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 چکيده

 طرح مورد در جيرفت شهرستان روستاييان اجتماعي و ياقتصاد هاي ديدگاه ،روپيش  پژوهشدر 
 سال در پرسشنامه ۲۴۳ پژوهش با تکميل. دبررسی ش جازموريان تاالب احياي برای پيشنهادي
 زير سطح متغيرهاي که ددا نشان نتايج. رسيد انجامبه  هکمن اي دومرحله الگوي و برآورد ۱۳۹۳
 تمايل بر دار معنی ای گونه به گرايي اخالق و ،درآمد سطح تحصيالت، ميزان جنسيت، سن، کشت،

 سطح متغيرهاي از روستاييان پيشنهادي به غرامت ميزان که حالي در ،گذارند مي اثر مشارکت به
 درآمد، سطح سکونت، محل خانوار، اعضاي تعداد تحصيالت، ميزان جنسيت، کشت، زير

 منطقه روستاييان درصد ۴۵ ،همچنين. پذيرد مي دار معنی تأثير ميلز نسبت عکس و گرايي اخالق
پژوهش حاضر افزايش درصد  پيشنهاد رو، از اين. ندبود مخالف طرح اين با مطالعه مورد

                                                           

 د و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران؛دانشکده اقتصا ،دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزیترتيب، به ∗
دکتری اقتصاد  آموختة دانشو  سندة مسئولنوي؛ تهران دانشگاه عیيطب منابع دانشکده ،یيزدا ابانيب دکتری دانشجوی
دکتری اقتصاد  دانشجوی؛ و )faryadras@gmail.com( دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ،کشاورزی
 .دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ،کشاورزی
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در صورت اجرايی شدن طرح  ی ويژة دولتها سياست اعمال طريق از مشارکت اين روستاييان
  .بود گذاری اراضی کشاورزی آيش

 اي دومرحله الگوي آبي، اراضي گذاري آيش طرح روستاييان، مشارکت سدسازي،: هاکليدواژه
  ).تاالب(، جازموريان هکمن

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

 و زماني پراکنش و شده واقع جهان خشك نيمه و خشك ناحيه در اقليمي نظر از ايران
 همين ا توجه بهب). ۱۳۹۳رنجبر و اميني، ( است ناهمگن بسيار آن در بارندگي مکاني
 و اقتصادي هاي فعاليت افزايش جمعيت و روزافزون ترشگس البته و اقليمي خاص موقعيت
 در کشور کالن گذاران سياست و كارشناسان همواره ،ايران در زندگي استانداردهاي توسعه
 ب بکاهندآ اتالف از ميزان آب، مهار گوناگون هاي شيوه و ها طرح ارائه با که اند بوده آن پي
 اساسي راهكارهاي از يكي. دهند قرار ومعم دسترس در سهولت به را حياتي مايع اين و

 آب حركت برابر در مانعي عنوان به ،ديرباز از که بوده سدها احداث مورد اين در شده مطرح
). ۱۳۸۸ي، تپيرستاني و شفق( است شده گرفته کار به عظيم مخازن در آن كردن ذخيره و

 نياز مورد آب أمينت سيالب، مهار همچون مختلف مزاياي با بزرگ سدهاي ايجاد ،هرچند
 اقتصاد به گردشگري و ماهيگيري انرژي، توليد صنعت، و آشاميدنی کشاورزي، هاي بخش
 پيامدهای به استناد با زيستمحيط  طرفداران ،گذشته دهه چند طي اما کند، مي کمک ملي
 چشمگير مهاجرت طبيعي، منابع ساير و آب اراضي، کاربري الگوهاي تغيير همچون متعدد

 انهدام و آب، هاي مشخصه و کيفيت در تغيير سدها، پشت در رسوبات تجمع جمعيت،
 به گذاران  سياست بيشتر توجه خواهان دست،پايين  اراضي در وحشحيات  و ها جنگل

 سدسازي رشد توقف ،موارد برخي در و سدسازي هاي پروژه محيطي زيست پيامدهاي
 که تاالبي هاي مبو زيست ).Sait Tahmicioglu et al., 2007; Yang et al., 2011( اند بوده

 ،حال عين در و شده شناخته آبي هاي محيط ترين مهم خلقت و هاي زيبايي بارزترين از همواره
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 رفاه براي را بسياري خدمات و کاالها روند، مي شمار به طبيعت هاي مبو زيست بدبيارترين از
 ها تاالب مزاياي ترين مهم از. شد خواهند اهآن زندگي بهبود به منجر و سازند می فراهم ها انسان
 وهوا، آب تعديل زيستي، تنوع و ژن بانک حافظ وحش،حيات  زيستگاه ايجاد به توان مي

 و حفظ شور، آب نفوذ از جلوگيري آب، جريان تنظيم زيرزميني، هاي آب تخليه و تغذيه
 ،)بيوماس( زيستی تودة صدور خاک، فرسايش از جلوگيري غذايي، مواد و رسوبات نگهداري
 طبيعي هاي وردهآفر توليد و گردشگری و تفرج سمي، مواد پاکسازي و خودپااليي خاصيت
  ).Ryan et al., 2012( کرد اشاره آبزيان و ني دارويي، گياهان ميوه، چوب، مانند

 با يشناخت بوم پايداري بقا و براي آبي هاي مبو زيست که ندپژوهشگران بر اين باور
محيط  در آب مشخصي مقدار تخصيص به نياز مناسب عملکرد داشتن و رهمخاط حداقل
 فرايندهاي حفظ براي آب مقدار اين). ARMCANZANZECC, 1996(دارند  زيست
 منافع به دستيابي و حيات ادامه آن تأمين و است ضروري بسيار آبي هاي محيط يشناخت بوم
 ساليان طول در اما). Dyson et al., 2003(د کن مي تضمين را آبي هاي مبو زيست از ناشي

 از بسياري شکل تغيير و انحراف به کشور سطح در مختلف سدهاي ايجاد گذشته،
 پي در. است داده کاهش شدت به را ها تاالب اين تاريخي هاي حقابه و انجاميده ها رودخانه
از . اند گرفته ارقر نابودي معرض در ها درياچه و ها تاالب اين از بسياري ،ها حقابه اين کاهش
  .اند بوده مخرب آثار اين تقليل برای راهکارهايي دنبال به همواره محققان رو، اين

 کشور طرح کالن گذاران سياست و محققان از تعدادي سياسي، و علمي محافل در اخيراً
 به را ها آب اين رهاسازي و سدها پشت آب از کننده استفاده کشاورزي اراضي گذاري آيش
 و ها تاالب( دستپايين  آبي هاي  مبو زيست احياي برای عملياتي راهکار کي عنوان
راه  از يکي در قالب ،بار نخستين جدي، طور به که طرحاين . اند داده پيشنهاد) ها درياچه
 کشور سطح در بسياري موافقان و مخالفان با شد، مطرح اروميه درياچه مرمت هاي حل
 و تجزيه و افراد مشارکت ميزان در زمينة تجربي مطالعه يک فقدان رو، از اين. بود رو هروب
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 دستپايين  آبي هاي محيط احيای براي هايي طرح چنين در آن بر مؤثر عوامل تحليل
  . شد حاضر پژوهش گيري شکل موجب
 در متعدد مطالعات ،خصوصي و دولتي هاي طرح و ها پروژه در افراد مشارکت زمينه در
 مؤثر عوامل بررسي به) ۱۳۹۳(حجازي و همکاران . است شده انجام کشور خارج و داخل
 مهاباد برازان کاني تاالب ةحوز از حفاظتي اقدامات در غيردولتي هاي سازمان مشارکت بر

 ميزان در مردان و زنان بين دار معني تفاوت وجود از حاکي هاآن تحقيق نتايج. پرداختند
 بيانگر رگرسيوني تحليل نتايج ،همچنين وه بود محيطي زيست حفاظتي اقدامات در مشارکت
 و مديريتي اطالعاتي، اقتصادي، متغيرهاي طريق از الگو درصدي ۱/۷۱ بيني پيش توانايي
 مشارکت جلب در مؤثر عوامل بررسي به نيز) ۱۳۸۷(حجازي و عربي . است فرهنگي
 اين بيانگر هاآن تحقيق نتايج و پرداختند زيستمحيط  از حفاظت در غيردولتي هاي سازمان
 هاي فعاليت با ارتباط در زنان و مردان بين داري معني تفاوت گونه هيچ که بود نکته

 مشارکت ميزان دار معني ةرابط گوياي همبستگي ضريب نتايج و ندارد وجود محيطي زيست
گان و همچنين، . است تحصيالت ميزان و محيطي زيست هاي  فعاليت سابقه و سن با

 در افراد مشارکت به تمايل بر مؤثر عوامل بررسي به )Guan et al, 2015(همکاران 
 برنامه که دهد مي نشان پژوهش آنها نتايج. پرداختند چين پويانک درياچه تاالب بازسازي
 در کشاورزان مشارکت افزايش باعث دار معنی ای گونه به تواند مي دولت در آموزشي
 درآمد و تاالب از سکونت محل فاصله نوار،خا اندازه سن، متغيرهاي و شود تاالب بازسازي
 براي بيشتري تمايل مردها که حالي در است، کشاورزان مشارکت بر منفي اثر داراي خانوار

 بر مؤثر عوامل بررسي به )Rono, 2013( رنو. دارند يادشده تاالب بازسازي در مشارکت
 نتايج. پرداخت کنيا دينان شهرستان در وال کينگ تاالب بازسازي طرح در افراد مشارکت
 در شرکت آنها به تمايل افزايش باعث افراد سواد سطح افزايش که دهد مي نشان پژوهش او

 محيطي، زيست هاي نگرش ،همچنين ؛شود مي تاالب اين بازسازي محيطي زيست طرح
 هاي فعاليت و مالي هاي کمک بودجه، افزايش مانند اقتصادي هاي مشوق و فرهنگي هاي ارزش
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 )Yu and Belcher, 2011( بلچريو و . دارد مشارکت سطح در توجه قابل اتتأثير داتيعاي
 هاي گيري تصميم در خصوصي مالکان هاي نگرش و مزرعه هاي ويژگي تأثير بررسي به نيز

 و تجزيه. پرداختند ها تاالب از حفاظت برای آنها نياز مورد غرامت برآورد و محيطي زيست
 گيري تصميم براي مهم عاملی پرداخت، به تمايل مقدار که دهد مي نشان ی پژوهش آنهاها تحليل
 افق زمين، مالک تجربه قبيل از ديگري عوامل ،همچنين ؛هاست تاالب از حفاظت در افراد
 تاالب از حفاظت برای خصوصي مالکان مشارکت در تاالب هاي ارزش درک و ريزي برنامه

 بر اثرگذار عوامل بررسي به هم )Zhang et al., 2011( ژانگ و همکاران. است تأثيرگذار
 ؛پرداختند چين در تاالب ملي طبيعت از حفاظت برنامه در کشاورزان مشارکت به تمايل
 که است نکته اين بيانگردر پژوهش آنها  لجستيک رگرسيون تحليل و تجزيه نتايج

 از ناشي اتخطر و منافع جغرافيايي، موقعيت کشت، زير سطح تحصيالت، سن، متغيرهاي
 تاالب از حفاظت برنامه در کشاورزان مشارکت بر مؤثر مهم عوامل از ها طرح اجراي

  .ندرو شمار می به
 كشور شرق جنوب در موجود هاي مبو زيست ترين حساس از همواره جازموريان تاالب

 مخزني و بمپور انحرافي سدهاي احداث ،همچنين و جغرافيايي موقعيت به توجه با که بوده
 ساالنة تاالب هاي بارندگي کاهش و افزايش ن،داب منتهي هاي رودخانه روي بر رود ليله

 اين. دشو مي متحول مختلف ادوار در ،ترتيب بدين و است ضعف و شدت خوشدست
 تغييرهاي ايجاد موجب خشکي سوي به آن حرکت و تاالب طبيعت در داده رخ هاي نوسان

 به توجه با رو، از اين. است شده آن برداران هرهب اجتماعي و اقتصادي روابط در چشمگير
 آبي کشاورزي اراضي گذاري آيش طرح به ارزيابی حاضر مطالعه گفته، پيش توضيحات
 محيطي زيست هاي ديدگاه پرداخته و با بررسی علمي رويکردي با سدها پشت منابع متقاضي
 غرامت ميزان يزن و مشارکت به تمايل بر موثر عوامل ،جيرفت شهرستان روستاييان
  .ها را شناسايی کرده استآن پيشنهادي
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  روش تحقيق

اي مشتمل بر چهار بخش طراحي شد که در بخش اول  با توجه به اهداف پژوهش، پرسشنامه

 محيطي، هاي زيست ها و ديدگاه نگرشدر بخش دوم،  توليد، ةمربوط به سامان هاي آن، پرسش

هاي اجتماعي و اقتصادي  ويژگي بخش آخر، در و گذاري ارزش سناريوهاي ،سوم بخش در

ابتدا با استفاده از آمارهاي توصيفي، خصوصيات  ،بنابراين. روستاييان گنجانده شد

که در از آنجا  ،سپس. شدند، بررسي پرداز یروستانشيناني که در منطقه به فعاليت کشاورزي م

با استفاده از طيف  و شده محيطي جمالتي بيان بخش دوم پرسشنامه در مورد مسائل زيست

را  تا ميزان موافقت يا مخالفت خود ه بوداز روستاييان خواسته شد، )۱(اي درجه ليکرت پنج

 ةمقايس t آزمون از استفاده با ها،هاي آن ها و ديدگاه به منظور سنجش نگرش کنند،اعالم 

 آيا« که ه شودين پرسش پاسخ داد، بدتا از اين طريق صورت گرفت ۳فرضي  عدد با ها پاسخ

  .»اند؟ مخالف يا موافقشده  محيطي مطرح هاي زيست با نگرش دار معنی طور به افراد

در راستاي تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به مشارکت و نيز ميزان غرامت 

هاي اقتصادسنجي  در روش. اقدام به برآورد الگوهاي اقتصادسنجي شد ،پيشنهادي روستاييان

خطاي ناشي از  ،اول دو نوع خطا در برآورد وجود دارد؛ ل وقوعاي، احتما معادله تک

اي مؤثر بر هخطاي مربوط به عدم تمايز ميان متغير ،و دوم )۲(ها غيرتصادفي بودن نمونه

. بر ميزان غرامت درخواستي بعد از تصميم اوليه تصميم به مشارکت و متغيرهای مؤثر

هاي اقتصادسنجي  استفاده از روش ين معني است که دردانتخاب غيرتصادفي نمونه ب

به مشارکت در اجراي طرح  اي، نمونه آماري تنها شامل روستايياني است که معادله تک

دارند و افرادي که تمايلي به مشارکت ندارند، از نمونه آماري حذف  تمايلپيشنهادي 

د براي تصميم افرا مؤثر بر مفهوم خطاي نوع دوم اين است که عوامل ،همچنين. اند شده

مشارکت افراد را  برایمشارکت و يا عدم مشارکت با عواملي که ميزان غرامت درخواستي 
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ها باشند  توانند دو مجموعه متفاوت از متغير لزوماً يکسان نيستند، بلکه مي ،کنند تعيين مي

شده را  ، کاربرد الگوهايي که موارد اشارهبنابراين). ۱۳۸۰اللهي احمدآبادي، سالمي و عين(

  .بسيار ضروري خواهد بود ،لحاظ کند

ي که تمايل به مشارکت روستاييان(گيري از هر دو گروه افراد  با بهره ،)۳(الگوي توبيت

را ) تصادفي بودن نمونهغير(، خطاي نوع اول )مشارکت ندارند هايي که تمايل بهدارند و آن

ن هکم. باقي است م همچنان به قوت خوداما احتمال بروز خطاي نوع دو. دکن بر طرف مي

)Heckman, 1979 (اي مرحلهيک روش دو)را به منظور رفع مشکل دوم براي برآورد  )۴

از  ، براي تعيين عوامل مؤثر در هر کدامدر روش هکمن. ده استکرالگوي توبيت پيشنهاد 

الگوي رگرسيون  و )۵(، الگوي توبيت به دو الگوي پروبيتيادشدههاي  دو مجموعه متغير

اي با  متغير وابسته شامل يک متغير دو جملهدر الگوي پروبيت، . شود مي خطي شکسته

به پذيرش طرح پيشنهادي و  تمايل ةمنزل ، عدد يک بهکه در آن استمقادير يک و صفر 

اين متغير از روي متغير وابسته در الگوي توبيت . استمفهوم عدم تمايل به پذيرش  صفر به

صورت که براي يندشود، ب ساخته مي
kY تر از صفر است، عدد  ها بزرگهايي که مقدار آن

شود و يک در نظر گرفته مي
kY ماند هايي که مقدار آنها صفر است، همان صفر باقي مي .

ر اين ب. شود متغير مستقل الگوي پروبيت براي تمام مشاهدات ساخته مي ،بدين ترتيب

شوند  صورت زير نشان داده مي وي حاصل از تفکيک الگوي توبيت بهالگ ، دواساس

)Heckman, 1979 :(  

'  تيپروب يالگو) 1(      ,      1, 2,...,
k k k

Z B X V k N= + = 

  *1           0
k k

Z if Y= ≥ 

  *0           0
k k

Z if Y= ≤  
'  يون خطيرگرس يالگو) 2(      ,      1,2,...,

k k k k
Y B X e k Nσλ= + + =  
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تمايل به مشارکت روستاييان، kZ،الگوها اين در
kY برای ميزان غرامت پيشنهادي آنها 

مشارکت در طرح مورد نظر،
kX ،و بردار متغيرهاي توضيحي مدل'B وσ  پارامترهاي

،همچنين شند؛با مدل مي
kV وke که مستقل از  است، يادشدههاي  جمالت خطا در مدل

 2δو بر فرض توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس ثابتبوده متغيرهاي توضيحي 

است؛استوار 
kλ الگوي  ةشدبا استفاده از پارمترهاي برآورد که است )۶(سبت ميلزمعکوس ن

0kYپروبيت براي کليه مشاهدات  f  آيد دست مي هب) ۳(از رابطه:  

)3(  
'

'

( )

1 ( )

k
k

k

B X

B X

ϕ
λ

φ
=

−  

)'،)۳(در رابطه  )
k

B Xϕ 1'و ( )
k

B Xφ− ابع چگالي و تابع توزيع ترتيب بيانگر ت به

 ،براي توضيح رفتار يک متغير وابسته منقسم به دو گروه. باشند متغير نرمال استاندارد مي

مدل تخميني که از . کار برد مناسب را به) CDF( )۷(توان يک تابع توزيع تخميني انباشته مي

CDF ت با استفاده الگوي پروبي. شود، عموماً به مدل پروبيت معروف است نرمال ناشي مي

متغير وابسته دوتايي را بين صفر و  ةشد بيني ، مقادير احتمال پيشاز توزيع احتمالي نرمال

 استصورت زير  ي تابع توزيع نرمال استاندارد بهالگوي پروبيت دارا. کند يک برآورد مي

)Greene, 1993:(   

)4(  
1 2

2( ) (2 ) exp
2

t x
F t dx

α
π

−

−

 
= − 

 
∫

  

يک است و چون توزيع آن  با نرمال استاندارد برابر واريانس متغير تصادفي در توزيع

) ،در نتيجه ،متقارن است ) 1 ( )F t F t− =   :رو اين  باشد، از مي −

)5(  ' '
Pr( 1) 1 ( ) ( )

i i
P Y F B X F B X= = = − − =  
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؛ است )۶(صورت رابطه  الگوي پروبيت بر اساس تابع توزيع تجمعي نرمال استاندارد به
(احتمال  به ديگر سخن،

iP ( اينکه فرد يکي از پيشنهادها)A (ا بپذيرد، بر اساس مدل ر
  ):Greene, 1993(شود  صورت زير بيان مي پروبيت به

)6(  
'

'( 1) ( ) ( )
B

t
P Y t dt B X

α
ϕ φ

−
= = =∫  

بلکه بايد اثرات  يست،شده در الگوي پروبيت چندان قابل اعتماد نتفسير ضرايب برآورد
اثر تغيير يک واحدي در متغير  تغيير در احتمال موفقيت بر .دشوها محاسبه آن )۸(نهايي
  ):Judge et al., 1982(د شو صورت زير محاسبه مي در الگوي پروبيت به) اثر نهايي(مستقل 

)7(  
'

'( )
( ).i

k

k k

P B x
ME B x B

x x

φ
ϕ

∂ ∂
= = =

∂ ∂  

به  ،به احتمال اوليه و بنابراين ،، مقدار تغيير در احتمالشود گونه که مالحظه مي همان
  .دارد بستگی هاهاي مستقل و ضرايب آن همه متغير هاي اوليه ارزش

تا  کند که تغيير يک درصدي در مقدار متغير توضيحي کشش مربوط به هر متغير بيان مي
1kYموجب تغيير در احتمال  چه اندازه در  امkپذيري متغير توضيحي کشش. شود مي =

  ):Judge et al., 1982(دست آورد  هتوان از رابطه زير ب وي پروبيت را ميالگ

)8(  
''

' '

( ). .( )
.

( ) ( )

P k k k

k

x B x B XB x
E

x B x B x

ϕφ

φ φ

∂
= =

∂  

ميان متغيرهاي  )۹(خطي بررسي وجود يا عدم وجود هم ، برایرودر پژوهش پيش 
  .شود استفاده مي )۱۰(مستقل الگوهاي برآوردي، از تحليل تجزيه واريانس

از آماره نسبت  ،کلي مدل و خوبي برازش الگوي پروبيتداري  براي سنجش معني
، )۱۲(از ضرايب تعيين استرال نيز مدل تبيينارزيابي قدرت  برایو ) LR( )۱۱(نمايي درست
بيني  بررسي دقت پيش ،همچنين .)Maddala, 1983(شود  استفاده مي )۱۴(فادن و مک )۱۳(ماداال
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ارقام باالتر . دگير صورت مي )۱۵(بيني صحيح از مقدار درصد پيش برآوردشده با استفادهمدل 
  .شده استبيني مدل برآورد ر دقت باالي پيشدرصد براي اين پارامتر بيانگ هفتاداز 

الگوي رگرسيون  ،اي هکمن مرحلهپروبيت، در مرحله دوم از روش دو پس از برآورد مدل
خطي براي مشاهداتي که

kY تر از صفر است، با استفاده از روش حداقل  ها بزرگبراي آن
متغير معکوس نسبت ميلز به  ،در اين مرحله. دشو برآورد مي) OLS( )۱۶(مربعات معمولي
نشان ) Greene, 1993( گرين. شود الگوي رگرسيوني اضافه مي هاي مستقل در مجموعه متغير

ي الگو را رفع کرده و داد که حضور اين متغير در الگوي رگرسيون خطي، واريانس ناهمسان
حداقل مربعات معمولي را  ةکنندسازد و استفاده از برآورد گار ميضرايب را نااريب و ساز

اگر ضريب . کند ضريب اين متغير خطاي ناشي از انتخاب نمونه را بازگو مي. دکن بالمانع مي
تر از صفر باشد، حذف مشاهدات صفر از مجموعه  اين متغير از لحاظ آماري بزرگ

الگو خواهد شد و اگر ضريب اين متغير از  ةشدات باعث اريبي پارامترهاي برآوردمشاهد
ر به اريب شدن اگرچه منج ،لحاظ آماري برابر با صفر باشد، حذف مشاهدات صفر

د شخواهد  را موجب کنندهآيي برآوردن کاررفتد، از بين شو شده نميپارامترهاي برآورد
)Cheng and Capps, 1988 .(هاي الگوي  دن برآورد پارامترکراي  مرحله، با دواينبنابر

ثر بر ميزان غرامت ؤثر بر تمايل به مشارکت را از عوامل مؤتوان عوامل م توبيت، مي
نقش و ميزان اثر ،در نتيجه ؛تفکيک کرد سوي روستاييان منطقه براي مشارکتپيشنهادي از 
  .شود ر مشخص ميهاي دوگانه بهت هاز اين عوامل در گرو کدامگذاري هر 

آمار و اطالعات مورد نياز در مطالعه حاضر از طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبه 
و از منابع آبي پشت سدهاي  پرداختند میحضوري از روستايياني که به فعاليت کشاورزي 

دست  ، در شهرستان جيرفت بهکردند منتهي به تاالب جازموريان براي آبياري استفاده مي
 ،انتخاب حجم نمونه ، برایدر گام اول. روستا بود ۲۳۶۵ماري تحقيق شامل جامعة آ. آمد
حجم نمونه  ،)۱۷(کوکران رابطةبا استفاده از  ،سپس سی پرسشنامه مقدماتي تکميل شد؛ابتدا 

  :دست آمد هب ۲۴۳برابر با  شرحدين ميزان آن ب که ،دشنهايي تعيين 
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شايان . دشتکميل  ۱۳۹۳گيري تصادفي ساده در سال  شنامه به روش نمونهاين تعداد پرس

ميان  يادشدههاي  پرسشنامه ،است که با توجه به تعداد خانوارهاي هر روستا يادآوری

با  ،با بررسي و حذف مشاهدات نامناسب ،در نهايت و روستاهاي مورد مطالعه توزيع شد

تجزيه  ،Shazam 9و  SPSS 21افزارهاي  مک نرمپرسشنامه و با ک ۲۲۶استفاده از اطالعات 

  .ها انجام پذيرفت دادهو تحليل 

  منطقه مورد مطالعه

 و مکران هاي کوه هاي مهم کشور بوده که بين تاالب هامون جازموريان يکي از تاالب

 جنوب در بشاگرد و شمال در بارز جبال هاي کوه رشته بين ديگر سخن، به و شاهسواران

 کثرت و و انبوهي »جاز« منطقه به غالب گياهي پوشش ،عموم مردم بين در .واقع شده است

. شود تاالب با نام جازموريان شناحته مياين  رو، است و از اينمعروف  »موريان«به  آن

كه از خاور به شده  هاي کرمان و سيستان و بلوچستان واقع بين استان جازموريانتاالب 

كيلومتر  صد يکيلومتر و از شمال به جنوب به پهناي ك صد سیبه درازاي  باختر تقريباً

كيلومتر مربع و ارتفاع  ۶۹۰۰۰آبريز اين درياچه فصلي،  ةمساحت حوز. گسترده شده است

 ۳۳۰۰آبگير كامل درياچه در مواقع پرآبي  ةمحدود. متر است صد سیآن از سطح دريا 

 بمپور رودخانه .ر مربع استكيلومت ۲۵۰۰طور متوسط  آبي به كيلومتر مربع و در مواقع كم

 گيرد، مي سرچشمه استان کرمان مرکزي ارتفاعات از که رود سيستان و بلوچستان و هليل

موقعيت تاالب هامون  ۱شکل  .درون شمار می به هامون اين ةکنند مجاري تغذيه ترين اصلي

  .دهد جازموريان را نشان مي
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  زموريانموقعيت جغرافيايي تاالب جا - ۱شکل 

  نتايج و بحث

. اطالعات مربوط به آمارهاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه ارائه شده است ،۱در جدول 
هکتار بوده  ۲۹/۳کشت کشاورزان منطقه برابر با  شده، ميانگين سطح زير بر اساس نتايج بيان

زميني  درصد کشاورزان منطقه بر روي ۸۶ن است که بيش از آو توزيع فراواني آن حاکي از 
سال و متأهل بوده و  اين کشاورزان غالباً ميان. ندکن فعاليت میهکتار  ۲۵/۰- ۶/۶با وسعت 
 درگويان  درصد پاسخ ۵۴بيش از . استها کمتر از فوق ديپلم درصد آن ۶۱يالت سطح تحص
متوسط تعداد اعضاي  ،در نمونة مورد بررسي ،همچنين. در شهر سکونت دارند بقيهروستا و 
ميانگين . درصد افراد نمونه در بخش دولتي اشتغال دارند ۲۵ود پنج نفر بوده و خانوار حد
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. دست آمده است هو نوزده هزار تومان ب صد درآمد نمونه مورد بررسي يک ميليون و سي
ترجيحات  ازدرصد کشاورزان  ۶۶شود که بيش از  مشخص مي ،با توجه به نتايج ،همچنين
پايين بودن مقادير انحراف معيار اکثر متغيرها  ،از سوي ديگر. ندبرخوردار )۱۸(گرايانه اخالق

  .استحاکي از پايين بودن پراکندگي متغيرها در منطقة مورد مطالعه 

  ۱۳۹۳نتايج آمارهاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه در شهرستان جيرفت در سال  -۱جدول 

  حداقل  حداکثر  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  ۲۵/۰  ۳۲  ۳۵/۱  ۴۳/۴  ۲۹/۳  )هکتار(زير کشت سطح 

  ۱۹  ۷۲  ۳/۰  ۶۷/۱۱  ۱۴/۳۹  )سال(سن 

  ۰  ۱  ۳۷/۰  ۳۳/۰  ۸۸/۰  )۰=، زن۱=مرد(جنسيت 

  ۰  ۱۸  ۴۶/۰  ۴۱/۵  ۸۵/۱۱  )سال(ميزان تحصيالت 

  ۰  ۱  ۷۲/۱  ۴۳/۰  ۲۵/۰  )۰=، غير کارمند۱=کارمند(اشتغال 

  ۰  ۱  ۶۲/۰  ۴۵/۰  ۷۲/۰  )۰=، مجرد۱=متاهل(وضعيت تاهل 

  ۱  ۱۲  ۴۶/۰  ۱۶/۲  ۶۸/۴  )نفر(عداد اعضاي خانوار ت

 ۰  ۱  ۹۳/۰  ۵/۰  ۵۴/۰  )۰=، شهر۱=روستا(محل سکونت 

  ۳/۰×۱۰+۶  ۵/۰×۱۰+۷  ۶/۰  ۷۹/۰×۱۰+۶  ۱۳۱۹/۰×۱۰+۷  )تومان(درآمد 

  ۰  ۱  ۷/۰  ۴۷/۰  ۶۷/۰ )۰=، پيامدگرا۱=گرا اخالق(گرايي  اخالق

  تحقيق هاي يافته: منبع

شده  محيطي مطرح هاي زيست ها و نگرش هها در مورد ديدگا ميانگين پاسخ ةنتايج مقايس
  .ده استآم ۲در جدول 
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   محيطي هاي زيست نگرش در زمينةهاي روستاييان  پاسخ ميانگين ةمقايس نتايج -۲جدول 

  )۳ فرضي ميانگين با(

  ها ديدگاه
تعداد 

  مشاهدات
  ميانگين

انحراف 

  معيار
آمارة 

t  

سطح 

 داري معنی

 کـه  منطقـه  در عمراني پروژه و اي توسعه برنامه ونهگ هر
 بـوم  زيسـت  به محيطي زيست آسيب و خسارت ايجاد به

  .دشو متوقف بايد د،بينجام منطقه
۲۲۶  ۳۸/۲  ۹۷/۰  ۸۳/۹ -  ۰۰۰/۰  

 افـزايش  و بيشـتر  اشـتغال  سـطح  به دستيابي راستای در
 نحـو  هـر  بـه  منطقـه  طبيعـي  منابع تمامي د ازباي درآمد،
 و هــا هزينــه کــه كنــد نمــي فرقــي و دشــو يبــردار بهــره

 منطقـه  بـوم  زيسـت  به وارده محيطي زيست هاي خسارت
  .باشد چقدر

۲۲۶  ۸۶/۳  ۹۲/۰  ۹۹/۱۳  ۰۰۰/۰  

 در خـود  سـاالنه  درآمـد  از مقـداري  صـرف  با بايد افراد
 آتـي  هـاي  نسـل  اسـتفاده  بـراي  منطقـه  بوم زيست حفظ

  .ندکن مشارکت
۲۲۶  ۴۹/۲  ۸۳/۰  ۳۱/۹ -  ۰۰۰/۰  

 ،منطقـه  بـوم  زيست از فرد هر محدود استفاده به هتوج با
 واگذار دولت به طبيعي عرصه اين از حفاظت است بهتر
 ايـن  نگهـداري  و حفـظ  در مشـارکتي  شهروندان و شود

  .باشند نداشته بوم زيست

۲۲۶  ۵۴/۳  ۱۱/۱  ۳۹/۷  ۰۰۰/۰  

 يـا  وحـش  حيـات  بـا  منطقه بوم زيست اهميت و ارزش
  .بود خواهد يكسان آن بدون

۲۲۶  ۲۷/۴  ۷۷/۰  ۸۳/۲۴  ۰۰۰/۰  

 و توسعه يندافر سبب به منطقه بوم زيست که نيست مهم
 و گرفتــه قــرار خطــر معــرض در انســاني هــاي دخالــت
 حـال  در آن اهميـت  درخور جانوري و گياهي هاي گونه

  .است انقراض

۲۲۶  ۴۳/۴  ۶۹/۰  ۱۰/۳۱  ۰۰۰/۰  

 حـق  منطقـه  بـوم  زيسـت  جـانوري  و گيـاهي  هـاي  گونه
 نداشـته  بشـر  بـراي  اي اسـتفاده  اگـر  حتي ،دارند زندگي
  .باشند

۲۲۶  ۹۳/۱  ۹۴/۰  ۲/۱۷ -  ۰۰۰/۰  

  تحقيق هاي يافته: منبع
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طور  به هاي روستاييان منطقه ها و نگرش ديدگاه ،دهد که نتايج نشان مي گونه همان
با ديدگاه  رتباطابا توجه به نتايج، در  ست؛ برای نمونه،ا ۳متفاوت از عدد فرضي  دار یمعن
 که منطقه در عمراني پروژه و اي توسعه برنامه هرگونه«شده مبني بر اينکه  خست مطرحن

 متوقف بايد شود، منطقه بوم زيست به محيطي زيست آسيب و خسارت ايجاد به منجر
موافق با اين ديدگاه  دار یطور معن اذعان داشت که کشاورزان منطقه بهتوان  مي ،»گردد
 افزايش و بيشتر اشتغال سطح به دستيابي در راستای «ديدگاه با  رتباطادر  ،همچنين. هستند
 فرقي و گيرد قرار برداري بهره مورد نحو هر به منطقه طبيعي منابع تمامي دباي درآمد،
، »باشد چقدر منطقه بوم زيست به وارده محيطي زيست هاي خسارت و ها هزينه که كند نمي
با توجه به نتايج . مخالف با آن هستند دار یطور معن اشاره کرد که کشاورزان منطقه به بايد

گيري  توان نتيجه ، ميمحيطي هاي زيست ها و نظرات روستاييان منطقه در مورد نگرش ديدگاه
خواست  ،رو از اين. پيرامون خود نگران هستندزيست  ها در مورد مسائل محيطکرد که آن

هاي  قابل اقدامات و دخالتبوم منطقه در م جمعي افراد مورد مطالعه بر اين است که زيست
هاي داوطلبانة  تواند در مورد همکاري دولت مي ،بنابراين. دوشتخريبي انسان محافظت 

 ۴۵اما با توجه به نتايج، . احياي تاالب جازموريان اميدوار باشد رایبعموم افراد منطقه 
اضي گذاري ار مشارکت در طرح آيش هدرصد روستاييان منطقه مورد مطالعه تمايلي ب

با وجود اينکه روستاييان منطقه  ،بنابراين. اند احياي تاالب جازموريان نداشته رایبکشاورزي 
درصد روستاييان منطقه،  ۴۵اما به عقيدة  ،خواهان حفظ محيط زيست اطراف خود هستند

  .مناسب احياي تاالب جازموريان نيست ،طرح مورد اشاره با شرايطي که مطرح شد
بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان شهرستان جيرفت در  براي ،در مطالعه حاضر

خطي ميان متغيرهاي  ابتدا به بررسي وجود يا عدم وجود هم ،احياي تاالب جازموريان
خطي ميان  مستقل اقدام شد که نتايج آزمون تحليل تجزيه واريانس بيانگر عدم وجود هم

اي هکمن ميزان ضرايب  مرحلهش دوبا استفاده از رو ،سپس ست؛امتغيرهاي مستقل الگو 
  . )۳جدول ( دشبرآورد 
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  اي هکمن مرحلهدو برآورد الگوي نتايج -۳جدول 

  نام متغير ها

  اي هکمن مرحلهدو الگوي

  اول  ةمرحل

  پروبيت

  دوم  ةمرحل

  رگرسيون خطي

  اثر نهايي t ةآمار  مقدار ضريب  
کشش کل 
  وزني

 t ةآمار  مقدار ضريب

  ۴۸/۳  ۱۲/۰×۱۰۸  -  -  - ۶۸/۲  - ۹۲/۱  أعرض از مبد
  - ۶۶/۲  -۱۲/۰×۱۰۶  ۱۳/۰  ۵۲/۰×۱۰-۱  ۱۷/۳  ۱۴/۰  )هکتار(سطح زير کشت 

  ۰۵/۱  ۴۹۳۳۱  - ۵۸/۰  -۱۲/۰×۱۰-۱  - ۱۸/۲  -۳۲/۰×۱۰-۱  )سال(سن 
  ۲۸/۳  ۳۸/۰×۱۰۷  -  ۳۸/۰  ۰۶/۳  ۱  )۰=، زن۱=مرد(جنسيت 

هاي  تعداد سال(تحصيالت  ميزان
  )آموزش

۱-۱۰×۷۵/۰  ۹۴/۲  ۱-۱۰×۲۸/۰  ۴۱/۰  ۱۰۶×۲/۰-  ۰۳/۲ -  

  ۰۹/۱  ۶۴/۰×۱۰۶  -  ۷۵/۰×۱۰-۱  ۷۶/۰  ۱۹/۰  )۰= کارمند، غير۱=کارمند(اشتغال 
، ۱=هلأمت(هل أوضعيت ت

  )۰=مجرد
۱-۱۰×۴۱/۰  ۱۵/۰  ۱-۱۰×۱۶/۰  -  ۱۰۶×۹۲/۰  ۵۴/۱  

  ۲۷/۴  ۷۹/۰×۱۰۶  ۱۱/۰  ۲/۰×۱۰-۱  ۷۴/۰  ۵۱/۰×۱۰-۱  )نفر(تعداد اعضاي خانوار 
  - ۹۷/۲  -۱۷/۰×۱۰۷  -  ۱۶/۰×۱۰-۲  ۱۹/۰×۱۰-۱  ۴۲/۰×۱۰-۲  )۰=، شهر۱=روستا(محل سکونت 
  - ۰۲/۳  -۱/۱  ۲۲/۰  ۱۶/۰×۱۰-۶  ۳۳/۲  ۴۱/۰×۱۰-۶  )تومان(درآمد 
  - ۰۱/۳  -۳/۰×۱۰۷  -  ۲۳/۰  ۸/۲  ۵۹/۰  گرايي اخالق

  ۹۵/۱  ۳۳/۰×۱۰۷  -  -  -  -  عکس نسبت ميلز

  ها آماره

  ۶۱/۰= ضريب تعيين   ۷۷=بيني صحيح  پيش درصد
 ۶/۱۰۳) = ارزش احتمال(نمايي  آزمون نسبت راست

)۰۰۰/۰(  
  

  ۴۳/۰= ضريب تعيين استرال 
=  واتسون   - آماره دوربين
۷۹/۱  

    ۳۷/۰= ضريب تعيين ماداال 
    ۳۳/۰=فادن  مک نضريب تعيي

  ۱۰۰= تعداد نمونه   ۲۲۶= تعداد نمونه 

  تحقيق هاي يافته: منبع
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ضريب در مرحله اول و الگوي پروبيت،  ،مشخص است ۳ که در جدول گونه همان
درصد بوده که بيانگر  ۳۳و  ۳۷، ۴۳ترتيب برابر با  فادن به تعيين استرال، ماداال و مک

بيني برابر  درصد دقت پيش. استدهندگي مناسب متغيرهاي مستقل الگوي پروبيت  توضيح
که با توجه به حداقل مقدار قابل قبول اين آماره براي الگوهاي دست آمد  هدرصد ب ۷۷با 

مقدار  ،همچنين. ست، مبين مطلوبيت برآورد الگو)درصد هفتادحدود (لوجيت و پروبيت 
 باجدول در شده  تر از ارزش ارائه بوده که بزرگ ۶/۱۰۳نمايي برابر با  نسبت درست ةآمار

  . استدرصد  يککل رگرسيون در سطح داري  حاکي از معنی و بوده دهدرجه آزادي 
 ۶۱دهد که ضريب تعيين مدل برابر با  نتايج مربوط به الگوي رگرسيون خطي نشان مي

اند ميانگين تغييرات  متغيرهاي مستقل مدل توانسته ،به همين مقدار رو، است؛ از ايندرصد 
هاي  ونانجام آزم. يح دهندمشارکت را توض برایميزان غرامت درخواستي کشاورزان 

 ،بنابراين براي الگوي رگرسيون خطي بوده است؛بيانگر برقراري فروض کالسيک  تشخيصي
  .از لحاظ معيارهاي اقتصادسنجي معتبر خواهد بود يادشدهالگوي 

کشت برابر با  در گام اول و مدل پروبيت، کشش کل وزني براي متغير مستقل سطح زير
 ،دار اين متغير با مشارکت کشاورزان روستايي نیوجه به رابطه مثبت و معبوده که با ت ۱۳/۰
، يک درصد افزايش اين طور متوسط با فرض ثابت بودن ساير عوامل، بهکه  گفتتوان  مي

کشش کل وزني . دهد افزايش مي ۱۳/۰ ةرا به انداز متغير احتمال تمايل به مشارکت آنها
دار با تمايل  ه مثبت و معنیزان روستايي که رابطمتغيرهاي ميزان تحصيالت و درآمد کشاور

بوده  ۲۲/۰و  ۴۱/۰برابر با  ،ترتيب ند، بهدر احياي تاالب جازموريان داشت به مشارکت آنها
 ۵۸/۰بوده که بيانگر کاهش  - ۵۸/۰کشش کل وزني متغير سن برابر با  ،طور همين. است

صدي در درصدي احتمال مشارکت کشاورزان در احياي تاالب جازموريان با افزايش يک در
با توجه به مشکل بودن تفسير کشش براي متغيرهايي که در  ،از طرف ديگر. استاين متغير 

ين متغيرها د، اثر نهايي مربوط ب)متغيرهاي مجازي(شوند  مقياس محدود عددي مطرح مي
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با توجه به ميزان اثر نهايي متغير جنسيت که برابر با  رای نمونه،ب. گيرد مورد تفسير قرار مي
. استاز کشاورزان زن  درصد بيش ۳۸ آمد، احتمال مشارکت کشاورزان مرددست  هب ۳۸/۰

 چنانچه دهد که مي نشان و بود ۲۳/۰گرايي برابر با  اثر نهايي متغير اخالق ،همچنين
درصد از  ۲۳ها احتمال مشارکت آن باشند، گرايانه تمايالت اخالق داراي کشاورزان

متغيرهاي اشتغال، وضعيت تأهل، تعداد اعضاي . دکشاورزان پيامدگرا بيشتر خواهد بو
بر احتمال مشارکت کشاورزان در احياي تاالب   دار انوار و محل سکونت داراي اثر معنیخ

  .ندجازموريان نبود
کشت،  شود که متغيرهاي سطح زير مشاهده مي ،در گام دوم و الگوي رگرسيون خطي

گرايي و  حل سکونت، درآمد، اخالقجنسيت، ميزان تحصيالت، تعداد اعضاي خانوار، م
مشارکت در طرح پيشنهادي  برایعکس نسبت ميلز بر ميزان غرامت درخواستي کشاورزان 

افزايش يک واحدي در متوسط متغيرهاي سطح . نددار دار اثر معنیاحياي تاالب جازموريان 
شنهادي متوسط مبالغ پي ،)ساير عوامل فرض ثابت بودنبا (کشت و درآمد کشاورزان  زير

 ۱/۱و  ۱۲/۰×۱۰۶ترتيب به ميزان  خود را به گذاري هر هکتار از اراضي آيش برایکشاورزان 
، با )کشت و درآمد سطح زير( خودبا افزايش ثروت  کشاورز چرا که دهد، واحد کاهش مي

توان  مي ،متغير جنسيت بارةدر. مبالغ کمتري حاضر است تا در طرح پيشنهادي مشارکت کند
واحد از کشاورزان زن  ۳۸/۰×۱۰۷سط غرامت پيشنهادي کشاورزان مرد به ميزان که متو گفت

  .استمسئوليت امرار معاش خانواده بر عهده مردان  ،زيرا در اکثر موارد ،بيشتر خواهد بود
زان غرامت پيشنهادي بر مي دار یهاي آموزش داراي اثر منفي و معن متغير تعداد سال 

ودن ساير ثابت ببا فرض (حدي در متوسط اين متغير و افزايش يک وا کشاورزان بود
اين اتفاق ممکن . دهد واحد کاهش مي ۲/۰×۱۰۶متوسط متغير وابسته را به ميزان ) عوامل

ها الت آنمحيطي افراد با افزايش ميزان تحصي است به دليل افزايش آگاهي و اطالعات زيست
يش مخارج زندگي داراي اثر مثبت و متغير تعداد اعضاي خانوار به سبب افزا. رخ داده باشد
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ميزان  ،ي که با افزايش يک واحدي در اين متغيرا گونه ، بهدار بر متغير وابسته بود معنی
متغير موهومي سکونت در . يابد واحد افزايش مي ۷۹/۰×۱۰۶غرامت پيشنهادي کشاورزان 

که احتماالً به  بود،زان غرامت پيشنهادي کشاورزان بر مي دار راي اثر منفي و معنیروستا دا
گرايي  متغير اخالق ،همچنين. استتر زندگي در آن نسبت به شهر  هاي پايين سبب هزينه

 کشاورزان ميزان غرامت پيشنهادي بود، حاکی از آنکهداراي چنين اثري بر متغير وابسته 
س متغير عک. واحد از کشاورزان پيامدگرا کمتر خواهد بود ۳/۰×۱۰۷ ةبه انداز گرا اخالق

حذف مشاهدات  رو، است؛ از ايندار  نسبت ميلز از نظر آماري در سطح ده درصد معني
عالوه . شدة الگو خواهد شدت، موجب اريبي پارامترهاي برآوردصفر از مجموعه مشاهدا

دهد که ميان متغيرهاي مؤثر بر تمايل به مشارکت و  داري اين متغير نشان مي معني ،بر آن
  . مشارکت اختالف وجود دارد براین غرامت پيشنهادي کشاورزان ثر بر ميزاؤمتغيرهاي م

  و پيشنهاد گيري نتيجه

 که است، كشور شرق جنوبدر  خطر معرض در هاي مبو زيست از يکي جازموريان تاالب
 به منتهي اصلي هاي رودخانه روي بر رود هليل مخزني و بمپور انحرافي سدهاي احداث با
 تبديل منطقه نمسئوال هاي دغدغه از يکي به روزها اين و کرده حرکت خشکي سوي به آن،
نقاط  در که ،آبي هاي مبو زيست از بسياري مورد در مشکالتي چنين وجود. است شده

 و محققان سوي از مختلف راهکارهاي ارائة ده،ش اقدام سد احداث به آن باالدست
 کشاورزي اراضي ذاريگ آيش راهکارها اين از يکي. است هرا در پی داشت گذاران سياست
 احياي به آن، رهاسازي طريق از تا بوده سدها پشت آب از کننده استفاده فارياب
 - اقتصادي بررسي هدف با حاضر مطالعه رو، از اين. شود پرداخته آبي هاي مبو زيست
. است شده دهي سازمان پيشنهادي طرح در جيرفت شهرستان کشاورزان مشارکت اجتماعي
 جلوگيري و وحش حيات حفظ به دار معنی ای گونه به منطقه کشاوزان که هدد مي نشان نتايج
 گونه هر دهند و بر اين باورند که بايد می اهميت جانوري و گياهي هاي گونه انقراض از
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 به محيطي زيست آسيب و خسارت ايجاد به منجر عمراني پروژه و اي توسعه برنامه
 افزايش و بيشتر اشتغال سطح به دستيابي ستایرا در نبايد و دشو متوقف منطقه بوم زيست
 به توجه با رو، از اين. گيرد قرار برداري بهره مورد نحو هر به منطقه، طبيعي منابع تمامي درآمد،
 از صيانت و حفظ راستاي در دولت که شود مي توصيه ،منطقه در موجود مردمي هاي ظرفيت
 مشارکت بر مؤثر عوامل برآورد نتايج. دکن استفاده مردم عموم مشارکت از ،طبيعي هاي عرصه

 زير سطح متغيرهاي که دهد مي نشان پروبيت مدل از استفاده با پيشنهادي طرح در کشاورزان
ژانگ  مطالعات با مطابق سن ،)Zhang et al., 2011( مطالعة ژانگ و همکاران با مطابق کشت

 جنسيت ،)Guan et al., 2015(گوان و همکاران  و )Zhang et al., 2011(و همکاران 
حجازي و  ةمطالع با مطابق تحصيالت ميزان ،)۱۳۹۳(ازي و همکاران حج مطالعة با مطابق
 گرايي اخالق و ،)۱۳۹۰(نژاد و همکاران حسن ةمطالع با مطابق درآمد سطح ،)۱۳۸۷(عربي 

 مثبت اريد معنی به توجه با. دنگذار مي اثر آنها مشارکت به تمايل بر دار معنی ای گونه به
 چنين شدن اجرايي صورت در که شود مي پيشنهاد درآمد، و تحصيالت ميزان سن، متغيرهاي

 شاهد تا آورد روي کشاورزان درآمد و سواد سطح افزايش و گرايي جوان به دولت هايي، طرح
 با که کشاورزان سوي از پيشنهادي غرامت برآورد نتايج. باشد کشاورزان تر مناسب همکاري
 زير سطح متغيرهاي که دهد مي نشان است، گرفته صورت خطي رگرسيون مدل از استفاده
 درآمد، سطح سکونت، محل خانوار، اعضاي تعداد تحصيالت، ميزان جنسيت، کشت،
پژوهش  نتايج به توجه با. داشت خواهد آن بر دار معنی تأثير ميلز نسبت عکس و گرايي اخالق
 ارائه طريق از آنها درآمد بهبود و کشاورزان صيالتتح سطح بهبود با تواند مي دولت ،حاضر
 با را طرح اين ،آنها مشارکت جلب ضمن کشاورزان، آموزش و کشاورزي نوين هاي روش
رامت، نبايد برخوردي در اجراي طرح و پرداخت غ همچنين، .درسان انجام به کمتر ةهزين

   .براي جذب آنها داشته باشد يکسان با همة کشاورزان
 حائز کشاورزان که صورتي در ،گرايي اخالق متغير دست آمده در مورد به نتايجة بر پاي 

. يافت خواهد افزايش ای چشمگير گونه به هاآن مشارکت احتمال باشند، گرايي اخالق ويژگي
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 ،کشاورز هاي خانواده بين در ويژه به اخالقي مباني آموزش روي گذاري سرمايه با رو، از اين
 دولتي هاي هزينه رهگذر، اين از و داد افزايش را زيست محيط حفظ در مشارکت توان مي

 چشمگير کاهش آن حفظ هاي هزينه و زيست محيط مخرب اثراتدر زمينة کاستن از 
 زير سطح افزايش با ،ة حاضرمطالع مهم بسيار بر پاية يکی از نتايج ،همچنين. يافت خواهد
. يافت خواهد افزايش زيست  طمحي حفظ در کشاورزان روستايي مشارکت احتمال کشت،
محيط  بر زيانبار اثرات با نيز حيث اين از مالکي خرده که ديادآور ش توان مي رو، از اين
 از يکي در قالب اراضي سازي يکپارچه بنابراين، بايد روی. بود خواهدهمراه  زيست
 ،نهايت رد. دشو تأکيد کشاورزان روستايي مشارکت افزايش برای مهم بسيار هاي سياست

 منطقه روستاييان درصدي ۴۵ مشارکت عدم به توجه با که کرد اشاره نکته يندب توان مي
 تاالب احياي راستای در ،»آبي« کشاورزي اراضي گذاري آيش طرح در مطالعه مورد

 رو هروب مختلف اجتماعي مشکالت با دولت ،)آن يی شدناجرا صورت درالبته ( جازموريان
 مشارکت درصد مناسب، هاي روش با ابتدا دولت که شود مي توصيه ،رو از اين. شد خواهد

  .دکن طرح اجراي به اقدام هدو آنگاهد افزايش را

  ها يادداشت
  .5 =و كامالً مخالف ،4 =، مخالف3 =تفاوت ، بي2 =، موافق1 =كامالً موافق -1

2. sample selection bias 
3. two-stage 
4. tobit model 
5. probit model 
6. inverse Mills ratio 
7. Cumulative Distribution Function (CDF) 
8. marginal effect 
9. collinearity 
10. variance decomposition analysis 
11. likelihood ratio (LR) 
12. Estrella 
13. Maddala 
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14. Mcfadden 
15. percentage of right 
16. ordinary least squares 
17. Cochran 

١٨- Lexicographicگرا حفاظت از محيط زيست را بـه عنـوان وظيفـه تلقـي      كشاورزان اخالق ؛
اساس احساس وظيفه نسبت به محيط زيست  چنانچه مشاركت كشاورزان بر رو، از اينكنند،  مي

 در حالي كـه كشـاورزان پيامـدگرا    برخوردارند،گرايانه  گرايانه يا وظيفه تمايالت اخالق ازباشد، 
ـ منـدي از فوا  را با هدف بهره خود )مشاركت يا عدم مشاركت(و رفتار  رنداين ويژگي را ندا د ي

  ).1390سالمي و رفيعي، ( كنند دهي مي محيط زيست سازمان

  منابع

 .»سـد  احـداث  محيطـي  زيسـت  اثـرات  بررسـي «، )۱۳۸۸(پيرستاني، محمدرضا و شـفقتي، مهـدي   
  .۵۰-۳۹ صص ،۳ شماره ،۱ سال، انساني جغرافياي

 در مـؤثر  عوامـل  بررسـي «، )۱۳۹۳(اسـماعيل؛ و هـادوي، مرتضـي     سيديوسف؛ آهنگري، حجازي،
 بـرازان  کـاني  تـاالب  ةحـوز  در غيردولتي فعـال  هاي سازمان حفاظتي اقدامات در مشارکت
  .۹۹۷-۹۸۹صص  ،۴ شماره ،۴۰ سال ،شناسي طمحي .»مهاباد

 در غيردولتـي  هاي سازمان مشارکت جلب در ثرؤم عوامل«، )۱۳۸۷(فائزه  و عربي، يوسف حجازي،
  .۱۰۶-۹۹، صص ۴۷، شماره ۳۴ سال، شناسي محيط .»زيست محيط از حفاظت

 روستاييان مشارکت بر ثرؤم عوامل«، )۱۳۹۰(محمد  ،نژاد، مريم؛ کهنسال، محمدرضا؛ و قربانيحسن
 اسـتان  در کـربن  ترسـيب  المللـي  بـين  پـروژه  موردي مطالعه: روستايي توسعه هايگروه در

  .۹۱-۷۳، صص ۲، شماره ۱۴ سال، روستا و توسعه .»جنوبي خراسان
 پايـه  بـر  انزلي المللي نبي تاالب حفاظتي ارزش برآورد« ،)۱۳۹۰(اله؛ و رفيعي، حامد  حبيب سالمي،

  .۱۰۰-۸۹، صص ۲، شماره ۶۴ سال محيط زيست طبيعي، .»گرايانه اخالق تمايالت
 روش و توبيت اقتصادسنجي مدل كاربرد«، )۱۳۸۰(محرم  دي،احمدآبا الهي عين و اله حبيب سالمي،

 علـوم  .»خراسـان  اسـتان  در قند چغندر كشت بر ثرؤم عوامل تعيين در هكمن اي دومرحله
  .۴۴۵-۴۳۳، صص ۲، شماره ۳۲ سال، ايران كشاورزي

 ديمـور  مطالعـه ( زيرزميني آب منابع بر سدها اثر ارزيابي«، )۱۳۹۳(نرجس  اميني، و محسن رنجبر،
  .۲۰۶-۱۸۷، صص ۴۰، شماره ۱۲ سال، جغرافيا .»)فارس استان -فارسي سلمان سد
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