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چکيده
آب به عنوان يكی از مهترين عوام زندگی در سطح زمين ،عالوه بر نياز شرب ،جهت سهاير مصهارف مهرتبط بها انسهان و
طبيعت اهميت بسزايی دارد ،بهطوریكه در اكرر كشورهای جهان مسئله كمبود آب به يك بحران جهدی تبهدي شهده اسهت .از
اينرو مديريت منابع آب و حآاظت اين منابع اهميت فراوانی در اين راستا پيدا كرده است .ايران جزء مناطق خشك و نيمهخشك
جهان محسوب میشود ،كه اين موقعيت توجه بيش از پيش به اين نعمتهای خدادادی را ضروری جلوه میدهد .تاالبها يكهی
از مهمترين منابع آبی كشور میباشند .يكی از تاالبهای مهم كشور كه بنا به دالي متعددی از قبيه بارنهدگی ناكهافی ،وقهوع
خشكسالی در منطقه ،احداث سد در باالدست و عدم تأمين حقآبه زيست محيطی متحم خسارات چشمگيری شده است ،تاالب
جازموريان میباشد .با توجه به اهميت و نقش كليدی اين تاالب در كشاورزی و حآظ اكوسيستم منطقه ،در ايهن پهژوهش ارزش
احيايی و حآاظتی تاالب جازموريان و ميزان تماي به كم كاشت و تماي به دريافت كشاورزان حوضهه غهرب ايهن تهاالب در دو
الگوی مجزا ،برای احياء و حآاظت از آن با استآاده از روش ارزشگذاری مشروب برآورد گرديهد .مطهابق بها نتهايج ههر دو الگهو،
متغيرهای ميزان تحصيالت و مح سكونت بر احتمال پذيرش سطح زيركشت و مبل پيشنهادی بهه منظهور مشهاركت در طهرح
كمكاشت اثر مربت و متغير های بعد خانوار ،مخارج خانوار ،مالكيت زمين ،وضعيت تأه و ميزان سطح زيركشهت پيشهنهادی بهه
منظور كمكاشت بر احتمال پذيرش سطح زيركشت و مبل  ،تأثير منآی داشهتند .همچنهين مسهاحتی كهه كشهاورزان بهه صهورت
داوطلبانه حاضرند كمتر زيركشت ببرند و در طرح كم كاشت مشاركت نمايند ،به ازای هر كشاورز و ك منطقه به ترتيهه معهادل
 1/130و  011هكتار میباشد .همچنين ميزان تماي به درياف ت بهه منظهور زيركشهت نبهردن ههر هكتهار و مشهاركت در طهرح
كمكاشت به ازای هر كشاورز و ك كشاورزان منطقه به ترتيه  300/15ميليون ريال و  0131ميليارد ريال برآورد گرديد.
كلمات كليدی :ارزشگذاری مشروب ( ،)CVMتاالب جازموريان ،تماي به پرداخت ،تماي به دريافت ،كمكاشت

 -0دانشجوی دكتری اقتصاد پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 -0دانشجوی دكتری بيابانزدايی دانشكده منابع طبيعی دانشگاه تهران
 -3دانشجوی دكتری توسعه كشاورزی پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 -1مربی گروه اقتصاد و ترويج دانشكده كشاورزی ،دانشگاه جيرفت
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مقدمه
ايجاد توازن و تعادل معقوالنه بين محيطزيست و توسعه از مطلوبترين راهكارها برای حآظ اكوسيستمها و منهابع
طبيعی است .تاالبها از اكوسيستمهای با ارزشی هستند كه در دهههای أخير به دلي تغييهرات اقليمهی و خشكسهالی
مورد تهديد میباشند ،لذا مديريت تاالبها در مناطق خشك و نيمهخشك نيازمند اسهتآاده از يهك رويكهرد فراگيهر و
جامع است (كاظمينی و عسگری نعمتيان .)0351 ،اكوسيستم تاالب ،كاالها و خدمات بسياری فراهم میكنهد كهه بهه
رفاه انسان كمك میكند .حتی اگر اين كاالها و خدمات الزامأ در بازار قيمتی نداشته باشند .از جملهه فوايهد تهاالبهها
میتوان به توليد فرآوردههای طبيعی مانند چوب ،پيت ،ميوه ،گياهان دارويی ،آبزيان ،نی ،زيستگاه حيات وحش ،بانهك
ژن و تنوع زيستی ،تعدي آب و هوا ،تغذيه و تخليه آبهای زيرزمينی ،تنظيم جريان آب ،جلوگيری از فرسايش خهاک،
خاصيت خودپااليی و پاكسازی مواد سمی ،تآرج و توريسم اشاره كرد (مجنونيان .)0377 ،با مشخص شدن كاركردهای
زيستمحيطی تاالبها و پی بردن به جايگاه ويژه اكولوژيكی آنها ،طيف وسيعی از قوانين جديد به منظور حآاظهت و
جلوگيری از تخريه تاالبها به تصويه رسيده است .از ديدگاه اقتصاددانان منابع طبيعهی ،بخهش مهمهی از تخريهه
تاالب ها به سبه عدم محاسبه درست ارزش خدمات ارائه شده بوسيله اين اكوسيستمهای طبيعهی در شهرايط بهازاری
صورت میگيرد .تاالبها ،كاالهای عمومی بوده و شيوه قيمتگذاری كاالهای عمومی متآهاوت از كاالههای معمهولی
خواهد بود (خليليان و همكاران .)0351 ،تاالبها دو نوع ارزش اقتصادی را ايجاد مینمايند كه شام ارزش مصرفی و
ارزش غير مصرفی میباشد (اسكودری .)0551 ،0به منظور ارزيابی ارزش غيربازاری تاالبها ،پهژوهشههای بسهياری
صورت گرفته كه اغله آنها موفقيت ناچيزی در ارزيابی ارزشهای نسبی انواع مختلف تاالبهها ،عملكهرد و خهدمات
آنها داشتهاند (خليليان و همكاران .)0351 ،سه رهيافت رايج در اين مطالعات شام الگوی قيمت لذتگرايی ،الگهوی
هزينه سآر و روش ارزشگذاری مشروب است .در الگوی ارزشگذاری مشروب با استآاده از مطالعات ميدانی ،تماي به
پرداخت افراد برای تغيير در كيآيت كاركرد زيستمحيطی تاالب در بازاری فرضی مورد سنجش قرار میگيرد (كاالن و
همكاران.)0111 ،0
به منظور بررسی دقيق تر موضوع به برخی از مطالعات صورت گرفتهه در رابطهه بها بهرآورد ارزش حآهاظتی منهابع
طبيعی و محيطزيست كه از روش ارزش گذاری مشروب استآاده نموده اند ،اشاره مهیگهردد .شهجاعی بهاغينی ()0351
ارزش حآاظتی پارک ملی خبر شهرستان بافت ،استان كرمان را برآورد نمود و نتيجه گرفهت كهه  50/10درصهد افهراد
برای حآاظت از پارک ملی حاضر به پرداخت مبالغی بودند .در اين مطالعه متوسهط تمايه بهه پرداخهت افهراد معهادل
 00011ريال برآورد شده است .دليری و همكاران ( )0350ارزش حآاظتی درياچهه ولشهت اسهتان مازنهدران و ميهزان
تماي به پرداخت ساكنان اين منطقه را مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه  17درصد افراد مورد
مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای حآاظت از منابع آبی بودنهد و متوسهط تمايه بهه پرداخهت ماهانهه بهرای ارزش
حآاظتی اين منابع معادل  01070ريال بود .سحابی و همكاران ( ،)0350ارزش تآريحی منطقه جاجرود استان تهران را
برآورد كردند و عوام مؤثر بر تماي به پرداخت بازديدكنندگان را مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقيقات آنها نشهان
1- Scoderi
2- Callan et al
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داد كه متغير قيمت ،سن افراد و بعد خانوار اثر منآی معنادار و سطح تحصيالت ،درآمد ماهيانه ،جذابيت منطقه و نگرش
افراد اثر معنادار و مربت بر تماي به پرداخت افراد داشت .آنها همچنين ارزش تآريحی ساالنه منطقه را حهدود 1050
ميليون ريال برآورد كردند .صالح و همكاران ( ،)0353در مقالهای ارزش حآاظتی تاالب و تعيين عوام مؤثر بر تمايه
به پرداخت افراد در تاالب مرزون آباد باب را بر آورد كردند ،نتايج حاص از پژوهش آنها نشهان داد ميهزان تمايه بهه
پرداخت ماهانه افراد منطقه برای حآاظت از تاالب مورد مطالعه معهادل  01311ريهال و متوسهط ارزش حآهاظتی ههر
خانواده برای تاالب معادل  030137/ 55ريال میباشد .سالمی و رفيعی ( )0351ميزان تمايه بهه پرداخهت خانوارهها
برای حآاظت از تاالب بينالمللی انزلی را برآورد نمودند .نتايج مطالعات آنها نشان داد كه متغيرهای مبل پيشهنهادی،
ميزان تحصيالت سرپرست خانوار ،تازگی اطالعات ،اهميت محيطزيست ،جنسيت ،شهرنشينی ،تعداد دفعهات بازديهد و
اخالدگرايی بر تماي به پرداخت جهت حآاظت از اين تاالب مؤثر بوده است و ميزان تماي به پرداخت ماهانهه بهرای
خانوارهای دارای تمايالت وظيآه گرايانه و پيامدگرايانه به ترتيه  05/5و  01/0ريال بوده اسهت .مهواليی و همكهاران
( )0355نشان دادند كه تماي به پرداخت ساالنه خانوارها برای حآاظت از اكوسيستم جنگلی ارسباران استان آذربايجان
شرقی 000001 ،ريال و همچنين ارزش حآاظتی هر هكتار از اين اكوسيستم؛  1715101ريهال اسهت .خهداورديزاده و
همكاران ( )0357ارزش تآرجی ساالنه روستای توريستی كندوان آذربايجهان شهرقی را 0070011111 ،ريهال بهرآورد
كردند .اميرنژاد و همكاران ( )0350در مطالعهی خود تماي به پرداخت هر يك از افراد جهت حآاظت از پارک جنگلهی
سی سنگان استان مازندران را  1310ريال برآورد كردند و نشان دادند كه در پهذيرش مبهال پيشهنهادی توسهط افهراد،
متغيرهای پيشنهاد و درآمد بيشترين اثر را داشتهاند .خورشيددوست ( ،)0353تماي به پرداخت ماهانهه مهردم تبريهز را
برای حآاظت از محيط زيست تبريز مبل  10011ريال برآورد كرد .تاالنی كهامری )0103( 0در مطالعههای بهه بررسهی
ميزان تماي به پرداخت جهت حآاظت از منابع طبيعی در پارک ملی گونهد گينينهد 0در سهاراواک 3پرداخهت .نتهايج
تحقيقات اين پژهشگر نشان داد كه ميزان تماي به پرداخت افراد به متغيرهای جنسيت ،تحصيالت و درآمهد بسهتگی
داشته است و متوسط تماي به پرداخت بهرای افهراد محلهی جههت ههر بازديهد معهادل  7/35ميليهون ريهال و بهرای
بازديدكنندگان خارجی معادل  01/01ميليون ريال برآورد گرديد .جيم و وندی )0111( 1در مطالعهای به منظهور بهرآورد
ارزش تآريحی فضای سبز شهر گانگزو در چين ،از روش ارزشگذاری مشروب و مدل پروبيهت اسهتآاده كهرد و بهرای
تعيين ميزان تماي به پرداخت از روش كارت پرداخت نامحدود استآاده كردند .نتايج مطالعات آنها نشان داد كه 51/1
درصد پاسخگويان ماي به پرداخت مبلغی برای استآاده از پارکها و فضای سبز بودند .ميهانگين تمايه بهه پرداخهت
ماهانه برای هر نآر برابر با  0/00دالر و ارزش تآريحی ساالنه فضای سبز شهر گانگزو 017 ،ميليون  RMBبهرآورد
گرديد .هادكر و همكاران )0557( 0در مطالعهی خود ،ميزان تماي به پرداخت ماهانه خانوارهای بمبئی برای حآاظت و
حآظ مطبوعيت زيستمحيطی پارک ملی بمبئی را معادل  111هزار دالر برآورد كردند.

1- Thalany Kamri
2- Gunung Gading
3- Sarawak, Malaysia
4- Jim and Wendy
5- Hadker et al
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با توجه به آنچه گذشت و اهميت روزافزون مباحهث زيسهتمحيطهی در دنيهای امهروز و نقهش قابه توجهه ايهن
اكوسيستمهای طبيعی ،اين پژوهش كوشش مینمايد ارزش احيايی و حآهاظتی تهاالب جازموريهان را تعيهين و ميهزان
تماي به كمكاشت و تماي به دريافت خانوارهای منطقه مورد مطالعه را برای احياء و حآاظت از آن با استآاده از روش
ارزشگذاری مشروب برآورد نمايد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تاالب هامون جازموريان يكی از تاالبهای مهم كشور بوده كه بين كوههای مكران و شاهسهواران و بهه عبهارتی
بين رشته كوههای جبال بارز در شمال و بشاگرد در جنوب واقع شده است .در بين عموم مردم پوشهش گيهاهی غالهه
منطقه به «جاز» و انبوهی و كررت آن به «موريان» معروف میباشد .به همين سبه تاالب مذكور بها نهام جازموريهان
شناحته میشود .اين تاالب در موقعيت جغرافيايی  0535Eتا  0501Eو  0701Nتا  0735Nبين استانهای كرمان و
سيستان و بلوچستان واقع شده كه از خاور به باختر تقريبا به درازای  311كيلومتر و از شمال به جنوب به پهنهای 011
كيلومتر گسترده شده است .مساحت حوزهی آبريز اين درياچه فصلی 15111 ،كيلومتر مربع و ارتآاع آن از سطح دريها
 311متر است .محدوده آبگير كام درياچه در مواقع پرآبی  3311كيلومتر مربع و در مواقع كم آبی به طهور متوسهط
 0011كيلومتر مربع است .رودخانه بمپور سيستان و بلوچسهتان و هليه رود كهه از ارتآاعهات مركهزی اسهتان كرمهان
سرچشمه میگيرد ،اصلیترين مجاری تغذيهكننده اين هامون هستند (اسكندری دامنهه و همكهاران .)0351 ،شهك 0
موقعيت تاالب هامون جازموريان را نشان میدهد.

شکل  .موقعيت جغرافيايی تاالب جازموريان
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اين مطالعه با رويكردی كمی و در قاله يك پيمايش طراحی شد .دادههای تحقيق از روش نمونهگيهری تصهادفی
با استآاده از پرسشنامه دوگانه دو بعدی ( )0DDCتهيه گرديد .در واقع ابتدا جهت انتخاب سطح زيركشت مورد نظهر،
قب از اينكه پيشنهادی به افراد داده شود 31 ،پرسشنامه (پيشآزمون )0تكمي گرديد و از آنها خواسته شد تا سطح
زيركشت پيشنهادی خود جهت مشاركت در طرح كمكاشت و ميزان پولی را كه كشاورزان حاضهرند در ازای زيركشهت
نبردن هر هكتار دريافت كنند ،به منظور احيای تاالب جازموريان ابراز دارند .سپس طبق رابطه كهوكران ،تعهداد نمونهه
مشخص شد كه تعداد  001پرسشنامه در سال  0350در حوضه غربی تاالب جازموريان تكمي گرديد .در اين مطالعه
تماي به كمكاشت كه به نوعی مشابه ( WTP3برای ميزان مساحتی كه حاضرند به صورت داوطلبانه زير كشت نبرند)
و ( WTA۴برای مبلغی كه در ازای كمكاشت حاضرند بپذيرند) برای مشاركت در طرح كهمكاشهت بهه منظهور احيهای
تاالب جازموريان ،با استآاده از پارامترهای الگوهايی لوجيت به روش حداكرر درسهتنمايی و بها اسهتآاده از نهرمافهزار 9
 Shazamبرآورد گرديدند .در اين ابتدا پرسشنامه از پاسخدهندگان در رابطه با احيای تهاالب جازموريهان و مشهكالت
حاص از آن همانند خشكسالی و گرد و غبار و تماي آنان به منظور مشاركت در احيای تاالب پرسش میشود .سهپس
در قسمت دوم از پاسخدهندگان در رابطه با تماي آنان به منظور مشاركت در احيای تهاالب جازموريهان ،در دو حالهت
ميزان مساحتی كه حاضرند زيركشت نبرند و مبلغی كه حاضهرند بپذيرنهد تها يهك هكتهار كمتركشهت كننهد ،پرسهيده
میگردد .پاسخ دهندگان در مواجه شدن با سطح زير كشت و مبل پيشنهادی به منظور مشاركت در جهت احيای تاالب
جازموريان كه به طور ساالنه ارائه میشود ،میتوانند پاسخ مربت يا منآهی دهنهد .بها اسهتآاده از تجزيهه و تحليه 31
پرسشنامه به صورت پيشآزمون تكمي شده ،برای احيای تاالب جازموريان ،ميانه سطح زيركشت و مبل پيشنهادی به
ترتيه  1/0هكتار و  01ميليون تومان بهدست آمده و با توجه به آن سطح زيركشت پايينتر و باالتر ارائهه شهد .بهرای
تعيين و تحلي مناسه تماي به پرداخت ،بهه همهراه سهطوح پيشهنهادی  WTPكهه  1/00 ،1/0و  0هكتهار و مبهال
پيشنهادی به ترتيه  0 ،01و  01ميليون تومان میباشند ،از پاسخگويان در مورد حداكرر  WTPآنها سوال مهیشهود.
سؤال اول مربوب به  WTPدر پرسشنامه به اين صورت مطرح شده است كه؛ آيا ماي هستيد  1/0هكتار برای حآهظ
و احيا تاالب جازموريان زير كشت نبريد يا در حالت دوم آيا حاضريد به ازای دريافت  01ميليهون تومهان يهك هكتهار
كمتر زير كشت ببريد؟ در صورتی كه پاسخگو به اين سوال جهواب منآهی دههد ،پيشهنهاد پهايينتهر در حالهت سهطح
پيشنهادی ( 1/00هكتار) و در حالت مبل پيشنهادی ( 0ميليون تومان) ارائه میشود و در صورت جواب مربت ،پيشنهاد
باالتر ( 0هكتار و  01ميليون تومان) مورد پرسش قرار میگيرد .در آخر نيز در صورت مربت بودن پاسخ ،از پاسخگويان
در مورد حداكرر ميزان مشاركت و حداكرر مبل پيشنهادی آنها سوال میشود.
در روش انتخاب دوگانه فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبيت زير هستند (.)00
()0

U  u Y , S 
1- Double Dichotomous Choices
2- Pretest
3- Willingness to Pay
4- Willingness to Accept
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 Uمطلوبيت غيرمستقيمی است كه فرد بهدست میآورد Y .و  Aبهترتيه درآمد فهرد و سهطح زيركشهت و مبله
پيشنهادی S ،ساير ويژگیهای اجتماعی ،اقتصادی است كه تحت تأثير سليقه فردی مهیباشهد و رابطههی زيهر آن را
نشان میدهد ( 7و .)5

U 1, Y - A; S   1  U  0, Y ; S    0

()0

كه در آن و متغيرهای تصادفی با ميانگين صآر هستند كه به گونهی تصهادفی و مسهتق از همهديگر توزيهع
در اثر استآاده از منبع محيط زيستی عبارت است از)00( :
شدهاند .تآاوت ايجاد شده در مطلوبيت



()3

U  1, Y - A; S  -U  0, Y ; S    1 -  0

ساختار پرسشنامهی دوگانه در بررسی تماي به پرداخت افراد ،دارای يك متغير وابسته با انتخاب دوگانه میباشهد.
لذا ،الگوی لوجيت برای بررسی ميزان تأثير متغيرهای توضيحی گوناگون بر ميزان  WTPپاسهخگويهان بهرای تعيهين
ارزش حآظ و احيا استآاده شد .بر اساس الگوی لوجيت احتمال ( ،)Piاينكه فرد يكی از پيشنهادها را بپذيرد ،به صورت
رابطهی زير بيان میشود (.)00
1
1

1  exp  -U  1  exp -  -  A   Y   S 

()1

Pi  Fn  U  

تابع توزيع تجمعی با يك اختالف لوجستيك استاندارد است و بعضی از متغيرهای اجتمهاعی -

كه در آن
اقتصادی از جمله درآمد ،سطح زيركشت و مبل پيشنهادی ،سن ،درآمد ،تحصهيالت ،تعهداد اعضهای خهانوار و مالكيهت
𝛽 و
،
زمين در اين پژوهش را شام میشود ،β .و ضرايه قاب برآوردی هستند كه انتظهار مهیرود
باشند.
پس از برآورد مدل لوجيت ،9مقدار انتظاری تماي به كمكاشت و مبل مورد انتظار افهراد بهه منظهور مشهاركت در
حآظ و احيا تاالب ،با كمك انتگرالگيری عددی در محدوده صآر تا پيشنهاد بيشهينه ( ،)Aاز رابطههی زيهر محاسهبه
میشود ( 01و .)03
()0


 dA






1

 1  exp    *   A





max A

max A

0

0



Fn  U  dA 



E WTP   E (WTA) 

 *     Y   S 

1- Logit Model
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كه ) E(WTPمقدار انتظاری تماي به پرداخت برای حالت اول يعنی زير كشهت نبهردن بهه صهورت داوطلبانهه و
) E(WTAتماي به دريافت برای حالت دريافت پول در ازای زير كشت نبردن هر هكتار و عرض از مبهدأ تعهدي
شده میباشد كه به وسيلهی جملهی اجتماعی  -اقتصادی به جملهی عرض از مبدأ اصلی ) (αاضافه شده است (.)00
مقدار اثر نهايی ،)ME( 0بيانگر مقدار تغيير در احتمال پذيرش سطح زيركشت و مبل پيشنهادی بهازای يك واحد
تغيير در هر متغير توضيحی است كه از رابطهی  1نتيجه میشود.

()1

Pi
)exp(-Xiβ
 F(Xiβ K )β K 
β
X ki
(1  exp(-Xiβ)2 k

ME 

مقدار كشش در ميانگين ،)E( 0نيز بيانكننده درصد تغيير در احتمال پذيرش سطح زيركشت و يا مبل پيشهنهادی
به ازای تغيير در يك درصد تغيير در هر يك از متغييرهای توضيحی است كه میتوان از رابطهی  7بهدست آورد (.)00
پارامترهای مدل لوجيت با استآاده از روش حداكرر راستنمائی 3كه رايجتهرين تكنيهك بهرای تخمهين مهدل لوجيهت
میباشد ،برآورد میشوند (.)00
()7

جدول  .نتايج آمارهای توصيآی متغيرهای مورد مطالعه در حوضه غرب تاالب جازموريان در سال 0350
ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات حداكثر حداقل
نام متغير
1/00
30
0/30
1/13
3/05
سطح زير كشت (هكتار)
05
70
1/3
00/17
35/01
سن (سال)
1
0
1/37
1/33
1/55
جنسيت (مرد= ،0زن=)1
1
05
1/11
0/10
00/50
ميزان تحصيالت (سال)
1
0
0/70
1/13
1/00
اشتغال (كارمند= ،0غير كارمند=)1
1
0
1/10
1/10
1/70
وضعيت تاه (متاه = ،0مجرد=)1
0
00
1/11
0/01
1/15
تعداد اعضای خانوار (نآر)
1
0
1/53
1/0
1/01
مح سكونت (روستا= ،0شهر=)1
1/3×01+1 1/0×01+7
1/1
1/75×01+1 1/0305×01+7
درآمد (تومان)
مأخذ :يافتههای پژوهش
1- Marginal Effect
2- Elasticity
3- Maximum Likelihood
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نتايج

قب از ارزيابی ارزش حآاظتی كه افراد نمونه مورد مطالعه برای احيای تاالب جازموريان در نظر گرفته شدهاند ،بهه
بررسی خصوصيات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نمونه اقدام شده است .در جدول  0اطالعهات مربهوب بهه آمارههای
توصيآی متغيرهای مورد مطالعه ارائه شده است .بر اساس نتايج بيان شده ،ميانگين سطح زيركشت كشاورزان منطقهه
برابر با  3/05هكتار بوده و توزيع فراوانی آن حاكی از اين است كه بيش از  51درصد كشاورزان منطقه بر روی زمينی
با وسعت  1/00-1/1هكتار مشغول به كار میباشند .اين كشاورزان غالبا ميانسال و متأه بوده و سهطح تحصهيالت
 10درصد آنها كمتر از فود ديپلم میباشد .همچنين بيش از  01درصد پاسخگويان سهاكن روسهتا و مهابقی در شههر
سكونت دارند .ميانگين درآمد نمونه مورد بررسی يك ميليون و سيصد و نوزده هزار تومان برای هر خانوار بدست آمده
است.
سن  05سال و حداكرر سن  70سال میباشد.

با توجه به جدول  0متوسط سن پاسخگويان  35/01سال بوده حداق
ميزان متوسط سالهای تحصيالت افراد  00/50سال میباشد .متوسط اندازه خانوار  1/15نآر میباشد كه كهوچكترين
خانوار  0و بزرگترين آن  00نآر میباشد .ميانگين درآمد ماهيانه خانوارها برابر 0305ههزار ريهال كهه كهمتهرين درآمهد
خانوار 3111هزار ريال و بيشترين ،معادل  01111هزار ريال میباشد.

با توجه به دادههای موجود مالحظه شد كه پاسخدهندههای فودليسانس و باالتر31/0درصد ،ليسانس و فودديپلم
 35/5درصد ،ديپلم  00/0درصد و زير ديپلم  00/0درصد بودهاند .با توجهه بيشهتر پاسهخدهنهدههها مهرد بهودهانهد كهه
معادل 73/1درصد ك پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند .پاسخدهندههای زن  01/1درصد میباشند.
جدول  .نتاي برآورد الگوی پروبيت (عوام مؤثر بر پذيرش سطح پيشنهادی)
نام متغيرها

الگوی پروبيت

مقدار ضريب  tآمارهی اثر نهايی كشش كل وزنی
***3/501
0/550
عرض از مبدا
***
-1/000
-1/100 -1/107
-1/150
ميزان سطح پيشنهادی كمكاشت (به هكتار)
1/000
1/101
***1/335
1/155
ميزان تحصيالت ( سال)
***
-1/077
-1/010 -0/750
-1/105
مخارج زندگی (به ميليون ريال)
-1/133
**-0/117
-1/003
مالكيت زمين (استيجاری= ،0شخصی=)1
-1/315
-1/110
**-0/357
-1/001
تعداد اعضای خانوار (نآر)
1/017
**0/070
1/101
مح سكونت (روستا= ،0شهر=)1
-1/013
**-0/130
-1/705
وضعيت تاه (متأه = ،0مجرد =)1
درصد صحت پيشبينی=1/500
آزمون نسبت راستنمايی (ارزش احتمال) = )1/111( 050/733
ضريه تعيين استرال = 1/703
ضريه تعيين ماداال = 1/001
ضريه تعيين مكفادن =1/100
مأخذ :يافتههای پژوهش (* ** ،و *** به ترتيه معنیداری در سطح 0 ،01و  0درصد را نشان میدهند)
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طبق نتايج بهدست آمده در برآورد الگوی پروبيت اول (به منظور شناسايی عوام مؤثر بر پذيرش سطح پيشنهادی
يا زيركشت نبردن به صورت داوطلبانه) كه در جدول  0ارائه شده است ،متغيرهای ميزان تحصيالت و محه سهكونت
بر احتمال پذيرش سطح زيركشت پيشنهادی به منظور مشاركت در طرح كمكاشت اثر مربت و متغيرهای بعهد خهانوار،
مخارج خانوار ،مالكيت زمين ،وضعيت تاه و ميزان سطح زيركشت پيشنهادی به منظور كمكاشت بر احتمال پهذيرش
سطح زيركشت ،تأثير منآی داشتهاند.
در الگوی پروبيت باال ،كشش ك وزنی برای متغير مستق ميزان سطح پيشنهادی به منظور كمكاشهت برابهر بها
 -1/000بوده كه با توجه به رابطه منآی و معنادار اين متغير با مشاركت كشاورزان می توان بيان كرد كه با فرض ثابت
بودن ساير عوام  ،به طور متوسط يك درصد افزايش اين متغير ،احتمال تماي بهه مشهاركت كشهاورزان را بهه انهدازه
 1/000كاهش میدهد .كشش ك وزنی متغيرهای ميزان تحصيالت و مخارج خانوار كشهاورز كهه بهه ترتيهه رابطهه
مربت و منآی (و معناداری) با تماي به مشاركت آنان در احيای تاالب جازموريان داشتهاند؛ به ترتيه برابر بها  1/000و
 -1/077بوده است .همين طور كشش ك وزنی متغير تعداد اعضای خانوار برابر با  -1/315بهوده كهه بيهانگر كهاهش
 1/315درصدی احتمال مشاركت كشاورزان در احيای تاالب جازموريان با افزايش يك درصدی در اين متغير می باشد.
از طرف ديگر با توجه به مشك بودن تآسير كشش برای متغيرهايی كه در مقياس محدود عهددی مطهرح مهی شهوند
(متغيرهای مجازی) ،اثر نهايی مربوب به اين متغيرها مورد تآسير قرار مهی گيهرد .بهه عنهوان مرهال احتمهال مشهاركت
كشاورزانی كه زمين استيجاری دارند 1/133 ،درصد كمتر از كشاورزانی است كه زمين با مالكيت شخصی دارنهد .زيهرا
كه اثر نهايی مربوب به اين متغير برابر با  -1/313میباشد.
جدول  .3نتاي برآورد الگوی پروبيت (عوام مؤثر بر پذيرش مبل پيشنهادی)
نام متغيرها

الگوی پروبيت

مقدار ضريب  tآمارهی اثر نهايی كشش كل وزنی
***3/375
0/371
عرض از مبدا
***
-1/315
-1/107 -1/031
-1/100
ميزان مبل پيشنهادی كمكاشت (به ميليون ريال)
1/003
1/117
0/151
1/100
ميزان تحصيالت (سال)
***
-1/101
-1/057 -1/110
-1/510
مخارج زندگی (به ميليون ريال)
-1/131
**-0/351
-1/010
مالكيت زمين (استيجاری= ،0شخصی=)1
-1/100
-1/111
**-0/113
-1/031
تعداد اعضای خانوار (نآر)
1/013
***3/130
1/705
مح سكونت (روستا= ،0شهر=)1
***-1/057 -3/713
-1/551
وضعيت تاه (متأه = ،0مجرد =)1
درصد صحت پيشبينی=1/757
آزمون نسبت راستنمايی (ارزش احتمال) = )1/111( 51/501
ضريه تعيين استرال = 1/110
ضريه تعيين ماداال = 1/315
ضريه تعيين مكفادن =1/300
مأخذ :يافتههای پژوهش (* **،و *** به ترتيه معنیداری در سطح 0 ،01و  0درصد را نشان میدهند)
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طبق نتايج بهدست آمده در برآورد الگوی پروبيت دوم (به منظور شناسايی عوام مؤثر بر پذيرش مبل پيشنهادی)
كه در جدول  3ارائه شده است ،متغيرهای ميزان تحصيالت (غير معنهیدار) و محه سهكونت (معنهیدار) بهر احتمهال
پذيرش مبل پيشنهادی به منظور مشاركت در طرح كمكاشت اثر مربت داشتهانهد .همچنهين متغيهرههای بعهد خهانوار،
مخارج خانوار ،مالكيت زمين ،وضعيت تاه و مبل پيشنهادی به منظور كمكاشت بر احتمال پذيرش مبل پيشهنهادی،
تأثير منآی و معنیدار داشتهاند.
در الگوی پروبيت در حالت بررسی مبل پيشنهادی به منظور كمكاشت ،كشش ك وزنی برای متغير مستق ميزان
مبل پيشنهادی به منظور كمكاشت برابر با  -1/315بوده كه با توجه به رابطه منآی و معنیدار اين متغير بها مشهاركت
كشاورزان میتوان بيان كرد كه با فرض ثابت بودن ساير عوام  ،به طور متوسط يك درصد افزايش اين متغير ،احتمال
تماي به مشاركت كشاورزان را به اندازه  1/315درصد كاهش میدهد .كشش ك وزنی متغير مخارج خهانوار كشهاورز
كه رابطه مبت و منآی و معنی داری با تماي به مشاركت آنان در احيای تاالب جازموريان داشته است ،برابر با -1/101
بوده است .همين طور كشش ك وزنی متغير تعداد اعضای خانوار برابهر بها  -1/100بهوده كهه بيهانگر كهاهش 1/100
درصدی احتمال مشاركت كشاورزان در احيای تاالب جازموريان با افزايش يك درصهدی در ايهن متغيهر مهی باشهد .از
طرف ديگر با توجه به مشك بودن تآسير كشش برای متغيرهايی كه در مقيهاس محهدود عهددی مطهرح مهی شهوند
(متغيرهای مجازی كه مقادير صآر و يك به خود میگيرند) ،اثر نهايی مربوب به اين متغيرها مورد تآسير قرار میگيرد.
به عنوان مرال احتمال مشاركت كشاورزانی كه زمين استيجاری دارند 1/131 ،درصد كمتر از كشاورزانی است كه زمين
با مالكيت شخصی دارند ،زيرا اثر نهايی اين متغير برابر با  -1/131میباشد.
مقدار انتظاری متوسط  WTPبرای حالت اول يعنی سطح زيركشت پيشنهادی و  WTAدر حالت دوم برای مبله
پيشنهادی ،كه ارزش حآاظتی و احيايی تاالب جازموريان را ارائه میكنند ،بعد از تخمين پارامترهای مهدل پروبيهت بها
استآاده از روش حداكرر درستنمايی ،بهوسيله انتگرالگيری عددی در محدوده صآر تا بيشينه پيشهنهاد كهه بهه ترتيهه
معادل  30هكتار و  11ميليون تومان میباشند ،محاسبه گرديدند .كه مقدار  WTPمعادل  1/113هكتار و مقدار WTA
برابر با  30/015ميليون تومان برای هر كشاورز بهدست آمهدهانهد .بهرای بهرآورد تمايه بهه پرداخهت و دريافهت كه
كشاورزان حوزه غرب تاالب جازموريان ( ك ميزان كمكاشت و ك مبلغی كه حاضرند بپذيرند) با توجه به ميزان كه
سطح زير كشت منطقه مورد مطالعه كه برابر با 10111هكتار و تعداد  1110بهرهبهردار ،كهه در تمايه بهه پرداخهت و
تماي به دريافت ضرب میشود كه در جدول  1قاب مشاهدهاند .همانطور كه مشاهده میگردد ميزان سطح زيركشهت
ك منطقه و ك مبل مورد نظر كشاورزان جهت مشاركت در طرح كمكاشت به منظور احيهای تهاالب جازموريهان بهه
ترتيه 013/75 ،هكتار و  010/50ميليارد تومان برآورد گرديد ،كه بيانگر اين مسئله است كه كشاورزان منطقهه مهورد
مطالعه به منظور حآظ و احيای تاالب جازموريان و جلوگيری از خشكسالی و ايجاد گرد و غبار در منطقه حاضهرند بهه
طور داوطلبانه ساالنه به ميزان  011هكتار از سطح زيركشت معادل  1/05درصد ك منطقهه را كهاهش دهنهد ،يها در
حالت دوم ،ك كشاورزان در ازای دريافت تقريبا  013ميليارد تومان يا به ازای هر هكتهار حهدود  1/0ميليهون تومهان،
حاضرند هر كدام يك هكتار كمتر زير كشت ببرند.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کمکاشت

به ازای هر كشاورز بر حسه هكتار

۰/۰۴3


 dA 



بههه ازای هههر كشههاورز بههر حسههه
ميليون تومان

35/511


 dA 







210

32 
1
WTP   
*

0 1  exp      A





40 
1
WTA   
*


1

exp

0
  A




جدول  .4ميزان تماي به نكاشت و تماي به دريافت برای هر كشاورز و ك كشاورزان حوضه جازموريان
برای هر كشاورز

برای كل حوضه جازموريان

ميزان تمايل به نکاشت به هکتار )(WTP

1/1130

0507/0

ميزان تمايل دريافت به ميليون تومان )(WTA

30 /015

00

1/010505101

بحث و نتيجهگيری
در اين پژوهش با توجه به اهميت و تأثير تاالب جازموريان بر اكوسيستم طبيعی و امرار معاش كشاورزان منطقه ،با
استآاده از پرسشنامه دوگانه دوبعدی و روش ارزشگذاری مشروب ،ميزان تماي به پرداخت ( )WTPو همچنين تمايه
به كمكاشت ( )WTAكشاورزان به منظور احيای تاالب جازموريان و عوام مؤثر ابر آن برآورد گرديد .بدين منظور از
پاسخدهندگان ،در رابطه با تماي آنان برای زيركشهت نبهردن يهك هكتهار در يهك سهال پرسهيده شهد و بهر اسهاس
پرسشنامههای اوليه ،سطوح زيركشت و مبال پيشنهادی به ترتيه  1/00 ،1/0و  0هكتار و  0 ،01و  01ميليون تومهان
ارائه گرديدند .لذا جهت برآورد تماي به كمكاشت كشاورزان به منظور مشاركت در احيهای تهاالب جازموريهان ،تعهداد
 001پرسشنامه در سال  0350در حوضه غرب تاالب جازموريان تكمي گرديد.
نتايج برآورد عوام مؤثر بر مشاركت كشاورزان در هر دو الگوی مورد بررسی (دريافهت مبلغهی در ازای نكاشهت و
كمكاشت به صورت داوطلبانه) با استآاده از مدل پروبيت نشان میدهد متغيرهای ميزان تحصيالت (مطابق با مطالعات
ژاند و همكاران ،)0100( 0شادراک كيبت رونو )0103( 0و اسهكندری دامنهه و همكهاران ( ،)0351حجهازی و عربهی
( ))0357و مح سكونت ( مطابق با اسكندری دامنه و همكاران ( ))0351بر احتمال پذيرش سهطح زيركشهت و مبله
پيشنهادی به منظور مشاركت در طرح كمكاشت اثر مربت و متغيرهای بعد خهانوار (مطهابق بها اسهكندری و همكهاران
( ،))0351مخارج خانوار ،مالكيت زمهين ،وضهعيت تأهه (اسهكندری و همكهاران ( ))0351و ميهزان سهطح زيركشهت
پيشنهادی (مطابق با مطالعه ژاند و همكاران ( )0100و اسكندری و همكاران ( ))0351به منظور كمكاشت بر احتمال
پذيرش سطح زيركشت و مبل پيشنهادی ،تأثير منآی داشتهاند.
مقدار انتظاری متوسط  WTPكه ارزش حآاظتی و احيايی تهاالب جازموريهان را ارائهه مهیكنهد ،بعهد از تخمهين
1- Zhang et al
2- Shadrack Kibet Rono
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پارامترهای مدل پروبيت با استآاده از روش حداكرر درستنمايی ،بهوسيله انتگرالگيهری عهددی در محهدوده صهآر تها
بيشينه پيشنهاد كه معادل  30هكتار میباشد ،محاسبه گرديد كه مقدار  WTPمعادل  1/113هكتار برای ههر كشهاورز
بهدست آمدهاند .برای برآورد تماي به پرداخت ك كشاورزان حوضه غرب تاالب جازموريان (ك ميهزان كهمكاشهت)
ميزان ك سطح زير كشت منطقه مورد مطالعه ( 10111هكتار) در تماي به پرداخت ضرب میشهود كهه در جهدول 1
قاب مشاهده است .همانطور كه مشاهده میگردد ميزان سطح زيركشت ك منطقه جهت مشاركت در طرح كمكاشت
به منظور احيای تاالب جازموريان 013/75 ،هكتار برآورد گرديد ،كه بيانگر اين مسئله است كه كشاورزان منطقه مورد
مطالعه به منظور حآظ و احيای تاالب جازموريان و جلوگيری از خشكسالی و ايجهاد گهرد و غبهار در منطقهه بهه طهور
داوطلبانه حاضرند ساالنه به ميزان  011هكتار از سطح زيركشت ك منطقه را كهاهش دهنهد ،كهه ايهن ميهزان (011
هكتار) معادل  1/05درصد ك مساحت زيركشت منطقه است .همچنين مقهدار انتظهاری متوسهط  WTAكهه ميهزان
مبلغی است كه هر كشاورز در ازای زيركشت نبردن هر هكتار حاضر است دريافت نمايهد و ارزش حآهاظتی و احيهايی
تاالب جازموريان را ارائه میكند ،بعد از تخمين پارامترهای مدل پروبيت بها اسهتآاده از روش حهداكرر درسهتنمهايی،
بهوسيله انتگرالگيری عددی در محدوده صآر تا بيشينه پيشنهاد كه معادل  11ميليون تومان میباشد ،محاسبهگرديهد.
كه مقدار  WTAمعادل  30/015ميليون تومان برای هر كشاورز بهدست آمدهاند .برای برآورد تماي بهه دريافهت كه
كشاورزان حوضه غرب تاالب جازموريان (ك مبل دريافتی) با توجه به اينكه در منطقه مورد مطالعه  1110بهره بهردار
(كشاورز) وجود دارد ،در تماي به دريافت ضرب میشود كه در جدول  1قابه مشهاهدهاسهت .همهانطور كهه مشهاهده
می گردد ميزان مبلغی كه كشاورزان منطقه جهت مشاركت در طرح كمكاشهت بهه منظهور احيهای تهاالب جازموريهان
حاضرند دريافت نمايند 013 ،ميليارد تومان برآورد گرديد .اين موضوع نشان میدهد كه كشاورزان منطقه مورد مطالعهه
به منظور حآظ و احيای تاالب جازموريان حاضرند ساالنه مبل  013ميليارد تومان دريافت نمايند .اين ميهزان برابهر بها
 1/0ميليون تومان به طور متوسط به ازای هر هكتار (چه كسانی كه موافق با مشاركت بودند و چه كسانی كهه تمايه
به مشاركت نداشتند) برای ك منطقه میباشد.
با توجه به نتايج 10 ،درصد كشاورزان منطقه مورد مطالعه تمايلی برای مشهاركت در طهرح آيهش گهذاری اراضهی
كشاورزی در جهت احيای تاالب جازموريان نداشته اند .يكی از عوام مؤثر و مهم بر تمايه بهه پرداخهت افهراد مهورد
بررسی درآمد خانوار بوده است .بنابراين پيشنهاد می شود دولت برای احيا و حآظ تاالب جازموريان ،سياست ههايی كهه
باعث بهبود وضعيت توزيع درآمدی جامعه می شوند را اتخاذ نمايد .مطابق با نتايج سهطح تحصهيالت و آمهوزش افهراد
مورد بررسی به عنوان يكی از عوام تأثيرگذار بر احتمال پهذيرش طهرح نكاشهت مهی باشهد .لهذا پيشهنهاد مهی شهود
آموزش های عمومی و هدفمند در راستای احياء و حآاظت از منابع زيست محيطی توسهط دولهت و سهاير ارگهان ههای
مسئول اجرا گردد .همچنين افزايش آگاهی كشاورزان از طرد مختلف نظير وساي ارتباب جمعهی ،بروشهور و تبليغهات
می تواند بر پذيرش اجرای طرح كمكاشت توسط كشاورزان تاثير مربت داشته باشد .با توجه به اهميت وجود تاالبهها و
منابع طبيعی ،لزوم نظارت دولت و موسسات تحقيقاتی بر احداث سدها و اجرای مطالعات زيست محيطی ضهروری بهه
نظر میرسد .از آنجا كه نتايج مطالعه مقدار ارزش حآاظتی محاسبه شده مقداری قاب توجهی میباشد ،لزوم حآاظت و
احيای تاالب آشكار میشود ،لذا دولت بايد با اتخاذ سياستهای مناسه و كاربردی اقدام به بهبهود وضهعيت تهاالب در
كوتاهمدت و بلندمدت نمايد .الزم به ذكر است كه ارزش حآاظتی محاسبهشده تنها بيانگر ارزشهای مصرفی بهوده و
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لذا بايد به عنوان يك كران پايين برای ارزش ك اقتصادی و اجتماعی تاالب جازموريان توسط كشاورزان حوضه غرب
تاالب جازموريان در نظر گرفته شود.
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Abstract
As one of the most important factors on the earth, water is important for drinking as
well as other human and natural-related uses. Thus, in most countries, water scarcity has
become a serious crisis. Therefore, management of and conservation of water resources
have been of great importance. Iran is considered as an arid and semi-arid country in the
world, which necessitates paying more attention to these valuable resources. Wetlands are
one of the most important water sources in the country. Jazmoryan wetland is one of the
important wetlands in the country, which has faced considerable damages because of
several reasons such as insufficient rainfall, occurrence of drought in the region, upstream
dam construction, and lack of providing water use right. Considering the importance and
key role of this wetland in agriculture and preserving the ecosystem in the region, in this
research the restoration and conservation value of Jazmourian wetland and the willingness
to accept and willingness to reduce planting of the farmers in the western basin of this
wetland was estimated in two separate patterns for the restoration and protection of the
wetland using contingent valuation method. According to the results of both patterns, the
variables of education and residential location have a positive impact on the probability of
accepting the area under cultivation and the proposed monetary value in order to participate
in reduced planting plan, while the variables of household size, household expenses, land
ownership, marital status, and the value of area under cultivation have a negative impact on
the probability of accepting the area under cultivation and the proposed monetary value.
Also, the planting area which farmers voluntarily accept to reduce planting and participate
in the reduced planting plan, is equivalent to 0.435 ha per farmer and 264 ha in the whole
region. Also, willingness to accept in order to reduce area under planting per ha and
participation in the reduced planting plan for each farmer and whole study area in the
region was estimated to be 355.69 million Rails and 2030 billion Rails, respectively.
Keywords: Contingent valuation method (CVM), Jazmourian wetland, Low-planting,
Willingness to accept, Willingness to pat
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