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  چکیده
  

تا از حداکثر  نمایدمواد غذایی ایجاب می تولید و عرضه رود، میهاي کشاورزي ایران بشمار یکی از قطب که استان خوزستانبا توجه به این

ها مهمترین متمرکز بودن آن توجه به حجم  زیاد و غیرر بخش کشاورزي با هاي تولید شده دآبزه. هاي آبی و خاکی استفاده شودپتانسیل

-بوده و از  آلودگی باالیی برخوردار می) نیترات، فسفر(این منابع داراي سموم و عناصر مغذي. کارون هستند منابع آب برگشتی به رودخانه

که در قالب  بودشاورزان براي کاهش آلودگی آب رودخانه کارون هدف از انجام این تحقیق، برآورد  میزان تمایل به پرداخت ک.  باشند

نتایج تحقیق . تمورد بررسی قرار گرف 1391کشاورز در  شهرستان مالثانی در سال  120با استفاده از اطالعات مربوط بهروش هکمن و 

هاي  سن، همچنین متغیر بودندودگی آب در رودخانه کارون درصد کشاورزان حاضر به پرداخت مبلغی براي کاهش آل 85که  نشان داد

هاي درآمد، تحصیالت و دیدگاه کشاورزان، میزان دار و  متغیراثر منفی و معنیقیمت پیشنهادي، اعضاي خانواده،  علت آلودگی رودخانه، 

میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان براي . داشتندتمایل به پرداخت افراد  رويدار اثر مثبت و معنیخسارت، مالکیت زمین، مقدار زمین،  

 . در سال برآورد شد 2)دالر13( ریال 188000کاهش آلودگی آب  

  
 آلودگی آب، ارزشگذاري مشروط، مدل هکمن، تمایل به پرداخت :واژه هاي کلیدي

                                                
  گروه مدیریت کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی  ، جاده کشت و صنعت کارون ، شوشتر خوزستان : آدرس نویسنده مسئول.1
  1393بهشت اردی :و پذیرش 1391دي : دریافت  
  .تومان در نظر گرفته شده است 1400دالر  باریال ي انجام شده است نرخ برابر 1391با توجه به اینکه مطالعه حاضر در سال .  2
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 مقدمه
هاي مهم رودخانه کارون، یکی از شریان

باشد، این رودخانه در استان شور میهیدرولیکی ک
خوزستان واقع شده است و به لحاظ منافع حاصل از 
کشاورزي، صنعتی، کشتیرانی، صیادي و محیط زیست 

 براي ایران از جایگاه خاصی برخوردار بوده است

از سویی با توجه به این که استان ). 1388نیکخواه،(
-ر میهاي کشاورزي ایران بشمایکی از قطب خوزستان

نماید تا از رود، تهیه و تامین مواد غذایی ایجاب می
  . اکی استفاده شودهاي آبی و خحداکثر پتانسیل

تولید شده در بخش  هايآبدر این راستا زه
از منابع آالینده رودخانه کارون بشمار  کشاورزي استان

دهد که ها نشان میبررسی ).1380جوهرزاده، (روند   می
رزي با توجه به حجم قابل قبول و غیر هاي کشاوآبزه

ها مهمترین منابع آب برگشتی به متمرکز بودن آن
شوند که این منابع داراي سموم و ها را شامل میرودخانه

آلودگی باالیی  بوده و از) نیترات، فسفر(صر مغذيعنا
  . باشندبرخوردار می

هاي کیفی مهم در ارتباط با به طور کلی پارامتر
-کشاورزي شامل نیترات، فسفر، سموم، آفت هايآبزه

لذا افزایش مواد مغذي به . باشندها، سدیم و کلر می کش
-ها منجر به تسریع خوراكآبویژه فسفر در زه

شود که ها میو رشد سریع جلبک) یوتروفیکاسیون(وري
-بخصوص جلبک(هابدلیل افزایش مصرف اکسیژن در آن

  .شودیر آبزیان میسیژن و مرگ و م، موجب کاهش اک)ها
 50هاي افزون بر همچنین نیترات در غلظت

آور تواند براي سالمت انسان زیانگرم در لیتر میمیلی
آالینده با توجه به زیان  .)1388سازمان وزارت نیرو،(باشد 

ن آگاهی و تمایل کشاورزان هاي کشاورزي، بررسی میزا
تواند مورد توجه کاهش این آلودگی، می در جهت

نیرو، محیط زیست  استگذاران، ازجمله مسئولین وزارتسی
توانند درزمینه آلودگی قرار بگیرد که می و جهاد کشاورزي
 2012آقاپورصباغی و مسیحی در سال . سیاستگذاري کنند

  در مطالعه اي به بررسی ارزش آلودگی آب از دیدگاه 

  
شهر  284در این مطالعه . شهروندان اهوازي پرداخته اند

  .مورد مطالعه انتخاب شده اند هوازي به عنوان نمونهوند ا
افراد  درصد از 80مطالعه نشان میدهد که نتایج 

حاضرند مبلغی را در جهت کاهش آلودگی رودخانه 
در این مطالعه تاکید شده است که . کارون پرداخت نمایند

متغیر سن اثر منفی و متغیرهاي تحصیالت و درآمد و 
مثبت بر میزان پرداختی آنها خواهد تمایالت شهروندان اثر 

، تمایل به 2003در سال   1ابومادي و همکاران .داشت
پرداخت کشاورزان را براي تصفیه فاضالب در اردن و 

  . تونس برآورد کردند
ها با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و آن

روش استخراجی دوگانه دوبعدي نشان دادند، قیمت آب 
اي تمایل به ه طور قابل مالحظهشیرین و آب آبیاري ب

دهد و کشاورزان پرداخت کشاورزان را تحت تاثیر قرار می
سنت، در هر متر مکعب براي  پنجحاضر به پرداخت 

، در )2007(2مینگاري و همکاران اصالح فاضالب هستند
هاي براي آب تمایل به پرداخت کشاورزان را پژوهشی،

رسی قرار دادند، بازیافت شده، در کشور یونان مورد بر
نتایج تحقیق نشان داد که نگرش زیست محیطی و عوامل 

هاي اقتصادي مانند قیمت آب و درآمد از مهمترین متغیر
  . دباشتاثیر گذار بر تملیل به پرداخت کشاورزان می

سنت  15مبلغ  همچنین این افراد حاضر هستند،
از درآمد خود را براي یک سانتی متر مکعب آب بازیافت 

درصد قیمت  55ده از دست بدهندکه این میزان معادل ش
، در )1388(شعربافیان و قربانی  .باشدآب شیرین می

برآورد میزان تمایل شهروندان شهر مشهد در پرداخت 
ماهانه براي بهبود صفات کیفی آب و عوامل موثر بر آن 
نشان داده است که داشتن شغل و اطالع از میزان آلودگی 

یل به ترات باالترین تاثیر مثبت را در تماآب ناشی از نی
شهروندان به پرداخت  پرداخت دارد و متوسط تمایل

 21( ریال که این مقدار معادل 6598و  6569ماهانه مبلغ 
، تمایل به پرداخت 1388فر در سال نعیمی .باشدمی )سنت

                                                
1 . Abu madi et al 
2 . Menegari et  al 
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کشاورزان را براي کاهش آلودگی آب هاي آشامیدنی در 
گیالن و مازندران مورد ارزیابی قرار هاي روستاهاي استان

ر در داد و نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت هر خانوا
 422721تا  372530از  در روستاهاي گیالن 1388سال 

و در روستاهاي ) دالر09/14تا  41/12(ریال، معادل 
تا  96/12(ریال، معادل  438275تا  388999مازندران از 

  . کندتغییر میدر هر هکتار ) دالر60/14
در حال حاضر آلودگی رودخانه کارون  نه تنها 
آب شرب مردم استان، بلکه حتی کیفیت آب براي 

یفیت مرغوب کشاورزي و تولید محصول با کمیت و ک
را با مشکل و جنوبی استان  بخصوص در ناحیه میانی

از سویی ). 1388رهبري، ( جدي روبه رو کرده است
معموالً موجب افزایش درآمد  ییاستفاده از کودهاي شیمیا

-شود، در مقابل این افزایش درآمد آب آلوده زارعین می

دهد اجتماعی را براي کشاورزان افزایش می هزینه
   .)1388فر، نعیمی(

روشی را  لذا به منظور مقابله با این بحران،
و زیست اقتصادي به طورهمزمان منافعکه بایدانتخاب کرد 

پاسخ گویی به این  لذا .را افزایش دهدمحیطی کشاورزان 
-سوال که آیا زارعین منطقه حاضرند، به موجب آلودگی

هاي کشاورزي مبالغی را هاي ایجاد شده، ناشی از فعالیت
بپردازند یا در جهت حفظ کیفیت منابع آبی بخشی از 
منافع خود را از دست بدهند از اهمیت خاصی برخوردار 

لی که می توانند نگرش همچنین توجه به عوام. است
کشاورزان به مسئله آلودگی آب رودخانه و میزان تمایل به 

ار دهد از جمله مواردي پرداخت آنها را تحت تاثیر قر

تواند در تدوین سناریوهاي بهبود شرایط فعلی است که می
تمایل به هدف از این پژوهش برآورد . مدنظر قرار بگیرد

براي ان مالثانی گندم کار شهرستپرداخت کشاورزان 
در استان خوزستان  کاهش آلودگی آب در رودخانه کارون

تا میزان تمایل به پرداخت آنها به عنوان آلوده  باشدمی
کنندگان اصلی رودخانه و همچنین عوامل موثر بر این 

علت انتخاب . تمایل به پرداخت مورد ارزیابی قرار بگیرد
ه آماري، گندم کاران در تحقیق حاضر به عنوان جامع

مصرف باالي کودهاي ازته و سموم به عنوان مهمترین 
منبع آلودگی آب در بخش کشاورزي در تولید این 

  .باشدمحصول می
  

  هامواد و روش
کیلومتري شمال اهواز  35مالثانی در  شهرستان 
هزار کیلـومتر مربـع و در عـرض     120با مساحتی برابر با 

  درجـه  48   یـایی و طول جغراف   رجهد  31   جغرافیایی
از جنوب به شهر ویـس و   این شهرستان. واقع شده است

از شمال تـا پـل بنـدقیر بـه حـوزه اسـتحفاظی شهرسـتان        
شوشــتر و همچنــین از شــرق بــه هفتگــل و از غــرب بــه 

سطح زیرکشت گندم آبی  .رودخانه کارون منتهی می شود
کـه  ) 1392حمیدي، ( باشدهکتار می 25000در این منطقه 

شیمیایی به  مصرف باالي کود و سموم طقه به علتاین من
عنوان مهمترین منبع آلودگی آب در بخـش کشـاورزي در   

ــی    ــول مــــ ــن محصــــ ــد ایــــ ــدتولیــــ .باشــــ

  
  موقعیت شهرستان مالثانی نسبت به شهر اهواز - 1شکل 
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براي برآورد تمایل به  هاي متفاوتیروش
پرداخت کشاورزان براي کاهش آلودگی رودخانه کارون 

هاي توان آنها را به دو گروه روشد دارد که میوجو
فرضی هاي غیرو روش) هیپوتتیک(برانگاشتی یا فرضی 

هاي هیپوتتیک روش. بندي نمودتقسیم) غیر هیپوتتیک(
هایی است که در آن محقق در یک تحقیق شامل حالت

میدانی، از طریق پست الکترونیکی یا تلفن اقدام به پر 
در این نوع تحقیقات محقق سعی . ندککردن پرسشنامه می

در ایجاد نوعی بازار فرضی ونه واقعی براي فرد نمونه 
دهنده به دلیل عدم مواجه بودن با اطالعات دارد و پاسخ

که کند سازي ذهنی میملموس و واقعی، سعی در تصویر
گذاري مشروط و تحلیل توام، مثال بارز این  روش ارزش

   .باشدها میروش
اي غیرهیپوتتیک محقق سعی در هدر روش

در . ایجاد یک بازار کوچک و واقعی براي افراد نمونه دارد
 ها که گاهی به صورت مراجعه حضوري بهاین نوع روش

و یا ایجاد یک  محل فروش کاالها تحت ارزش گذاري
گیرد، انگیزه بازار واقعی براي کاالهاي هدف صورت می

د براي کاالي محقق نزدیک شدن به ارزش واقعی افرا
طوري که خود را در یک بازار به. مورد تحقیق است

  ).2000پرس و سکومبی، (بیند واقعی خرید و فروش می
در این تحقیق براي محاسبه تمایل به پرداخت 
کشاورزان براي کاهش آلودگی رودخانه کارون از روش 

در این روش، از . شودارزشگذاري مشروط استفاده می
ایل دارند براي کاهش آلودگی آب مبلغی کشاورزان که تم

این مبلغ . شودنند، به طور مستقیم سوال میپرداخت ک
دهد که کشاورزان براي آن رزشی را نشان میا کمترین

  ). 1390ناجی و همکاران، ( کنندتعیین می
در این بررسی براي برآورد تمایل به پرداخت از 

روش . پرسشنامه دوگانه دوبعدي استفاده شده است
در  براي اولین بار، بیشوب و هبرلین گزینش دوگانه را

در این روش کشاورزان در مواجه . ارائه کردند 1979سال 
شدن با قیمت پیشنهادي با موقیت بازار فرضی، تنها پاسخ 

ي به وسیله 1985 این روش در سال. دهندبلی یا خیر می

اصالح شد و نتیجه آن روش گزینش  هنمان و کارسون
دهنده واکنش گزینه بیشتر نشان. باشدانه دوبعدي میدوگ

در ). 1979، بیشوب و هبرلین(کشاورز به پرسش است 
داراي تابع مطلوبیت کشاورز  شود،این روش فرض می

 .باشدزیر می
),( SYu           (1) 

تابع مطلوبیت غیر مستقیم کشاورز،  uکه در آن، 
Y  درآمد کشاورز  وS اري از سایر عوامل اقتصادي ـ برد

هر ). 1387مبیدي و قاضی، (باشد اجتماعی کشاورز می
کشاورز حاضر است مبلغی از درآمد خود را براي کاهش 

بپردازد که این ) A(آلودگی آب  به عنوان مبلغ پیشنهادي 
میزان . گردداستفاده باعث ایجاد مطلوبیت براي وي می

در صورت استفاده از  اورزمطلوبیت ایجاد شده براي کش
-بیش از حالتی است که از آب تمیز استفاده نمی آب تمیز

  :دهدنشان می کند که رابطه زیر را

01 );,0();,1(   SYuSAYu         (2) 

1،0 طور که به هاي تصادفی با میانگین صفرمتغیر
 تفاوت مطلوبیت. باشندیاند، مدهبرابر و مستقل توزیع ش

u ∆   امیرنژاد و (به صورت رابطه زیر بیان شده است
  ):1385همکاران، 

  
)3(  

داراي یک انتخاب  متغیر وابسته در این تحقیق،
. باشد که به یک مدل کیفی انتخابی نیاز دارددوگانه می

هاي الجیت هاي انتخابی کیفی از روشمعموال براي روش
  ).1385امیرنژاد و همکاران، (شود میو پروبیت، استفاده 

-در بررسی متغیر اما بدلیل نقص الگوي الجیت،

از الگوي هاي تاثیر گذار بر میزان تمایل به پرداخت 
ي این مدل، خطاي هااز محدودیت .شودتوبیت استفاده می

رد هاي تعیین کننده تصمیم فیکسان فرض نمودن متغیر
هایی که بر میزان آن و براي شرکت در فعالیت مورد نظر
هکمن با آگاهی از . باشدانجام آن فعالیت موثر هستند می

ضعف مدل توبیت در عدم امکان جداسازي دو گروه از 
اي برآورد مدل توبیت را عوامل موثر، روش دو مرحله

)(),0(),1( 01   SY؛uSA؛Yuu
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روابط زیر ) . 1390هاشم نژاد و همکاران، ( پیشنهاد نمود
  :دهندنشان میرا  ساختار الگوي  اقتصاد سنجی توبیت

  
 

0iY      0iY اگـر  0iY    )4(   

و  ، به صورت متغیر پنهانY در این الگو اگـر
خت کشاورزان براي کاهش در این تحقیق، تمایل به پردا

رابطه زیر مشخص کننده . دهدرا نشان می آلودگی آب
Yباشدر میهاي بزرگتر ازصف:  
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)(

)(
)0(







i

i

iii XB

XB

XBYYE 






 )5(   

)(به طوري که 


 iXB  و)(


iXB
 رتیب تابع به ت

و تابع چگالی تجمعی نرمال  چگالی نرمال استاندارد

)( مقدار استاندارد در


iXB
تبرایی و ( باشندمی

توبیت در روش هکمن به دو  الگوي . )1388همکاران، 
عوامل . شودالگوي پروبیت و رگرسیون خطی شکسته می

هاي صورت متغیرموثر بر پذیرش تمایل به پرداخت به
و عواملی  شوندقل در الگوي پروبیت وارد میمست

الگوي رگرسیون  ار بر میزان تمایل به پرداخت، درتاثیرگذ
اثر نهایی ). 1380اران، سالمی و همک(گیرند خطی قرار می

متغیرهاي پیوسته و مجازي در این الگوها از دو معادله زیر 
   :محاسبه می شود 

  
  

  
  

)6( 

 
Dkk MEXXYpXXYP  ),01(),11(
 )7(   

هاي رگرسیونی الجیت و پس از برآورد مدل
  روش میانگینمیزان تمایل به پرداخت از طریق  هکمن

از آن براي  شود وپرداخت قسمتی محاسبه می تمایل به
محاسبه مقدار انتظاري تمایل به پرداخت با انتگرال عددي 

-استفاده می) A(در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد

  ). 1390هاشم نژاد و همکاران، (شود
در این تحقیق، به منظور برآورد تمایل به 
پرداخت کشاورزان براي کاهش آلودگی آب ناشی از 

ه رودخانه کارون، تعداد هاي کشاورزي، در حاشیفعالیت
پرسشنامه از طریق فرمول مورگان و به روش نمونه  120

همچنین در این مطالعه  . گیري تصادفی استخراج شد
اسبات ریاضی و ها، محبراي تجزیه و تحلیل آماري متغیر

 shazam، spss هاي افزاراز نرم ها،تخمین پارامتر
  .استفاده گردید  Mapleو
  

  نتایج
به اینکه کودهاي شیمیایی به عنوان مهم با توجه 

ترین منابع آلوده کننده رودخانه کارون توسط بخش 
، به بررسی میزان 1شود، در جدول کشاورزي محسوب می

.آنها، توسط کشاورزان منطقه پرداخته شده است مصرف

 کودهاي شیمیایی توسط گندمکاران هاي آماري میزان مصرفویژگی - 1ول جد

 یانگین                               انحراف معیارم  میزان مصرف

 1/4863                     157440                                                     ) کیلوگرم( کود ازته
  1/8362                     18220                                                   ) کیلوگرم(کود فسفره 

 1/6874                  148/458                                                     )لیتر( سموم شیمیایی

  هاي تحقیق میدانییافته: ماخذ                                              

NiXBY iii ......,2,1 
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در نمونه مورد بررسی، مجموع میانگین مصرف 
گرم و کیلو 175660) ازت، فسفر( هاي شیمیاییکود
این میزان  لیتر است که14/458گین مصرف سموم میان

،  در )8/103و    162122(  مصرف بیش از حد متوسط 
با توجه به این میزان مصرف،  لذا. باشدمی استان خوزستان

توان بیان نمود که مزارع گندم در این منطقه سهم می
شامل  بزرگی از منابع آب برگشتی به رودخانه کارون را

هاي آلی در کاهش آلودگی با توجه به تاثیر کود .شوندمی
 )2(در جدول  مصرف این کودها، رودخانه، توزیع فراوانی

  . مشخص شده است
                                         

  
     در شهرستان مالثانیهاي آلی توزیع فراوانی استفاده از کود - 2جدول            

 فراوانی                            درصد                                                        نام متغیر  

 5/12  15استفاده از کود دامی                                             
  4/63  75استفاده از کود سبز                                              

 1/24               30ت در تناوب زراعی                            استفاده از بقوال

  هاي تحقیق میدانییافته: ماخذ                                                  
کود سبز، کود حیـوانی،  ( یهاي آلاستفاده از کود

دماي خاك تواند از طریق در مزارع کشاورزي می )بقوالت
بهبـود   ارگانیسم هـاي خـاك عـالوه بـر     و فعالیت میکرو

شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك، آثار بسیار مثبتـی نیـز در   
و افزایش حاللیت اکثر عناصر غذایی مورد تولید محصول 

از طریـق انتقـال آب از    هـا این کـود . نیاز گیاه داشته باشد
خاك به اتمسفر بر اثر تعـرق و از طریـق جـذب عناصـر     

  جلوگیري از انتقال آن به زه آبغذایی از محلول خاك و 
  
  

تاثیر بسزایی در کاهش آلـودگی رودخانـه   هاي کشاورزي 
طـور کـه   ، امـا همـان  )1390فـر،  بـان و لطفـی  جهان(دارند

شود، کشاورزان این منطقه از این مواد مغـذي  مشاهده می
جـا کـه   از آن .کننـد در مزارع خود بسیاراندك استفاده مـی 

شـاورزان ارتبـاط مسـتقیمی بـا     میزان تمایل به پرداخت ک
ها با خطـرات آلـودگی آب   سطح آگاهی و مواجه شدن آن

ــدو ــول دارد، در جـ ــاهی )3(ل روي محصـ ــطح آگـ ، سـ
 کشاورزان نسـبت بـه خطـر آلـودگی آب روي محصـول     
.مشــــــــــــخص شــــــــــــده اســــــــــــت  

  
  .مشخص شده است سبت به خطر آلودگی آب روي محصولسطح آگاهی کشاورزان ن -3جدول

 درصد یفراوان نام متغیر
  از خطرآلودگی آب روي محصولسطح آگاهی 

           سطح  مواجه شدن با خطرآلودگی آب روي محصول
84 70 

    
 

                 86             
     

 
                  7/71 

 

  هاي تحقیق میدانییافته: ماخذ
درصد  70 در جدول فوق مشاهد می شود که

آگاهی کامل نسبت به آلودگی آب  کشاورزان مورد بررسی
درصد 71/ 7شود که روي محصول دارند و مالحظه می

  کشاورزان با خطرات ناشی از آلودگی آب روي محصول 
  
  

لذا با توجه به سطح آگاهی کشاورزان و . اندمواجه شده
ها با خطرات آلودگی آب روي محصول مواجه شدن آن
کاهش آلودگی براي پرداخت کشاورزان، میزان تمایل به

نیترات، فسفر و سموم شیمایی در رودخانه کارون 
   .محاسبه شد )4(درجدول 
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 براي برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان مالثانی براي آلودگی رودخانه کارون گویی به مبلغ پیشنهاديپاسخ - 4جدول 

  100000پیشنهاد پایین  ریال 200000پیشنهاد اولیه  وضعیت پذیرش
 ریال

  300000پیشنهاد باال 
 ریال

 32 46 35 تعداد پذیرش مبلغ پیشنهادي 
 5/97 55 30 درصد

 3 39 85 تعداد عدم پذیرش
 5/2 45 70 درصد

 35 85 120 تعداد جمع
 100 100 100 درصد

 هاي تحقیق میدانی یافته: ماخذ

نفر  85هنگامی که پیشنهاد اولیه ارائه شد، 
و اظهار  فتندنپذیراین پیشنهاد را از کشاورزان %) 83/70(

نفر  35تري ارائه شود، در حالی که داشتند، پیشنهاد پایین
% 32( نفر 39در ارائه پیشنهاد دوم . آن را پذیرفتند) 2/29(

آن %) 3/38(نفر  46 از کشاورزان نپذیرفتند، در حالی که) 
از کشاورزانی که پیشنهاد اولیه %) 26(نفر 32 .را پذیرفتند

پذیرفتند، حاضر به پرداخت باالترین پیشنهاد براي را 
هاي کشاورزي هستند کاهش آلودگی آب ناشی از فعالیت

در این  .ها این پیشنهاد را رد کردنداز آن%) 5/2(سه نفر و 
تحقیق، تعدادي از کشاورزان داراي پاسخ صفر اعتراض 

  این گروه بیان . باشندمی) عدم تمایل به پرداخت( آمیز 
  

هاي صنعتی و شهري در مقایسه با کود شتند که فاضالبدا
و سموم شیمیایی بیشترین تـاثیر را در آلـودگی رودخانـه    

دو  ر ادامه، نتـایج حاصـل از مـدل هکمـن    د .کارون دارند
مطابق این جدول، . شده است آورده 5اي در جدول مرحله
ات درصد میانگین تغییـر 46بیانگر این است که   مقدار

ن تمایل به پرداخت توسط متغیرهاي مسـتقل توضـیح   میزا
واریانس ناهمسانی مدل با اسـتفاده از آزمـون   . شده است

وایت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که از ایـن  
قدار آماره دوربـین واتسـون   م. لحاظ مشکلی وجود ندارد

عدم وجود خود همبسـتگی بـین اجـزاء اخـالل در      بیانگر
.باشـــــــــــــــدمــــــــــــــدل مــــــــــــــی  

  کاهش آلودگی رودخانه کارون وثر بر تمایل به پرداخت کشاورزان برايبراي  تعیین عوامل م نتایج روش هکمن - 5جدول 
 رگرسیون خطی پرویت متغیرها

 (t)آماره  مقدار ضریب اثر نهایی کشش وزنی (t)آماره  مقدار ضریب
 75/11 -8662/1 - - 40783/0 - 23350/0 - 11597/0 عرض از مبدأ

 - - - 59087/0 - 27009/0 -4685/2 - 17180/0 سن
 3244/2 360/82 47412/0 11924/0 9968/1 13785/0 تحصیالت

 5549/2 91277/0 49873/0 33238/0 1923/2 14501/0 درآمد
 -010/3 -71/146 - - - - اعضاي خانواده

 - - - 10138/0 - 20100/0 -6210/2 - 29476/0 علت آلودگی رودخانه
 - - 34588/0 11627/0 4275/4 0056/1 ندیدگاه کشاورزا
 536/2 9/2222 15388/0 10733/0 8963/1 44739/0 میزان خسارت

 7523/2 666/36 92283/0 85798/0 1702/2 26831/0 مقدار زمین
 814/1 9/1129 20977/0 15803/0 5172/2 60990/0 مالکیت زمین

 -652/2 -406/17 - - - - عکس نسبت میل
Likelihood Ratiotest = 119.583 
Estrella R- Square = 0.46616 
Meddala R- Square= 0.39241 
Mcfadden R- square= 0.38184 

Durbin – Watson = 1.9812 
Runs test = 103 

  هاي تحقیق میدانییافته: ماخذ          
، داري در سطوح یک  درصدمعنی) 1: (توضیح

بسیار خوب، ( رتبا استفاده از مقیاس طیف لیک )2(
 از.اندازه گیري شده است) خوب، متوسط، بد، بسیار بد،

در الگوي لگاریتمی  هاي کمیجایی که ضرایب متغیرآن
دهند، از این رو کشش وزنی مربوط به کشش را نشان می

در مدل  متغیرهاي درآمد ساالنه و تحصیالت کشاورزان

ها یریک درصد افزایش در این متغ دهد کهنشان میهکمن 
شاورزان را براي کاهش آلودگی ک میزان تمایل به پرداخت

اثر . دهدایش میدرصد افز 92/11و  24/33به ترتیب  آب
که یک سال افزایش در سن دهد نشان مینهایی متغیر سن 

درصد کاهش  08/59رز احتمال تمایل به پرداخت کشاو
ر دااثر منفی و معنی ري که در این مدلمتغیر دیگ. یابدمی
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داشته است، علت آلودگی رودخانه  بر تمایل به پرداخت
شاورزانی کبیانگر آن است که  باشد، اثر نهایی این متغیرمی

هاي صنایع رودخانه، پساب آلودگی که بیشترین تاثیر را در
ها به احتمال تمایل به پرداخت آن دانستند،و شهري می

  . یابددرصد کاهش می - 13/10
دیدگاه کشاورزان در زمینه  اثر نهایی متغیر
که یک درصد افزایش در دهد آلودگی رودخانه، نشان می

و با فرض ثابت ماندن سایر شرایط احتمال  این متغیر
متغیر  .یابددرصد افزایش می 58/34تمایل به پرداخت 

سطح زیر کشت داراي اثر نهایی مثبت و اندازه زمین و 
این اثر . باشندن میدار بر تمایل به پرداخت کشاورزامعنا

و  که کشاورزان داراي مالکیت شخصی بیانگر آن است،
ها به سطح زیر کشت بیشتر، احتمال تمایل به پرداخت آن

  . یابددرصد افزایش می 28/92و  98/20ترتیب 
با توجه به ارتباط مستقیم میزان خسارت و 
آگاهی کشاورزان نسبت به خطرات ناشی از آلودگی آب 

یک درصد دهد که متغیر نشان میین کشش وزنی ا
هاي کشاورزي احتمال افزایش در میزان خسارت زمین

-درصد افزایش می 73/10پذیرش تمایل به پرداخت را 

هاي مستقل در الگوي رگرسیون خطی شامل، متغیر .دهد
اعضاي خانوار، میزان خسارت، سطح درآمد، تحصیالت، 

س نسبت میل زیر کشت، مالکیت زمین، مقدار زمین و عک
مقدار ضریب برآورد شده متغیر اعضاي خانوار . باشدمی

دهد، با افزایش تعداد اعضاي در رگرسیون خطی نشان می
میزان تمایل به پرداخت خانواده، بدلیل کاهش سرانه 

   .واحد کاهش خواهد یافت -71/146 کشاورزان،
مقدار ضریب برآورد شده متغیر درآمد نشان 

زایش در درآمد کشاورزان میزان دهد یک واحد افمی
. دهددرصد افزایش می 91277/0تمایل به پرداخت را 

دهد با افزایش سطح ضریب متغیر تحصیالت نشان می
درصد  360/82 اد کشاورز میزان تمایل به پرداختسو

 با دهدمی مقدار زمین نشان ضریب عددي. یابدافزایش می

 شاورز،ک زیرکشت سطح متوسط به هکتار یک افزایش

. یابددرصد افزایش می 666/36 پرداخت به تمایل میزان

-بهره که است این بیانگر زمین مالکیت متغیر ضریب

شخصی نسبت به کشاورزان با مالکیت  مالکیت با برداران
ها اي و مختلط، میزان تمایل به پرداخت آنبري، اجارهسهم

ضریب عددي  میزان . یابددرصد افزایش می 9/1129
دهد با افزایش میزان خسارت کشاورزان رت نشان میخسا

-ها افزایش میدرصد، میزان تمایل به پرداخت آن 9/2222

 بیان میل، نسبت عکس دار بودن متغیر ضریبمعنی. یابد

 به تمایل بر مؤثر متغیرهاي بین که است این واقعیت کننده

 متغیرهاي و محیطی زیست خطرات کاهش براي پرداخت

 .دارد وجود اختالف پرداخت، به تمایل زانمی بر مؤثر

  
  گیريبحث و نتیجه

در این تحقیق میانگین تمایل به پرداخت در 
 در سال) دالر13(ریال 188000الگوي برآورد شده برابر 

بر اساس این الگو، عواملی نظیر، سن، علت  .باشدمی
آلودگی رودخانه، روي تمایل و عدم تمایل به پرداخت و 

دهندگان، رآمد و تحصیالت و دیدگاه پاسخهاي دمتغیر
مالکیت زمین، مقدار زمین، میزان خسارت، اعضاي 

نتایج . دار دارندخانواده، در هر دو مرحله اثر معنی
سن، قیمت پیشنهادي،  هايمتغیردهد که همچنین نشان می

نه، داراي اثر منفی و علت آلودگی رودخا ده،اعضاي خانوا
درآمد، تحصیالت و دیدگاه هاي متغیر دار ومعنی

 زمین، میزان خسارت، مقدار زمین، کشاورزان، مالکیت
دار برروي تمایل به پرداخت افراد داراي اثر مثبت و معنی

   .هستند
ضریب برآورد شده متغیر هاي درآمد و 

هاي توضیحی احتمال ترین متغیرکه اصلی تحصیالت
نی شده، بیتمایل به پرداخت هستند، با عالمت مثبت پیش

دهنده آن این نکته نشان. دار شده انداز لحاظ آماري معنی
است که کشاورزان با درآمد باالتر ، در پی رفاه بیشتري 

احتمال پذیرش تمایل به  هستند و طبیعی است که
نتایج مطالعه قربانی و . ها افزایش یابدنپرداخت آ
، مبیدي و )1390(، حیاتی و همکاران )1390(همکاران 

اثر مثبت  .دهنداین رابطه مثبت را نشان می) 1387(ضی قا
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هاي مالکیت زمین و مقدار زمین بیانگر آن متغیر دارو معنی
صی، به جهت کشاورزان داراي مالکیت شخاست که 

و سود بیشتر نسبت به مالکیت  هاي کمترداشتن هزینه
تمایل به پرداخت بیشتري  بري،اي، مختلط و سهماجاره
 سطح زیر کشت بدلیلیک واحد افزایش  چنینهم. دارند

افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد احتمال پذیرش 
توان از این میان می .دهدتمایل به پرداخت را افزایش می

بورگ و اسکارپا ، )2009(1ساالزر و همکارانبه تحقیقات 
   .، اشاره نمود)2011(2

 متغیر دیدگاه کشاورزانطور رابطه مثبت همین
در زمینه آلودگی رودخانه به این دلیل است، که 
کشاورزانی که نسبت به آلودگی آب آگاهی بیشتري دارند، 
تمایل به پرداخت بیشتري داشته و تصمیم این افراد یک 
تصمیم عقالیی در شرایط موجود حاکم براي کاهش 

 3نتایج تحقیق بشیر و همکاران. باشدآلودگی آب می
این متغیر را در احتمال تمایل به  نیز اثر مثبت ،)2009(

کشاورزان داراي اثر منفی  متغیر سن .کندپرداخت بیان می
قدر چهرباشند و مبین این مطلب است که هدار میو معنا

نیز  هانگریزي آمیزان ریسک سن کشاورز افزایش یابد،
یابد که این مساله خود بر میزان تمایل به افزایش می

  . خواهد داشت پرداخت تاثیر منفی
خسارت ناشی همچنین یک درصد افزایش در 

میزان تمایل  آب بدلیل باال رفتن آگاهی کشاورزاز آلودگی 
) 1388(عزت آبادي  .دهدها را افزایش میبه پرداخت آن

، نیز در تحقیق خود به )2007( 4و مینگاري و همکاران
 هامتغیر دیگري که در این مدل. ت یافتندنتایج مشابه دس

دار بر تمایل به پرداخت داشته است، ی و معنیاثر منف
شاورزانی که کبه بیان دیگر . است علت آلودگی رودخانه

 هاي صنایع وی رودخانه، پسابآلودگ بیشترین تاثیر را در
ها پذیرش تمایل به پرداخت آن ، احتمالدانستندشهري می

هاي درآمد، در رگرسیون خطی متغیر .یابدنیزکاهش می
زمین،  حصیالت، مالکیت زمین، میزان خسارت، مقدارت

                                                
1 . Salazar et al 
2 . Borg & Scarpa 
3 . Bashir et al 
4 . Menegari et al 

اي اثر اعضاي خانوار دار و متغیر داراي اثر مثبت و معنادار
ها در میزان که تاثیر این متغیر باشنددار میمنفی و معنی

تمایل به پرداخت کشاورزان کامال موافق دو روش قبلی 
 هايبا توجه به نتایج تحقیق و برآورد کشش .باشدمی

ترین عامل در پذیرش مبلغ پیشنهادي مورد نظر، مهم
  . باشددرآمد کشاورزان می

النه درآمد و بهبود وضعیت لذا توزیع عاد
 بویژه در بین افراد کم درآمد به افزایش تمایل به درآمدي

که سطح  جاهمچنین از آن .پرداخت منجر خواهد شد
پرداخت  آگاهی کشاورزان تاثیر مستقیمی با میزان تمایل به

در ارتباط  هاي الزمشود، آگاهیپیشنهاد می ها دارد لذاآن
از  ها و سموم شیمیایی بر رودخانهدبا تاثیر نامطلوب کو

  . طریق نظام ترویج کشاورزي ایجاد شود
در جهت کاهش مصرف کود وسم در بخش 
کشاورزي استفاده از مکانیسم هایی مانند آموزش و ارائه 

در مورد اثرات منفی مصرف این  آگاهی براي کشاورزان
نهاده ها بر میزان تولید و اثرات مخرب زیست محیطی آن، 
در کنار سیاست هایی مانند آزادسازي قیمت این نهاده ها 
. می تواند مدنظر مسئولین و سیاست گذاران قرار بگیرد

همچنین آشنا نمودن جامعه با مباحثی مانند محصوالت 
جامعه از طریق مصرف این ارگانیک و تاکید بر سالمت 

نوع محصوالت می تواند بازار مناسبی براي این نوع 
محصوالت فراهم نموده و در نتیجه کشاورزان تمایل 
.بیشتري به کشت این نوع محصوالت از خود نشان دهند
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