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 چكیده

برنامه   این هدف  زیست است. طبیعی و حفاظت از محیط ( از ابزارهای اقتصادی مدیریت منابعPESپرداخت برای خدمات اکوسیستم )
ههای   شود. مشارکت در برنامه   صل میمحیطی اکوسیستم حا بهبود نتایج زیست برای کشاورزان،های مستقیم ب   مشوق ةاز طریق ارائ

PES از نظهر روییهد    دشهت قهزوین  مؤثر نیاز ب  بررسی دقیهق ررییحهات کشهاورزان دارد.     ةطراحی برنام ک  یطور  داوطلبان  است، ب
ز های اخیر با مشکالت یدی به  ویهژه در حو هة آب یه     ای دارد. اما متأسفان  در سال محصوالت کشاورزی و درآمدزایی اهمیت ویژه

رسد. ایهن مطایعه  به  بررسهی      نظر می طوری ک  روی  ب  مسئلة حفاظت و پایداری منابع آب در این منطق   روری ب  موای  شده، ب 
آزمهون   روشاز با اسهتفاده   پردازد و در راستای بهبود حو ة آب یز دشت قزوین می PESمنظور طراحی برنام   ررییحات کشاورزان ب 

را به    فر هی  PESکشاورزان مشارکت در برنام   براساس نتایج، کند. کمی میررییحات کشاورزان را  و مدل الییت شرطی انت اب
هها به     غیرنقدی )رجهیهز زمهین  پرداخت  و ثابت ب  کشاورزان منفرد پرداخت نقدی ساالن  های روشدهند.  و عیت مویود ررییح می

های اقتصاد هم وانی دارد.  ها با نظری  بوده و  رایب مثبت آندار  معنا کشاورزاندر در ایجاد انگیزه مشارکت های نوین آبیاری(،  روش
با افهزای  سهطح مشهروطیت،    ، کشاورزان ررییح بیشتری نسبت ب  رغییر ایگوی کشت نسبت ب  اصالح روش آبیاری دارند. همچنین

 یابد. احتمال مشارکت کشاورزان کاه  می

  واژه کلید

 رمایل ب  دریافت، دشت قزوین، مدل الییت شرطی. اکوسیستم، پرداخت برای خدمات، آزمون انت اب

 

 . سرآغاز1

ES) خدمات اکوسیستم
که  هستند( دارای ارزش اقتصادی 1

جدانیی  دددح وقدو      امدا ثادار  اندد    به خوبی شناخته شدد  

مانع   مالکیت به خوبی تعریف شد  و محدودیت اطالدات

کده از   خددمات اکوسیسدتم بدیس کسدانی     ةسدازی ارا د   بهینه

شوند و کسانی که ارا ه ایدس   مند می بهر  خدمات اکوسیستم

 Engel) شدود  دهد  می ها را تحت تأایر قرار می خدمات ثن

et al., 2008; Ferraro & Kiss, 2002)  پرداخت  های برنامه

PESبرای خدمات اکوسیستم)
( یک را  ود  بدالقو  بدرای    2

ی مشدرو   هدا  از پرداخت PES های   برنامهاست ایس مسئله

برای تشویق افراد و جوامع به انجاح اقدامات مدیریت زمیس 

بده   هدا  نماید  ایس برنامده  زیست استفاد  می طسازگار با محی

سازی مزایای مرتیط بدا افدزایی یدا وفدم خددمات       درونی

کده   شدود کنند؛ تا ایس اطمینان واصد    کمک می اکوسیستم
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خددمات   هایی هماهنگ با مندافع کداربران   از مشو  زاردیس

 Van؛Arrow et al., 2000) شدوند  میاکوسیستم برخوردار 

Noordwijk & Leimona, 2010  به منظور بهیود اوتمدال  )

شدد     محیطدی در نظدر گرفتده    دستیابی بده مزایدای زیسدت   

باید متناسب با شرایط محلی و با توجه بده   PESهای  برنامه

 محیطی هم در سطح موجدود و هدم در مدتس    مشک  زیست

 ,.Swallow et al, 2009; Jack et al) شدود طراودی   هجامع

2008  ) 

 PESنکتدة کلیددی از    2کلی  با  ی( تعریف2002) واندر

تأکیدد   PESیدک مددل   کند که بر کارای اقتصدادی   ارا ه می

 PESکند کده برنامده    دیارت دیگر ایس مدل بیان می هدارد  ب

بده  ( خدمت اکوسیسدتم  2یک ) بارةمعامله داوطلیانه در (1)

دهند  خدمت  ( وداق  یک ارا ه3خوبی تعریف شد   بیس )

( وداق  یک خریددار خددمات اکوسیسدتم    4اکوسیستم و )

( ارا ده خددمت محفدوا باشدد     2است  اگدر و فقدط اگدر )   

 ( یت)مشروط

در وددال وا ددر  PESهددای  طیددف وسددیعی از برنامدده

توان بده   درکشورهای دنیادروال انجاح است که از جمله می

ای ترسدیب کدربس و پرداخدت بهدای خددمات      پرداخت به

(  پرداخدت  Wunder & Alban, 2008ثبخیدز در اکدوادر )  

بهای ترکییی از خدمات ثبخیز و تندو  زیسدتی در بولیدوی    

(Asquith et al., 2008  پرداخت برای تیددی  زمدیس  )   هدای

(  پرداخددت بهددای  Bennett, 2008دار در چددیس ) شددیب

 Munozمکزیک ) خدمات هیدرولوژیکی محیط زیست در

Pina et al., 2008 کددار بددرای ث  در افریقددای جنددوبی  )

(Turpie et al., 2008   برنامه تشویق بهیود کیفیدت محدیط  )

(  برنامده منطقده   Classen et al., 2008زیسدت در امریکدا )  

وساس محیط زیستی و طرح نظارت روستایی در انگلدی   

(Dobbs & Pretty, 2008   پرداخددت بهددای خدددمات  )

 ,Groot & Hermansزیستی مرتیط با ث  در هلندد )  محیط

(  پرداخددت بددرای کدداهی کددربس در ماداگاسددکار    2009

(Wendland et al., 2010 اشار  کرد ) 

دشددت قددزویس در تولیددد محصددوزت کشدداورزی و    

جدوار ثن )تهدران     های هم درثمدزایی استان قزویس و استان

ای دارد  یدد  الیددرز  زنجددان  مازندددران و گددیالن( اهمیددت و

(  افددزایی دمددای هددوا و 1334)پرهیزکدداری و همکدداران  

هدای اخیدر در دشدت قدزویس از      کاهی بارندگی طی سدال 

سو و افزایی سطح زیرکشدت محصدوزت ثبدی بدرای      یک

های غیرمجداز   یس غذای جمعیت در وال رشد  وفر چا تأم

های زیرزمیندی در ایدس دشدت از     رویه از ث  و برداشت بی

کند تا توجده بده مسدئلة وفاودت و      یمایجا  سوی دیگر  

پایداری منابع ث  در ایس منطقه امری  روری و مهم بنظدر  

 (  1334برسد )پرهیزکاری و همکاران  

  از روش ثزمدون انتخدا   گیدری   بهدر  بدا   وا در  ةمقال

بده وو دة ثبخیدز دشدت     دهندگان خدمات  ترجیحات ارا ه

برنامده   از بدا اسدتفاد   را  قزویس )کشاورزان دشدت قدزویس(  

PES  انتخا  اغلدب بدرای    های کند  ثزمون کمی می فر ی

محیطددی اسددتفاد   گددذاری کدداز یددا خدددمات زیسددت ارزش

توانددد بدده منظددور  شددود  امددا ایددس روش همینددیس مددی مددی

 ینددة محیطدی بده دندوان نما    های زیست گذاری برنامه ارزش

 استفاد  شود ها  ترکییی از وی گی

 

 ها . مواد و روش2

 صیف منطقه مورد مطالعه. تو2.1

کیلومتر مربع داشدته و   12821استان قزویس مساوتی معادل 

ای که دارد  از منداطق مسدتعد کشدور     به دلی  موقعیت وی  

تولیدد محصدوزت کشداورزی اسدت )پرهیزکداری و       برای

هدای وو دة    (  دشت قزویس یکی از دشت1334همکاران  

شدد  و   ثبریز دریاچة نمک و بزرگتریس دشت ثن محسو 

بیشددتریس سددطح زیرکشددت انددوا  محصددوزت را در میددان  

(  تغذیدة  1334های ایس وو ة ثبریز دارد )مظفدری    دشت

میلیددون  1220ثبخددوان دشددت قددزویس در سددال معددادل    

میلیون  1428مترمکعب است  ایس در والی است که سازنه 

گیدرد )شدرکت    مترمکعب از ایس ثبخوان تخلیه صورت مدی 

 (  1332س  ای قزوی ث  منطقه
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 انتخاب آزمون روش. 2.2

کنندددگان خواسددته   ثزمددون انتخددا   از شددرکت  در روش

کده در   شود که از بیس کازها/پیامددهای فر دی رقدابتی    می

کاز/پیامدد فر دی    کنندد  انتخا    نامه توصیف شد  پرسی

تواندد دارای   هاست  که هر کدداح مدی   ای از وی گی ودهممج

هدر سدناریو متفداوت     درایس سطوح  تعدادی سطح باشد و

  وجود دارد کده از روش ثزمدون انتخدا     یمطالعات هستند 

محیطدی   هدای زیسدت   به منظدور کشدف ترجیحدات برنامده    

  استون  و همکداران  برای مثال  اند کرد استفاد   کشاورزان

 ( ترجیحدددات2001( وکلوسوسدددکی و همکددداران )1333)

سدی  برای مددیریت جنگد  در انگلسدتان را برر    داران زمیس

هدای   دهندد کده مشدو       ایس مطالعدات گدزارش مدی   کردند

تدر   مدت زمان کوتا  محیطی  مالیاتی  تمرکز امکانات زیست

  منجدر بده ندر     داران زمیسقرارداد و همینیس درثمد بازتر 

گدادد و همکداران   -گردد  اسپینوسا میها  ثنمشارکت بازتر 

انیا داران دو منطقده از اسدپ   ( ترجیحات زمیس2010در سال )

میندی بددر تشدویق در کاشددت    PES ةبرنامدد در خصدو  را 

کنندد  نیتدروژن مدورد بررسدی      محصوزت کشاورزی تثییت

ها دریافتند کده پرداخدت فقدط بدرای یکیدار       قرار دادند  ثن

تواندد پرداخدت سدازنه     های شرو ( می )برای جیران هزینه

بدور  و همکداران در    -مورد نیاز را کاهی دهدد  بیهداری  

WTA) ( مقدار تمای  به دریافت2013سال )
( کشداورزان  3

را برای تغییر کاربری زمیس که سیب بهیدود کیفیدت ث  در   

انگلستان شد  بدود؛ بدرثورد    (Yorkshire) یورکشایر ةمنطق

هماهنددگ بددا  WTAمیددانگیس  دریافتنددد کددههددا  کردنددد  ثن

( به 2012کاسزان و همکاران )  استموجود  PESپرداخت 

پرداخدت بدرای خددمات اکوسیسدتم      امةبرنطراوی مطالعة 

(PESب )اندد    پرداخته زدایی در تانزانیا منظور کاهی جنگ   ه

روش پرداخت کود دامی در ایجاد انگیدز    کهها دریافتند  ثن

دار اسدت  در   در مشارکت کشاورزان از لحاا ثمداری معندا  

 یست دار ن والی که پرداخت گروهی معنا

ای  انتخا   مجموده به لحاا کاربردی در روش ثزمون

اند در یک  هایشان تو یح داد  شد  ها که با وی گی از برنامه

شددوند  مطلددوبیتی کدده فددرد از  نامدده گددردثوری مددی پرسددی

ثورد با مطلوبیت او از هدر یدک    دست می ای خا  به برنامه

 شود    های ثن برنامه تعییس می از وی گی

 

 ها و طراحی مدلسازی انتخاب داده. 2.3

های انتخا  مشخص کدردن   گاح در طراوی ثزموننخستیس 

هدا در واقدع همدان     ها است  وی گدی  ها و سطوح ثن وی گی

کننددة منطقدة مدورد مطالعده      خصوصیاتی است که توصیف

شوند  سدطوح   هستند و با توجه به هدف مطالعه تعریف می

ها بیانگر و دعیت و میدزان وی گدی هسدتند  تعدداد       وی گی

 ,.Hensher et alیا بیشتر باشد ) تواند وداق  دو سطوح می

هدا و سدطوح کمتدر باشدد      (  اما هرچه تعداد وی گدی 2003

 شود    های انتخا  نیز کمتر می پیییدگی ثزمون

در ایس مطالعه با بررسی دو دسته گدرو  تمرکدز )یکدی    

کارشناسان و متخصصدان در زمیندة وو دة ثبخیدز دشدت      

ز مطالعدات  قزویس و دیگری افراد خیر  و ثگا  محلی( و نید 

ها و سطوح  های موجود  وی گی ای و مرور گزارش کتابخانه

(  از دو ندو  روش  1تعیدیس شدد )جددول    PESهدای   برنامه

پرداخت نقدی و غیرنقدی استفاد  شد  است  فرض ما بدر  

ایس اسدت کده پرداخدت غیرنقددی  در کشداورزان انگیدزة       

  کندد  ایجاد می PESهای  بیشتری را برای همکاری با برنامه

هدا   ثن  کردندد بیان را ایس فر یه  (2003لیمونا و همکاران )

در مندداطق  PESة ترجیحددات کشدداورزان را در پددنم برنامدد 

در ها دریافتند که    ثنبررسی کردنداندونزی  فیلیپیس و نپال 

پاداش خواستار  PESکنندگان در برنامه  بیشتر موارد شرکت

 هستند  غیر پولی

تدوان بدا    را مدی  PESبالقو  تعداد زیادی از سناریوهای 

 (1هدای موجدود در جددول )    هدا و گزینده   توجه به وی گدی 

سدپ  بدا    (؛                 ) کردسازماندهی 

)و اسددتفاد  از نددرح افددزار    D-Optimalاسددتفاد  از روش 

Minitab24کامدد  از ترکییددات ممکددس بدده     ة(  مجموددد 

 ( ChoiceMetrics, 2011) مجموده کاهی یافت
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 فرضی قراردادهای در شده ارائه سطوح و ها ویژگی. 1جدول

 سطوح شرح ها ویژگی

 کشو   الگووی  اجرای

 منطقه مناسب

 الگدوی  مجداز  میدزان  بده  ث  مندابع  از برداری بهر برای  کشاورز

 توسددط شددد  ارا دده کشددت الگددوی بددا متناسددب را خددود کشددت

  دهد یم تغییر  کارشناسان

 )نامناسب( موجود و عیت

 کشدت  الگوی براساس کشت

 شد  ارا ه

 هوووای روش اصووو ح

 آبیاری

 هدای  روش  مجداز  میزان به ث  منابع از برداری بهر برای  کشاورز

 دهد  می تغییر مدرن به سنتی های روش از را خود ثبیاری

 )نامناسب( موجود و عیت

 مدرن درصدی 100 ثبیاری

 ث  منابع از برداری ر بهبرای  کشاورز به مستقیم طور به پرداخت نقدی پرداخ 

 سال( در هکتار هر ازای به )پرداخت مجاز میزان به

0  2000000  10000000  

12000000  20000000 

 ریال

 در اکوسیسدتم  خددمات  خریدداران ة وسدیل  هب کشاورزان های زمیس نقدی غیر پرداخ 

 فدرد  هدر  کهشود  می ثبیاری نویس های روش به مجهز  PES طرح

 شود  می پرداخت ایسل مشمو بار یک تنها

 خیر بله 

 دوتایی( )متغیر

 کده  را خدود  کشداورزی  هدای  فعالیدت   کشاورزان -بازرسی بدون  مشروطی  بدون

  کنند یم ایت شود  بازرسی است ممکس

 خیر بله 

 دوتایی( )متغیر

 بازرسدی  مرتیده  یک را برای محلی روستایی فرد  مربوطه سازمان متوسط مشروطی 

 واصد   اطمیندان  تدا کند   می استخداح کشاورزان مزار  از سال در

کندد    مدی  ردایدت  درسدتی  بده را   قدرارداد  مفداد کشاورز   که شود

 یافته(  بهیود اقدامات )بررسی

 خیر بله 

 دوتایی( )متغیر

 مدزار   از سال در بازرسی مرتیه دوبرای   سازمان کارکنان از ییک باال مشروطی 

 کده  شدود  واصد   طمیندان ا ایدس  تدا   شدود  مدی  انتخا  کشاورزان

 مصدرف  میزان وکند  می ردایت درستی بهرا  قرارداد مفادکشاورز  

 یافته(  بهیود اقدامات نتیجه )بررسی است یافته کاهی ث 

 خیر بله 

 دوتایی( )متغیر

 

متشک  از دو  سناریو 3 با هایی ها در بلوک ایس مجموده

و ددع موجددود مرتددب  ةفر ددی و یددک گزیندد PES ةبرنامدد

انتخددا   و دع موجدود    یندة در نظدر گددرفتس گز   ندد ا شدد  

رفدا    ةو سدازگاری بدا نظرید    دهدد  ینادرست را کداهی مد  

 ( Hanley et al., 2001کندد )  استاندارد شد  را تضمیس مدی 

 شوند  ارا ه شد  مجموده انتخا  به هر پرسی 8یتاً نها

رابطه زیر را بدرای تعیدیس وجدم     1338اورمی در سال 

است که در ایس مطالعه نیز براسداس ثن  نمونه پیشنهاد داد  

 تعداد نمونه تعییس شد 

 (1)         
    

        
  

بیشتریس تعداد سطوح در هر وی گدی؛        در ایس رابطه  

تعداد       ها در هر مجموده انتخا  و  تعداد گزینه      

نشدان   هایی که هر مخاطب باید به ثن پاسخ دهدد را  پرسی

دهند  بنابرایس در ایس مطالعه وداق  انداز  نمونده برابدر    می

 است    104

بندی شدد  تصدادفی    گیری طیقه همینیس از روش نمونه

دشت قدزویس بده سده طیقدة      کشاورزاناست   استفاد  شد  

صورت  زهرا و تاکستان تقسیم شد  و سپ  به قزویس  بو یس
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نامدده  رسددیپ 104تصددادفی و از طریددق انتسددا  متناسددب  

 ثوری شد  جمع

 

 . مدل آزمون انتخاب2.4

فرض بر ایس است که کشاورزان بده دلید  تغییدرات تأکیدد     

بدا کداهی مطلوبیدت مواجده      PESقدرارداد   وسدیلة  بهشد  

و پرداخدت بدا افدزایی مطلوبیدت همدرا  اسدت          شوند می

  کند یک قرارداد را انتخا  می یشود که کشاورز فرض می

واصد  از ثن انتخدا   بیشدتر از هدر     اگر مطلوبیت خالص 

 ةباشدد  بدر اسداس نظرید    دیگدر   رقابتی گزینةقرارداد یا هر 

یدک انتخدا     یمطلوبیت تصادفی  اوتمال اینکده کشداورز  

زمانی است که مطلوبیدت ثن انتخدا      خا  را شک  دهد

هدای   وی گی ( Ben-Akiva & Lerman, 1985افزایی یابد )

ای از سدطوح را   ا  دامنه)صفات( امکان انتخ PESقرارداد 

ثورد  مطلوبیت کلی به دست ثمد  از یک قرارداد  فراهم می

  شود دنوان تابع مطلوبیت بیان می  هب

(2    )     (  )   (     ) 

 ؛اسددت PES برنامددةامددیس سددناریوی  h     کدده در ثن

ui(ph)   ؛مطلوبیددت مشددتق شددد  از ثن سددناریو اسددت     

را     صفات )از جمله پرداخت( است که برنامهاز  یبردار

اح iهدای کشداورز    برداری از وی گدی      و دهند میتشکی  

شود مطلوبیت تابع سود ایجاد شد  توسدط   است  فرض می

 PESخود تابعی از ماهیت برنامده   ةکشاورز است که به نوب

  ایددس تددابع مطلوبیددت دارای تددابع مطلوبیددت   اسددت(   )

است که دارای جدز  سیسدتماتیک قابد     (  )    مغیرمستقی

     و جددز  غیددر قابدد  مشدداهد  تصددادفی(  )   مشداهد  

 :است

(3     )    (  )   (  )      

هدای     از مجموده برنامهhخا   ةبرنام انتخا اوتمال 

 :  بصورت زیر خواهد شدCدردسترس 

 (4)  
           (  )       (  )                    

 ازینبرای اینکه بیان روشنی از ایس اوتمال داشته باشیم  

تددابع مطلوبیددت      جمددالت اخددالل عیددبدده شددناخت توز

 عید اسدت کده توز   سید معمدول ا  هیفر د غیرمستقیم اسدت   

iid) بدود   کنواخدت و ی خطدا مسدتق    یها جمله
( و دارای 4

 ( بندابرایس 2001کداران   است )هانلی و هم Weibull توزیع

برابدر خواهدد    hاوتمال انتخا  مشرو  گزینی جایگزیس 

 بود با:

(2)   (  )  
   (  )

∑ 
 

طور معکدوس متناسدب بدا     هپارامتر مقیاس و ب  μکه در ثن 

انحراف استاندارد توزیع خطا است  توجه داشته باشدید کده   

μ بندابرایس    شدود  تواند از تدابع مطلوبیدت جددا    اغلب نمی

شود تدابع مطلوبیدت    است  فرض می نرمال به ددد یک شد 

 خطی است:

(2)  (  )      

بردار مطلوبیت نهایی برای هر وی گدی برنامده     Bه در ثن ک

  است   

 تیتابع مطلوب یجمالت تصادف شود یکه فرض م یوقت

 نده یدارد اوتمدال انتخدا  هدر گز    یولیو عیتوز میمستقریغ

تواندد بصدورت    مدی  Cاز مجموده انتخا   hتر مانند  ارجح

 سید که اتوزیع زجستیک ارا ه شد  در معادلة زیر بیان شود 

اسدت  ایدس   معروف  2یشرط تیبه دنوان مدل زج حیتصر

نمددایی و تددابع لگدداریتمی  مدددل بددا روش وددداکثر راسددت 

نمایی مربوطه که در معادلة زیر نشان داد  شد  است  راست

 (:McFadden, 1974شود ) تخمیس زد  می

(7)            ∑   
   ∑   

       (  
    (   )

∑       (   )
)  

  یک متغیر شداخص )صدفر و یدک(       در ایس معادله 

دهد  اگر فرد  دهندگان را نشان می تعداد پاسخ Nو  باشد می

i اح برنامددهh  برابددر یددک و در غیددر     اح را انتخددا  کنددد

 گردد    اینصورت برابر صفر می

مطدابق بدا رابطدة زیدر      WTAبعد از تخمیس پارامترهدا   

ثید  ایس  دست می های مجموده انتخا  به برای تماح وی گی

WTA ( تغییر جیرانیCV   بدرای اندداز )      گیدری تغییدر رفدا

ها است کده مطدابق بدا نظریده تقا دا       ناشی از بهیود وی گی

            ددریب وی گددی پرداخددت و          اسددت  

ها داخ  مجمودة انتخا  است  نسیت   ریب دیگر وی گی
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شدود   ( نیز نامید  میIPهای  منی ) ها قیمت  ریب وی گی

(Hanley et al., 2001) 

(8    )       
          

        
        

 

 . نتایج3

 . آمارهای توصیفی3.1

 نامه  کد  وجدم   ثوری پرسی م واص  از جمعبراساس نتای

دهدد مدردان    دادند  که نشان مدی  تشکی  می نمونه را مردان

 کنندد  گیرندگان اصلی در مزردده دمد  مدی    دنوان تصمیم  هب

کنندگان که در ایدس روسدتا    از شرکت درصد31(  2)جدول 

اندد  میدانگیس درثمدد     متولدد شدد    در ثنجدا  کنند زندگی می

 به ازای هدر هکتدار   در سال ریال 2822232230 شد  گزارش

بجز منیع درثمدی   درصد از نمونه 18 دالو  بر ایس   است

 معددادل میددانگیسطددور  بدده کدده میلدد  ثن دارنددد کشدداورزی

زمدیس   ة  میدانگیس اندداز  اسدت در سال ریال  18020002000

  سدطح  هکتدار اسدت   13معدادل   تحت مالکیت یا مدیریت

درصدد از   80طوریکده   هب  تحصیالت افراد نسیتاً همگس بود

را بده پایدان رسداند      تا مقطع راهنماییکنندگان تنها  شرکت

 بودند 
 

   کشاورزان . ترجیحات3.2

در ایس مطالعه برای برثورد مددل زجیدت شدرطی سداد  و     

(  3اسددتفاد  شددد )جدددول Stata14افددزار  هییریدددی از نددرح

از  ارا ده شدد  اسدت     ثادار کددهای   بامتغیرهای مشروطیت 

توانندد   جاکه در مدل زجیت شدرطی  درایب مددل نمدی    ثن

داری  توان به تفسیر معنا طور مستقیم تفسیر شوند  تنها می به

(  1333ها پرداخت )خداوردیزاد  و همکاران   و دالمت ثن

دار هسددتند  بنددابرایس  ة متغیرهددا معندداهمددبراسدداس نتددایم  

شد  بر انگیزة کشاورزان برای شدرکت در   متغیرهای بررسی

 ریب و عیت موجود منفی  هستند  مؤار PESهای  برنامه

دهد  کشاورزان انتخا  یکی از  دار است که نشان می و معنا

ح وسدط  دهندد   ها را به و عیت موجدود تدرجیح مدی    برنامه

و  منفدی مدل دارای  دریب  در مشروطیت و بازی متوسط 

هرچدده سددطح دهددد  ایددس امددر نشددان مددیهسددتند  دار  معنددا

ی یابد از انگیز  کشاورزان برای مشدارکت  مشروطیت افزای

هدای تغییدر الگدوی کشدت و       رایب روش شود  کاسته می

دهد کده   دار هستند  ایس نشان می منفی و معنا اصالح ثبیاری

بده کداهی    PESای فر دی   ها تحت برنامه ارا ة ایس وی گی

   شود مطلوبیت کشاورزان منجر می

 

 (=101n) نمونه شناختی جمعیت و اجتماعی های ویژگی خالصه. 2 جدول

 انحراف معیار میانگیس های فردی وی گی

 - 1 جن  )نسیت مردان(

 - 32/0 یس(متأهل)نسیت  تأه و عیت 

 - 31/0 متولدیس روستا

 11 20 سس

 71/1 22/3 تعداد افراد بزرگسال خانواد 

 27/2 2/3 تعداد فرزندان خانواد 

 2/1 24/2 تعداد افراد شاغ  در کشاورزی

 23 13 هکتار زمیس تحت مالکیت

 2023322010 2822232230 درثمد سازنه به ازای هر هکتار

 3233320212420 1202227222230 درثمد سازنه خانواد 

 - 18/0 نسیت درثمد خارج از مزرده
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 فرضی PESدر مورد ترجیحات یک برنامه های الجیت شرطی ساده و هیبریدی  . مدل3جدول

 متغیر
 مدل زجیت شرطی هییریدی زجیت شرطی ساد  مدل 

 Zثمار    ریب Zثمار    ریب

-8302232/0  تتغییر الگوی کش ** 12/2-   8807232/0- **  71/2-  

-  اصالح روش ثبیاری 3013223/0 **   30/4-  3302234/0- **  12/3-   

000000282/0  پرداخت نقدی ***  73/2   000000223/0 ***  42/2   

1222833/0  نقدیپرداخت غیر ***  77/3   1132122/0 ***  21/3   

2810783/0 بدون مشروطیت  - 7343048/0  - 

-1413282/0  متوسط مشروطیت **  32/2-   2821222/0- ** 32/2-   

-2331201/0  مشروطیت باز **   41/2-   4481433/0- ** 24/2-   

-334873/0 (ASC) و عیت موجود ***   82/4-    370223/0- ***  31/4-   

0000000810/0 - -  درثمد سازنه در هکتار*پرداخت نقدی *  72/3   

ASC - - 0080742/0هکتار زمیس تحت مالکیت* **   22/2   

-ASC - - 0204231/0سس*  ***   47/2-   

-ASC - -  0131888/0تعداد فرزندان*   32/0-   

 Number of obs   =        2432 های رگرسیونی ثمار 

LR chi2(7)      =     23/302       

Prob > chi2     =     0000/0  

 Log likelihood = 3203/1422-   

 Pseudo R2       =   2123/0  

Number of obs   =        2432   

LR chi2(11) = 72/480     

Prob > chi2    =     0000/0     

Log likelihood = 2033/1283-  

 Pseudo R2  =   2242/0  

ثیددد   دسددت مددی ( بدده  ( و مشددروطیت بدداز )  از  ددرایب کدددهای ثاددار مشددروطیت متوسددط )   تغیددر بدددون مشددروطیت  ددریب م
    (     ) 

 دهند  درصد را نشان می1درصد و  2درصد   10داری در سطح  *  **  *** به ترتیب معنا
 

)دولدت( خدود    PESهدای   الیته زمانی که مجریان برنامه

ح روش ثبیاری را بدر دهدد  گرفتده و بده کشداورزان      اصال

هدای   دهند تا تحدت پرداخدت غیرنقددی  زمدیس     پیشنهاد می

های نویس ثبیاری مجهز کنند  انگیدز  ززح   ها را به سیستم ثن

کنندد    ها را ایجاد می برای مشارکت کشاورزان در ایس برنامه

ر دا متغیرهای پرداخت نقدی و غیرنقدی هردو مثیت و معندا 

های اقتصادی  بدا   (  چرا که مطابق با نظریه3هستند )جدول 

هدا   افزایی میزان پرداخت به کشاورزان  سطح مطلوبیت ثن

 PESهای  ها برای شرکت در برنامه افزایی یافته و تمای  ثن

هدای کلدی مددل مشداهد       یابد  با توجه به ثمار  افزایی می

هسدتند    دار شود که هر دو مددل از لحداا ثمداری معندا     می

 21/0 در مدل زجیت شرطی سداد   Pseudo R2مقدار ثمار 

اسددت  کدده   22/0در مدددل زجیددت شددرطی هییریدددی   و 

(  1382ثکیوا و لرمان   -بسبیانگرخوبی برازش مدل است )

 یید است تأمورد  کامالًرو نتایم الگوی وا ر نیز  ایس از

هددای نامشددهود را   اگرچدده مدددل زجیددت ندداهمگنی   

کند  اما ممکس است ایس مدل نتواند مندابع و   یگیری م انداز 

 & Boxallفاکتورهدددای نددداهمگنی را تمیدددز دهدددد )  

Adamowicz, 2002که یکی از منابع نداهمگنی   (  از ثنجایی

خصوصددیات اقتصددادی و اجتمددادی اسددت  وارد کددردن    

هدا بده تدابع     ها با وی گی متغیرهای مربوطه و ثاار متقاب  ثن

اجتمدادی را بدر تندو     -اقتصادی یر فاکتورهایتأامطلوبیت  

 ,Revelt & Trainترجیحددات تحلیدد  و بررسددی شددود )

صورت ثاار متقاب   یر ایس فاکتورها را بهتأا(  مدلی که 1998
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کندد  مددل هییریددی اسدت )لونگدو وهمکداران         لحاا می

اجتمادی بدر  -یر فاکتورهای اقتصادیتأا(  برای تعییس 2008

تقابد  متغیرهدای مربوطده    ترجیحات بازدیدکنندگان  ثادار م 

هدا   گاح وارد مدل شدند  پ  از تخمیس مدل به صورت گاح به

طدده  سددرانجاح متغیرهددای    مربددوی هددا ثزمددونو انجدداح 

درثمدسازنه در هر هکتار  هکتار زمیس تحت مالکیت  سس  

(  در 3دنوان متغیرهای تأایرگذار شناسایی شدند )جددول  به

تدار و هکتدار زمدیس    ایس مدل  رایب درثمد سدازنه در هک 

دهد که  دار هستند  ایس نشان می تحت مالکیت  مثیت و معنا

ایدس دو فدداکتور بدر انگیددزة کشداورزان بددرای مشددارکت در    

تأایرگذار هستند و با افزایی درثمد سدازنه   PESهای  برنامه

کشاورزان به ازای هر هکتار و همینیس بدا افدزایی هکتدار    

کشاورزان برای مشدارکت  ها  انگیز   زمیس تحت مالکیت ثن

یابد  اما  دریب متغیدر سدس     افزایی می PESهای  در برنامه

دار و منفی است  بنابرایس بدا افدزایی سدس کشداورزان       معنا

هددا کدداهی یافتدده و تمایدد  دارنددد در  انگیددزة مشددارکت ثن

توانددد ناشددی از  و ددعیت موجددود بدداقی بماننددد  ایددس مددی 

ها در برابر  ت ثنخوگرفتس افراد به و عیت موجود و مقاوم

های مهدم در تصدریح الگدوی     تغییر باشد  یکی از  رورت

هدا از درون یددک   زجیدت شددرطی ایدس اسددت کده انتخددا    

هدای   ة انتخدا   بایسدتی از وی گدی اسدتقالل گزینده     مجمود

( نتایم ثزمون هاسمس را نشان 4نامرتیط تیعیت کنند  جدول )

ض فر دهدد  گونه که اطالدات جدول نشان مدی  دهد همان می

هدای ندامرتیط رد    ل گزینهستقالاهاسمس مینی بر ن موثزصفر 

است  بنابرایس نتایم مدل زجیت شرطی بددون تدورش    نشد 

 بود  و مدل مناسیی برای برثورد پارامترها است 

 

 . محاسبه تمایل به دریافت3.3

( بدرای دناصدر   WTAمقادیر تمای  به دریافت )( 2جدول )

ة ثبخیز دشت قدزویس را  وو  PESة مختلف طراوی برنام

هدای پرداخدت    مربدو  بده وی گدی    WTAدهدد    نشان مدی 

است  ایدس   دست ثمد  غیرنقدی و بدون مشروطیت  منفی به

کافی بدرای   ةانگیز  به تنهاییها  دهد که ایس وی گی نشان می

  ثورندد  را فراهم می PESهای  کشاورزان در برنامهمشارکت 

نده کده انتظدار    در مقایسة سده والدت مشدروطیت  همانگو   

رفت با افزایی سطح مشروطیت  مطلوبیدت کشداورزان    می

کاهی یافته و به میزان پرداختی بیشتری برای مشدارکت در  

 قرارداد  نیاز دارند 

 هاسمن آزمون نتایج. 1 جدول

 داری سطح معنا ثمار  گزینه وذف شد 

 72/0 23/2 برنامة اول

 42/0 22/4 برنامة دوح

 - -00/0 و عیت موجود
 

 ساله( 5 قرارداد یک برای هکتار هر ازای به سال در )ریال PES فرضی برنامه های ویژگی از هریک نهایی دریافت به تمایل. 5جدول

 تمای  به دریافت ها وی گی

 1321222420 الگوی کشت تغییر

 1323112320 اصالح روش ثبیاری

 -127812330 پرداخت غیرنقدی

 -1023722120 مشروطیت بدون

 422772320 متوسط مشروطیت

 222382730 مشروطیت باز
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 گیری . بحث و نتیجه4

زیست که در سراسر دنیا استفاد  شد  و نتدایم مطلدوبی در    طییعی و وفاوت از محیط یکی از ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع

س برنامده در دشدت قدزویس  نخسدت     است  روش پرداخت برای خدمات اکوسیستم است  اما برای اجدرای موفدق اید    پی داشته

تعییس تا از ومایت کشداورزان محلدی برخدوردار شدود  براسداس       PES برای برنامه ایس منطقه ترجیحات کشاورزانبایست  می

نتایم ایس مطالعه  مشخص شد که کشاورزان دشت قزویس  به ازای دریافت مشخصی وا ر به همکاری و مشارکت در برنامده  

PES ای  رسد اجدرای برنامده   نظر می دست ثمد  به نیس از بررسی ترجیحات کشاورزان  نتایم قاب  توجهی بهفر ی هستند  همی

که در ثن از کشاورز خواسته شود تا الگوی کشت خدود را مطدابق بدا الگدوی کشدت مناسدب منطقده تغییدر داد  و بدا تجهیدز           

نیس سازنه یکی از افراد محلی از زمدیس او بازدیدد   هایی به روش نویس ثبیاری  توسط مجری طرح  موافقت نماید و همی زمیس

کرد  و صحت اجرای الگوی کشت و میزان مجاز استفاد  از ث  با روش نویس ثبیاری او را تأیید کند  مناسب ایس منطقه بدود   

ایس رقم در برابر ریال در هکتار  وا ر به مشارکت در ایس برنامه هستند  که  1021222310و کشاورزان به ازای دریافت سازنه 

کاهی ث  مصرفی ناشی از تغییر الگوی کشت و اصالح روش ثبیداری و ثادار جدانیی مثیدت ثن بدر اکوسیسدتم منطقده  رقدم         

ای منسجم برای اجرای ایس طرح در دشت قدزویس  بده کداهی مصدرف ث   افدزایی سدطح        چشمگیری نیست  تدویس برنامه

انجامد و در دیس وال درثمد مازادی را برای  س و بهیود و عیت ایس منطقه میهای زیرزمینی  جلوگیری از فرونشست زمی سفر 

 کند  کشاورزان ثن ایجاد می
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