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 چکیده

احودا  سود در   باشد که به دلیوپ   میهای موجود در جنوب شرق کشور  ترکن اکوسیبتم از حباسجازمورکا  کری  هامو  تابب
سود   کجواد ایاکی و جغراف یتبا توجه به موقعیعت اکن تابب طب در حال نابودی است. محیطی کبتآب ز ینبابدست و عدم تأم یاراض

رود. کروی از راهرارهوای    ی پویش موی  خشور  یبه سوه آ  های اصکی منتهی ب یرفت بر روی رودخانهج یبمپور و سد مخزن یانحراف
کننده از آب پشوت سودها و     گذاری بخشی از اراضی فارکاب استفاده های آبی، آکش ای از محققا ، جهت احیای محیط پیشنهادی عده

سونجی   به منظور امروا   6939پرسشنامه در سال  262 کارگیری اطالعات با بهپژوهش حاضر  رو، باشد. از اکن رهاسازی اکن منابع می
کوه  ای هرمون   از روش دومرحکوه  برای نیپ به اکن هدفاست.   در راستای احیای تابب جازمورکا  انجام شده کاشت کم اجرای طرح

هوای سوط     کوه متغیور   دهود  موی نتاکج الیووی پروبیوت نشوا      باشد، استفاده شد. متشرپ از دو الیوی پروبیت و رگرسیو  خطی می
ها در احیای داری بر تماکپ به مشارکت آ  صیالت، اشتغال، تعداد اعضای خانوار و درآمد کشاورزا  دارای اثر معنیزکرکشت، میزا  تح
متغیرهای سط  زکرکشوت، سون، میوزا  تحصویالت،      ،خطی رگرسیو  . در حالی که مطابق با نتاکج الیویباشد میتابب جازمورکا  

. اسوت  داری بر میزا  تماکپ به مشارکت کشاورزا  در احیای توابب جازمورکوا    ر معنیدرآمد اث و وضعیت تأهپ، تعداد اعضای خانوار
 یشونهاد ندارنود. لوذا پ  پیشونهادی  درصد از کشاورزا  منطقه مورد مطالعه تماککی برای مشوارکت در طورح    16براساس نتاکج مطالعه، 

توسوط   کرشقابپ پوذ  یمناسب و ارائه راهرارها یجانب یها برنامه کن، با تدوکاشت کم طرح یدولت به اجرا کپدر صورت تما شود یم
 داده شود. کشطرح افزا کنا یکشاورزا ، درصد مشارکت افراد در اجرا
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  مقدمه

سوو و افوزاکش    جوی و عدم تواز  میا  آ  با نیازهای مصرفی انبا  از ک پراکنش نامناسب مرانی و زمانی نزوبت 
های کشاورزی، شرب و صنعت از سوی دکیر، موجب شود توا بشور بوا ارائوه       جهت تأمین نیاز بخش روزافزو  تقاضای آب

ار دهود  های گوناگو  مهار آب، از هدررفت آ  جکوگیری کنود و آ  را بوه سوهولت در دسوترس عمووم قور       ها و روش طرح
سوازی آب   برداری و مدکرکت منابع آب، احودا  سود و ذخیوره    . کری از راهرارهای اساسی در زمینه بهره(2113، 6الهبدی)

کن تأسیبوات  . ا(2166، 2کانگ و همرارا )سطحی در پشت آ  بوده که از دکرباز در میا  جوامع بشری مرسوم شده است 
کوه آمارهوا    یطوور  بهگذارد، همواره مورد تأکید است؛  ی مزاکای اقتصادی و اجتماعی متعددی که بر جای می آبی به واسطه

مورد  96111مورد به بیش از  1711از  (متر 61با ارتفاع بیش از ) ، تعداد سدهای بزرگ جها 6311از سال دهند  نشا  می
هوای آبوی    ثیر اجرای پوروبه أتزکبت مطرح نمودند که  یر حامیا  محیطاخهای  اما در سال .(2113، 9دسونای)افزاکش کافت 

هوای   هوا و طورح   رودخانوه  روی سیبات آبی بور أزکرا اکجاد ت یبت؛ن یپوش زکبت قابپ چشم همانند احدا  سدها، بر محیط
. سدها با متوقف کرد  (6937)پرهام و همرارا ،  ت اثرگذار استزکب های مختکف بر محیط به شرپ  عمرانی مربو  به آ 

در  پاکوداری و اگر اکن نا شوندیدر طبیعت محبوب م یناپاکدار کجادعنوا  ک  عامپ ا آب به سازی جرکا  رودخانه و ذخیره
رار شده و به ضاکع شد  اهوداف سدسوازی منجور    آش کجتدر اکن سازه به احدا زکبت نباشد، آثار  حد توا  و تحمپ محیط

 (. 6937شود )پرهام و همرارا ،  یم

کوه هموواره تحوت توأثیر      باشوند   یمو  هوا  تاببواببته به مجاری آب سطحی،  با ارزش یعیطب های یبتماز اکوس کری
در معورض خطور قورار     دتشو  بوه شوا    های تارکخی و عدم رعاکت حقابه احدا  سدها های آبی قرار دارند و امروزه با پروبه
از  یمتعودد  کوپ بنابه دبباشد،  مطرح میمهم کشور  یها از تابب عنوا  کریکا  هم که به. تابب هامو  جازموراند گرفته

یطی به چنین مح کبتآب ز ینبابدست و عدم تأم اراضیدر منطقه، احدا  سد در  یسال وقوع خش  ی،ناکاف یبارندگ یپقب
 کشخود، همواره با افوزا  یاکیجغراف یتبا توجه به موقع یری شده است. اکن تاببخبارات چشمیمتحمپ سرنوشتی دچار و 
هموواره   شد، یبه آ  وارد م کناز ا یشکه پ رود یپبمپور و هک یها سابنه و نوسا  سط  آب رودخانه های یو کاهش بارندگ

 یعوت طب ییور در تغ یعنوا  نقطو  عطفو  به یرفتج یبمپور و سد مخزن یاست. احدا  سد انحراف  ضعفدستخوش شدت و 
رو توجه به دبکوپ تخرکوب و    از اکن .مطرح است آ  ا بردار بهره یو اجتماع یروابط اقتصاد ییرو تغ یخشر یسو تابب به

 باشد. های مختکف احیای آ  ببیار ضروری می راه

های  های آبی و روش آثار اجرای طرحمحققا  همواره در پی دستیابی و ارائه راهبردهای مدکرکتی مناسب جهت تقکیپ 
های صورت گرفته در زمینه  هاکی از پژوهش اند. در ادامه نمونه دست بوده های آبی پاکین ها و اکوسیبتم حفظ و احیای تابب

، در (6939) و همروارا   یحجواز اسوت.   آورده شوده  هوای گونواگو    اجورای طورح   مشارکت کشاورزا  و مردم در راستای
برازا  مهابواد   یتابب کان ةاز حوز یدر اقدامات حفاظت یردولتیغ یها عوامپ مؤثر بر مشارکت سازما  یبه بررس یپژوهش

 یمشوارکت در اقودامات حفواظت    یوزا  زنا  و موردا  در م  ینب دار یاز وجود تفاوت معن یها حاک آ  یقتحق کجپرداختند. نتا
 کوق الیوو از طر  یدرصود  6/76 بینوی  یشپو  کیتوانوا  یانیرب یونیرگرس یپحاصپ از تحک کجنتا ینبود. همچن یطیمح کبتز

در پژوهشوی بوا عنووا  شوناخت      (6932مرادی و همرارا  ) باشد. می یو فرهنی کرکتیمد ی،اطالعات ی،اقتصاد یرهایمتغ

                                                                                                                                      
1  - Elhassadi 

2  - Yang 
3  - Desonie 
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سازی اراضی زراعوی در شهرسوتا  خووی پرداختنود.      رچهعوامپ مؤثر بر تماکپ کشاورزا  به مشارکت در اجرای طرح کرپا
ها برای مشوارکت   بردارا  و تماکپ آ  های مبتقپ سن، جنس، شغپ و میزا  تحصیالت بهره نتاکج نشا  داد که بین متغیر

ی بوا  ا در مقالوه  (6936)همروارا   حبون نوژاد و   . داری وجود دارد معنی  سازی اراضی زراعی رابطه در اجرای طرح کرپارچه
عوامپ مؤثر بر مشارکت  یبه بررس مطالعه موردی عنوا  بهی کربن در استا  خراسا  جنوب یبترس المککی ینب وبهپر انتخاب
 کشها با افزا گروه کندر ا کتکه احتمال عضو دهد یمطالعه نشا  م کجپرداختند. نتا کیتوسعه روستا یها در گروه کیا روستا
 کشافوزا  یافوراد فاقود شوغپ فرعو     یزمنطقه و ن یافراد بدو  همبر، ساکنا  دائم یا سابنه خانوار، در م های کنههزسط  

در  کتهمبور و سوط  درآمود سوابنه خوانوار، احتموال عضوو        یالتسط  تحصو  کشاست که با افزا یدر حال کنا کابد، یم
عوامپ مؤثر بر مشارکت کشواورزا  در   یا در مقاله (6933و همرارا  ) یدیجمش. کابد یکاهش م کیتوسعه روستا یها گروه
قورار دادنود.    یموورد بررسو   راو چرادول  یروا شهرستا  ش ی: مطالعه موردکالماستا  ا یاراض یساز کرپارچهطرح  یاجرا
ترکن عوامپ موؤثر بور    سازی مهم  چهبردارا  از مفهوم کرپار که سط  تحصیالت و آگاهی بهره دهد یپژوهش نشا  م کجنتا

سوازی اراضوی،    هوای اجورای طورح کرپارچوه     سازی اراضی و باب بود  هزکنوه  تماکپ مالرا  به مشارکت در طرح کرپارچه
جکب مشارکت ثر در ؤعوامپ م یبررسبه یا ، در مقاله(6937) یو عرب یحجاز. اجرای طرح است هترکن عامپ بازدارند اصکی

 گونوه  یچاست که هو  کنا یانیرها ب آ  یقحاصپ از تحق کجپرداختند که نتا زکبت یطدر حفاظت از مح یدولتیرغ یها سازما 
 ی،همببتی کبحاصپ از ضر کجوجود ندارد و نتا یطمحی کبتز های یتمردا  و زنا  در رابطه با فعال ینب داری یتفاوت معن

و  یلو باشد.  یم یالتتحص یزا و م محیطی کبتز های  یتمشارکت با سن و سابقه فعال  یزام ینب داری یرابطه معن کایگو
 کجپرداختنود. نتوا   یندر کشور چ زکبت  یطمشارکت عموم افراد در حفاظت از مح یبه بررس یدر پژوهش (2169) 6همرارا 
و موجوب   دهود  یم ییرها را تغ نیرش آ  محیطی، کبتز یها روبهافراد در مورد پ یآگاه کشاست که افزا کنا یانیرمطالعه ب

 .شود یم ینهزم کندر ا تشا مشارک اکشافز

موورد بحوث    یور گذارا  کال  کشور کوه در چنود سوال اخ    ای از محققا  و سیاست کری از راهرارهای پیشنهادی عده
مند از آب پشت سدهاست تا به رزی  بهرهاراضی کشاوبخشی از گذاری  ببیاری از محافپ عکمی و سیاسی بوده است، آکش

با هدف شناسواکی   رو مطالعه پیششوند.  ءها( احیا ها و درکاچه دست )تابب های آبی پاکین ها، محیط کم  آزادسازی اکن آب
رو  . از اکون گیرد صورت می کاشت طرح کمثر بر تماکپ به مشارکت کشاورزا  منطق  مورد مطالعه در جهت اجرای ؤعوامپ م

عنووا  راهرواری بورای احیوای توابب       بوه  کاشت توسط کشاورزا  شهرسوتا  جیرفوت   کماجرای طرح  حاضرپژوهش  در
 شود.جازمورکا  بررسی می

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

کرموا  و   یهوا  استا  ینب N2738تا  N2710و  E5914تا  E5839 یاکیجغراف یتدر موقع هامو  جازمورکا  تابب 
 611 یو از شومال بوه جنووب بوه پهنوا      یکوومتر ک 911 یبوه درازا  کباًوچبتا  واقع شده و از خاور به باختر تقرو بک یبتا س
 ،متور  911 کوا ارتفواع آ  از سوط  در   یکومترمربع،ک 13111 ی،فصک کاچ در کنا کزر آب ةر گبترده است. مباحت حوزیکومتک

است.  یکومترمربعک 2111طور متوسط  به یآب و در مواقع کم عیکومترمربک 9911 یدر مواقع پرآب کاچهکامپ در یرمحدوده آبی
که . دهد یبه تابب را نشا  م یمنته های هرودخان روی احدا  شده بر یو سدها زمورکا هامو  جاتابب یتموقع 6 شرپ

                                                                                                                                      
1  - Li et al 
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 تهیه گردکد. 6939در سال   Arc GIS 9.3توسط محققین در نرم افزار

 

 های تحقیق( )مأخذ: کافته 6939  در سال زمورکاموقعیت جغرافیاکی تابب جا .1 شکل

 

 بر تمایل به مشاركت كشاورزان و میزان آن در منطقه مورد مطالعه ثرؤمبررسی عوامل 

هوای اقتصادسونجی    از روشآ   یوزا  به مشارکت کشواورزا  و م  کپتمابر  ثرؤمدر مطالعه حاضر جهت برآورد عوامپ 
ای مبتقیم به دلیپ سهولت در کاربرد، ببیار متوداول اسوت.    معادله قتصادسنجی ت های ا استفاده از روششود.  استفاده می

های اقتصادسنجی سوق داده اسوت. اول خطوای    اما وجود احتمالی دو نوع خطا در برآورد، محققا  را به سمت توسعه روش
بر تماکپ بوه مشوارکت و    ثرؤم هایو دوم خطای مربو  به کربا  فرض نمود  متغیر 6ها ناشی از غیرتصادفی بود  نمونه

گذارند. انتخاب غیرتصادفی نمونه به اکن معنی است که  هاکی که بر میزا  تماکپ به مشارکت بعد از تصمیم اولیه، اثر می آ 
ای، نمونه آماری تنها شامپ پاسخیوکانی است که تماکپ به مشارکت برای  معادله های اقتصادسنجی ت  در استفاده از روش

انود. مفهووم    محیطی را دارند و افرادی که تماکپ به مشارکت ندارند، از نمونه آماری حذف شوده  ز ک  منبع زکبتاستفاده ا
دهند با عوامکی  تحت تأثیر قرار می مشارکتو عدم  مشارکت یخطای نوع دوم اکن است که عوامکی که تصمیم افراد را برا

 هوا باشوند   تواننود دو مجموعوه متفواوت از متغیور     با  نیبتند، بکره میکر اًلزوم ،کنند ن میییافراد را تع مشارکتکه میزا  
ببویار  هاکی کوه مالحظوات ذکور شوده را لحواظ کنود،        . بنابراکن به کار برد  مدل(6931الهی احمدآبادی،  )سالمی و عین
که تماکپ به مشارکت دارند و کبانی که تماکپ بوه  گیری از هر دو گروه افراد )کبانی  با بهره 2الیوی توبیت ضروری است.

نماکد. اما احتمال بروز خطای نوع دوم همچنا   مشارکت ندارند(، خطای نوع اول ) غیر تصادفی بود  نمونه( را برطرف می

                                                                                                                                      
1  - Sample Selection Bias 

2  - Tobit Model 
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هاد منظور رفع مشرپ دوم پیشن را برای برآورد الیوی توبیت و به 2ای ک  روش دو مرحکه 6به قوت خود باقی است. هرمن
الذکر، الیوی توبیوت بوه دو    های فوق ثر در هر ک  از دو مجموعه متغیرؤروش هرمن برای تعیین عوامپ م نموده است. در
بوا   تواکی شود. متغیر واببته در الیوی پروبیت شوامپ کو  متغیور دو    و الیوی رگرسیو  خطی شربته می 9الیوی پروبیت

زله تماکپ به مشارکت و صفر بوه مفهووم عودم تماکوپ بوه مشوارکت       باشد که در آ  عدد ک  به من مقادکر ک  و صفر می
صورت که برای شود، به اکن باشد. اکن متغیر از روی متغیر واببته در الیوی توبیت ساخته می می

kY     هاکی که مقودار آنهوا

شود و بزرگتر از صفر است، عدد ک  در نظر گرفته می
kY   ،مانود.   باقی می به هما  صورتهاکی که مقدار آنها صفر است

شود. بوا توجوه بوه توضویحات فووق، دو الیووی        بدکن ترتیب متغیر مبتقپ الیوی پروبیت برای تمام مشاهدات ساخته می
 : (6373، 9هرمن)شوند  صورت زکر نشا  داده می حاصپ از تفری  الیوی توبیت به

' ( الیوی پروبیت6)      ,      1,2,...,k k kZ B X V k N    

 *1           0k kZ if Y   

 *0           0k kZ if Y   

' ( الیوی رگرسیو  خطی2)      ,      1,2,...,k k k kY B X e k N     

در الیوهای باب،
kY ،میزا  تماکپ به مشارکت

kX  متغیرهای توضویحی مودل،  بردار'B و   پارامترهوای مودل

باشند. همچنین می
kV وke الذکر بوده که مبتقپ از متغیرهای توضیحی و بر فرض توزکع  های فوق جمالت خطا در مدل

.استوار هبتند 2صفر و وارکانس ثابتنرمال با میانیین 
k باشد که با اسوتفاده از پارمترهوای    می 1معروس نببت میکز

 آکد: دست میبه 9از رابطه  0kYبرآورده شده الیوی پروبیت برای ککیه مشاهدات 

(9) 
'

'

( )

1 ( )

k
k

k

B X

B X








 

)'،9در رابطه  )kB X 1'و ( )kB X         به ترتیب بیانیر توابع چیوالی و توابع توزکوع متغیور نرموال اسوتاندارد

همبوانی  نشا  داد که حضور متغیر معروس نببت میکز در الیوی رگرسیو  خطوی، وارکوانس نا   (6339) 1گرکن .باشند می
 نماکد سازد و استفاده از برآورد کننده حداقپ مربعات معمولی را بالمانع می الیو را رفع کرده و ضراکب را ناارکب و سازگار می

کند. اگور ضورکب اکون متغیور از لحواظ آمواری        . ضرکب اکن متغیر خطای ناشی از انتخاب نمونه را بازگو می(6339)گرکن، 
الیو خواهد شد و اگور   هاهدات صفر از مجموعه مشاهدات باعث ارکبی پارامترهای برآورد شدبزرگتر از صفر باشد، حذف مش

اگرچه منجر به ارکب شود  پارامترهوای بورآورد    ، ضرکب اکن متغیر از لحاظ آماری برابر با صفر باشد، حذف مشاهدات صفر

                                                                                                                                      
1  - Hekman 

2  - Two-Stage 

3  - Probit Model 

4  - Heckman 

5-Inverse Mills Ratio 

6  - Greene 
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. بورای توضوی  رفتوار    (6333، 6چنگ و کاپز)دکد ها خواهد گر گردد، اما منجر به از بین برد  کاراکی برآورد کننده شده نمی
( مناسب را به کار برد. مدل تخمینی CDF) 2توا  ک  تابع توزکع تخمینی انباشته واببته منقبم به دو گروه می یرک  متغ
. الیووی پروبیوت بوا اسوتفاده از     (6973ابرکشومی،  )شود، عموماً به مدل پروبیت معروف است  نرمال ناشی می CDFکه از 

 بینی شده متغیر واب توزکع احتمالی نرمال مقادکر احتمال پیش

باشد  صورت زکر میکند. الیوی پروبیت دارای تابع توزکع نرمال استاندارد به سته دو ارزشه را بین صفر و ک  برآورد می
  (:6339گرکن، )

(9) 
1 2

2( ) (2 ) exp
2

t x
F t dx








 
  

 
  

وارکووانس متغیوور تصووادفی در توزکووع نرمووال اسووتاندارد برابوور کوو  اسووت و چووو  توزکووع آ  متقووار  اسووت          
)یجهدرنت ) 1 ( )F t F t   رو: اکن باشد و از می 

(1) ' 'Pr( 1) 1 ( ) ( )i iP Y F B X F B X       

ارتی احتموال ) الیوی پروبیت بر اساس تابع توزکع تجمعی نرمال استاندارد به شرپ زکر است. به عبو 
iP   اکنروه فورد )

 (:6339گرکن، شود ) صورت زکر بیا  می ( را بپذکرد، بر اساس مدل پروبیت بهAپیشنهاد )

(1) 
'

'( 1) ( ) ( )
B

tP Y t dt B X

 


    

حاسوبه گوردد.   هوا م  آ  9تفبیر ضراکب برآورد شده در الیوی پروبیت چندا  قابپ اعتماد نبوده بکره باکد اثرات نهواکی 
شوود، در الیووی پروبیوت     ر ک  واحدی در متغیر مبتقپ که به نام اثر نهاکی خوانده مییر در احتمال موفقیت براثر تغییتغی
 :(6332، 9جاج و همرارا )گردد  صورت زکر محاسبه می به

(7) 
'

'( )
( ).i

k

k k

P B x
ME B x B

x x




 
  
 

 

هوای اولیوه    احتمال اولیه و بنابراکن ببتیی بوه ارزش  مقدار تغییر در احتمال، ببتیی بهشود  گونه که مالحظه می هما 
 ها دارد. های مبتقپ و ضراکب آ  همه متغیر

در مقدار متغیر توضیحی، چقدر موجب تغییور در احتموال    درصدی ک کند که تغییر  کشش مربو  به هر متغیر بیا  می

1kY  پذکری متغیر توضیحی کشششود.  میkجواج و  توا  از رابطه زکور بوه دسوت آورد )    ام، در الیوی پروبیت را می

 (:6332همرارا ، 

                                                                                                                                      
1  - Cheng and Capps 

2  - Cumulative Distribution Function 

3  - Marginal Effect 

4  - Judge et al 
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(3) 
''

' '

( ). .( )
.

( ) ( )

P k k k

k

x B x B XB x
E

x B x B x



 


 


 

مودل   اسوتفاده شود. در   2در الیوهای برآورد شده، از تحکیپ تجزکه وارکانس 6خطی برای بررسی وجود کا عدم وجود هم
( و جهوت ارزکوابی قودرت    LR) 9کیداری ککی مدل و خوبی بورازش از آمواره نبوبت درسوتنما     پروبیت برای سنجش معنی

. همچنین برای بررسوی  (6339، 7ماداب)شود  استفاده می 1فاد  و م  1، ماداب9دهنیی مدل از ضراکب تعیین استرب توضی 
درصد برای اکن  71شود. ارقام بابتر از  استفاده می 3بینی صحی  خمین زده شده از مقدار درصد پیشبینی مدل ت دقت پیش

 ست.ا بینی مدل برآورد شده پارامتر بیانیر دقت بابی پیش

ثر بر مشارکت کشاورزا  شهرستا  جیرفت در احیای تابب جازمورکوا  از  ؤجهت بررسی عوامپ م رو در پژوهش پیش
شود. برای اکن منظور متغیرهای سط  زکر کشت، سن، میزا  تحصویالت، وضوعیت    ای هرمن استفاده می روش دو مرحکه

ثر بور احتموال پوذکرش    ؤعنوا  مهمترکن عواموپ مو   هپ، تعداد اعضای خانوار، محپ سرونت و درآمد بهأاشتغال، وضعیت ت
ند. آمار و اطالعات موورد نیواز در مطالعوه    کاشت توسط کشاورزا  برای تابب جازمورکا  در نظر گرفته شد کماجرای طرح 

کننده منابع آبی پشت سد جیرفت بودنود، در سوال    حاضر از طرکق ترمیپ پرسشنامه از جامعه آماری کشاورزانی که مصرف
  استفاده شده 3پرسشنامه مقدماتی از فرمول کوکرا  91آوری شد. برای انتخاب حجم نمونه به کم  اطالعات  جمع 6939

گیری تصادفی ساده ترمیپ گردکد. در نهاکت با بررسی  به دست آمد که با روش نمونه 262نمونه نهاکی برابر با  است. حجم
. همچنوین بورای   شوود  موی پرسشنامه به تجزکه و تحکیپ پرداختوه   677و حذف مشاهدات نامناسب با استفاده از اطالعات 

 .خواهد شداستفاده  Shazam 9و  Spss 21افزارهای  نرماز  ها تجزکه و تحکیپ داده

 نتایج و بحث

دهد. میوانیین سوط     آمارهای توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مطالع  حاضر را نشا  می 6اعداد مندرج در جدول 
درصود   31دهد کوه بویش از   هرتار است. توزکع فراوانی سط  زکرکشت نشا  می 77/2زکرکشت کشاورزا  منطقه برابر با 

بوده و سوط    سال یا هرتار مشغول به کارند. اکن کشاورزا  اغکب م 21/1-1/1روی زمینی با وسعت کشاورزا  منطقه بر 
درصد پاسخیوکا  ساکن روستا و مابقی در شهر سورونت دارنود.    13سال است. حدود  9/69تا  3/61ها بین تحصیالت آ 

 هزار توما  است. 6631میانیین درآمد نمونه مورد بررسی 

ابتدا با استفاده  کاشت( کم اجرای طرح در )تحکیپ عوامپ مؤثر بر مشارکت کشاورزا پژوهش اهداف جهت دستیابی به 
دهنودة   نشوا  پرداختوه شود کوه نتواکج      خطی میا  متغیرهای مبتقپ وجود همبه بررسی آزمو  تحکیپ تجزکه وارکانس،  از

                                                                                                                                      
1  - Collinearity 

2-Variance Decomposition Analysis 

3-Likelihood Ratio 

4- Estrella 
5- Maddala 
6- Mcfadden 
7- Maddala 

8- Percentage Of Right Predictions 

9- Cochran 
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ای ، نتاکج برآورد روش دو مرحکوه 2جدول د. ای هرمن اقدام ش سپس به برآورد مدل دومرحکه .باشد برقراری اکن فرض می
، ضرکب تعیین استرب، مواداب  دهد )مرحکه اول( نشا  می نتاکج برآورد الیوی پروبیتطور که  هما دهد. هرمن را نشا  می

مناسب الیوی پروبیت اسوت. درصود     دهندة توضی درصد برآورد شد که نشا  17و  17، 79فاد  به ترتیب برابر با   و م 
درصد به دست آمد که با توجه به حداقپ مقدار قابپ قبول اکن آماره بورای الیوهوای لوجیوت و     36بینی برابر با  دقت پیش

بوده که  3/611برابر با  کیی نببت درستنما صورت مطکوب برآورد شده است. مقدار آماره درصد(، الیو به 71پروبیت )حدود 
کنود.   کیود موی  أدرصود را ت  6است و معناداری کپ رگرسیو  در سط   3آزادی  تر از ارزش ارائه شده جدول در درجه بزرگ

درصود از   33دهد که متغیرهوای مبوتقپ مودل     نشا  می )مرحکه دوم( رگرسیو  خطی نتاکج مربو  به ضرکب تعیین مدل
انیر برقوراری  هوای تشخیصوی، بیو    دهند. انجام آزموو   میانیین تغییرات میزا  تماکپ به مشارکت کشاورزا  را توضی  می

 فروض کالسی  برای الیوی رگرسیو  خطی است، بنابراکن الیوی مذکور از لحاظ معیارهای اقتصادسنجی معتبر است.

 6939نتاکج آمارهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در شهرستا  جیرفت در سال  .1جدول 

 ضریب تغییرات حداقل حداكثر انحراف معیار میانگین نام متغیر

 19/6 21/1 92 21/9 77/2 ر کشت )هرتار(سط  زک

 23/1 63 76 99/66 39/93 سن )سال(

 99/1 1 6 9/1 3/1 (1، ز =6جنبیت )مرد=

 99/1 1 63 61/1 3/66 میزا  تحصیالت )سال(

 2 1 6 9/1 2/1 (1، غیر کارمند=6اشتغال )کارمند=

 11/1 1 6 99/1 79/1 (1، مجرد=6هپ=أهپ )متأوضعیت ت

 96/1 6 62 2 33/9 ی خانوار )نفر(تعداد اعضا

 39/1 1 6 93/1 13/1 (1، شهر=6محپ سرونت )روستا=

 19/1 91/1×61+1 9/1×61+7 199/1×61+1 631/6×61+1 درآمد )توما (

 یققهای تح کافته مأخذ:

 

 در مرحکه اول و مدل پروبیت، کشش کپ وزنی برای متغیرهای مبتقپ سط  زکرکشوت، میوزا  تحصویالت و درآمود    
دهنوده   به دست آمد. متغیرهای سط  زکرکشت و درآمود بوه نووعی نشوا      11/1، 11/1، 96/1کشاورزا  به ترتیب برابر با 

در طورح   داری بر احتموال مشوارکت کشواورزا     ثیر مثبت و معنیأوضعیت اقتصادی کشاورزا  هبتند که مطابق با انتظار ت
زکبوت، احتموال پوذکرش     بود سط  آگاهی کشواورزا  از محویط  دارند. همچنین با افزاکش سط  تحصیالت و به کاشت کم

توا  بیا  کرد که با فرض ثابت بوود    کابد. در تفبیر کشش کپ وزنی متغیرهای باب می مشارکت در اکن طرح افزاکش می
و 11/1، 96/1طور متوسط ک  درصد افزاکش اکن متغیرها، احتمال تماکپ به مشارکت کشاورزا  به ترتیوب   ساکر عوامپ، به

اسوت. اکون     -62/1کابد. کشش کپ وزنی متغیر تعداد اعضای خانوار در مدل برآورد شده برابر بوا   درصد افزاکش می 11/1
اعضوای خوانوار، احتموال مشوارکت کشواورزا  در احیوای توابب         ددهد که ک  درصد افوزاکش در تعودا  موضوع نشا  می

دهد، که با توجه به رابطه مبوتقیم بوین بعود خوانوار و مخوارج      یدرصد کاهش م 62را  کاشت در قالب طرح کم جازمورکا 
با توجه به مشرپ مربو  به تفبیر کشش متغیرهای مجازی، اثر نهاکی مربو  به اکن متغیرها  زندگی مطابق با انتظار است.

حتموال مشوارکت   دهود، ا است کوه نشوا  موی    -19/1گیرد. اثر نهاکی متغیر شغپ در مدل برآورد شده  مورد تفبیر قرار می
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درصد کمتر از کشاورزانی است که در مشاغپ دکیر اشتغال دارند. همچنین متغیرهای سن، جنبیت،  19کشاورزا  کارمند، 
داری بر احتمال مشارکت کشواورزا  در احیوای توابب جازمورکوا  نیبوتند.      وضعیت تأهپ و محپ سرونت دارای اثر معنی

 گوذاری  ز کشاورزا  منطقه مورد مطالعه تمواککی بورای مشوارکت در طورح آکوش     درصد ا 16دهد کهنتاکج مطالعه نشا  می
 اراضی کشاورزی در جهت احیای تابب جازمورکا  ندارند. بخشی از

 ای هرمن نتاکج مربو  به برآورد روش دو مرحکه .2جدول 

 یا هکمن دو مرحله مدل اقتصاد سنجی

 سیون خطیی دوم رگر مرحله ی اول پروبیت مرحله ها نام متغیر

 tی  آماره مقدار ضریب كشش كل وزنی اثر نهایی tی  آماره مقدار ضریب 

 -19/6 -2/1 - - -13/6 -31/6 أعرض از مبد

 37/63 27/1 96/1 67/1 11/9 99/1 سط  زکر کشت )هرتار(

 -97/61 -26/2×61-2 -91/1 -99/6×61-2 -16/6 -73/9×61-2 سن )سال(

 -66/1 -13/1×61-9 - 69/1 13/1 99/1 (1، ز =6جنبیت )مرد=

 61/61 61/9×61-2 11/1 12/9×61-2 17/2 62/1 های آموزش( میزا  تحصیالت )تعداد سال

 -63/6 -21/3×61-2 - -19/1 -92/9 -13/6 (1، غیر کارمند= 6اشتغال )کارمند=

 11/1 12/7×61-2 - -12/6×61-2 -66/1 -9/9×61-2 (1، مجرد=6هپ=أهپ )متأوضعیت ت

 -6/1 -36/7×61-2 -91/1 -62/1 -93/2 -99/1 د اعضای خانوار )نفر(تعدا

 -23/1×61-2 -1/1×61-9 - -66/1 39/1 23/1 (1، شهر=6محپ سرونت )روستا=

 96/1 11/2×61-7 11/1 -39/1×61-7 36/9 17/6×61-1 مد )توما (آدر

 79/9 63/1     عرس نببت میکز

 33/1ضرکب تعیین =  36بینی= درصد صحت پیش 79/1ضرکب تعیین استرب = 

 12/2واتبو  =    -آماره دوربین 677تعداد نمونه =  17/1ضرکب تعیین ماداب = 

 13تعداد نمونه =  (111/1) 3/611نماکی )ارزش احتمال( =  آزمو  نببت راست 19/1فاد  = ضرکب تعیین م 

 یققهای تح کافته مأخذ:

 

شود که متغیرهای سط  زکرکشوت، میوزا  تحصویالت، وضوعیت      می هدهدر مرحکه دوم و الیوی رگرسیو  خطی مشا
داری بر میزا  تماکپ به مشارکت کشاورزا  در احیای تابب جازمورکا  دارند. افزاکش کو   تأهپ و درآمد اثر مثبت و معنی

ر عواموپ(  واحدی در متوسط متغیرهای سط  زکرکشت، میزا  تحصیالت و درآمد کشاورزا  )با ثابوت فورض نموود  سواک    
دهد. براساس نتواکج، بوا    واحد افزاکش می 11/2×61-7و  61/9×61-2، 27/1ترتیب متوسط تماکپ به مشارکت کشاورزا  به

واحد و بوا افوزاکش میوزا  سوط  تحصویالت،       211/1افزاکش ک  میکیو  رکال در درآمد کشاورزا  احتمال مشارکت آنا  
دهود کوه متوسوط تماکوپ بوه      بررسی ضرکب متغیر وضعیت تأهپ نشا  میکابد.  واحد افزاکش می 961/1احتمال مشارکت 

واحد از کشاورزا  مجرد بیشتر است. متغیرهای سون و تعوداد اعضوای خوانوار اثور       12/7×61-2مشارکت کشاورزا  متأهپ 
حودی در  داری بر میزا  تماکپ به مشارکت کشاورزا  در احیای توابب جازمورکوا  دارنود و افوزاکش کو  وا     منفی و معنی
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  و 26/2×61-2متوسط اکن متغیرها )با ثابت فرض نمود  ساکر عوامپ( متوسط تماکپ به مشارکت کشاورزا  را بوه ترتیوب   
داری اکن  دار است. معنی دهد. متغیر عرس نببت میکز از نظر آماری در سط  ک  درصد معنی واحد کاهش می 36/7×2-61

ثر بر میزا  تماکپ به مشوارکت اخوتالف   ؤبر تماکپ به مشارکت و متغیرهای مثر ؤدهد که میا  متغیرهای م متغیر نشا  می
 وجود دارد. 

 گیری نتیجه

کاشت  کمدر اجرای طرح  و میزا  تماکپ به مشارکت آنا  منظور بررسی تماکپ به مشارکت کشاورزا  پژوهش حاضر به
طورح   قبوول اجورای  ثر بر ؤعوامپ ماکن روش . در شدای هرمن استفاده  اکن منظور از روش دو مرحکه برایورت گرفت، ص
توسوط الیووی    طورح،  میزا  مشارکت آنوا  در اکون  ثر بر ؤعوامپ م الیوی پروبیت و از طرکق توسط کشاورزا ، کاشت کم

دهود کوه متغیرهواکی نظیور سوط  زکرکشوت، میوزا          رگرسیو  خطی برآورد گردکد. نتاکج برآورد الیوی پروبیت نشا  می
 داری بر تماکپ و کا عدم تماکپ مشارکت آنا  در عداد اعضای خانوار و درآمد کشاورزا  دارای اثر معنیتحصیالت، اشتغال، ت

نتاکج بورآورد الیووی خطوی بیوانیر اکون اسوت کوه         که یاحیای تابب جازمورکا  داشته است. درحال کاشت جهت طرح کم
ای خانوار، درآمد و عرس نببت میکوز دارای  متغیرهای سط  زکر کشت، سن، میزا  تحصیالت، وضعیت تأهپ، تعداد اعض

 16داری بر میزا  تماکپ به مشارکت کشاورزا  در احیای تابب جازمورکا  داشته است. با توجه به نتاکج مطالعوه،   اثر معنی
اراضی کشاورزی در  بخشی از گذاری آکش کاشت و کم درصد کشاورزا  منطقه مورد مطالعه تماککی برای مشارکت در طرح

بوا تودوکن    اکون طورح،  شود در صورت تماکوپ دولوت بوه اجورای      اند. لذا پیشنهاد می ت احیای تابب جازمورکا  نداشتهجه
های جانبی مناسب و ارائه راهرارهای قابپ پذکرش توسط کشاورزا ، درصود مشوارکت افوراد در اجورای اکون طورح        برنامه

واحود   211/1هوا   احتمال مشارکت آ  ،در درآمد کشاورزا  ی  رکال. با توجه به نتاکج، با افزاکش ک  میکیواده شودافزاکش د
هاکی که باعث افوزاکش درآمود کشواورزا  و     ، سیاستاجرای اکن طرحشود دولت برای  پیشنهاد می لذاافزاکش خواهد کافت 

ی و اعطای مجوز بوه  توا  به پرداخت جبران عنوا  مثال می به .شوند، را اتخاذ نماکد بهبود وضعیت توزکع درآمدی جامعه می
مطابق با نتاکج، با افزاکش هور سوال بوه میوزا  تحصویالت افوراد،        های جاکیزکن اشاره نمود. کشاورزا  برای اجرای طرح

و حفاظت  ءهای عمومی و هدفمند در راستای احیا شود آموزش درصد افزاکش لذا پیشنهاد می 27/1ها،  احتمال مشارکت آ 
کوه   یکوه کشواورزان   دهود  یمطالعه نشا  م کجهای مبئول اجرا گردد. نتا لت و ساکر ارگا محیطی توسط دو از منابع زکبت

طرح کم کاشت از خود نشا  دادند. لذا جهت توسعه طرح  کرشجهت پذ یشتریب تماکپ اند، داشته یشتریب کرکشتسطوح ز
نشا  داده  یزمجدداً در مطالعه ن کنرهمال  باشد. ضمن ا گروه کشاورزا  بزرگ ی،کم کاشت بزم است تا جامعه هدف اصک

 هوای  افوزاکش مشوارکت کشواورزا  در طورح    مکمووس، منجور بوه     ید اقتصادکعالوه بر فوا یاراض یساز کرپارچهکه  هشد
 خواهد شد. یزن کبتیز یطمح
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Abstract 

Jazmoryan Wetland is one of the most sensitive ecosystems in the South East of the country which is 

declining due to dam construction in upstream as well as deficiency of environmental water supply. The wetland 

seem to dry out due to its geographical location and construction of Bampour Diversion Dam and Jiroft 

Reservoir Dam on major rivers flowing to this wetland. One of the solutions proposed by some researchers to 

restore the aquatic environments is to fallow some parts of irrigated lands fed by water behind the dams and 

release these resources. Hence, the present study was aimed to investigate the feasibility of implementing low-

crop planting plan to restore Jazmoryan wetland. The study was run by using data from 212 questionnaires in 

2014. In order to analyze the factors affecting the participation of farmers in the project, a two-stage Heckman 

method consisting of two patterns of probit and linear regression was used. The results of probit pattern showed 

that variables of acreage, education, occupation, number of household members and income of farmers had a 

significant effects on their willingness to participate in the restoration of Jazmoryan wetland. However, 

according to the results of linear regression pattern, variables of acreage, age, education, marriage status, 

number of household members and income had a significant effects on the willingness of farmers to participate 

in the restoration of Jazmoryan wetland. According to the results, 61% of farmers were not willing to participate 

in the proposed plan. It is suggested that if the government is willing to implement low-crop planting project, 

the percentage of participation in the plan will be increased by developing appropriate lateral plans and 

presenting solutions which are accepted by the farmers. 

Keywords: Dam Construction, Ecosystems of Downstream, Not Cultivating Irrigated Lands, Two-Stage 

Heckman Pattern. 
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