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چکیده
تابب هامو جازمورکا کری از حباسترکن اکوسیبتمهای موجود در جنوب شرق کشور میباشد که به دلیوپ احودا سود در
اراضی بابدست و عدم تأمین آب زکبتمحیطی در حال نابودی است .طبیعت اکن تابب با توجه به موقعیت جغرافیاکی و اکجواد سود
انحرافی بمپور و سد مخزنی جیرفت بر روی رودخانههای اصکی منتهی به آ به سوی خشوری پویش مویرود .کروی از راهرارهوای
پیشنهادی عدهای از محققا  ،جهت احیای محیطهای آبی ،آکشگذاری بخشی از اراضی فارکاب استفاده کننده از آب پشوت سودها و
رهاسازی اکن منابع میباشد .از اکنرو ،پژوهش حاضر با بهکارگیری اطالعات  262پرسشنامه در سال  6939به منظور امروا سونجی
اجرای طرح کمکاشت در راستای احیای تابب جازمورکا انجام شده است .برای نیپ به اکن هدف از روش دومرحکوهای هرمون کوه
متشرپ از دو الیوی پروبیت و رگرسیو خطی میباشد ،استفاده شد .نتاکج الیووی پروبیوت نشوا مویدهود کوه متغیورهوای سوط
زکرکشت ،میزا تحصیالت ،اشتغال ،تعداد اعضای خانوار و درآمد کشاورزا دارای اثر معنیداری بر تماکپ به مشارکت آ ها در احیای
تابب جازمورکا میباشد .در حالی که مطابق با نتاکج الیوی رگرسیو خطی ،متغیرهای سط زکرکشوت ،سون ،میوزا تحصویالت،
وضعیت تأهپ ،تعداد اعضای خانوار و درآمد اثر معنیداری بر میزا تماکپ به مشارکت کشاورزا در احیای توابب جازمورکوا اسوت.
براساس نتاکج مطالعه 16 ،درصد از کشاورزا منطقه مورد مطالعه تماککی برای مشوارکت در طورح پیشونهادی ندارنود .لوذا پیشونهاد
میشود در صورت تماکپ دولت به اجرای طرح کمکاشت ،با تدوکن برنامههای جانبی مناسب و ارائه راهرارهای قابپ پوذکرش توسوط
کشاورزا  ،درصد مشارکت افراد در اجرای اکن طرح افزاکش داده شود.
واژههای كلیدی :احدا سد ،اکوسیبتمهای پاکیندست ،آکشگذاری اراضی کشاورزی آبی ،مدل دو مرحکهای هرمن.

 -6دانشجوی کارشناسی ارشد بیابا زداکی دانشیاه تهرا
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشیاه تهرا
 -9استادکار ،دانشرده منابع طبیعی دانشیاه تهرا
 -9استادکار اقتصاد کشاورزی دانشیاه تهرا
(* -نوکبنده مبئول)hakhosravi@ut.ac.ir :
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مقدمه
پراکنش نامناسب مرانی و زمانی نزوبت جوی و عدم تواز میا آ با نیازهای مصرفی انبا از ک سوو و افوزاکش
روزافزو تقاضای آب جهت تأمین نیاز بخش های کشاورزی ،شرب و صنعت از سوی دکیر ،موجب شود توا بشور بوا ارائوه
طرحها و روشهای گوناگو مهار آب ،از هدررفت آ جکوگیری کنود و آ را بوه سوهولت در دسوترس عمووم قورار دهود
(الهبدی .)2113 ،6کری از راهرارهای اساسی در زمینه بهرهبرداری و مدکرکت منابع آب ،احودا سود و ذخیورهسوازی آب
سطحی در پشت آ بوده که از دکرباز در میا جوامع بشری مرسوم شده است (کانگ و همرارا  .)2166 ،2اکن تأسیبوات
آبی به واسطهی مزاکای اقتصادی و اجتماعی متعددی که بر جای میگذارد ،همواره مورد تأکید است؛ بهطووریکوه آمارهوا
نشا میدهند از سال  ،6311تعداد سدهای بزرگ جها (با ارتفاع بیش از  61متر) از  1711مورد به بیش از  96111مورد
افزاکش کافت (دسونای .)2113 ،9اما در سالهای اخیر حامیا محیطزکبت مطرح نمودند که تأثیر اجرای پوروبههوای آبوی
همانند احدا سدها ،بر محیطزکبت قابپ چشمپوشی نیبت؛ زکرا اکجاد تأسیبات آبی بور روی رودخانوههوا و طورحهوای
عمرانی مربو به آ به شرپهای مختکف بر محیطزکبت اثرگذار است (پرهام و همرارا  .)6937 ،سدها با متوقف کرد
جرکا رودخانه و ذخیرهسازی آب بهعنوا ک عامپ اکجاد ناپاکداری در طبیعت محبوب میشوند و اگر اکن ناپاکوداری در
حد توا و تحمپ محیطزکبت نباشد ،آثار احدا اکن سازه بهتدرکج آشرار شده و به ضاکع شد اهوداف سدسوازی منجور
میشود (پرهام و همرارا .)6937 ،
کری از اکوسیبتمهای طبیعی با ارزش واببته به مجاری آب سطحی ،تاببهوا مویباشوند کوه هموواره تحوت توأثیر
پروبههای آبی قرار دارند و امروزه با احدا سدها و عدم رعاکت حقابههای تارکخیشوا بوهشودت در معورض خطور قورار
گرفتهاند .تابب هامو جازمورکا هم که بهعنوا کری از تاببهای مهم کشور مطرح میباشد ،بنابه دبکوپ متعوددی از
قبیپ بارندگی ناکافی ،وقوع خش سالی در منطقه ،احدا سد در اراضی بابدست و عدم تأمین آب زکبتمحیطی به چنین
سرنوشتی دچار و متحمپ خبارات چشمییری شده است .اکن تابب با توجه به موقعیت جغرافیاکی خود ،همواره با افوزاکش
و کاهش بارندگیهای سابنه و نوسا سط آب رودخانههای بمپور و هکیپرود که پیش از اکن به آ وارد میشد ،هموواره
دستخوش شدت و ضعف است .احدا سد انحرافی بمپور و سد مخزنی جیرفت بهعنوا نقطو عطفوی در تغییور طبیعوت
تابب بهسوی خشری و تغییر روابط اقتصادی و اجتماعی بهرهبردارا آ مطرح است .از اکنرو توجه به دبکوپ تخرکوب و
راههای مختکف احیای آ ببیار ضروری میباشد.
محققا همواره در پی دستیابی و ارائه راهبردهای مدکرکتی مناسب جهت تقکیپ آثار اجرای طرحهای آبی و روشهای
حفظ و احیای تاببها و اکوسیبتمهای آبی پاکیندست بودهاند .در ادامه نمونههاکی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
مشارکت کشاورزا و مردم در راستای اجورای طورحهوای گونواگو آورده شوده اسوت .حجوازی و همروارا ( ،)6939در
پژوهشی به بررسی عوامپ مؤثر بر مشارکت سازما های غیردولتی در اقدامات حفاظتی از حوزة تابب کانی برازا مهابواد
پرداختند .نتاکج تحقیق آ ها حاکی از وجود تفاوت معنیدار بین زنا و موردا در میوزا مشوارکت در اقودامات حفواظتی
زکبتمحیطی بود .همچنین نتاکج حاصپ از تحکیپ رگرسیونی بیانیر توانواکی پویشبینوی  76/6درصودی الیوو از طرکوق
متغیرهای اقتصادی ،اطالعاتی ،مدکرکتی و فرهنیی میباشد .مرادی و همرارا ( )6932در پژوهشوی بوا عنووا شوناخت
1- Elhassadi
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عوامپ مؤثر بر تماکپ کشاورزا به مشارکت در اجرای طرح کرپارچه سازی اراضی زراعوی در شهرسوتا خووی پرداختنود.
نتاکج نشا داد که بین متغیرهای مبتقپ سن ،جنس ،شغپ و میزا تحصیالت بهرهبردارا و تماکپ آ ها برای مشوارکت
در اجرای طرح کرپارچهسازی اراضی زراعی رابطه معنیداری وجود دارد .حبون نوژاد و همروارا ( )6936در مقالوهای بوا
انتخاب پروبه بینالمککی ترسیب کربن در استا خراسا جنوبی بهعنوا مطالعه موردی به بررسی عوامپ مؤثر بر مشارکت
روستاکیا در گروههای توسعه روستاکی پرداختند .نتاکج مطالعه نشا میدهد که احتمال عضوکت در اکن گروهها با افزاکش
سط هزکنههای سابنه خانوار ،در میا افراد بدو همبر ،ساکنا دائمی منطقه و نیز افوراد فاقود شوغپ فرعوی افوزاکش
میکابد ،اکن در حالی است که با افزاکش سط تحصویالت همبور و سوط درآمود سوابنه خوانوار ،احتموال عضووکت در
گروههای توسعه روستاکی کاهش میکابد .جمشیدی و همرارا ( )6933در مقالهای عوامپ مؤثر بر مشارکت کشواورزا در
اجرای طرح کرپارچه سازی اراضی استا اکالم :مطالعه موردی شهرستا شیروا و چرادول را موورد بررسوی قورار دادنود.
نتاکج پژوهش نشا میدهد که سط تحصیالت و آگاهی بهرهبردارا از مفهوم کرپارچهسازی مهمترکن عوامپ موؤثر بور
تماکپ مالرا به مشارکت در طرح کرپارچه سازی اراضی و باب بود هزکنوههوای اجورای طورح کرپارچوهسوازی اراضوی،
اصکیترکن عامپ بازدارنده اجرای طرح است .حجازی و عربی ( ،)6937در مقالهای بهبررسی عوامپ مؤثر در جکب مشارکت
سازما های غیردولتی در حفاظت از محیطزکبت پرداختند که نتاکج حاصپ از تحقیق آ ها بیانیر اکن است که هویچگونوه
تفاوت معنیداری بین مردا و زنا در رابطه با فعالیتهای زکبتمحیطی وجود ندارد و نتاکج حاصپ از ضرکب همببتیی،
گوکای رابطه معنیداری بین میزا مشارکت با سن و سابقه فعالیتهای زکبتمحیطی و میزا تحصیالت میباشد .لوی و
همرارا  )2169( 6در پژوهشی به بررسی مشارکت عموم افراد در حفاظت از محیط زکبت در کشور چین پرداختنود .نتواکج
مطالعه بیانیر اکن است که افزاکش آگاهی افراد در مورد پروبههای زکبتمحیطی ،نیرش آ ها را تغییر میدهود و موجوب
افزاکش مشارکتشا در اکن زمینه میشود.
کری از راهرارهای پیشنهادی عده ای از محققا و سیاستگذارا کال کشور کوه در چنود سوال اخیور موورد بحوث
ببیاری از محافپ عکمی و سیاسی بوده است ،آکشگذاری بخشی از اراضی کشاورزی بهرهمند از آب پشت سدهاست تا به
کم آزادسازی اکن آبها ،محیطهای آبی پاکیندست (تاببها و درکاچهها) احیاء شوند .مطالعه پیشرو با هدف شناسواکی
عوامپ مؤثر بر تماکپ به مشارکت کشاورزا منطق مورد مطالعه در جهت اجرای طرح کمکاشت صورت میگیرد .از اکونرو
در پژوهش حاضر اجرای طرح کمکاشت توسط کشاورزا شهرسوتا جیرفوت بوهعنووا راهرواری بورای احیوای توابب
جازمورکا بررسی میشود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تابب هامو جازمورکا در موقعیت جغرافیاکی  E5839تا  E5914و  N2710تا  N2738بین استا هوای کرموا و
سیبتا و بکوچبتا واقع شده و از خاور به باختر تقرکباً بوه درازای  911کیکوومتر و از شومال بوه جنووب بوه پهنوای 611
کیکومتر گبترده است .مباحت حوزة آبرکز اکن درکاچ فصکی 13111 ،کیکومترمربع ،ارتفواع آ از سوط درکوا  911متور،
محدوده آبییر کامپ درکاچه در مواقع پرآبی  9911کیکومترمربع و در مواقع کمآبی بهطور متوسط  2111کیکومترمربع است.
شرپ  6موقعیت تاببهامو جازمورکا و سدهای احدا شده بر روی رودخانههای منتهی به تابب را نشا میدهد .که
1- Li et al
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توسط محققین در نرم افزار  Arc GIS 9.3در سال  6939تهیه گردکد.

شکل  .1موقعیت جغرافیاکی تابب جازمورکا در سال ( 6939مأخذ :کافتههای تحقیق)

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

در مطالعه حاضر جهت برآورد عوامپ مؤثر بر تماکپ به مشارکت کشواورزا و میوزا آ از روشهوای اقتصادسونجی
استفاده میشود .استفاده از روشهای اقتصادسنجی ت معادلهای مبتقیم به دلیپ سهولت در کاربرد ،ببیار متوداول اسوت.
اما وجود احتمالی دو نوع خطا در برآورد ،محققا را به سمت توسعه روشهای اقتصادسنجی سوق داده اسوت .اول خطوای
ناشی از غیرتصادفی بود نمونهها 6و دوم خطای مربو به کربا فرض نمود متغیرهای مؤثر بر تماکپ بوه مشوارکت و
آ هاکی که بر میزا تماکپ به مشارکت بعد از تصمیم اولیه ،اثر میگذارند .انتخاب غیرتصادفی نمونه به اکن معنی است که
در استفاده از روشهای اقتصادسنجی ت معادله ای ،نمونه آماری تنها شامپ پاسخیوکانی است که تماکپ به مشارکت برای
استفاده از ک منبع زکبت محیطی را دارند و افرادی که تماکپ به مشارکت ندارند ،از نمونه آماری حذف شودهانود .مفهووم
خطای نوع دوم اکن است که عوامکی که تصمیم افراد را برای مشارکت و عدم مشارکت تحت تأثیر قرار میدهند با عوامکی
که میزا مشارکت افراد را تعیین میکنند ،لزوماً کربا نیبتند ،بکره میتواننود دو مجموعوه متفواوت از متغیورهوا باشوند
(سالمی و عینالهی احمدآبادی .)6931 ،بنابراکن به کار برد مدلهاکی کوه مالحظوات ذکور شوده را لحواظ کنود ،ببویار
ضروری است .الیوی توبیت 2با بهرهگیری از هر دو گروه افراد (کبانی که تماکپ به مشارکت دارند و کبانی که تماکپ بوه
مشارکت ندارند) ،خطای نوع اول ( غیر تصادفی بود نمونه) را برطرف مینماکد .اما احتمال بروز خطای نوع دوم همچنا

1- Sample Selection Bias
2- Tobit Model
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به قوت خود باقی است .هرمن 6ک روش دو مرحکهای 2را برای برآورد الیوی توبیت و بهمنظور رفع مشرپ دوم پیشنهاد
نموده است .در روش هرمن برای تعیین عوامپ مؤثر در هر ک از دو مجموعه متغیرهای فوقالذکر ،الیوی توبیوت بوه دو
الیوی پروبیت 9و الیوی رگرسیو خطی شربته می شود .متغیر واببته در الیوی پروبیت شوامپ کو متغیور دوتواکی بوا
مقادکر ک و صفر میباشد که در آ عدد ک به منزله تماکپ به مشارکت و صفر بوه مفهووم عودم تماکوپ بوه مشوارکت
می باشد .اکن متغیر از روی متغیر واببته در الیوی توبیت ساخته میشود ،به اکنصورت که برای  Y kهاکی که مقودار آنهوا
بزرگتر از صفر است ،عدد ک در نظر گرفته میشود و  Y kهاکی که مقدار آنها صفر است ،به هما صورت باقی میمانود.
بدکن ترتیب متغیر مبتقپ الیوی پروبیت برای تمام مشاهدات ساخته می شود .بوا توجوه بوه توضویحات فووق ،دو الیووی
حاصپ از تفری الیوی توبیت بهصورت زکر نشا داده میشوند (هرمن:)6373 ،9
( )6الیوی پروبیت

( )2الیوی رگرسیو خطی

k  1, 2,..., N

k  1, 2,..., N

,

Z k  B 'X k V k

,
Y k*  0

if

Z k 1

Y k*  0

if

Zk  0

Y k  B 'X k  k  e k

در الیوهای باب Y k ،میزا تماکپ به مشارکت X k ،بردار متغیرهای توضویحی مودل B ' ،و  پارامترهوای مودل
میباشند .همچنین  V kو  e kجمالت خطا در مدلهای فوقالذکر بوده که مبتقپ از متغیرهای توضیحی و بر فرض توزکع
نرمال با میانیین صفر و وارکانس ثابت   2استوار هبتند k .معروس نببت میکز 1میباشد که با اسوتفاده از پارمترهوای
برآورده شده الیوی پروبیت برای ککیه مشاهدات  Y k 0از رابطه  9بهدست میآکد:
()9

)  (B ' X k
) 1   (B ' X k

k 

در رابطه   (B ' X k ) ،9و )  1   (B ' X kبه ترتیب بیانیر توابع چیوالی و توابع توزکوع متغیور نرموال اسوتاندارد
میباشند .گرکن )6339( 1نشا داد که حضور متغیر معروس نببت میکز در الیوی رگرسیو خطوی ،وارکوانس ناهمبوانی
الیو را رفع کرده و ضراکب را ناارکب و سازگار میسازد و استفاده از برآورد کننده حداقپ مربعات معمولی را بالمانع مینماکد
(گرکن .)6339 ،ضرکب اکن متغیر خطای ناشی از انتخاب نمونه را بازگو میکند .اگور ضورکب اکون متغیور از لحواظ آمواری
بزرگتر از صفر باشد ،حذف مشاهدات صفر از مجموعه مشاهدات باعث ارکبی پارامترهای برآورد شده الیو خواهد شد و اگور
ضرکب اکن متغیر از لحاظ آماری برابر با صفر باشد ،حذف مشاهدات صفر ،اگرچه منجر به ارکب شود پارامترهوای بورآورد

1- Hekman
2- Two-Stage
3- Probit Model
4- Heckman
5- Inverse Mills Ratio
6- Greene
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شده نمیگردد ،اما منجر به از بین برد کاراکی برآورد کنندهها خواهد گردکد (چنگ و کاپز .)6333 ،6بورای توضوی رفتوار
ک متغیر واببته منقبم به دو گروه میتوا ک تابع توزکع تخمینی انباشته )CDF( 2مناسب را به کار برد .مدل تخمینی
که از  CDFنرمال ناشی میشود ،عموماً به مدل پروبیت معروف است (ابرکشومی .)6973 ،الیووی پروبیوت بوا اسوتفاده از
توزکع احتمالی نرمال مقادکر احتمال پیشبینی شده متغیر واب
سته دو ارزشه را بین صفر و ک
(گرکن:)6339 ،

برآورد میکند .الیوی پروبیت دارای تابع توزکع نرمال استاندارد بهصورت زکر میباشد
1
t

 x2
F (t )   (2 ) 2 exp  dx

 2

()9
وارکووانس متغیوور تصووادفی در توزکووع نرمووال اسووتاندارد برابوور کوو
درنتیجه )  F (t )  1  F (tمیباشد و ازاکنرو:
()1

اسووت و چووو توزکووع آ متقووار اسووت

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

الیوی پروبیت بر اساس تابع توزکع تجمعی نرمال استاندارد به شرپ زکر است .به عبوارتی احتموال (  ) Piاکنروه فورد
پیشنهاد ( )Aرا بپذکرد ،بر اساس مدل پروبیت بهصورت زکر بیا میشود (گرکن:)6339 ،
()1

'B

) P (Y t  1)    (t )dt   (B 'X


تفبیر ضراکب برآورد شده در الیوی پروبیت چندا قابپ اعتماد نبوده بکره باکد اثرات نهواکی 9آ هوا محاسوبه گوردد.
تغییر در احتمال موفقیت براثر تغییر ک واحدی در متغیر مبتقپ که به نام اثر نهاکی خوانده میشوود ،در الیووی پروبیوت
بهصورت زکر محاسبه میگردد (جاج و همرارا :)6332 ،9
()7

) Pi  (B ' x

  (B 'x ).B k
x k
x k

ME 

هما گونه که مالحظه میشود مقدار تغییر در احتمال ،ببتیی بهاحتمال اولیه و بنابراکن ببتیی بوه ارزشهوای اولیوه
همه متغیرهای مبتقپ و ضراکب آ ها دارد.
کشش مربو به هر متغیر بیا میکند که تغییر ک درصدی در مقدار متغیر توضیحی ،چقدر موجب تغییور در احتموال

 Y k  1میشود .کششپذکری متغیر توضیحی  kام ،در الیوی پروبیت را میتوا از رابطه زکور بوه دسوت آورد (جواج و
همرارا :)6332 ،

1- Cheng and Capps
2- Cumulative Distribution Function
3- Marginal Effect
4- Judge et al
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()3

 (B 'x ).B k .X k
 (B ' x ) x k
.

'
x k
)  (B x
)  (B ' x

EP 

برای بررسی وجود کا عدم وجود همخطی 6در الیوهای برآورد شده ،از تحکیپ تجزکه وارکانس 2اسوتفاده شود .در مودل
پروبیت برای سنجش معنیداری ککی مدل و خوبی بورازش از آمواره نبوبت درسوتنماکی )LR( 9و جهوت ارزکوابی قودرت
توضی دهنیی مدل از ضراکب تعیین استرب ،9ماداب 1و م فاد  1استفاده میشود (ماداب .)6339 ،7همچنین برای بررسوی
دقت پیشبینی مدل تخمین زده شده از مقدار درصد پیشبینی صحی  3استفاده میشود .ارقام بابتر از  71درصد برای اکن
پارامتر بیانیر دقت بابی پیشبینی مدل برآورد شده است.
در پژوهش پیشرو جهت بررسی عوامپ مؤثر بر مشارکت کشاورزا شهرستا جیرفت در احیای تابب جازمورکوا از
روش دو مرحکهای هرمن استفاده می شود .برای اکن منظور متغیرهای سط زکر کشت ،سن ،میزا تحصویالت ،وضوعیت
اشتغال ،وضعیت تأهپ ،تعداد اعضای خانوار ،محپ سرونت و درآمد به عنوا مهمترکن عواموپ موؤثر بور احتموال پوذکرش
اجرای طرح کمکاشت توسط کشاورزا برای تابب جازمورکا در نظر گرفته شدند .آمار و اطالعات موورد نیواز در مطالعوه
حاضر از طرکق ترمیپ پرسشنامه از جامعه آماری کشاورزانی که مصرفکننده منابع آبی پشت سد جیرفت بودنود ،در سوال
 6939جمع آوری شد .برای انتخاب حجم نمونه به کم اطالعات  91پرسشنامه مقدماتی از فرمول کوکرا  3استفاده شده
است .حجم نمونه نهاکی برابر با  262به دست آمد که با روش نمونهگیری تصادفی ساده ترمیپ گردکد .در نهاکت با بررسی
و حذف مشاهدات نامناسب با استفاده از اطالعات  677پرسشنامه به تجزکه و تحکیپ پرداختوه مویشوود .همچنوین بورای
تجزکه و تحکیپ دادهها از نرمافزارهای  Spss 21و  Shazam 9استفاده خواهد شد.
نتایج و بحث
اعداد مندرج در جدول  6آمارهای توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مطالع حاضر را نشا میدهد .میوانیین سوط
زکرکشت کشاورزا منطقه برابر با  2/77هرتار است .توزکع فراوانی سط زکرکشت نشا میدهد کوه بویش از  31درصود
کشاورزا منطقه بر روی زمینی با وسعت  1/21-1/1هرتار مشغول به کارند .اکن کشاورزا اغکب میا سال بوده و سوط
تحصیالت آ ها بین  61/3تا  69/9سال است .حدود  13درصد پاسخیوکا ساکن روستا و مابقی در شهر سورونت دارنود.
میانیین درآمد نمونه مورد بررسی  6631هزار توما است.
جهت دستیابی به اهداف پژوهش (تحکیپ عوامپ مؤثر بر مشارکت کشاورزا در اجرای طرح کمکاشت) ابتدا با استفاده
از آزمو تحکیپ تجزکه وارکانس ،به بررسی وجود همخطی میا متغیرهای مبتقپ پرداختوه شود کوه نتواکج نشوا دهنودة

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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برقراری اکن فرض میباشد .سپس به برآورد مدل دومرحکهای هرمن اقدام شد .جدول  ،2نتاکج برآورد روش دو مرحکوهای
هرمن را نشا میدهد .هما طور که نتاکج برآورد الیوی پروبیت (مرحکه اول) نشا میدهد ،ضرکب تعیین استرب ،مواداب
و م فاد به ترتیب برابر با  17 ،79و  17درصد برآورد شد که نشا دهندة توضی مناسب الیوی پروبیت اسوت .درصود
دقت پیشبینی برابر با  36درصد به دست آمد که با توجه به حداقپ مقدار قابپ قبول اکن آماره بورای الیوهوای لوجیوت و
پروبیت (حدود  71درصد) ،الیو بهصورت مطکوب برآورد شده است .مقدار آمارهی نببت درستنماکی برابر با  611/3بوده که
بزرگ تر از ارزش ارائه شده جدول در درجه آزادی  3است و معناداری کپ رگرسیو در سط  6درصود را تأکیود مویکنود.
نتاکج مربو به ضرکب تعیین مدل رگرسیو خطی (مرحکه دوم) نشا میدهد که متغیرهوای مبوتقپ مودل  33درصود از
میانیین تغییرات میزا تماکپ به مشارکت کشاورزا را توضی میدهند .انجام آزموو هوای تشخیصوی ،بیوانیر برقوراری
فروض کالسی برای الیوی رگرسیو خطی است ،بنابراکن الیوی مذکور از لحاظ معیارهای اقتصادسنجی معتبر است.
جدول  .1نتاکج آمارهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در شهرستا جیرفت در سال 6939
میانگین

انحراف معیار

حداكثر

حداقل

ضریب تغییرات

نام متغیر
سط زکر کشت (هرتار)

2/77

9/21

92

1/21

6/19

سن (سال)

93/39

66/99

76

63

1/23

جنبیت (مرد= ،6ز =)1

1/3

1/9

6

1

1/99

میزا تحصیالت (سال)

66/3

1/61

63

1

1/99

اشتغال (کارمند= ،6غیر کارمند=)1

1/2

1/9

6

1

2

وضعیت تأهپ (متأهپ= ،6مجرد=)1

1/79

1/99

6

1

1/11

تعداد اعضای خانوار (نفر)

9/33

2

62

6

1/96

1

1/39

محپ سرونت (روستا= ،6شهر=)1
درآمد (توما )

1/13
+1

6/631×61

1/93
+1

1/199×61

6
+7

1/9×61

+1

1/91×61

1/19

مأخذ :کافتههای تحقیق

در مرحکه اول و مدل پروبیت ،کشش کپ وزنی برای متغیرهای مبتقپ سط زکرکشوت ،میوزا تحصویالت و درآمود
کشاورزا به ترتیب برابر با  1/11 ،1/11 ،1/96به دست آمد .متغیرهای سط زکرکشت و درآمود بوه نووعی نشوا دهنوده
وضعیت اقتصادی کشاورزا هبتند که مطابق با انتظار تأثیر مثبت و معنیداری بر احتموال مشوارکت کشواورزا در طورح
کمکاشت دارند .همچنین با افزاکش سط تحصیالت و بهبود سط آگاهی کشواورزا از محویطزکبوت ،احتموال پوذکرش
مشارکت در اکن طرح افزاکش میکابد .در تفبیر کشش کپ وزنی متغیرهای باب میتوا بیا کرد که با فرض ثابت بوود
ساکر عوامپ ،به طور متوسط ک درصد افزاکش اکن متغیرها ،احتمال تماکپ به مشارکت کشاورزا به ترتیوب 1/11 ،1/96و
 1/11درصد افزاکش میکابد .کشش کپ وزنی متغیر تعداد اعضای خانوار در مدل برآورد شده برابر بوا  -1/62اسوت .اکون
موضوع نشا میدهد که ک درصد افوزاکش در تعوداد اعضوای خوانوار ،احتموال مشوارکت کشواورزا در احیوای توابب
جازمورکا در قالب طرح کمکاشت را  62درصد کاهش میدهد ،که با توجه به رابطه مبوتقیم بوین بعود خوانوار و مخوارج
زندگی مطابق با انتظار است .با توجه به مشرپ مربو به تفبیر کشش متغیرهای مجازی ،اثر نهاکی مربو به اکن متغیرها
مورد تفبیر قرار میگیرد .اثر نهاکی متغیر شغپ در مدل برآورد شده  -1/19است کوه نشوا مویدهود ،احتموال مشوارکت
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کشاورزا کارمند 19 ،درصد کمتر از کشاورزانی است که در مشاغپ دکیر اشتغال دارند .همچنین متغیرهای سن ،جنبیت،
وضعیت تأهپ و محپ سرونت دارای اثر معنیداری بر احتمال مشارکت کشواورزا در احیوای توابب جازمورکوا نیبوتند.
نتاکج مطالعه نشا میدهد که 16درصد از کشاورزا منطقه مورد مطالعه تمواککی بورای مشوارکت در طورح آکوشگوذاری
بخشی از اراضی کشاورزی در جهت احیای تابب جازمورکا ندارند.
جدول  .2نتاکج مربو به برآورد روش دو مرحکهای هرمن
هکمن دو مرحلهای

مدل اقتصاد سنجی
نام متغیرها

مرحلهی دوم رگرسیون خطی

مرحلهی اول پروبیت

مقدار ضریب آمارهی  tاثر نهایی كشش كل وزنی مقدار ضریب
عرض از مبدأ
سط زکر کشت (هرتار)

-6/31

-6/13

1/99

9/11

1/67

1/96

-9/73×61

-6/16

-6/99×61

-1/91

-2

جنبیت (مرد= ،6ز =)1

1/99

1/13

1/69

-

-9

میزا تحصیالت (تعداد سالهای آموزش)

1/62

2/17

-6/13

-9/92

سن (سال)

-2

-

-

اشتغال (کارمند= ،6غیر کارمند= )1
-2

-2

-2

9/12×61

1/11

-1/19

-

-2

وضعیت تأهپ (متأهپ= ،6مجرد=)1

-9/9×61

-1/66

-6/12×61

-

تعداد اعضای خانوار (نفر)

-1/99

-2/93

-1/62

-1/91

محپ سرونت (روستا= ،6شهر=)1

1/23

1/39

-1/66

درآمد (توما )

6/17×61-1

-1/39×61-7 9/36

آمارهی t

-1/2

-6/19

1/27

63/37
-61/97

-2/26×61

-1/66

-1/13×61

-2

61/61

9/61×61

-2

-6/63

-3/21×61

-2

1/11

7/12×61

-2

-7/36×61

-9

-1/6
-2

-

-1/1×61

-1/23×61

1/11

2/11×61-7

1/96

1/63

9/79

عرس نببت میکز
ضرکب تعیین استرب = 1/79

درصد صحت پیشبینی=36

ضرکب تعیین = 1/33

ضرکب تعیین ماداب = 1/17

تعداد نمونه = 677

آماره دوربین -واتبو = 2/12

آزمو نببت راستنماکی (ارزش احتمال) = )1/111( 611/3

تعداد نمونه = 13

ضرکب تعیین م فاد =1/19
مأخذ :کافتههای تحقیق

در مرحکه دوم و الیوی رگرسیو خطی مشاهده میشود که متغیرهای سط زکرکشوت ،میوزا تحصویالت ،وضوعیت
تأهپ و درآمد اثر مثبت و معنیداری بر میزا تماکپ به مشارکت کشاورزا در احیای تابب جازمورکا دارند .افزاکش کو
واحدی در متوسط متغیرهای سط زکرکشت ،میزا تحصیالت و درآمد کشاورزا (با ثابوت فورض نموود سواکر عواموپ)
متوسط تماکپ به مشارکت کشاورزا بهترتیب  9/61×61-2 ،1/27و  2/11×61-7واحد افزاکش میدهد .براساس نتواکج ،بوا
افزاکش ک میکیو رکال در درآمد کشاورزا احتمال مشارکت آنا  1/211واحد و بوا افوزاکش میوزا سوط تحصویالت،
احتمال مشارکت  1/961واحد افزاکش میکابد .بررسی ضرکب متغیر وضعیت تأهپ نشا میدهود کوه متوسوط تماکوپ بوه
مشارکت کشاورزا متأهپ  7/12×61-2واحد از کشاورزا مجرد بیشتر است .متغیرهای سون و تعوداد اعضوای خوانوار اثور
منفی و معنیداری بر میزا تماکپ به مشارکت کشاورزا در احیای توابب جازمورکوا دارنود و افوزاکش کو واحودی در
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متوسط اکن متغیرها (با ثابت فرض نمود ساکر عوامپ) متوسط تماکپ به مشارکت کشاورزا را بوه ترتیوب  2/26×61-2و
 7/36×61-2واحد کاهش میدهد .متغیر عرس نببت میکز از نظر آماری در سط ک درصد معنیدار است .معنیداری اکن
متغیر نشا میدهد که میا متغیرهای مؤثر بر تماکپ به مشارکت و متغیرهای مؤثر بر میزا تماکپ به مشوارکت اخوتالف
وجود دارد.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تماکپ به مشارکت کشاورزا و میزا تماکپ به مشارکت آنا در اجرای طرح کمکاشت
صورت گرفت ،برای اکن منظور از روش دو مرحکهای هرمن استفاده شد .در اکن روش عوامپ مؤثر بر قبوول اجورای طورح
کمکاشت توسط کشاورزا  ،از طرکق الیوی پروبیت و عوامپ مؤثر بر میزا مشارکت آنوا در اکون طورح ،توسوط الیووی
رگرسیو خطی برآورد گردکد .نتاکج برآورد الیوی پروبیت نشا می دهود کوه متغیرهواکی نظیور سوط زکرکشوت ،میوزا
تحصیالت ،اشتغال ،تعداد اعضای خانوار و درآمد کشاورزا دارای اثر معنیداری بر تماکپ و کا عدم تماکپ مشارکت آنا در
طرح کمکاشت جهت احیای تابب جازمورکا داشته است .درحالیکه نتاکج بورآورد الیووی خطوی بیوانیر اکون اسوت کوه
متغیرهای سط زکر کشت ،سن ،میزا تحصیالت ،وضعیت تأهپ ،تعداد اعضای خانوار ،درآمد و عرس نببت میکوز دارای
اثر معنی داری بر میزا تماکپ به مشارکت کشاورزا در احیای تابب جازمورکا داشته است .با توجه به نتاکج مطالعوه16 ،
درصد کشاورزا منطقه مورد مطالعه تماککی برای مشارکت در طرح کمکاشت و آکشگذاری بخشی از اراضی کشاورزی در
جهت احیای تابب جازمورکا نداشتهاند .لذا پیشنهاد میشود در صورت تماکوپ دولوت بوه اجورای اکون طورح ،بوا تودوکن
برنامه های جانبی مناسب و ارائه راهرارهای قابپ پذکرش توسط کشاورزا  ،درصود مشوارکت افوراد در اجورای اکون طورح
افزاکش داده شود .با توجه به نتاکج ،با افزاکش ک میکیو رکالی در درآمد کشاورزا  ،احتمال مشارکت آ هوا  1/211واحود
افزاکش خواهد کافت لذا پیشنهاد میشود دولت برای اجرای اکن طرح ،سیاستهاکی که باعث افوزاکش درآمود کشواورزا و
بهبود وضعیت توزکع درآمدی جامعه میشوند ،را اتخاذ نماکد .بهعنوا مثال میتوا به پرداخت جبرانی و اعطای مجوز بوه
کشاورزا برای اجرای طرحهای جاکیزکن اشاره نمود .مطابق با نتاکج ،با افزاکش هور سوال بوه میوزا تحصویالت افوراد،
احتمال مشارکت آ ها 1/27 ،درصد افزاکش لذا پیشنهاد میشود آموزشهای عمومی و هدفمند در راستای احیاء و حفاظت
از منابع زکبتمحیطی توسط دولت و ساکر ارگا های مبئول اجرا گردد .نتاکج مطالعه نشا میدهود کوه کشواورزانی کوه
سطوح زکرکشت بیشتری داشتهاند ،تماکپ بیشتری جهت پذکرش طرح کم کاشت از خود نشا دادند .لذا جهت توسعه طرح
کم کاشت بزم است تا جامعه هدف اصکی ،گروه کشاورزا بزرگمال باشد .ضمن اکنره مجدداً در مطالعه نیز نشا داده
شده که کرپارچهسازی اراضی عالوه بر فواکد اقتصادی مکمووس ،منجور بوه افوزاکش مشوارکت کشواورزا در طورحهوای
محیطزکبتی نیز خواهد شد.
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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 lowcrop 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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