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ABSTRACT
Agriculture as one of the main basis of realizing food security is one of the most important economic
sectors of societies. Nowadays, rapid population growth and rising demand for food in the world have
increased the pressure on natural resources and dependence on the consumption of chemical inputs in
agricultural activities. Conventional agriculture, in which production focus is based on increasing the use of
chemical inputs, such as various fertilizers, not only reduces the quality of water, soil and quality of the
products produced, but also jeopardizes the health of consumers of agricultural products. The aim of this
study was to investigate the economic behavior of wheat farmers in Kermanshah city regarding
environmental control programs for chemical fertilizers using Contingent Valuation Method and in the form
of willingness to pay farmers. For this purpose, 245 wheat farmers in this city were selected by simple
random sampling method and required data were collected through a questionnaire. The content validity of
the questionnaire was verified by 20 faculty members and experts and the Cronbach's alpha coefficient for
the reliability of the questionnaire was calculated as 0.838. According to the results of the research, the
average willingness to pay farmers to reduce the negative environmental impacts of chemical fertilizers is
estimated at 1585 Rials. To investigate the factors affecting the willingness to pay of farmers, the logit model
was used and the results showed that explanatory variables of education and general attitude of farmers about
the risks of using chemical fertilizer at the level of 5% had a significant positive effect on the tendency to
payments, and age and land ownership did not statistically affect farmers' willingness to pay.
Keywords: Contingent Valuation, Willingness to Pay, Logit Model, Chemical Fertilizers, Agriculture.
Objectives
The agricultural sector is one of the most important economic sectors of the societies as the main
infrastructure for achieving food security. Nowadays, rapid population growth and increasing demand for
nutrients in the world have led to increased pressure on natural resources and a strong dependence on the use
of chemical inputs in agricultural activities. On the other hand, the need to increase agricultural production as
population growth, as well as the country's development programs in recent years, has led to greater
consumption of chemical fertilizers, especially nitrogen. Due to chemical fertilizer’s detrimental effects on
the environmental components, efforts to reduce the use of these chemical inputs to control and reduce the
harmful environmental impacts in Kermanshah are very necessary. Various programs and plans are being
implemented to control and mitigate the negative impacts of agricultural activities around the world, with
farmers often playing a central role. Therefore, awareness of the behavior and preferences of farmers to
participate in bio-agricultural projects is very important. This study also seeks to investigate the economic
behavior of wheat farmers in Kermanshah with regard to their willingness to pay for mitigating the negative
environmental effects of chemical fertilizers through various programs such as replacing organic fertilizers in
Kermanshah. The valuation method is conditional and in the form of willingness to pay.
Methodology
In this study, contingent valuation method was used to estimate farmers' willingness to pay, which is one
of the important and widely used methods in measuring willingness to pay. This method requires not only
economic theories but also several other systems and rules in the field of sociology, psychology, statistics,
and surveys. In this study, to collect data from a questionnaire with three parts including 7 items about the
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personal and professional characteristics of the respondents, 14 items to assess the level of knowledge and
information of farmers about the dangers of chemical fertilizers and 20 items related to tendency. Farmers
were used to pay for reducing the risks of fertilizers.
Results and Discussion
A survey of farmers' shows on the effects of fertilizer use on agricultural activities showed that they have
different views. For 89 percent of these farmers, the use of fertilizers has a huge and very negative impact on
soil resources. Statistics show that farmers are aware of the negative impact of increasing fertilizer use on the
environment and human health, and 80.8% and 80.4% of the sample studied, respectively, had a high and
very high use of fertilizers. The fertilizer was approved. Most of the farmers were unaware of the
environmental impact of chemical fertilizers with 31.8% and 21.6%, respectively, on the impact of fertilizers
on human carcinogenicity and beneficial insect life. According to the results of the research, the average
willingness to pay farmers to reduce the negative environmental impacts of chemical fertilizers is estimated
at 1585 Rials. To investigate the factors affecting the willingness to pay of farmers, the logit model was used
and the results showed that explanatory variables of education and general attitude of farmers about the risks
of using chemical fertilizer at the level of 5% had a significant positive effect on the tendency to payments,
and age and land ownership did not statistically affect farmers' willingness to pay.
Conclusion

Given the willingness to pay farmers to replace organic fertilizers with fertilizers, fertilizerproducing units can use them in planning organic fertilizers According to the results of the study,
the highest awareness of farmers about the negative effects of chemical fertilizers on human health
and soil resources was reported and the least awareness about the effects of chemical fertilizers on
useful insects, groundwater and carcinogenic residues in crops, and this is one of the reasons why
farmers are not sufficiently aware of these harmful effects that can have irreparable consequences.
Therefore, it is recommended to hold various courses on these harmful effects.
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بررسی رفتار اقتصادی گندمکاران کرمانشاه برای کاهش آثار منفی زیستمحیطی کودهای
شیمیایی (کاربرد روش ارزشگذاری مشروط)
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چکیده

بخش کشاورزی بهعنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی ،از مهمترین بخشهای

اقتصادی جوامع محسوب میشود .امروزه ،رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد-
غذایی در دنیا ،باعث افزایش فشار بر منابعطبیعی و وابستگی شدید به مصرف نهادههای
شیمیایی در فعالیتهای کشاورزی شده است .کشاورزی متعارف که در آن تمرکز تولید
افزایش استفاده از نهاده های شیمیایی مانند انواع کودهای شیمیایی است ،نه تنها باعث کاهش
کیفیت منابع آب ،خاک و کیفیت محصوالت تولیدی میگردد ،بلکه سالمت مصرفکنندگان را
نیز با خطر مواجه مینماید .هدف این مطالعه ،بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان گندمکار
شهرستان کرمانشاه در مورد برنامههای کنترل آثار منفی زیستمحیطی کودهای شیمیایی با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و در قالب تمایل به پرداخت کشاورزان میباشد .برای
این منظور ،تعداد  245نفر از کشاورزان گندم کار این شهرستان با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شده و دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید .روایی
محتوایی پرسشنامه توسط  20ن فر از اساتید و کارشناسان مورد بررسی و تایید قرار گرفت و
ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه  0/838محاسبه گردید .بر اساس نتایج
تحقیق ،میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی زیستمحیطی کودهای
شیمیایی معادل  1585ریال برآورد گردید .برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت
کشاورزان از الگوی الجیت استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که متغیرهای توضیحی
تحصیالت و نگرش کلی کشاورزان نسبت به خطرات استفاده از کود شیمیایی در سطح پنج
درصد از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معنیدار بر تمایل به پرداخت کشاورزان دارند و متغیرهای
سن و مالکیت زمین از لحاظ آماری تاثیر معنیداری بر تمایل به پرداخت کشاورزان ندارند.
واژههای کلیدی :ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،الگوی الجیت ،کودشیمیایی،
کشاورزی
مقدمه
بخش کشاورزي بهعنوان زيربناي اصلی تحقق امنیت
غذايی از مهمترين بخشهاي اقتصادي جوامع محسوب

میشود .امروزه ،رشد سريع جمعیت و افزايش تقاضا
براي موادغذايی در دنیا ،باعث افزايش فشار بر منابع-
طبیعی و وابستگی شديد به مصرف نهادههاي شیمیايی
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در فعالیتهاي کشاورزي شده است (
 .)2005محدوديت منابع در بخش کشاورزي و نیاز به
افزايش تولید محصوالت کشاورزي و ضرورت انجام
مديريت آفات از سوي ديگر ،باعث شده تا فشار بر منابع
تولید بخش کشاورزي منجر به فشار بر محیطزيست
شود (Ghorbani, 1997; Aghili Nezhad, 2006
; .)Nemati & Ghorbani, 2013از سوي ديگر ،نیاز به
افزايش تولید محصوالت کشاورزي همزمان با رشد
جمعیت و همچنین ،برنامههاي توسعهاي کشور در سال-
هاي اخیر ،مصرف بیشتر کودهاي شیمیايی بهويژه
نیتروژنی را بهدنبال داشته است (.)Keshavarz, 2013
کشاورزي متعارف که در آن تمرکز تولید مبتنی بر
افزايش استفاده از نهادههاي شیمیايی مانند انواع
کودهاي شیمیايی است ،نه تنها باعث کاهش کیفیت
منابع آب و خاک و کیفیت محصوالت تولیدي میگردد،
بلکه سالمت مصرفکنندگان محصوالت کشاورزي و از
جمله خود کشاورزان را نیز با خطر مواجه مینمايد
( .)Noguero & Lacombe, 2016; Altieri et al., 2012
در اين نوع کشاورزي ،بیش از  300نوع ترکیب شیمیايی
مصنوعی خطرناک شامل انواع سموم و کودهاي
شیمیايی مورد استفاده قرار میگیرد ( Ghorbani et al.,
 )2008که عالوه بر آلوده کردن آب ،خاک و هوا ،بخشی
وارد گیاهان شده و بهصورت بقاياي سموم در محصوالت
کشاورزي باقی مانده و طی فرايند مصرف ،به بدن انسان
انتقال میيابد که باعث بروز امراض و بیماريهاي
خطرناکی میگردد (Purmozaffar et Mafi et al., 2012
; .)al., 2014مطالعات نشان میدهند ،استفاده بیرويه از
کودهاي شیمیايی عالوه بر آلودگی خاک ،از طريق نفوذ
نیتروژن در آبهاي زيرزمینی سالمت جوامع بشري را به
خطر انداخته و تبعاتی نظیر تغییر اقلیم و کاهش تنوع
زيستی به همراه دارد ( Roberts, ,2008; Sandooghi et
Hatirli et al.,

Sutton Stuart et al., 2014; Ghosh, 2004; al., 2016
; .)et al., 2011طبق گزارشهاي سازمان خوار و بار

جهانی ،بین  30تا  50درصد از تولیدات کشاورزي در
جهان مرهون مصرف انواع کودها میباشد ( Tehrani,
 .)2015در همین راستا و در جهت کاهش آثار زيانبار
زيستمحیطی استفاده بیرويه از سموم و کودهاي
شیمیايی ،استفاده از کودهاي آلی مانند کود سبز در

بخش کشاورزي در اواخر دهه  1960مطرح گرديد
( .)Smale et al., 2015استفاده از کودهاي آلی و
جايگزينی آنها با انواع کودهاي شیمیايی يک موضوع
جهانی است که در آن توجه به جنبههاي زيستمحیطی
فعالیتهاي کشاورزي افزايش میيابد .بهعبارت ديگر،
اين تغییر در شیوه و تکنولوژي تولید حرکت به سمت
کشاورزي پايدار و افزايش تولید از اين مسیر است
(Ghadiyali Tejaskumar & Kayasth Manish, 2012؛
 ،)Conway & Barbier, 2013که نرخ آن در برخی از
کشورهاي در حال توسعه کمتر از کشورهاي توسعه
يافته است ( .)Pingali, 2012استفاده از کودهاي آلی
آلودگی محیطزيست و منابع آب را کاهش میدهد و
عوارض نامطلوبی که در پی مصرف کودهاي شیمیايی
ايجاد میشود را برطرف میکند ( Chang et al., 1998؛
Kavoosi Kalashemi et al., 2016؛ Pourghasem et
 .)al., 2014میزان مصرف سموم در سطح کشورهاي
توسعه يافته تفاوت بسیار چشمگیري با کشورهاي در
حال توسعه دارد ( .)Ghorbani et al., 2008میزان
میانگین رشد سالیانه مصرف کود در نقاط مختلف دنیا
بین سالهاي  2007تا  2012معادل 1/7درصد بوده
است که اين میزان برابر با  15میلیون تن است ( FAO,
 .)2007در ايران ،میزان مصرف کود ساالنه حدود 4/5
میلیون تن است که  87درصد آن را کودهاي اوره-
فسفر تشکیل میدهد و استفاده زياد از اين کودها به-
دلیل داشتن کادمیوم و نیترات بسیار زيانبار است
( .)Malakoti, 2010استان کرمانشاه با دارا بودن حدود
يکمیلیون هکتار اراضی زراعی و باغی ،يکی از قطبهاي
مهم تولید محصوالت کشاورزي در کشور است .سهم
اقتصاد کشاورزي استان 17 /9درصد و سهم صادرات
محصوالت کشاورزي آن حدود  75درصد میباشد.
زراعت استان کرمانشاه با تولید  2900هزار تن محصول،
حدود  4درصد از کل تولید کشور را تأمین میکند .در
شهرستان کرمانشاه سالیانه  10500تن کود شیمیايی
در مزارع گندم استفاده میشود ) . (Anymous, 2013با
توجه به اثرات زيانبار آن بر مؤلفههاي زيستمحیطی،
تالش براي کاهش استفاده از اين نهادههاي شیمیايی
براي کنترل و کاهش آثار زيانبار زيستمحیطی در اين
شهرستان بسیار ضروري مینمايد .برنامهها و طرحهاي
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متنوعی براي کنترل و کاهش اثرات منفی فعالیتهاي
کشاورزي در سراسر دنیا انجام میپذيرد ،که کشاورزان
در اغلب آنها نقش مرکزي و مهمی را ايفا مینمايند .از
اينرو ،آگاهی از رفتار و ترجیحات کشاورزان براي
شرکت در طرحهاي کشاورزي زيستی بسیار حائز اهمیت
است ( .)Benjamin & Blum, 2015اين مطالعه نیز به-
دنبال بررسی رفتار اقتصادي کشاورزان گندمکار
شهرستان کرمانشاه در خصوص تمايل به پرداخت آنان
براي کاهش اثرات منفی زيستمحیطی استفاده از کود-
هاي شیمیايی از طريق برنامههاي مختلف نظیر
جايگزين شدن کودهاي آلی در شهرستان کرمانشاه ،با
استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و در قالب تمايل
به پرداخت میباشد .روش ارزشگذاري مشروط بهمنظور
ارزشگذاري کاالهاي غیر بازاري بهطور مستقیم و با
پرسش از افراد و تشکیل بازار فرضی ارزشهاي مصرفی
مستقیم و غیر مصرفی را با کمک اطالعات میدانی
اندازهگیري مینمايد ( .)Fattahi, 2013در اين روش،
میتوان از طريق ارزشگذاري مشروط حداکثر تمايل به
پرداخت پاسخدهندگان را براي بهبود کیفیت
محیطزيست و حفاظت از منابعطبیعی که در واقع اين
هزينه بهطور غیرمستقیم منعکسکننده ارزش پنهان
منابع میباشد ،را محاسبه نمود ( .)Tao, 2012بنابراين،
تمايل به پرداخت منعکسکننده ترجیح ،بینش،
گرايشها و طرز برخورد افراد در مورد خطرات هست
( .)Terner et al., 2010مطالعات متعددي در ارتباط با
تصمیمگیري و تمايل کشاورزان براي شرکت در برنامه-
هاي کاهش اثرات منفی فعالیتهاي کشاورزي در ابعاد
زيستمحیطی صورت پذيرفته است ،که اغلب بهدنبال
بررسی و تحلیل تمايل به پرداخت و يا تمايل به پذيرش
کشاورزان در مورد تکنولوژي هاي مبتنی بر حفاظت از
محیطزيست و بر اساس رهیافت ارزشگذاري مشروط
میباشند Cardona et al. (2018) .در مطالعه خود به
بررسی داليل پذيرش و میزان تمايل به پرداخت
کشاورزان براي جايگزينی کودهاي آلی بهجاي کودهاي
شیمیايی و کودهاي معدنی در هفت کشور اروپايی با
بهرهگیري از روش ارزشگذاري مشروط پرداختند .نتايج
مطالعه نشان داد که کشاورزان آمادگی الزم براي
جايگزينی کودهاي آلی با کودهاي شیمیايی را دارند و
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تمايل به پرداخت آنها براي کودهاي آلی همانند
کودهاي شیمیايی معادل  65درصد قیمت کودهاي
معدنی برآورد گرديد Zhou et al. (2018) .به بررسی
عوامل موثر بر سازگاري کشاورزان با فناوري کودهاي
آلی مبتنی بر بقاياي گیاهی و برآورد میزان تمايل به
پرداخت کشاورزان براي استفاده از آنها براي کاهش
اثرات منفی زيستمحیطی در کشور چین با بهرهگیري
از مدلهاي الجیت ،پروبیت و روش ارزشگذاري
مشروط پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد که عوامل
اجتماعی و حمايتهاي دولت در قالب بستههاي يارانهاي
بهعنوان يک عامل مهم اقتصادي ،نقش بسیار مهمی در
جايگزينی کودهاي آلی با کودهاي شیمیايی ايفا می-
کنند .متوسط تمايل به پرداخت کشاورزان در اين
مطالعه معادل  44/65يوآن براي هر فرد محاسبه گرديد.
) Adnan et al. (2017در مطالعهاي در کشور مالزي به
بررسی سازگاري و تمايل به پرداخت برنجکاران براي
استفاده از کودهاي آلی پرداخته و استفاده از کودهاي
سبز را بهعنوان تنها راهحل حصول امنیتغذايی در
کشور مالزي معرفی مینمايدAgha Safari & )2015( .
 Ghorbaniدر بررسی خود در زمینه مشارکت مالی
کشاورزان در کاهش اثرات سوء زيستمحیطی با روش
ارزشگذاري مشروط نشان دادند که میزان مشارکت
مالی کشاورزان در طول سناريوهاي مختلف افزايش
میيابد Stuart et al. (2014) .به بررسی و تحلیل رفتار و
فرآيند تصمیمگیري کشاورزان در کاهش مصرف کود
هاي شیمیايی با تاکید بر تغییر اقلیم در میشیگان ايالت
متحده آمريکا پرداخته و نتیجه گرفتند که برنامههاي
آموزشی و يارانههاي دولت در کاهش مصرف کودهاي
شیمیايی و جايگزينی آنها با نهادههاي کشاورزي زيستی
بسیار تاثیرگذار میباشد .Hossini et al. (2010) .منافع
کاهش آلودگی نیترات در آبهاي مصرفی در مزارع
شالیکاري گیالن را با بهرهگیري از روش ارزشگذاري
مشروط ارزيابی نموده و میزان تمايل به پرداخت
کشاورزان را معادل  437855ريال براي در هر هکتار
محاسبه نمودند Patricia et al. (2005) .به بررسی رفتار
کشاورزان در مورد برنامههاي کنترل علفهاي هرز
پرداخته و میزان تمايل به پرداخت کشاورزان براي
کاهش اثرات منفی زيستمحیطی استفده از علفکشها
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را  78/15دالر در هر هکتار محاسبه نمودند)2010( .
 Hossein Zad et al.در تحلیل اقتصادي منافع زيست-
محیطی برنامهاي مديريت تلفیقی آفات در خوزستان ،با
بهرهگیري از روش ارزشگذاري مشروط ،تمايل به
پرداخت کشاورزان جهت کاهش  3سطح خطر ناشی از
مصرف سموم در  5اليه زيستمحیطی محاسبه نمودند.
نتايج نشان داد که کاهش خطر قابل توجهی در اثر
اجراي برنامههاي مديريت تلفیقی آفات( )IPMدر تمامی
کالسهاي زيستمحیطی صورت میپذيرد .منافع
اقتصادي اجراي برنامههاي  IPMاز  9596ريال در
کالس انسان/خطر پايین تا  315364ريال در کالس
انسان/خطر باال به ازاي هر خانوار در سال زراعی متغیر
بود و مجموع منافع اقتصادي زيستمحیطی برنامههاي
 IPMاجرا شده در سال  1387به ازاي هر خانوار ساکن
حدود  1140740ريال برآورد گرديدGhorbani )2010( .
 et al.با بهرهگیري از روش ارزشگذاري مشروط ،تمايل
به پرداخت کشاورزان گندم کار خراسان رضوي براي
برنامهريزي در جهت کاهش آثار منفی علفکشها در
قالب گزينههاي مختلف را مورد بررسی قرار دادند .نتايج
تحقیق نشان داد که متوسط میزان تمايل به پرداخت
کشاورزان براي کاهش آثار منفی علفکشها حدود
 238733/3ريال بر هکتار برآورد گرديد ،که باالتر از
میزان هزينه استفاده از سموم علفکش در سطح مزرعه
بود .در اين مطالعه ،با تغییر گزينههاي کاهش آثار منفی
علفکشها بر مولفههاي مختلف زيستمحیطی ،سطح
تمايل به پرداخت کشاورزان افزايش يافت .در همین
زمینه Garming & Waible (2006) ،به ارزيابی خطرات
زيستی سموم شیمیايی بر سبزيکاران نیکاراگوئه
پرداختند .نتايج مطالعه نشان داد ،کشاورزان حاضر به
پرداخت اضافه مبلغی معادل  28درصد هزينه سموم
هستند Brethour & Weersink (2001) .نیز با محاسبه
تمايل به پرداخت بههمراه ارزيابی ريسک ،منافع محیطی
کاهش مصرف سموم در انتاريو در دوره زمانی -98
 1983را  188دالر به ازاي هر خانوار محاسبه نمودند.
در مطالعات مشابه Kurkalova et al. (2001) ،در آيوا
و ) Davey et al. (2008در کانادا به بررسی تمايل به
پرداخت کشاورزان براي بهکارگیري تکنولوژي شخم
حفاظتی در راستاي کشاورزي پايدار پرداخته اند.

) Danso et al. (2006در غنا تمايل به پرداخت
کشاورزان براي استفاده از کودهاي آلی حاصل از
فاضالب بخش شهري در فعالیتهاي کشاورزي و
مطالعه ) Stallman et al. (2015در آمريکاي شمالی
تمايل به پرداخت کشاورزان براي مشارکت در برنامههاي
کنترل بیولوژيکی آفات بهجاي استفاده از سموم
کشاورزي را بررسی نمودند .نتايج مطالعات Horton et
)،Jiang et al. (2012) ، Tang et al. (2012) ، al. (2003

)، Lohr (1999) ،Owen et al. (1998
)Baydo et al. ، Veldstra et al., (2014) ،(2013
)Aghapour ،Ghorbani et al. (2009) ، (2013
) Sabaghi & Masihi(2014نشان میدهد ،کشاورزان
بهعنوان محور اصلی در اجراي برنامههاي کنترل آثار
منفی زيستمحیطی فعالیتهاي کشاورزي بسته به
عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعی تمايل به پرداخت-
هاي متفاوتی از خود بروز میدهند .بهطوريکه اشاره
گرديد ،در اين مطالعه بهمنظور بررسی رفتار اقتصادي
کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه در مورد برنامه-
هاي کنترل آثار منفی زيستمحیطی کودهاي شیمیايی
از رهیافت بازار فرضی ،به روش ارزشگذاري مشروط و
در قالب بررسی تمايل به پرداخت کشاورزان ،استفاده
گرديده است.
Ghadimi et al.

مواد و روشها
روشهاي متفاوتی براي برآورد تمايل به پرداخت
کشاورزان براي کاهش آثار منفی زيستمحیطی استفاده
از کودهاي شیمیايی شامل روشهاي فرضی و روشهاي
غیر فرضی وجود دارد .در روش غیر فرضی ،محقق سعی
در ايجاد يک بازار کوچک و واقعی براي افراد نمونه دارد.
در اين نوع روشها که گاهی بهصورت مراجعه حضوري
به محل فروش کاالهاي تحت ارزشگذاري صورت می-
پذيرد ،انگیزه محقق ،نزديک شدن به ارزش واقعی است
که افراد حاضر به پرداخت براي کاالي مورد بررسی می-
باشند .)Pearce & Seccombe, 2000( .در روش فرضی،
محقق سعی در ايجاد نوعی بازار فرضی و نه واقعی نموده
و پاسخدهندگان به دلیل عدم مواجه بودن با اطالعات
ملموس و واقعی ،سعی در تصويرسازي ذهنی میکنند
که روش ارزشگذاري مشروط از جمله اين روشها است
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( .)Aghapoor et al., 2014در اين مطالعه ،براي برآورد
تمايل به پرداخت کشاورزان از روش ارزشگذاري
مشروط استفاده گرديد ،که يکی از روشهاي مهم و
پرکاربرد در اندازهگیري تمايل به پرداخت است
(Bonilla, 2010؛  .) Jones et al., 2007براي استفاده از
اين روش نه تنها به نظريههاي اقتصادي نیاز است؛ بلکه
به چندين نظام و قواعد ديگر در زمینه جامعهشناسی،
روانشناسی ،آمار و نظرسنجی نیز نیاز میباشد .سه روش
براي محاسبه مقدار تمايل به پرداخت وجود دارد .روش
نخست ،موسوم به میانگین تمايل به پرداخت است که از
آن براي محاسبه مقدار انتظاري تمايل به پرداخت به
وسیله انتگرالگیري عددي معادله ( )1در محدوده صفر
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تا بینهايت استفاده میشود .روش دوم ،موسوم به
میانگین تمايل به پرداخت کل است که براي محاسبه
مقدار انتظاري تمايل به پرداخت بهوسیله انتگرالگیري
عددي در محدوده ∞ -تا ∞ +بهکار میرود و روش سوم،
موسوم به میانگین تمايل به پرداخت قسمتی است و از
آن براي محاسبه مقدار انتظاري تمايل به پرداخت به-
وسیله انتگرالگیري عددي در محدوده صفر تا پیشنهاد
بیشینه ( )Aاستفاده میشود .از بین اين روشها ،روش
سوم بهتر است ،زيرا اين روش ثبات و سازگاري
محدوديتها با تئوري ،کارايی آماري و توانايی جمع شدن
را حفظ میکند .بنابراين ،متوسط که از رابطه زير بهدست
میآيد (.)Amir Nezhad, 2006

()1
()2
که) E(WTPمقدار انتظاري تمايل به پرداخت و α
عرض از مبدأ تعديل شده میباشد که بهوسیله جمله
اجتماعی -اقتصادي به جمله عرض از مبدأ اصلی ()α
اضافه شده است .در اين رابطه  αعرض از مبدأ مدلn ،
تعداد کل مشاهدات Xi ،متغیرهاي توضیحی مدل ،و β j
پارامترهاي مورد برآورد مدل میباشد.
در اين مطالعه ،براي بررسی عوامل مؤثر بر تمايل به
پرداخت کشاورزان از روش اقتصادسنجی الجیت
استفاده شد .در رابطه ( Xi )3متغیرهاي توضیحی الگو
و  Yتمايل به پرداخت مصرفکننده باشد که شامل دو
گروه Y=1اگر مصرفکننده تمايل به پرداخت پول بیشتر
داشته باشد و  Y=0اگر مصرفکننده تمايل به پرداخت
پول بیشتر نداشته باشد ،است ،در چنین الگوهايی که در
آن  Yبه دو گروه تقسیم میشود از مدل الجیت استفاده
میشود.
()3

که در آن  Piاحتمال تمايل به پرداخت مصرفکننده
iام F ،رابطه تابعی Zi ،شاخص واکنش مصرف کنندگان،
 e ،پايه لگاريتم طبیعی که در آن = α + Σnj=1 β jX ij

Ziاست .در مدل الجیت ( Ziشاخص واکنش) يک متغیر
تصادفی است که احتمال وقوع متغیر وابسته را پیش-
بینی میکند .معادله باال تحت عنوان تابع توزيع تجمعی
لوجستیک معروف شده است .مالحظه میشود  piنه تنها
بر حسب  Xبلکه بر حسب  βها نیز غیر خطی است )
.)Abrishami, 2008
()4
میتوان رابطه مذکور را بهصورت رابطه زير که درآن
رابطه خطی بر حسب پارامترها وجود دارد ،تبديل نمود.
اگر  Piيعنی احتمال داشتن تمايل به پرداخت پول بیشتر
بهوسیله رابطه ( )4بیان شده است ،در اين صورت ()1-Pi
که احتمال عدم تمايل به پرداخت پول بیشتر است ،به-
صورت زير است:
()5
با در نظر گرفتن معادله ( )4و ( )5میتوان نتیجه
گرفت:
()6

() 6
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نسبت احتمال حادثه مورد نظر

بر آلترناتیو آن است که در اينجا بیانگر میزان برتري
احتمال وقوع تمايل به پرداخت به عدم تمايل به پرداخت
است .چنانچه از رابطه ( )6لگاريتم طبیعی گرفته شود،
نتیجه زير بهدست میآيد:
()7

دادههاي موردنیاز اين روش معموالً از طريق
پرسشنامه جمعآوري میشوند .از پیشنیازهاي هر
مطالعه ارزشگذاري مشروط ،انتخاب ابزار مناسب
جمعآوري دادهها است .در میان روشهاي جمعآوري
دادههاي پرسشنامه ،بهطورمعمول مصاحبه حضوري
نسبت به روشهاي ديگر ارجحیت دارد ( ، 1989
Mitchell & Carson؛  .) Carson et al., 1996در اين
پژوهش ،براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه
داراي سه بخش شامل  7گويه در مورد ويژگیهاي
فردي و حرفهاي پاسخگويان 14 ،گويه جهت بررسی
میزان آگاهی و اطالعات کشاورزان از میزان خطرات
کودهاي شیمیايی و  20گويه مربوط به تمايل کشاورزان
به پرداخت براي کاهش مخاطرات کودهاي شیمیايی
استفاده گرديد .در طراحی سؤاالت بخش ارزشگذاري و
براي بهدست آوردن تمايل به پرداخت کشاورزان از
روش بازي قیمت مزايدهاي استفاده گرديد .به اين
صورت که يک قیمت پايین بهعنوان قیمت پايه در ابتدا
اعالم گرديد و سپس ،از کشاورزان پرسش شد که اين
قیمت باالترين حد تمايل آنها به پرداخت است يا خیر.
درصورت جواب بله ،قیمت اعالمی معیار عمل قرار
گرفت و درصورت جواب خیر ،فرايند ادامه يافت تا
باالترين قیمت عنوانشده ثبت گردد و در صورتیکه
کشاورزان هیچگونه تمايلی به پرداخت نداشتند ،براي
آنها تمايل به پرداخت صفر در نظر گرفته شد .به-
منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران 1استفاده
گرديد (رابطه .) 8

1 .Cochran orkut

()8

Nt2s2
n
Nd2  t 2s2

که در آن N ،اندازه جامعه آماري مورد مطالعه
(تعداد کل کشاورزان گندم گار شهرستان
کرمانشاه) t ،ضريب اطمینان قابل قبول با فرض
نرمال بودن توزيع  s2 ،واريانس برآورد در جامعهd ،
دقت احتمالی مطلوب (دقت نمونه گیري) و  nحجم
نمونه میباشند و دقت نمونه گیري نیز به روش زير
به دست میآيد:
m

t.s

d

()9
2
میانگین جامعه است .در اين روش حجم  mکه در آن
نمونه براساس متغیر هاي اشاره شده  245تعیین گرديد،
و اطالعات و دادههاي مورد نیاز از طريق پرسشنامه
جمعآوري شد .روايی پرسشنامه ،توسط  20نفر از
تعیین اساتید و کارشناسان مورد تايید قرار گرفت و براي
کرونباخ استفاده گرديد پرسشنامه از ضريب آلفاي پايايی
که در اين مطالعه 0/838برآورد گرديد.
نتایج و بحث
براي بررسی و تحلیل تمايل به پرداخت کشاورزان
بهمنظور کاهش آثار منفی زيستمحیطی استفاده از
کودهاي شیمیايی و عوامل موثر بر آن ،در اين مطالعه از
دو گروه آمارههاي توصیفی و استنباطی استفاده گرديد.
بررسی آماري نشان داد ،میانگین سنی کشاورزان مورد
مطالعه  49سال بود 28/2 ،درصد بیسواد و  71/8درصد
داراي سواد در سطوح مختلف بودند .بررسی نوع مالکیت
نشان داد که  11درصد کشاورزان مورد بررسی در زمین
اجارهاي 84 ،درصد در زمین ملکی و  5درصد در
زمینهاي ملکی -اجارهاي مشغول کشت بودند .میانگین
سطح زير کشت گندم ديم در میان کشاورزان مورد
مطالعه  5/6هکتار و میانگین کشت گندم آبی در 4/7
هکتار محاسبه گرديد و از میان کشاورزان داراي کشت
آبی 61 ،درصد بهصورت سنتی آبیاري و  39درصد از
شیوههاي نوين آبیاري بهره میبرند .بررسی ديدگاه
کشاورزان در مورد آثار استفاده از کودهاي شیمیايی در
فعالیتهاي کشاورزي نشان داد ،اين افراد ديدگاههاي
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متفاوتی دارند (جدول .)1از نظر  89درصد اين
کشاورزان استفاده از کودهاي شیمیايی اثرات منفی زياد
و خیلی زياد بر منابع خاک دارد .آمارها نشان میدهد،
کشاورزان آگاهی الزم از تاثیر منفی افزايش مصرف
کودهاي شمیايی بر محیطزيست و سالمت انسانها را
دارند و به ترتیب  80/8و  80/4درصد از نمونه مورد
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بررسی کشاورزان تاثیر زياد و خیلی زياد استفاده از کود
شیمیايی را تايید نمودند .بیشترين عدم آگاهی
کشاورزان در ارتباط با تاثیر زيستمحیطی کودهاي
شیمیايی نیز به ترتیب با  31/8و  21/6درصد مربوط به
تاثیر کودهاي شیمیايی بر سرطانزايی انسانها و حیات
حشرات مفید عنوان شده است.

جدول -1توزيع فراوانی ديدگاه کشاورزان نسبت به تأثیرات منفی کودهاي شیمیايی(درصد)
گويه
تأثیر منفی کود شیمیايیبر خاک
تأثیر منفی کود شیمیايیبر آبهاي زيرزمینی
تأثیر منفی کود شیمیايیبر سالمت انسان
تأثیر منفی کود شیمیايیبر تهديد حشرات مفید
تأثیر منفی کود شیمیايیبر ايجاد سرطان
تأثیر منفی کود شیمیايی بر کل محیطزيست

عدم آگاهی

کم

خیلی کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

3/3
0/8
14/3
28/6
31/8
7/3

0
10
0
0
0
0

0
14/5
0
0
0
0

7/8
51
5/3
26/1
13/5
11/8

41
10
36/4
15
12/7
32/8

48
13/7
44
30/3
42/7
48
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در اين مطالعه ،ديدگاه کشاورزان در مورد
راهکارهاي کاهش آثار منفی زيستمحیطی فعالیتهاي
کشاورزي مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)2از میان
راهحلهاي مختلفی که براي کاهش اثرات منفی کود
شیمیايی در اختیار کشاورزان قرار گرفت ،درصد بااليی
از کشاورزان ( 95درصد) استفاده از کودهاي حیوانی و
جايگزينی آنها با کودهاي شیمیايی را بهترين و شايد
سهلترين راهکار براي کاهش آثار منفی کودهاي
شیمیايی عنوان نمودند.
جدول-2توزيع فراوانی پیشنهادهاي کشاورزان براي کاهش
اثرات منفی کودهاي شیمیايی
پیشنهاد کشاورزان براي کاهش اثرات منفی
کودهاي شیمیايی

فراوانی

درصد
فراوانی

حذف کودهاي شیمیايی و بدون جايگزين
استفاده از کود حیوانی بعنوان جايگزين
استفاده از ساير کودهاي آلی به عنوان
جايگزين
کاربرد ترکیبی کودهاي آلی و شیمیايی
جمع

12
233
0
0

4/9
95/1
0
0

245

100
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درصد بااليی از کشاورزان در مورد مضرات استفاده از
کودهاي شیمیايی و منافع جايگزينی کودهاي آلی به-
جاي کودهاي شیمیايی نظرات موافق را مطرح نمودند
(جدول .)3مجموعهاي از ويژگیهاي محصوالت عاري از
کود شیمیايی بهصورت گويههاي مختلف از سوي
کشاورزان مورد ارزيابی قرارگرفت 88/2 .درصد از
کشاورزان مورد مطالعه موافق اين موضوع بودند که
کاربرد کودهاي آلی جايگزين باعث تولید محصوالت
سالمتر میشود 61/6 .درصد نیز معتقدند که بهکارگیري
کودهاي آلی نظیر کودهاي حیوانی ،کمپوست و غیره
حتی کیفیت محصوالت تولیدي از نظر طعم و مزه را نیز
بهبود میبخشند .بر اساس نتايج تحقیق 61/8 ،درصد
بیان نمودند که عدم استفاده از کودهاي شیمیايی و
تولید محصوالت سالم ،سبب افزايش قیمت محصوالت
کشاورزي در بازار و افزايش درآمدزايی کشاورزان می-
گردد .بهعبارت ديگر ،پاسخگويان معتقدند که مصرف-
کنندگان محصوالت سالم نسبت به محصوالت کشاورزي
متعارف که در تولید آنها از کودهاي شیمیايی استفاده
میگردد ،تمايل به پرداخت قیمتهاي باالتري دارند .هر
چند که کاهش استفاده از کودهاي شیمیايی و عدم
جايگزينی آنها با کودهاي آلی میتواند باعث کاهش
عملکرد در سطح محصوالت کشاورزي نیز گردد.
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جدول -3توزيع درصد فراوانی درجه موافقت و مخالفت کشاورزان براي جايگزينی کودهاي آلی بهجاي کودهاي شیمیايی(درصد)
گويه
آماره

کاربرد کودهاي آلی جايگزين باعث تولید محصوالت سالمتر میشود.
کاربرد کودهاي جايگزين باعث تولید محصوالتی با طعم بهتر میشود.
تولید محصوالت عاري از کود شیمیايی گرانتر از انواع متداول است.
کودهاي شیمیايی باعث کاهش کیفیت مواد غذايی میشود.
کودهاي شیمیايی به انواع حیوانات (پرندگان و گونههاي آبی)آسیب میرساند.

کامال
مخالف

تا حدود
مخالف

نظري
ندارم

تا حدودي
موافق

ال
کام ً
موافق

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11/8
38/4
39/2
47/3
34/7

37
40/3
22/5
21/7
35

51/2
21/3
38/3
31
30/3

ماخذ :يافته هاي تحقیق

در طراحی سؤاالت براي بهدست آوردن تمايل به
پرداخت کشاورزان از تکنیک بازي قیمت مزايدهاي
استفاده گرديد .در اين مطالعه 22 ،درصد از کشاورزان
تمايل به پرداخت خود را صفر اعالم کردند؛ بدين معنی
که هیچگونه تمايلی به پرداخت براي کاهش آثار منفی
زيستمحیطی کودهاي شیمیايی و جايگزينی آنها از
طريق کودهاي آلی نداشتند .از مجموع  245کشاورز
مورد مطالعه78 ،درصد حاضر به پرداخت مبلغی اضافه
بر مبلغ هزينه شده براي کودهاي شیمیايی بودند تا از
کودهاي جايگزين شامل انواع کودهاي آلی استفاده کنند
و با پرداخت اين مبلغ اضافه بتوانند از میزان آسیبهاي
مصرف کودهاي شیمیايی در فعالیتهاي کشاورزي بر
محیطزيست و سالمت انسان بکاهند .از میان 191
کشاورزي که تمايل به پرداخت خود را مثبت اعالم کرده
بودند 13/9 ،درصد از حاضر به پرداخت  500ريال(به

ازاي هر کیلو) بیشتر از مبلغ هزينه شده براي کودهاي
شیمیايی بودند .همچنین 5/3 ،در صد از کشاورزان مبلغ
 1000ريال را بهعنوان حداکثر تمايل به پرداخت (مبلغ
بیشتر نسبت به قیمت کودهاي شیمیايی) خود براي
جايگزينی کودهاي شیمیايی با کودهاي آلی عنوان
نمودند و  6/9درصد از کشاورزان مبلغ  1500ريال و
تنها  2/4درصد از آنها حاضر به پرداخت  5000ريال
بیشتر از هزينه کودهاي شیمیايی براي کاهش آثار منفی
زيستمحیطی ناشی از مصرف کودهاي شیمیايی می-
باشند (جدول  .)4بر اساس اين نتايج میانگین تمايل به
پرداخت مبلغی اضافی کشاورزان موردمطالعه (به ازاي
هر کیلو کود) 1585 ،ريال و کمینه و بیشینه تمايل به
پرداخت کشاورزان صفر تا  5000ريال به ازاي هر کیلو
کود محاسبه گرديد.

جدول-4توزيع فراوانی تمايل به پرداخت کشاورزان
تمايل به پرداخت پیشنهادي
(تومان به ازاي هر کیلو کود)
0
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فراوانی
54
34
13
17
75
4
24
2
16
6

درصد فراوانی
22
13/9
5/3
6/9
30/6
1/6
9/8
8
6/5
2/4

درصد تراکمی
22
35/9
41/2
48/2
78/8
80/4
90/2
91
97/6
100
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و نگرش کلی کشاورزان نسبت خطرات استفاده از کود
شیمیايی است .نتايج برآورد ضرايب متغیرهاي مدل
الجیت ،سطوح معنیداري آماري آنها و تأثیرگذاري اين
متغیر وابسته براي تعیین میزان تمايل کشاورزان به
پرداخت در جدول( )5اشاره شده است.

براي بررسی عوامل موثر بر تمايل به پرداخت
کشاورزان از الگوي الجیت استفاده گرديد .در اين الگو،
متغیر وابسته تمايل به پرداخت کشاورزان جهت کاهش
اثرات منفی کودهاي شیمیايی و متغیرهاي توضیحی
شامل سن کشاورزان ،سطح تحصیالت ،سطح زير کشت

جدول-5نتايج برآورد مدل رگرسیونی الجیت براي تمايل کشاورزان به پرداخت
متغیرهاي توضیحی

ضرايب برآورد شده

Tآماره

کشش در
میانگین

کشش کل وزنی

اثر نهايی

(سن)

0/017

0/768

0/055

0/089

1/41
-0/344
0/342

3/783
-0/501
5/384

0/234
-0/042
0/305

0/207
0/06
0/342

/00104
0
0/0856
-0/0207
0/0207

-5/88

-2/456

-0/38

-0/52

-

(تحصیالت)
(مالکیت زمین)
(نگرش کلی کشاورزان
نسبت به خطرات استفاده از
کود شیمیايی)
(عرض از مبدأ)

Percent of right prediction :90 %

McFaddenR20.56

Likelihood Ratio Test :144.729

ماخذ :يافته هاي تحقیق

براي بررسی معنیداري کلی رگرسیون برآوردي از
آماره نسبت درست نمايی ( )LRاستفاده گرديد .مقدار
اين آماره در درجه آزادي 4برابر با  144/7است و از آنجا
که مقدار مذکور باالتر از مقدار ارزش احتمال ارايهشده
( )P-valueبراي اين آزمون است؛ لذا ،کل الگوي
برآوردي از لحاظ آماري در سطح  1درصد معنیدار
میباشد .درصد پیشبینی صحیح مدل برآورد شده نیز
بیش از 90درصد است که عدد مطلوبی را نشان میدهد.
بنابراين ،مدل برآورد شده توانسته است درصد قابل
قبولی از مقادير وابسته را با توجه به متغیرهاي توضیحی
پیشبینی نمايد .همانطور که در جدول ( )5نشان داده
شده است ،ضرايب برآورد شده براي متغیرهاي توضیحی
تحصیالت و نگرش کلی کشاورزان نسبت به خطرات
استفاده از کود شیمیايی در سطح پنج درصد از لحاظ
آماري معنیدار میباشند .اين متغیرها داراي اثر مثبت
بر تمايل به پرداخت کشاورزان گندم کار شهرستان
کرمانشاه میباشند .اما متغیرهاي سن و مالکیت زمین از
لحاظ آماري معنیدار نبوده است .با توجه به نتايج
تحقیق ،ضريب تحصیالت از نظر آماري معنیدار شده

است و عالمت مثبت آن نشان میدهد که هر چه سطح
تحصیالت افراد بیشتر باشد ،احتمال پذيرش مبلغ
پیشنهادي توسط آنها بیشتر خواهد بود .در الگوي
الجیت ،ضرايب برآورد شده اولیه فقط عاليم تأثیر
متغیرهاي توضیحی را روي احتمال پذيرش متغیر
وابسته نشان میدهند؛ ولی تفسیر مقداري ندارند .بلکه
کششها و اثرات نهايی هستند که مورد تفسیر قرار
میگیرند .از آنجا که کششها توابعی غیرخطی از مقادير
مشاهدات میباشند ،هیچ تضمینی وجود ندارد که تابع
الجیت از میانگین نمونهها عبور نمايد .بدين لحاظ
محدوديتی در استفاده از کشش در میانگین وجود دارد.
وزن مورد استفاده براي محاسبه اين میانگین وزنی
احتمال پیشبینیشده براي هر مشاهده است .اين نوع
کشش که کشش کل وزن دادهشده نامیده میشود ،در
تفسیر نتايج اين تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است.
کشش کل وزنی مربوط به متغیر تعداد سالهاي تحصیل
که برابر  0/207است نشان میدهد که با ثابت بودن
ساير عوامل افزايش يکدرصدي در سطح تحصیالت،
احتمال تمايل به پرداخت در افراد را  0/207درصد
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افزايش میدهد که دلیل آن آگاهی بیشتر اين افراد از
خطرات زيستمحیطی افزايش استفاده از کودهاي
شیمیايی است که اين مساله از نتايج افزايش سطح
تحصیالت و آگاهی است .ضريب متغیر نگرش کلی
کشاورزان نسبت به خطرات استفاده از کودشیمیايی،
معنیدار شده است و عالمت مثبت آن نشان میدهد
افرادي که از نگرش صحیح و آگاهی بیشتري نسبت به
خطرات استفاده از کود شیمیايی دارند ،احتمال پذيرش
مبلغ پیشنهادي و در نتیجه ،تمايل به پرداخت بیشتري
خواهند داشت .مقدار کشش مورد بررسی براي اين
متغیر برابر با  0/34است .در تفسیر اين مقدار بايد گفت
با افزايش يک درصد اين متغیر احتمال پذيرش تمايل به
پرداخت در افراد  0/34درصد افزايش میيابد .اثر نهايی
مربوط به دو متغیر مستقل تحصیالت و نگرش کلی
کشاورزان نسبت به خطرات استفاده از کود شیمیايی به
ترتیب برابر  0/085و  0/02است .بهبیانديگر ،با افزايش
میزان متغیرهاي مذکور احتمال پذيرش تمايل به
پرداخت توسط افراد به ترتیب  0/085و  0/02درصد
افزايش میيابد.
بر اساس يافتههاي حاصل از رگرسیون الجیت،
تأثیر متغیر مالکیت زمینبر تمايل به پرداخت معنیدار
نیست .بهعبارتديگر ،نوع مالکیت تأثیر معنیداري بر
تمايل به پرداخت کشاورزان براي کاهش آثار منفی
استفاده از کودهاي شیمیايی ندارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در ايران با وجود افزايش اثرات سوء محیطزيستی
کشاورزي ،مطالعات اندکی در اين زمینه صورت گرفته
است که شايد يکی از داليل اصلی آن ،عدم آشنايی با
روشهاي مناسب ارزيابی محیطزيستی کشاورزي است.
در اين مطالعه ،تمايل به پرداخت کشاورزان در کاهش
آثار منفی زيستمحیطی کودهاي شیمیايی با استفاده از
رهیافت ارزشگذاري مشروط و مدل الجیت بررسی شد.
دادههاي تحقیق بهصورت پیمايشی و از طريق ابزار
پرسشنامه از میان  245نفر از کشاورزان گندم کار
شهرستان کرمانشاه در سال  1395جمعآوري گرديد.
نتايج نشان داد ،اغلب کشاورزان مورد مطالعه نسبت به
اثرات زيستمحیطی کودهاي شیمیايی آگاهی داشته و
تمايل به پرداخت مثبت برآورد گرديد که با نتايج

مطالعات )Adnan et al. ،Zhou et al. (2018
) Ghorbani et al. )2010( ، (2017و ()2010
 Hossein Zadeh et al.سازگاري دارد .اين مسئله ضمن

اينکه بیانگر ديدگاه و اطالعات باالي کشاورزان نسبت به
زيانهاي زيستمحیطی استفاده از کودهاي شیمیايی در
فعالیتهاي کشاورزي است ،میتواند زمینه الزم براي
کاهش مصرف کودهاي شیمیايی را با برنامهها و
سیاستهاي مناسب ازجمله حذف يارانههاي کودهاي
شیمیايی فراهم سازد .در اين مطالعه ،میانگین تمايل به
پرداخت کشاورزان موردمطالعه (به ازاي هر کیلو کود)،
 1585ريال برآورد گرديد .نتايج آماري رگرسیون
لجستیک نشان میدهد که ضريب برآورد شده براي
متغیر توضیحی تحصیالت در سطح پنج درصد از لحاظ
آماري معنیدار میباشند که مطابق با مطالعات
(Kavoosi Kelashme et ،Ghorbani et al. )2010
) al. (2014است .متغیر سن در مدل الجیت از لحاظ

نتايج

مطالعه

آماري معنیدار نبوده است که با
) Sandoghi et al. (2016و (Ghorbani et )2010
 al.سازگار است .بر اساس يافتههاي حاصل از رگرسیون
الجیت ،تأثیر متغیر مالکیت زمین بر تمايل به پرداخت
معنیدار نمیباشد .بهعبارتديگر ،نوع مالکیت تأثیر
معنیداري بر تمايل به پرداخت کشاورزان براي کاهش
آثار منفی استفاده از کودهاي شیمیايی ندارد .با توجه به
تأثیر معنی دار متغیر میزان تحصیالت کشاورزان بر
میزان تمايل کشاورزان به پرداخت آنها براي کاهش
اثرات منفی کودهاي شیمیايی ،پیشنهاد میشود
آگاهیهاي الزم در ارتباط با کودهاي شیمیايی و میزان
مخاطرات آنها بر محیطزيست و سالمت انسانها از
طريق نظام ترويج کشاورزي ايجاد شود .ضمن اينکه
برگزاري کالسهاي آموزشی میتوان آثار بسیار مثبت و
تأثیرگذاري در باال بردن مهارت و اطالعات کشاورزان
نسبت به نحوه و میزان کوددهی ايفا کند .با توجه به
تمايل به پرداخت کشاورزان براي جايگزين نمودن
کودهاي آلی با کودهاي شیمیايی ،واحدهاي تولید
کننده انواع کودها میتوانند در قیمتگذاري انواع کود-
هاي آلی ،آنرا در برنامهريزيها مورد استفاده قرار دهند.
بر اساس نتايج تحقیق ،بیشترين آگاهی کشاورزان در
مورد آثار منفی کودهاي شیمیايی بر سالمت انسان و
منابع خاک عنوان گرديد و کمترين آگاهی مربوط به
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.تواند پیامدهاي غیر قابل جبرانی بههمراه داشته باشد
 برگزاري دورههاي مختلف آموزشی در مورد اين آثار،لذا
.زيانبار پیشنهاد میگردد

 آبهاي،آثار کودهاي شیمیايی بر حشرات مفید
زيرزمینی و سرطانزا بودن باقیمانده کودهاي شیمیايی
در محصوالت کشاورزي است که يکی از داليل آن عدم
-شناخت کافی کشاورزان از اين آثار زيانبار است که می
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