاه تقسیم شد

رود نیـز، مجمـوع   ورود فاضالب شهري و روستایی به رودخانه کشف
  یسـتم تصـفیه فاضـالب از   کـه س  امتیازهاي سه دیدگاه مبنی بر ایـن 

رود هاي شهري وارد کشـف باشد، فاضالبالزم برخوردار نمیکارآیی 
شود، بـر مجمـوع   رود میهاي روستایی وارد کشفشود و فاضالبمی

همچنین شاخص موافقـت  . حداکثر میزان امتیاز سه دیدگاه تقسیم شد
 با کیفیت مطلوب آب و خاك در دسترس از تقسیم مجموع امتیازهاي

کنید، از می که آبی که براي کشاورزي استفاده دو دیدگاه مبنی بر این
-کیفیت خوبی برخوردار است و خاکی که براي کشاورزي استفاده می

کنید، از کیفیت خوبی برخوردار است، بر مجموع حداکثر میزان امتیـاز  
گذاري براي و براي شاخص موافقت با سرمایه. دو دیدگاه به دست آمد

کـه   ب و خاك نیز مجموع امتیازهاي دو دیدگاه مبنی بـر ایـن  حفظ آ
گذاري براي حفظ منابع طبیعی بـه منظـور اسـتفاده جامعـه و     سرمایه

هاي آینده ضرورت دارد و لو بخشی از درآمدها و اسـتانداردهاي  نسل
تر از حفظ آب زندگی ما از دست برود و داشتن پول زیاد براي من مهم

ست هر قـدر هـم کـه ثروتمنـد باشـم، بـر       ارود  کشف و خاك حوضه
  . مجموع حداکثر میزان امتیاز دو دیدگاه تقسیم شد

معتقد است مشاهدات باالتر از آسـتانه  ) Madalla, 1983(ماداال 
  :تواند به صورت زیر بیان شودسانسور می

    )2(معادله 
 

به ترتیب تـابع  : و  اي که به گونه
نرمال استاندارد و تابع چگالی تجمعی نرمال استاندارد در مقدار  چگالی

یعنـی ارزش  ) 2( معادلـه سمت چپ عبـارت در  . هستند 
. دهـد باشـد، نشـان مـی    را زمانی کـه   بینی پیش

، امیـد ریاضـی جـز خطاسـت،     )2( معادلهدر  
  . تر باشدبزرگ زمانی که از 

آورد که تصمیمات مرتبط با تصریح توبیت این امکان را فراهم می
تمایل به مشارکت مالی و سطوح مشارکت مالی براي انجام تصـمیم  

مک دونالد و موفیت . به تمایل به مشارکت مالی مورد توجه قرار گیرد
)Mcdonald & Moffitt, 1982 ( ،رابطــه میــان کــل مشــاهدات

ین مشاهدات باالي نقطه سانسور متغیر وابسته و احتمال باالي میانگ
  .نقطه سانسور بودن را به صورت زیر بیان کردند

   )3(معادله 
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     )4(معادله 
-اي هکمن بر این فرض استوار است که مجموعهروش دو مرحله

ارکت مـالی و  اي از متغیرها تصمیم کشاورزان در مورد تمایل به مشـ 
 مجموعه دیگر میزان مشارکت مالی را پس از اتخـاذ تصـمیم تحـت   

در این رهیافت، در مرحله اول الگوي پروبیـت بـا   . دهندتأثیر قرار می
شود و عوامل مـؤثر بـر   استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد می

بـراي بـرآورد الگـوي    . کنـد تصمیم به مشارکت مالی را بررسـی مـی  
بیت، مشاهدات مربوط به متغیر وابسته در باالي آسـتانه سانسـور   پرو

مساوي یک و سایر مشاهدات در پایین آستانه سانسور مساوي صـفر  
  :شوندقرار داده می

    )5(معادله 
در هنگام برآورد الگوي پروبیت، عکس نسـبت میلـز کـه بـراي     

در مرحله بعد بـا  . شودمی برآورد مرحله دوم ضروري است نیز برآورد
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، متغیرهـاي مـؤثر بـر میـزان     

  :شودتمایل به پرداخت از طریق معادله رگرسیونی زیر بررسی می
    )6(معادله 

در مرحله دوم مجدداً مقادیر متغیر وابسته به حالت پیش از تغییـر  
هـا در  و مشاهداتی که متغیر وابسته آنشوند در مرحله اول تبدیل می

  .شوندپایین آستانه سانسور قرار دارد، از جریان برآورد حذف می
در این مطالعه براي دستیابی به نمونه مطلوب متناسب با اهـداف  

دلیل اسـتفاده  . گیري تصادفی ساده استفاده شدمطالعه، از روش نمونه
ز تجـانس و همگـونی   از این روش آن است که جامعه مورد بررسـی ا 

-هاي دیگر مانند طبقهدر نتیجه امکان استفاده از روش. برخوردار بود
هـا از رابطـه   نمونـه  همچنین براي تعیین تعداد. وجود نداشت... اي و 

که حجم با توجه به این. بهره گرفته شد) Cochran, 1963(کوکران 
) 1392ال رود در ستعداد کشاورزان حوضه آبخیز کشف(جامعه آماري 

رو، به منظور تعیین حجم نمونه از از این. به طور دقیق مشخص نیست
  :شدرابطه زیر استفاده 

   )7(معادله 
: دقـت احتمـالی مطلـوب،    :تعـداد نمونـه،    :در این رابطه، 

براي تعیین تعداد نمونه، . باشدیم 96/1برابر  انحراف معیار و آماره 
نتایج . پرسشنامه تکمیل شد 20یک پیش مطالعه انجام شد که در آن 

بررسی این پیش مطالعه نشان داد که واریانس صفت مـورد مطالعـه   
بر این اساس با اسـتفاده از  . باشدمی 26/0برابر با ) تمایل به پرداخت(

درصد،  پنجسطح خطاي  رابطه فوق، حجم نمونه کل در این مطالعه با

نفر از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه  100 ،بنابراین. تعیین شد 100
ها از طریـق  رود به طور تصادفی انتخاب شده و کلیه پرسشنامهکشف

  .تکمیل شد 1392مصاحبه حضوري در سال 
  

  نتایج و بحث
 که کشاورزان مورد بررسی به طور میانگین دادنتایج مطالعه نشان 

به طور متوسط تقریباً . درصد آنان مرد هستند 95. ال سن دارندس 48
هـا را  درصـد آن  99کشـاورزي شـغل اصـلی     .کالس سواد دارند پنج

. فعالیت کشاورزي دارندنفر  دوها تقریباً در خانواده آن. دهدتشکیل می
ها به باغـداري  ند و بقیه آناها به فعالیت زراعت مشغولدرصد آن 85
. انداز خالص دارندتومان پس 92500ها به طور متوسط آن .پردازندمی
درصـد   14تنهـا  . باشـند هـاي خـود مـی   ها مالک زمیندرصد آن 69

کشاورزان مورد بررسی تجربه انجام عملیات حفاظـت خـاك و آب را   
محصـول را در زمـین    دوکشاورزان به طور متوسط ساالنه . اندداشته

اختصاصی به محصوالت به  کل سطح زیر کشت. کنندخود کشت می
 13ها ساالنه به طور متوسط حدود آن. هکتار است یکطور میانگین 

لیتـر سـموم شـیمیایی     پـنج کیلویی کود شیمیایی و حدود  50کیسه 
  .کنندمصرف می

در هـر   .در این مطالعه پنج سناریوي متفاوت لحـاظ شـده اسـت   
سـالمت   خـاك، تهدیـد   هاي آلودگی آب، آلـودگی سناریو براي مؤلفه

 انسان و تهدید حشرات مفید درصدهاي متفاوتی از درجه تأثیرگـذاري 
کشاورزان در هر  .کاهش اثرات سوء آب آلوده در نظر گرفته شده است

مربـوط بـه آن    محیطـی سناریو با توجه به کاهش اثرات سوء زیسـت 
ـ . سناریو، میزان مشارکت مالی خود را براي هر هکتار بیان نمودند ه ب

شد اگـر آبـی    از کشاورزان سؤال پنجدر رابطه با سناریوي  ،طور مثال
درصدي آلـودگی آب،   80 وجود داشته باشد که مصرف آن به کاهش

درصدي تهدید سالمت  90درصدي آلودگی خاك، کاهش  80کاهش 
گـاه  درصدي تهدید حشرات مفید منجر شـود، آن  90انسان و کاهش 

سو با محیط زیست چقدر مشارکت مالی براي هر لیتر آب هم میانگین
 . شودمی

-نتایج مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیسـت 
کـه میـانگین حـداکثر     دهـد نشان می 1آب آلوده در جدول محیطی 

-سـوء زیسـت  میزان مشارکت مالی کشاورزان بـراي کـاهش اثـرات    
بـه ترتیـب    پـنج تـا   یـک آب آلوده در هکتار در سناریوهاي  محیطی

  .باشدریال می 354500و  271000، 225500، 179500، 134500
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 محیطی آب آلودهسوء زیست اثرات کاهش براي کشاورزان مشارکت مالی بررسی - 1جدول 

Table 1- Investigation of farmers’ financial participation for reducing the adverse environmental effects of contaminated 
water 

هاسناریو    
Scenarios  

      
  اثرات

  5سناریو 
Scenario 5  

  4 سناریو
Scenario 4  

  3سناریو 
Scenario 3  

  2سناریو 
Scenario 2  

  1سناریو 
Scenario 1  Effects  

 کاهش آلودگی آب 20%  30%  50%  70%  80%
Reducing water pollution  

 کاهش آلودگی خاك  10%  30%  50%  70%  80%
Reducing Soil pollution  

 کاهش تهدید سالمت انسان  50%  70%  80%  85%  90%
Reducing threaten human health  

 کاهش تهدید حشرات مفید  50%  70%  75%  75%  90%
Reducing threaten beneficial insects  

354500  271000  225500  179500  134500 
 )ریال در هکتار(متوسط مشارکت مالی 

Average financial participation 
(Rial.ha-1)  

  
این بیانگر آن است که میزان مشارکت مالی کشاورزان در طـول  

-یابد و کشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیستسناریوها افزایش می
  .محیطی آب آلوده مایل به پرداخت مبلغ بیشتري هستند

  
  مرحله اول هکمن

 2در جـدول  ) مرحلـه اول (نتایج حاصل از برآورد الگوي پروبیت 
در ایـن الگـو در   ) R2(ضـریب تعیـین مـک فـادن     . ه اسـت ارائه شـد 

 81بینی مدل کـه  درصد صحت پیش. است 35/0سناریوي یک برابر 
مقـدار آمـاره نسـبت    . دهـد باشد، رقم مطلوبی را نشان مـی درصد می
دهد، بیانگر داري کلی رگرسیون را نشان میکه معنی) LR(راستنایی 

  آمـاره . دار اسـت ري معنـی حاظ آمـا آن است که الگوي برآوردي از ل
دهنده رد نشدن فرضیه صفر مبنی  واریانس ناهمسانی نیز نشان آزمون

  .باشد بر وجود واریانس همسانی می
شـود، در سـناریوي یـک    مشاهده مـی  2طور که در جدول همان

متغیرهاي جنسیت، کـل میـزان سـموم شـیمیایی مصـرفی سـاالنه،       
شستشـوي خـاك و ورود    هاي موافقت با فوایـد جلـوگیري از  شاخص

فاضالب شـهري و روسـتایی بـه آب در سـطح ده درصـد، شـاخص       
گذاري براي حفظ آب و خاك در سطح پنج درصد و موافقت با سرمایه

کارگیري عملیات حفاظتی آب و خاك، کـل   متغیرهاي سن، تجربه به
سطح زیر کشت و شاخص موافقت با کیفیت مطلوب آب و خـاك در  

ر و مؤثر بر تصمیم کشاورزان بـه مشـارکت   داسطح یک درصد معنی

بـر ایـن اسـاس    . باشـند مالی براي کاهش اثرات سوء آب آلـوده مـی  
تري به مشـارکت  کشاورزان زن نسبت به کشاورزان مرد تمایل بیش

علت این . محیطی آب آلوده دارندمالی براي کاهش اثرات سوء زیست
یان مردان و زنـان  توان مربوط به اختالف فیزیولوژیکی مرابطه را می

تر محیط زیست در ایجاد انگیزه براي تمایل به پرداخت و اهمیت بیش
  .ها دانستبراي آن

متغیر کل میزان سموم شـیمیایی مصـرفی    دارتأثیر منفی و معنی
ساالنه بر تمایل به مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء 

ي در سال مصرف تردهد کشاورزانی که سم بیشآب آلوده نشان می
کننـد بنـابراین   تري بابت خرید سم پرداخت مـی کنند هزینه بیشمی

اي هم بابت کاهش اثرات سوء آب آلوده تري دارند که هزینهتمایل کم
  .پرداخت کنند

دار شـاخص موافقـت بـا فوایـد جلـوگیري از      تأثیر منفی و معنـی 
ء شستشوي خاك بر مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سـو 

دهد که کشاورزان معتقدند که اگـر از شستشـوي   آب آلوده نشان می
شود و تر آلوده شدن آب میخاك جلوگیري شود این امر منجر به کم

دار تأثیر مثبت و معنی .تري به مشارکت مالی دارنددر نتیجه تمایل کم
شاخص موافقـت بـا ورود فاضـالب شـهري و روسـتایی بـه آب بـر        

-ورزان براي کاهش اثرات سوء آب آلوده نشان میمشارکت مالی کشا
دهد ابراز و آگاهی کشاورزان از ورود فاضالب شهري و روستایی بـه  

رود منجر به نگرانی نسبت به اثرات سوء این آب آلوده رودخانه کشف
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شده و تمایل به مشارکت مالی بیشتري را براي کاهش اثرات سوء آن 
گذاري براي حفظ خص موافقت با سرمایهتأثیر منفی شا .کندایجاد می

آب و خاك بر مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سـوء آب  
 دلیل داشتن درآمد پایین تمایله آلوده بیانگر آن است که کشاورزان ب

تأثیر مثبـت و   .گذاري براي حفظ آب و خاك دارندتري به سرمایهکم
کشاورزان بـراي کـاهش اثـرات    دار متغیر سن بر مشارکت مالی معنی

با افزایش سن عمومـاً افـراد خطـر     سوء آب آلوده بیانگر آن است که
شوند و در نتیجه با پرداخت براي کاهش اثـرات سـوء آب   گریزتر می

آلوده به دنبال راهی در جهت کاهش اثرات سوء آب آلوده بر محـیط  
  .زیست و سالمت خود هستند

نی کـه تجربـه انجـام عملیـات     کشاورزا دادنشان  2نتایج جدول 
تري به مشارکت مـالی بـراي   حفاظتی آب و خاك را دارند تمایل کم

چرا که این کشاورزان قبالً . کاهش اثرات سوء آب آلوده خواهند داشت
تـر تمایـل بـه مشـارکت و     اند در نتیجه کماین عملیات را انجام داده

تأثیر  .ند داشتپرداخت دگر بار براي کاهش اثرات سوء آب آلوده خواه
دار متغیر کـل سـطح زیـر کشـت بـر مشـارکت مـالی        منفی و معنی

دهد کشاورزانی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء آب آلوده نشان می
تري هـم بـراي خریـد    کشت بیشتري دارند هزینه بیش که سطح زیر

تر تمایل دارند کـه  کنند، بنابراین کمکود و سموم شیمیایی صرف می
از دیگر نتایج . را هم صرف کاهش اثرات سوء آب آلوده کنند ايهزینه
دار شاخص موافقت با کیفیت مطلوب آب و تأثیر منفی و معنی جدول

خاك بر مشارکت مالی کشاورزان براي کاهش اثرات سـوء آب آلـوده   
چه کشاورزان موافق باشند که آب و خـاك در  در واقع چنان. باشدمی

تـر تمایـل خواهنـد    خوبی برخوردار است کـم  ها از کیفیتدسترس آن
  . داشت که مبلغی را براي کاهش اثرات سوء آب آلوده پرداخت کنند

دار در و مقادیر اثر نهایی متغیرهاي معنی 2بر اساس نتایج جدول 
، افزایش یک سال به سن کشاورزان، بـا فـرض ثابـت    یکسناریوي 

ی کشـاورزان را  بودن سایر عوامل، احتمال تمایـل بـه مشـارکت مـال    
احتمـال تمایـل بـه مشـارکت مـالی      . دهـد واحد افزایش مـی  023/0

احتمال . تر استواحد کم 49/0کشاورزان مرد نسبت به کشاورزان زن 
کارگیري عملیـات   تمایل به مشارکت مالی کشاورزان داراي تجربه به

حفاظتی آب و خاك نسبت به کشاورزانی که ایـن تجربـه را ندارنـد،    
همچنین بـا افـزایش یـک هکتـار بـه زمـین       . تر استکم واحد 44/0

واحـد   22/0کشاورزان، احتمال تمایل به مشارکت مـالی کشـاورزان   
با افزایش یک لیتر سم مصـرفی سـاالنه کشـاورزان،    . یابدکاهش می

. یابدواحد افزایش می 028/0احتمال تمایل مشارکت مالی کشاورزان 
فواید جلوگیري از شستشوي  افزایش یک واحدي موافقت کشاورزان با

واحد کاهش  42/0خاك، احتمال تمایل به مشارکت مالی کشاورزان را 
با افزایش یک واحـد موافقـت بـا ورود فاضـالب شـهري و      . یابدمی

 72/0روستایی به آب، احتمال تمایل به مشـارکت مـالی کشـاورزان    
یک واحـد افـزایش در موافقـت کشـاورزان بـا      . یابدواحد افزایش می

کیفیت مطلوب آب و خاك، احتمال تمایل بـه مشـارکت مـالی آنـان     
چه یک واحد موافقت کشاورزان با و چنان. یابدمی واحد کاهش 97/1

گذاري براي حفظ آب و خاك افزایش یابد، احتمال تمایل بـه  سرمایه
  .یابدواحد کاهش می 92/0مشارکت مالی آنان 

 3زنـی در جـدول   نتایج مربوط به کشش در میانگین و کشش و
ها توابعی غیر خطی از مقادیر جا که کششاز آن. نشان داده شده است

باشند هیچ تضمینی وجـود نـدارد کـه تـابع پروبیـت از      مشاهدات می
بدین لحـاظ محـدودیتی در اسـتفاده از    . ها عبور نمایدمیانگین نمونه

 در ایـن  ،بنـابراین ). Whistler, 1999(کشش در میانگین وجود دارد 
با ، یکدر سناریو . شودمطالعه به تفسیر کشش کل وزنی پرداخته می

یک از متغیرهـا،   فرض ثابت بودن سایر عوامل در خصوص تفسیر هر
با افزایش یک درصـدي سـن، احتمـال تمایـل بـه مشـارکت مـالی        

افـزایش   درصد 11/2کشاورزان براي کاهش اثرات سوء سم شیمیایی 
کت مالی کشـاورزان مـرد نسـبت بـه     احتمال تمایل به مشار. یابدمی

احتمـال تمایـل بـه    . تـر اسـت  درصد کم 6/0کشاورزان زن به میزان 
کارگیري عملیات حفاظتی آب  کشاورزانی که تجربه به مشارکت مالی
. تـر اسـت  درصد کم 63/0اند نسبت به سایر کشاورزان و خاك داشته

ت مشـارک یک درصد افزایش در سطح زیر کشت، احتمال تمایـل بـه   
یک درصد افزایش در میزان . دهدکاهش می 47/0کشاورزان را  مالی

مشـارکت مـالی   سموم شیمیایی مصرفی ساالنه، احتمال تمایـل بـه   
یـک درصـد افـزایش در    . دهـد درصد افزایش می 26/0کشاورزان را 

موافقت کشاورزان با فواید جلوگیري از شستشوي خاك، موافقـت بـا   
گـذاري  رس و موافقت بـا سـرمایه  کیفیت مطلوب آب و خاك در دست

کشاورزان را به  مشارکت مالیبراي حفظ آب و خاك احتمال تمایل به 
و یـک درصـد   . دهددرصد کاهش می 05/1و  29/2، 8161/0ترتیب 

افزایش در موافقت کشاورزان به ورود فاضالب شهري و روستایی به 
 0009/1آنـان را   مشارکت مالیرود، احتمال تمایل به رودخانه کشف

  .دهددرصد افزایش می
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  مرحله دوم هکمن

دهد بر اسـاس  نشان می 4نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول 
درصـد تغییـرات میـزان     58، یـک در سـناریوي  ) R2(ضریب تعیـین  
کشاورزان براي کاهش اثرات سـوء آب آلـوده توسـط    مشارکت مالی 
ـ . شوددار مدل توضیح داده میمتغیرهاي معنی زان آمـاره دوربـین   می

واتسون نشان از عدم وجود خودهمبستگی در رگرسیون بـرآورد شـده   
حضور عکس . آزمون نرمالیته نیز حاکی از نرمال بودن مدل دارد. دارد

کنـد و  نسبت میلز در رگرسیون خطی، ناهمسـانی مـدل را رفـع مـی    
  .سازداستفاده از الگوي خطی را ممکن می

، متغیرهـاي نـوع فعالیـت    یـک و دهـد در سـناری  نتایج نشان می
انداز خالص کشاورزي، وضعیت مالکیـت زمـین، کـل    کشاورزي، پس

درصـد و   دهمیزان کود و سموم شیمیایی مصرفی سـاالنه در سـطح   
کارگیري عملیـات حفـاظتی آب و    متغیرهاي سن، جنسیت، تجربه به

کـل سـطح زیرکشـت، شـاخص      خاك، تعداد محصـوالت زیرکشـت،  
و شـاخص  رود  کشـف  الب شهري و روستایی بهموافقت با ورود فاض

دار و درصد معنی یکموافقت با کیفیت مطلوب آب و خاك در سطح 
کشاورزان براي کاهش اثرات سـوء آب  مشارکت مالی مؤثر بر میزان 

داري متغیر عکس نسبت میلز نیز مبین آن است معنی. باشندآلوده می
-ا متغیرهاي تعیـین بمشارکت مالی که متغیرهاي مؤثر بر تصمیم به 

یکسان نیست و تأییدي براي اسـتفاده از  مشارکت مالی کننده میزان 
  .اي هکمن استروش دو مرحله

، افزایش یکبر اساس نتایج برآورد الگوي رگرسیونی، در سناریو 
براي کاهش ها مشارکت مالی آنیک سال به سن کشاورزان، میزان 

اضافه شدن یـک  . یابدمی واحد افزایش 94/2اثرات سوء آب آلوده را 
واحـد   0096/1آنـان را  مشارکت مـالی  نفر به کشاورزان مرد، میزان 

و  چهاردر سناریوهاي مشارکت مالی البته این میزان . دهدکاهش می
چرا کـه در  . یابدکند، افزایش میتر کم میکه اثرات سوء را بیش پنج

وانایی مالی سطوح باالي کاهش اثرات سوء، کشاورزان مرد به دلیل ت
 نسبت به کشاورزان زن مشـارکت مـالی   تريتر، به میزان بیشبیش
مشـارکت مـالی   اضافه شدن یک کشاورز بـه زارعـین، میـزان    . دارند

ایـن امـر بـه دلیـل تمـاس      . یابدواحد افزایش می 41/0کشاورزان را 
تر کشت زارعین با آب و بنابراین مهم تر محصوالت زیرمستقیم بیش
تـر بـودن میـزان    آب براي زارعـین و در نتیجـه بـیش   بودن کیفیت 

انـداز خـالص   یک واحد افزایش در پـس . دانستها مشارکت مالی آن

. دهدواحد کاهش می 033/0ها را آنمشارکت مالی کشاورزان، میزان 
محیطـی آب  البته این کاهش در سطوح پایین کاهش اثـرات زیسـت  

محیطی آب ش اثرات زیستافتد و در سطوح باالتر کاهآلوده اتفاق می
اضافه شدن یک نفر بـه  . یابدافزایش میمشارکت مالی آلوده، میزان 
واحد  52/0ها را مشارکت مالی آنهاي کشاورزي، میزان مالکین زمین

هاي کشاورزي مدعی هسـتند کـه   زیرا مالکین زمین. دهدکاهش می
تیجه به سازي آب مصرفی خود را دارند، در نامکانات نگهداري و سالم

  .دارندمشارکت مالی تري میزان کم
کارگیري  دهد افزایش تجربه بههمچنین نشان می 4نتایج جدول 

واحـدي   28/1عملیات حفاظتی آب و خاك کشاورزان سبب کـاهش  
در واقع کشاورزانی کـه عملیـات   . شودها میآنمشارکت مالی میزان 

تر حاضرند آلوده کماند براي آب حفاظتی آب و خاك را قبالً انجام داده
فه شــدن یـک محصـول بــه   اهمچنـین اضـ  . مبلغـی پرداخـت کننــد  

 69/0هـا را  مشارکت مالی آنمحصوالت زیرکشت کشاورزان، میزان 
توان مربوط به افـزایش  علت این افزایش را می. دهدواحد افزایش می

درآمد حاصل از فروش محصول اضافه شده دانست که توانایی مـالی  
-را افزایش میمشارکت مالی فزایش و در نتیجه میزان کشاورزان را ا

مشارکت افزایش یک هکتار به سطح زیرکشت کشاورزان، میزان . دهد
علت این کـاهش آن اسـت   . دهدواحد کاهش می 64/0ها را آنمالی 

-تري دارند از کود و سم بیشکه کشاورزانی که سطح زیر کشت بیش
-مـی  ا صرف خرید ایـن دو تري رتري هم استفاده و هم هزینه بیش

تري تمایـل دارنـد کـه پرداختـی بـراي      کنند، در نتیجه به میزان کم
  .محیطی آب آلوده داشته باشندکاهش اثرات سوء زیست
این است کـه افـزایش یـک کیسـه کـود       4از دیگر نتایج جدول 

شیمیایی به مصرف ساالنه کود و یک لیتر سم شیمیایی بـه مصـرف   
کشاورزان را بـه ترتیـب بـه انـدازه     رکت مالی مشاساالنه سم، میزان 

شدن  آلوده ها خود را درچرا که آن. کندواحد اضافه می 21/0و  18/0
دانند بنابراین تمایل دارند میزان پرداختی براي کـاهش  آب سهیم می

همچنـین افـزایش موافقـت و    . اثرات سوء آب آلوده را افزایش دهنـد 
و رود  کشـف  وستایی و شهري بهآگاهی کشاورزان با ورود فاضالب ر
بـه ترتیـب   ها را مشارکت مالی آنکیفیت مطلوب آب و خاك، میزان 

در واقـع اگـر   . دهـد واحـد کـاهش مـی    41/3و  واحد افـزایش  77/1
تـري تمایـل   کشاورزان از کیفیت آب و خاك راضی باشند، میزان کم

  . دارند که بپردازند
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، یکدهد که در سناریو دار مدل نشان میمعنیکشش متغیرهاي 

یـک از   با فرض ثابت بـودن سـایر عوامـل در خصـوص تفسـیر هـر      
کشاورزان، میزان مشارکت مالی  متغیرها، با یک درصد افزایش در سن

. دهـد درصد افزایش می 94/2براي کاهش اثرات سوء آب آلوده  آنان
میزان مشارکت مالی کشاورزان مرد نسبت به کشاورزان زن به اندازه 

میزان مشارکت مالی زارعین نسبت به سایر . تر استکمدرصد  092/0
انـداز  یک درصد افزایش در پس. تر استدرصد بیش 03/0کشاورزان 

درصد کاهش  033/0ها را خالص کشاورزان، میزان مشارکت مالی آن
میزان مشارکت مالی کشاورزان داراي مالکیت زمین نسـبت  . دهدمی

کارگیري عملیات حفـاظتی   داراي تجربه به به مستأجرین و کشاورزان
. تـر اسـت  درصـد کـم   09/0و  05/0آب و خاك به ترتیب به میـزان  

کشـت، میـزان مشـارکت     افزایش یک درصدي تعداد محصوالت زیر
همچنین یک درصـد  . دهددرصد افزایش می 69/0مالی کشاورزان را 

یزان افزایش در سطح زیر کشت، میزان مشارکت مالی کشاورزان به م
  . دهددرصد کاهش می 64/0

نتایج همچین بیانگر آن است که با افزایش یک درصدي میـزان  
کود و سموم شیمیایی مصرفی ساالنه، میزان مشارکت مالی کشاورزان 

همچنین یک . یابددرصد افزایش می 21/0و  18/0به ترتیب به میزان 
 درصد افـزایش در موافقـت کشـاورزان بـا ورود فاضـالب شـهري و      

ها با کیفیت مطلـوب  و موافقت آنرود  کشف روستایی به آب رودخانه
 77/1آب و خاك، میزان مشارکت مالی آنان را به ترتیب بـه میـزان   

  .دهددرصد کاهش می 41/3درصد افزایش و 
  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
در این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت مالی و عوامـل  

-کت مالی کشاورزان براي کاهش اثـرات زیسـت  مؤثر بر میزان مشار
گذاري مشروط و مدل کارگیري رهیافت ارزش محیطی آب آلوده با به

نتایج نشان داد که میزان مشارکت مالی کشاورزان . توبیت بررسی شد
این نتیجـه بیـانگر آن اسـت کـه     . یابددر طول سناریوها افزایش می

ش آثار نامطلوب آب آلوده هاي الزم در کشاورزان در حوزه کاهانگیزه

هـا بـا ایجـاد    توان از ایـن انگیـزه  بر محیط زیست وجود دارد که می
هـاي  هاي آلـوده در جهـت کـاهش آلـودگی    هاي تصفیه آبحوضچه

. تهدیدکننده سالمت آب و خاك و به تبـع آن انسـان اسـتفاده کـرد    
ا، هـ کننـده توانـد از آلـوده  مـی  گذاري در این مـورد هاي سرمایههزینه

به میزان آب (هاي اجرایی آن از محل تعیین عوارض دریافت و هزینه
  .تأمین شود) آلوده ورودي به حوضچه

نتایج نشان داد که متغیرهاي سن و جنسیت در دو مرحلـه، بـه    
داري بر مشـارکت مـالی کشـاورزان    تأثیر مثبت و منفی معنی ترتیب

بنـابراین از  . ردمحیطـی آب آلـوده دا  براي کاهش اثرات سوء زیسـت 
هاي کاهش آثار نامطلوب آب تر و خانم در زمینه طرحکشاورزان مسن

  .تري گرفتتوان کمک بیشآلوده می
کارگیري عملیات حفـاظتی   تأثیر منفی متغیر تجربه به با توجه به

آب و خاك بر تمایل و میزان مشارکت مالی کشاورزان براي کـاهش  
هاي شود که در برنامهده پیشنهاد میمحیطی آب آلواثرات سوء زیست

کـارگیري   حفاظتی آب و خاك از مشارکت کشاورزانی که تجربـه بـه  
   .تر استفاده شوداند، بیشعملیات حفاظتی آب و خاك نداشته

شاخص موافقت کشاورزان با ورود فاضالب شهري و روستایی به 
میزان مشارکت داري بر تمایل و تأثیر مثبت و معنی رودرودخانه کشف

. محیطی آب آلوده داردمالی کشاورزان براي کاهش اثرات سوء زیست
تـري  چـه کشـاورزان آگـاهی بـیش     این رابطه بیانگر آن است که هر

رود وارد داشته باشند که فاضالب شهري و روستایی به رودخانه کشف
بر این اساس پیشـنهاد  . شودتر میها بیششود، مشارکت مالی آنمی
د با برگزاري سمینارهایی در زمینه آموزش و آگـاهی دادن بـه   شومی

مردم به خصوص کشـاورزان در مـورد اهمیـت حفاظـت منـابع آب و      
  .ها را فراهم آوردتر آنخاك، زمینه مشارکت مالی بیش

هـاي حفاظـت از محـیط    جا که عملیـات و پـروژه  همچنین از آن
رد و تنها بخش زیست به خصوص آب و خاك نیاز به سرمایه زیادي دا

هاي مالی مردمی و اخذ عوارض کوچکی از این سرمایه از محل کمک
بایسـت در بودجـه خـود بـه     تواند به دست آید، بنابراین دولت میمی

  .ها توجه کندتأمین مالی این پروژه
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