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 .1استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان
 .2استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -22/2/11 :تاریخ تصویب)22/1/22 :

چکیده
بهعلت شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ،استفاده از پسابها و آبهای برگشتی در مصارف مختلف و
بهویژه در مصارف زراعی مورد پذیرش همگانی نیست و با مقاومتهای اجتماعی همراه است .در این
مطالعه ،تالش میشود چند محصول در سطوح مختلف مصرف از دیدگاه مصرفکنندگان ساکن تهران با
استفاده از مفهوم تمایل به مصرف ارزیابی شود .دادههای تحقیق در سال  1321و از طریق نمونهگیری
تصادفی در شهرهای تهران ،ورامین و ری بهدست آمد .نتایج نشان داد با افزایش اعتماد مصرفکنندگان به
فرایند تصفیة فاضالب ،استفاده از کلمة آب بازیافتی به جای فاضالب ،ارائة اطالعات و کاهش نگرانیهای
سالمتی ،تمایل به مصرف محصوالت کشاورزی تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده افزایش مییابد.
همچنین ،نتایج نشان داد مصرفکنندگان مایلاند برای محصوالت گوجهفرنگی ،سبزیجات برگی ،نان و
گوشت بهدستآمده از فاضالب تصفیهشده بهترتیب  15/21 ،62/6 ،56/4و  17/11درصد قیمت محصوالت
مشابه بهدستآمده از آب سالم را بپردازند.
واژههای کلیدی :پذیرش اجتماعی ،تمایل به مصرف ،جنوب تهران ،فاضالب تصفیهشده.
مقدمه
کمبود آب در مناطق خشک و نیمهخشک کشور موجب توجه
به جایگزینی منابع جدید و مطمئن آب برای استفاده در بخش
کشاورزی شد .در این راستا ،میتوان به پسابهای شهری و
روستایی ،کشاورزی و صنعتی بهعنوان منبع بالقوة آب مصرفی
توجه کرد .از آنجاکه بیشترین حجم منابع آب دنیا در بخش
کشاورزی مصرف میشود ،تخصیص منابع اولیة آب برای شرب
جوامع بشری و استفاده از فاضالب تصفیهشده در بخش
کشاورزی اجتنابناپذیر است ،زیرا فاضالب شهری با جمعیت
یک میلیون نفر ،توانایی آبیاری حدود  0011-0011هکتار
زمین کشاورزی را دارد ( .)WHO, 2006a & 2006bکاربرد
* نویسندة مسئول:

فاضالب تصفیهشده در کشورهای مختلف جهان از دیرباز رواج
داشت .حدود  91میلیون هکتار زمین زراعی در جهان با
استفاده از فاضالب آبیاری میشود و حداقل  01درصد از
جمعیت جهان محصوالت آبیاریشده توسط فاضالب را مصرف
میکنند (.)WHO, 2006a & 2006b
کمبود منابع آب موجب شد از  09میلیون هکتار اراضی
مستعد کشور تنها  00/0میلیون هکتار آن در چرخة کشت قرار
گیرد ،که تنها  0/9میلیون هکتار آن زیر کشت آبی است و تنها
 0/0میلیون هکتار آن از امکانات آبی تقریباً کافی دارد ( Salimi
 .)et al., 2009پیشبینی میشود در سال  0011بیش از 01
میلیارد متر مکعب آب در سال به بخش شرب اختصاص یابد.

تلفن12001005090 :

Email: sasouli@ut.ac.ir

2

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،64شماره  ،1بهار 1936

با فرض ضریب تبدیل  51درصد آب به فاضالب ،حدود 5
میلیارد متر مکعب آب در سال قابل بازچرخانی است که
میتواند بهطور مستقیم ظرفیت تأمین آب کشاورزی را افزایش
دهد (.)Ganhian & Nehmati, 2009
جنوب استان تهران داراى  50هزار هکتار اراضى کشاورزى
است که بیش از  01هزار هکتار آن زیر کشت است و بخشی
از این اراضی با فاضالب خام آبیارى میشود ( Tehran
 51 .)governor general, 2012درصد فاضالبی که به جنوب
تهران روانه میشود خانگى و غیر صنعتى است که همراه با
آبهاى سالم رودخانههاى ارتفاعات پایتخت وارد منطقة جنوب
میشود .با وجود این ،فاضالب صنعتى نقش بسیار زیادى در
آلودهکردن آبهاى جنوب تهران دارد .میزان سرب موجود در
آبهاى سطحى و فاضالبى که وارد جنوب استان تهران میشود
تا  011برابر استانداردهاى معمولى میرسد ( Water
.)Infrastructure of Tehran, 2012
نتایج مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران
نشان میدهد در یک دورة زمانی سی ساله ،مجموع آورد
سرشاخههای شمالی مسیلهای آب شهر تهران معادل 000
میلیون متر مکعب در سال بود که این رقم در انتهای شهر و
در ابتدای اراضی کشاورزی جنوب تهران به  059میلیون متر
مکعب در سال افزایش مییابد و پس از بهرهبرداری از آن در
اراضی کشاورزی ،جریانی معادل  021میلیون متر مکعب از
ایستگاه شریفآباد خارج میشود؛ بهعبارت دیگر ،حدود سه
چهارم از آبهای سطحی منتهی به جنوب تهران حاصل از
مصرف آب در تهران است و حجمی معادل  009/0میلیون متر
مکعب در سال از روانابهای سطحی توسط کشاورزان جنوب
تهران بهرهبرداری میشود ( Moshaver yekom engineering
.)corporation, 2010
سازمان حفاظت محیط زیست در سال  ،0000سه مسیل
اصلی شهر تهران شامل سرخهحصار ،عمادآورد و کن را آزمایش
کرد .یافتهها بیانگر وجود بیشترین غلظت آالیندهها در جنوب
شرقی تهران (شهرستان ورامین) و جنوب شرقی شهر ری بود.
ناحیة بین شهر ری و ورامین در معرض انواع آالیندههاست که
دلیل آن همگراشدن مسیلها در این منطقه است .این مسئله
موجب حمل و انتقال تمام آالیندههای تهران به این ناحیه میشود.
دشت ورامین به سبب نزدیکی به تهران جایگاه ویژهای در
بخش کشاورزی دارد .منابع آب سطحی  01درصد سهم آب
کشاورزی این دشت را تأمین میکند .تکیة کشاورزان این منطقه
به آبهای زیرزمینی به افت سطح آب زیرزمینی منجر شد.

بررسیهای نشان میدهد افت سالیانة مخزن آبی موجود در
دشت ورامین  000/59میلیون متر مکعب است ( Heidarian,
 .)2009در شهرستان ری 0111 ،هکتار از اراضی کشاورزی بدون
شبکة آبیاری است و از منابعی مانند فاضالب تصفیهنشده برای
آبیاری محصوالت کشاورزی بهرهمند میشوند ( Tehran
 .)governor general, 2012همچنین ،حدود  001هکتار از
اراضی زراعی و سبزیکاریهای شهر ری با آب فاضالب نهر
فیروزآباد آبیاری میشود که مهمترین کانال فاضالب بر تهران
است ( .)Water Infrastructure of Tehran, 2012شرایط
جغرافیایی منطقه سبب شد مسئلة کمآبی همواره از دغدغههای
اصلی کشاورزان منطقه باشد .در سالهای اخیر ،بهعلت
سیاستها و پروژههای عمرانی ،منابع آب کشاورزی در منطقه به
شدت تأثیر پذیرفت و تعداد زیادی از چاهها و قناتها خشک
شدند و این مسئله مزید بر علت کاربرد فاضالب در بخش
کشاورزی این منطقه شد .کیفیت منفی آب آبیاری میتواند آثار
جانبی بدی بر کیفیت خاک ،محصوالت زراعی ،بهداشت و
سالمت عمومی و کاهش قابلیت فروش و پذیرش عمومی
محصوالت زراعی داشته باشد .مهمترین اثر اجتماعی استفاده از
پسابها و آبهای برگشتی ،اثر سوء روحی و روانی است .شرایط
اجتماعی و فرهنگی کشور به گونهای است که استفاده از این
منابع مورد پذیرش همگانی نیست و بهویژه در مصارف زراعی با
مقاومتهای اجتماعی همراه است و اینگونه محصوالت زراعی
از سوی مصرفکنندگان پذیرفته نیست .هدف این مطالعه برآورد
میزان پذیرش اجتماعی کاربرد فاضالب تصفیهشده در آبیاری
محصوالت زراعی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به مصرف و
تمایل به پرداخت اینگونه محصوالت است؛ بنابراین جنوب
استان تهران شامل شهرستانهای ورامین و ری بهعنوان یکی از
مناطق آلودگی آب آبیاری در کشور مطالعه شد.
مواد و روشها
تمایل به استفاده ( )WTU: Willingness to Useپیشفرض
تمایل به پرداخت ( )WTP: Willingness to Payاست ،زیرا تا
زمانیکه مصرفکنندگان تمایلی به استفاده از محصوالت تحت
آبیاری با فاضالب تصفیهشده را نداشته باشند ،مبادلهای در
بازار صورت نمیگیرد و به این دلیل تمایل به پرداخت که
نمایشی از تابع تقاضاست ایجاد نمیشود .از طریق مفهوم تمایل
به استفاده میتوان جذابیت کاالی مورد بررسی را از دیدگاه
مصرفکننده نشان داد(2010) Birol ،(2009) Dolnicar et al..
(2007) Hurlimann et ،(2009) Hurlimann et al. ،et al.

ساسولی و همکاران :بررسی پذیرش اجتماعی محصوالت تحت آبیاری با فاضالب...
(2005) ،(2007) Menegaki et al.،(2009) Kotchen et al. ،al.
(2009) Saz-Salazar et ،(2004) Po et al.،Nancarrow et al.

 (2005) Tsagarakis et al. ،al.با استفاده از مفهوم تمایل به
مصرف به بررسی ترجیحات مصرفکنندگان نسبت به استفاده
از فاضالب تصفیهشده در مصارف مختلف پرداختند.
تمایل به استفادة جامعه یا پذیرش و مقبولیت اجتماعی
استفاده از فاضالب تصفیهشده برای آبیاری محصوالت
کشاورزی متأثر از عوامل مختلفی است .مهمترین این عوامل
شامل عامل انزجار ،آگاهی از ریسک استفاده از فاضالب ،نوع
استفاده از فاضالب ،منبع فاضالب ایجادشده ،دارابودن قدرت
انتخاب افراد ،اعتماد و اطالعات افراد درمورد کیفیت فاضالب،
دیدگاه افراد به محیط زیست ،هزینة دسترسی به فاضالب،
فاکتورهای جمعیتی و ...است ( Menegaki et al., 2007; Po
 .)et al., 2004با فرض ارتباط خطی میان مطلوبیت بهدست
آمدة ناشی از مصرف محصوالت تحت آبیاری با فاضالب تصفیه
شده (  ) Diو متغیرهای اقتصادی -اجتماعی ،تابع  Diبه
صورت زیر ارائه میشود (:)Menegaki et al., 2007
k

()0

D i  0    k X ik   i  0  Z i   i
k 1

که در آن  Diمطلوبیت بهدستآمده توسط فرد iام ناشی از
مصرف محصول فاضالب تصفیهشده X ،متغیر توضیحی0 ،
عرض از مبدأ و   kپارامتر متغیرهای توضیحی را نشان
میدهد i 1, 2 , . . .n, .تعداد مصرفکنندگانk 1, 2,..., m ،
متغیرهای توضیحی و   iجزء اخالل تصادفی است ،بهدلیل
اینکه مطلوبیت افراد قابل مشاهده نیست ،متغیر  Diمتغیری
پنهان ) (Latent Variableنامیده میشود که قابل برآورد
نیست .آنچه قابل مشاهده است استفادهکردن یا استفادهنکردن
محصوالت تولیدشده است؛ بنابراین متغیر وابسته را در این
مدل میتوان بهصورت رتبهای تعریف کرد که احتمال استفادة
محصول توسط مصرفکننده را نشان میدهد و این تحقیق پنج
حالت زیر را برای آن قائل میشود:
قطعاًًٌ استفاده نمیکند:
احتماالً استفاده نمیکند:

Di  1

WTU i  1 , if

0  D i  2

WTU i  2 , if

بیتفاوت است:

2  Di  3

WTU i  3 , if

احتماالً استفاده میکند:

3  Di  4

WTU i  4 , if

قطعاً استفاده میکند:

D i  4

WTU i  5 , if

 نمایانگر نقاط حدی است که مطلوبیت استفاده از محصول
را در یکی از پنج گروه باال قرار میدهد .با فرض اینکه   iدارای
توزیع الجستیک است ،احتمال ارائة پاسخ  0عبارت است از:
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()9
) Pr(WTUi  3)  Pr(0  Zi  2  i  3  0  Zi
)  Pr(i  3  0  Zi )  Pr(  0  Zi  2
0  Zi 2

e

1  e0  Zi 2



3 0  Zi

e

3 0  Zi

1 e



برایناساس ،احتمال قبول گزینة ترتیبی jام توسط
مصرفکنندة iام به احتمال عدم قبول این گزینه توسط مدل
زیر قابل دستیابی است (:)Train, 2003

 Pij 
ln 
(  j   k X ik  u i )0
 1  Pij 


که در آن  u iجزء اخالل تصادفی است .به این مدل ،مدل
الجیت ترتیبی گفته میشود .در رابطة باال ،پارامتر نامعلومی
است که برآورد میشود و پنج طبقة ارائهشده در تحقیق را
نشان میدهد .میتوان آثار نهایی متغیرها را بر احتماالت
محاسبه کرد؛ برای مثال ،اثر نهایی متغیر  x 1بر قرارگیری
مطلوبیت فرد در گروه  jبهصورت زیر نشان داده میشود
(:)Mallick, 2009
()0
prob  y  j x     j 1   x  
 1


x 1
    j   x  



1, j

  j 1  j    1


برای بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تمایل به
پرداخت مصرفکنندگان برای محصوالت کشاورزی تحت
آبیاری با فاضالب تصفیهشده از مدل توبیت استفاده شد .در
این مدل ،اگر مصرفکننده حاضر به پرداخت باشد به متغیر
وابسته مقدار واقعی و اگر نباشد مقدار صفر داده میشود .فرم
کلی مدل توبیت عبارت است از (:)Green, 2003

()0

 
Y i   Z i  u i if Y i  0
Y i   Z i ui  
Y i  0
if Y i  0


که در آن  Y iمتغیر پنهان یا مشاهدهنشده Y i  ،متغیر
مشاهدهشده   ،بردار پارامترها Z i ،بردار متغیرهای
مستقل u i ،جملة اخالل و  1آستانة سانسور -که متغیر وابسته
در باالی آن قابل مشاهده و در مقادیر کمتر از آن غیر قابل
مشاهده است .تابع درستنمایی از حاصلضرب توابع توزیع
احتمال هر دو مجموعه از مشاهدهها حاصل میشود؛ بنابراین
شکل لگاریتمی تابع بهصورت زیر است:
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log L   log 1  F 0  
0

()1

که در آن



1
2
   2 2 Y i   Z i 
 1
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2
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1 log 
 2 2




نشانة حاصلجمع مشاهدههای صفر و

0


1

حاصلجمع مشاهدههای غیر صفر است؛ بهاین ترتیب ،مالحظه
میشود که مدل توبیت هر دو مجموعه از مشاهدهها را در
برآورد پارامترهای مدل و تعیین آثار متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته استفاده میکند (.)Maddala, 1991
در بخش مصرفکنندگان محصوالت کشاورزی ،جامعة آماری
متعلق به طبقة سنی ،اجتماعی ،تحصیالتی ،درآمدی و شغلی
ویژهای نیست و افراد جامعه را در هر سطح و طبقهای شامل
میشود .از اینرو ،جامعة آماری تحقیق شامل تمام خریداران
محصوالت کشاورزی در سطح شهر تهران ،شهر ری و ورامین است
و جامعة آماری با حجم نامحدود نامیده میشود؛ بنابراین برای
تعیین حجم نمونه از فرمول نمونهگیری جامعة نامحدود استفاده
شد که عبارت است از (:)Mousavi, 2009
2

()5



 Z    pq
n   2 2



که در آن  Zنشانگر مقدار متغیر استانداردشده در واحد
متناظر با سطح اطمینان p ،برآورد صفت مشهود متغیر در
جامعه q ،برآورد مشهودنبودن صفت متغیر در جامعه ،
مقدار اشتباه مجاز در اندازهگیری مشاهدههای متغیر در جامعه
است .به دلیل اینکه محصوالت خوراکی آبیاریشده با فاضالب
و آبیاریشده با آب تمیز از همدیگر قابل تشخیص نیستند ،دو
پارامتر  pو  01 qدرصد درنظر گرفته شد و مقدار ،0/21 Z
مقدار  0 درصد درنظر گرفته شد؛ بنابراین حجم نمونة مورد
مطالعه  000بهدست آمد که با تناسب نسبت جمعیت در
مناطق مورد مطالعه ،تعداد نمونة مورد نیاز در ورامین  ،90شهر
ری  00و تهران  001حاصل شد .برای افزایش دقت بررسی،
 001پرسشنامه تکمیل شد که درنهایت  000پرسشنامه در
تجزیه و تحلیل استفاده شد .دادههای مطالعه در سال 0020
جمعآوری شد .تمام نتایج تحقیق با استفاده از نرمافزار

 STATAو  SPSSانجام گرفت .محصوالت مورد بررسی در این
تحقیق شامل گوجهفرنگی ،سبزیجات برگی ،نان و گوشت گاو
است .گوجهفرنگی و سبزیجات برگی بهعنوان محصوالتی درنظر
گرفته شدند که بهصورت مستقیم متأثر از فاضالب است و
مصرف خوراکی مستقیم دارد و به نان بهعنوان محصولی توجه
شد که از فرآوری گندم تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده
بهدست میآید و گوشت گاو نیز بهعنوان محصول دامی درنظر
قرار گرفت که از طریق تعلیف با علوفة تحت آبیاری با فاضالب
تصفیهشده تولید میشود .برای مطالعة آثار روانی نوع کلمه
بهکار بردهشده برای منبع آب ،از دو نوع پرسشنامه شامل 001
پرسشنامة آبیاری با فاضالب تصفیهشده و  20پرسشنامة
آبیاری با آب بازیافتی تصفیهشده استفاده شد.
نتایج و بحث
خصوصیات اجتماعی و اقتصادی نمونة مورد بررسی در جدول
 0نشان داده میشود .بهطور متوسط بعد خانوار در نمونة مورد
بررسی  0/00نفر بود و میانگین میزان تحصیالت افراد مورد
بررسی  00/0سال بود؛ یعنی بهطور میانگین افراد مورد بررسی
دارای تحصیالت فوق دیپلم بودند .اطالعات ارائهشده درمورد
فاضالب تصفیهشده تقریباً برای افراد تازگی داشت .سطح
اعتماد افراد به فرایند تصفیة فاضالب در سطح بیتفاوتی قرار
دارد .جدول  ،9پنج محصول تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده
براساس استانداردهای بهداشتی و زیستمحیطی و درصد
تمایل به مصرف افراد نمونه را در سطوح مختلف مصرف نشان
میدهد .براساس این نتایج 00/11 ،درصد افراد تمایل دارند از
پارک آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده بهره گیرند و فقط
 00/51درصد افراد تمایل دارند سبزی تحت آبیاری با فاضالب
تصفیهشده را مصرف کنند .در جدول  ،0ویژگیهای محصوالت
آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده و اولویت کاربر آن از دیدگاه
مصرفکنندگان رتبهبندی شد .نتایج نشان میدهد نمونة مورد
بررسی اولویت اول کاربرد فاضالب تصفیهشده را به آبیاری
فضای سبز سپس شرب حیوانات ،آبیاری محصوالت خوراکی
غیر مستقیم و درنهایت آبیاری محصوالت خوراکی مستقیم
داده است .نتایج نشان میدهد ویژگی بهداشت و سالمت
محصول تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده در اولویت اول و
ویژگی قیمت محصول در اولویت چهارم قرار دارد.

ساسولی و یزدانی :بررسی پذیرش اجتماعی محصوالت تحت آبیاری با فاضالب...
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جدول  .1خصوصیات متغیرهای مردمشناختی و اقتصادی نمونه
متغیر

نوع متغیر

میانگین

انحراف معیار

سن (سال)
تعدا افراد خانواده
تحصیالت (سال)
درآمد (ریال)
*
تازگی اطالعات
**
اخالقگرایی
**
نگرانی سالمتی
**
تنفر از مصرف
**
اعتماد به تصفیه

پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
رتبهای
رتبهای
رتبهای
رتبهای
رتبهای

31/54
3/61
13/37
14127227
2/57
2/22
2/32
2/27
3/76

7/71
1/72
3/77
7642216
1/41
1/27
1/21
1/41
1/46

* کامالً تکراری ،1 :تکراری ،2 :بیتفاوت ،9 :جدید ،6 :کامالً جدید ** 5 :کامالً مخالف ،1 :مخالف ،2 :بیتفاوت ،9 :موافق ،6 :کامالً موافق5 :
مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .2درصد سطوح مختلف تمایل به مصرف
نوع محصول

قطعاً بلی

بلی

بیتفاوت

خیر

قطعاً خیر

پارک آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده
نان تهیهشده از گندم آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده
گوجهفرنگی آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده
سبزی آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده
گوشت دام تعلیفشده توسط علوفة آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده

34/75
25/61
27/11
16/17
27/63

13/74
15/51
15/43
15/17
14/27

17/35
1/26
15/21
14/42
12/77

14/42
22/45
26/12
21/76
21/76

27/67
21/76
27/11
25/61
26/35

مأخذ :نتایج تحقیق
جدول  .9رتبهبندی ویژگیهای محصوالت تحت آبیاری و اولویت کاربرد فاضالب تصفیهشده
ویژگیهای محصول

رتبه

نوع کاربرد فاضالب تصفیهشده

رتبه

بهداشت و سالمت محصول
کیفیت محصول

1
2

آبیاری فضای سبز
استفاده برای شرب حیوانات

1
2

طعم محصول

3

آبیاری مواد خوراکی غیر مستقیم (مانند علوفه و گندم)

3

قیمت محصول محصول

4

آبیاری مواد خوراکی مستقیم (مانند گوجهفرنگی و سبزیجات برگی)

4

بوی محصول

6

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج برآورد مدل الجیت رتبهای برای محصوالت مختلف
در جدول  0نشان داده میشود .نتایج ارائهشده نشانگر اثر مثبت
یا منفی متغیرهای مختلف بر تمایل به مصرف مصرفکنندگان
برای تکتک محصوالت مورد بررسی است .متغیر سن دارای
اثر منفی است و نشانگر آن است که با افزایش سن تمایل به
مصرف افراد کاهش مییابد .همچنین ،عالمت دو متغیر نگرانی
از آثار بهداشتی و سالمتی و انزجار از مصرف محصوالت تحت
آبیاری با فاضالب تصفیهشده نشانگر آن است که افزایش
نگرانی و انزجار به کاهش تمایل به مصرف اینگونه محصوالت
منجر میشود .نوع کلمة بهکاررفته در معرفی محصوالت عرضه
شده به بازار نشانگر آن است که افراد در مقابل کلمة آب

بازیافتی تصفیهشده در مقابل فاضالب تصفیهشده عکسالعمل
مثبتی از خود نشان میدهند .آمارة حداکثر راستنمایی نیز در
سطح یک درصد معنیدار است و نشانگر معنیداری کل مدل
است .مقادیر آستانهای برآوردشده (  ) سطح قرارگیری
مطلوبیت مصرفکنندگان را در سطوح پنجگانة ارائهشده در
تحقیق برای محصوالت مورد مطالعه نشان میدهد و در
پیشبینی و تعیین مطلوبیت استفاده میشود .بهمنظور نتایج
بیشتر از الگوی برآوردشده ،باید آثار نهایی برای هریک از
سطوح تمایل به مصرف محاسبه شود .آثار نهایی هریک از
متغیرهای مدل بر محصول در جدول  0ارائه میشود .براساس
نتایج این جدول ،هنگامیکه از کلمة آب بازیافتی تصفیهشده
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به جای فاضالب تصفیهشده استفاده میشود ،احتمال اینکه
مصرفکننده برای محصول گوجه فرنگی در سطح کامالً مخالف
قرار گیرد  0/95درصد کاهش مییابد و احتمال اینکه در سطح
کامالً موافق قرار گیرد  01/20درصد افزایش مییابد.
هنگامیکه نگرانی از غیر بهداشتیبودن محصول و وقوع خطرها
یک درصد افزایش مییابد ،احتمال اینکه فرد در سطح کامالً

مخالف قرار گیرد  9/10درصد افزایش مییابد و هنگامیکه
نگرانی از غیر بهداشتیبودن محصول و وقوع خطرها یک درصد
کاهش مییابد احتمال اینکه فرد در سطح کامالً موافق قرار
گیرد  9/50درصد افزایش مییابد .برای سایر متغیرها نیز
میتوان چنین تفسیری را ارائه داد.

جدول  .6نتایج برآورد مدل الجیت رتبهای
متغیر

گوجهفرنگی

سبزیجات برگی

نان

گوشت گاو

پارک

درآمد

-7/777777214
**()-2/32
7/227
**()2/31
-7/713
*()-2/73
7/152
()7/22
-7/717
***()-1/52
7/215
**()2/46
-7/271
**()-2/41
-7/321
*()-4/61
7/15
**()1/22
7/152
**()1/22
7/147
*()3/12
-7/2647
()-7/25
-3/173
-1/122
-7/777
7/261
%11/23
-671/35
147/66
7/777

-7/777777516
*()-4/57
7/156
***()1/13
-7/747
***()-1/77
7/274
()1/17
-7/723
**()-2/71
7/211
**()2/31
-7/435
*()-6/75
-7/166
***()-1/71
7/166
**()1/22
7/217
***()2/57
7/327
***()1/14
-7/613
()-1/23
-3/223
-1/765
-1/776
7/7116
%17/71
-612/15
141/42
7/777

-7/777777221
***()-1/77
7/116
()1/15
-7/761
***()-1/72
-7/775
()-7/73
-7/721
***()-1/16
7/452
*()4/74
-7/272
*()-3/11
-7/271
*()-3/17
7/261
*()2/27
7/417
*()6/17
7/171
*()2/21
-7/174
()-7/51
-1/377
7/125
7/515
1/123
%12/72
-671/22
261/72
7/777

-7/777777322
*()-2/55
7/752
()7/56
-7/713
()-7/62
7/133
()7/11
-7/726
**()-2/12
7/471
*()4/24
-7/276
**()-2/34
-7/117
**()-1/27
7/277
**()2/41
7/211
*()2/17
1/426
*()5/14
-7/447
***()-1/51
-1/514
7/775
7/112
1/161
%14/57
-663/27
127/36
7/777

-7/777777256
**()-2/21
7/173
()1/77
-7/7741
()-7/11
-7/347
***()-1/14
-7/722
***()-1/75
7/271
*()2/21
-7/127
**()-2/22
-7/261
*()-2/73
7/126
**()2/32
7/351
*()4/41
1/526
*()5/31
7/463
***()1/54
-1/17
-7/116
7/274
1/134
%11/64
-621/17
224/63
7/777

بعد خانواده
تحصیالت
جنسیت
سن
اعتماد به فرایند تصفیه
نگرانی از خطرهای سالمتی
تنفر از مصرف
اخالقیات
تازگی اطالعات
نوع کلمه
ساکنان تهران

1
2
3
4
McFadden's R2
Log likelihood

2
سطح معنیداری

* معنیداری در سطح یک درصد ** معنیداری در سطح پنج درصد *** معنیداری در سطح ده درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق

ساسولی و همکاران :بررسی پذیرش اجتماعی محصوالت تحت آبیاری با فاضالب...
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جدول  .5آثار نهایی محاسبهشده برای سطوح مختلف تمایل به مصرف محصول گوجهفرنگی
نام متغیر

قطعاً استفاده نمیکند احتماالً استفاده نمیکند

بیتفاوت

احتماالً استفاده میکند قطعاً استفاده میکند

درآمد
بعد خانواده

7/7777777252

7/77777777475

-7/77777777474

-7/7777777271

-7/7777777214

-7/7222

-7/7213

7/77442

7/7223

7/7374

تحصیالت

7/77274

7/77271

-7/77147

-7/77136

-7/7177

جنسیت

-7/7213

-7/7121

7/77376

-7/7162

7/7227

سن

7/77237

7/77217

-7/77735

-7/77117

-7/77243

اعتماد به فرایند تصفیه

-7/7212

-7/7266

7/77427

7/7277

7/7274

نگرانی از خطرهای سالمتی

7/7257

7/7246

-7/77474

-7/7277

-7/7213

تنفر از مصرف

7/7675

7/7453

-7/7715

-7/7317

-7/7615

اخالقیات

-7/7272

-7/7176

7/77376

7/7161

7/7275

تازگی اطالعات

-7/7272

-7/7176

7/7737

7/7167

7/7276

نوع کلمه

-7/7721

-7/7274

-7/77772

7/7541

7/1727

ساکنان تهران

7/7316

7/7317

-7/7726

-7/7244

-7/7354

مأخذ :یافتههای تحقیق

بهعلت آنکه محصوالت آبیاریشده با فاضالب خام و
محصوالت آبیاریشده با آب تمیز قابلیت تشخیص را در بازار
ندارند و قیمت یکسانی برای آنهاست ،برای برآورد عوامل مؤثر
بر پذیرش قیمت در مدل توبیت از میانگین قیمتهای
محصوالت مورد نظر در سطح خردهفروشیهای تهران در دورة
زمانی شش ماه اول سال  0020از مجموعة آمار بانک مرکزی
ایران استفاده شد .جدول  1میانگین قیمت خردهفروشی
محصوالت ،متوسط درصد پذیرش این قیمت و متوسط قیمت
پیشنهادی توسط مصرفکنندگان را نشان میدهد.
مصرفکنندگان حاضراند  50/50درصد قیمت گوشت گاو
تعلیفشده با علوفة آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده و 02/01
درصد قیمت سبزیجات آبیاریشده توسط فاضالب تصفیهشده را

پرداخت کنند .برایناساس ،قیمت گوشت گاو  000201ریال و
سبزیجات  5501ریال بهدست میآید .در جدول  ،5نتایج برآورد
مدل توبیت برای محصوالت مورد بررسی ارائه میشود .متغیر
وابسته در این مدل درصد پذیرش قیمت بازاری محصوالت
آبیاریشده توسط فاضالب تصفیهشده است .متغیر سانسور در
این مدل مقدار صفر است .نتایج جدول  5نشانگر جهت اثرگذاری
هرکدام از متغیرها بر متغیر وابسته است .اعتماد به فرایند تصفیة
فاضالب و نگرانی از خطرهای سالمتی و بهداشتی از مهمترین
متغیرهاست و بهترتیب آثار معنیدار مثبت و منفی بر پذیرش
قیمت محصول دارد و چون در اینگونه مدلها مقدار ضرایب
قابل کاربرد نیست ،از آثار نهایی متغیرها برای تفسیر استفاده
میشود.

جدول  .4متوسط قیمت پیشنهادی محصوالت آبیاریشده توسط فاضالب تصفیهشده از دیدگاه مصرفکنندگان
نوع محصول

قیمت (ریال)

متوسط درصد پذیرش قیمت

متوسط قیمت پیشنهادی (ریال)

گوجهفرنگی (کیلوگرم)

1777

56/47

5647

سبزی (کیلوگرم)

13777

62/67

1147

نان (قرص)

6677

15/21

4237

گوشت گاو (کیلوگرم)

123777

17/11

161217

مأخذ :یافتههای تحقیق
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جدول  .7نتایج تابع توبیت پذیرش قیمت

متغیر

گوجهفرنگی

سبزیجات برگی

نان

گوشت گاو

درآمد

7/77777121
()7/62
-7/62
()-7/32
3/16
*()5/73
3/17
***()1/72
-7/12
*()-3/32
14/71
*()1/71
-1/36
*()-4/32
-1/17
()-7/13
2/32
***()1/65
6/22
*()3/21
17/11
**()2/44
7/71
()7/71
1/24
()7/37
-1/53
()-7/72
%2/47
-1522/16
332/12
7/777

7/77777223
***()1/33
-6/22
*()-3/14
2/12
*()4/16
-7/11
** ()-2/34
-7/52
*()-2/72
16/13
*()7/62
-2/72
*()-6/13
-4/32
**()-2/62
1/62
***()1/77
6/53
*()3/11
7/43
()7/13
7/43
()7/32
-7/17
()-7/16
34/72
***()1/73
%11/71
-1634/21
372/74
7/777

7/77777175
()7/56
-7/57
()-7/31
1/71
*()4/73
-1/44
**()-2/31
-7/32
***()-1/25
2/27
*()6/74
-7/57
*()-6/71
-2/13
***()-1/21
2/32
***()1/77
2/32
***()1/14
11/57
*()2/21
7/21
()7/75
16/74
* ()3/47
16/74
**()2/47
%1/45
-1146/26
271/41
7/777

7/77777161
()7/71
-7/735
()7/72
1/71
*()4/32
1/43
()7/41
7/711
()7/47
1/51
*()6/16
-2/46
*()-5/17
-6/76
*()-4/32
2/37
***()1/27
1/56
***()1/31
4/47
***()1/11
4/64
*()4/22
22/22
*()5/73
13/24
()7/21
%7/21
-1115/21
336/11
7/777

بعد خانواده
تحصیالت
جنسیت
سن
اعتماد به فرایند تصفیه
نگرانی از خطرهای سالمتی
تنفر از مصرف
اخالقیات
تازگی اطالعات
نوع کلمه
دیدگاه
ساکنان تهران
عرض از مبدأ
McFadden's R2
Log likelihood

2
سطح معنیداری

* معنیداری در سطح یک درصد ** معنیداری در سطح پنج درصد *** معنیداری در سطح ده درصد
مآخذ :یافتههای تحقیق

آثار نهایی برآورد مدل توبیت در جدول  0نشان داده میشود.
نتایج نشان میدهد درصورت افزایش یک واحدی اعتماد
مصرفکنندگان به فرایند و استاندارهای تصفیة فاضالب ،احتمال
پذیرش قیمت باالتر برای محصول گوجهفرنگی  01/0واحد

افزایش مییابد و درصورت افزایش یک واحدی نگرانی
مصرفکنندگان از خطرهای بهداشتی فاضالب تصفیهشده،
احتمال پذیرش قیمت باالتر برای محصول گوشت گاو  5/0واحد
کاهش مییابد.

ساسولی و همکاران :بررسی پذیرش اجتماعی محصوالت تحت آبیاری با فاضالب...
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جدول  .8آثار نهایی محاسبهشده برای پذیرش قیمت محصوالت آبیاریشده توسط فاضالب تصفیهشده
گوجهفرنگی

سبزیجات

نان

گوشت گاو

7/777777264

7/77777277

7/777777212

7/77777137

بعد خانواده

-7/445

-4/233

-7/411

-7/737

تحصیالت

2/352

1/647

1/454

1/667

سن

2/157

-5/131

-6/131

1/127

جنسیت

-7/624

-7/472

-7/317

-7/754

اعتماد به فرایند تصفیه

17/671

11/177

1/512

5/366

نگرانی از خطرهای سالمتی

-6/427

-5/352

-1/115

-1/731

تنفر از مصرف

-7/771

-3/741

-2/417

-4/763

اخالقیات

1/146

1/755

2/747

1/112

تازگی اطالعات

4/437

3/214

2/157

1/135

نوع کلمه

7/737

2/323

7/512

3/547

دیدگاه

7/7722

7/312

7/767

3/154

درآمد

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
باالترین درصد تمایل به استفاده در سطح کامالً موافق به پارک و
کمترین درصد تمایل به استفاده در این سطح به محصول سبزی
آبیاریشده با پساب تصفیهشده تعلق گرفت .نمونة مورد بررسی
اولویت اول کاربرد فاضالب تصفیهشده را به آبیاری فضای سبز
سپس شرب حیوانات ،آبیاری محصوالت خوراکی غیر مستقیم و
درنهایت آبیاری محصوالت خوراکی مستقیم داده است .نتایج
نشان میدهد ویژگی بهداشت و سالمت محصول تحت آبیاری با
فاضالب تصفیهشده در اولویت اول و ویژگی قیمت محصول در
اولویت چهارم قرار دارد .متوسط قیمت پیشنهادی توسط
مصرفکنندگان نشان میدهد مصرفکنندگان حاضراند 50/50
درصد قیمت گوشت گاو تعلیفشده با علوفة آبیاریشده با فاضالب
تصفیهشده و  02/01درصد قیمت سبزیجات آبیاریشده توسط
فاضالب تصفیهشده را پرداخت کنند.
افزایش نگرانی از آثار بهداشتی و سالمتی و انزجار ناشی از
مصرف محصوالت تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده ،به
کاهش تمایل به مصرف اینگونه محصوالت منجر میشود .نوع
کلمة بهکاررفته در معرفی محصوالت عرضهشده به بازار نشانگر
آن است که افراد در مواجهه با کلمة آب بازیافتی تصفیهشده
در مقایسه با کلمة فاضالب تصفیهشده عکسالعمل مثبتی
نشان میدهند؛ یعنی استفاده از مفهوم آب بازیافتی تصفیهشده
در تبلیغات برای فروش و بازاریابی محصوالت آبیاریشده با
پساب تصفیهشده میتواند به افزایش تمایل به استفاده و

گسترش بازار اینگونه محصوالت منجر شود .ارائة اطالعات
درمورد علل تصفیة فاضالب ،تکنولوژیهای تصفیه ،حجم منابع
آبی در دسترس و ...میتواند اثر مثبت و معنیداری بر سطح
تمایل به استفاده از محصوالت آبیاریشده با فاضالب
تصفیهشده داشته باشد .متغیر درآمد در تمامی مدلهای برآورد
شده اثر منفی و معنیداری بر سطح تمایل به مصرف دارد؛ به
عبارت دیگر ،با افزایش درآمد ،افراد تمایل دارند از محصوالتی
استفاده کنند که توسط آب سالم آبیاری شده باشد و
محصوالت آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده برای افراد با
درآمد باالتر بهعنوان کاالی پست محسوب میشود .نتایج مدل-
های تمایل به مصرف نشان میدهد احتمال تمایل به مصرف
محصوالت مورد مطالعه در میان ساکنان تهران در مقایسه با
ساکنان ورامین و شهر ری کمتر است.
متغیر اعتماد به فرایند تصفیة فاضالب از جمله مهمترین
متغیرهای مؤثر بر تمایل به مصرف محصوالت تحت آبیاری با
فاضالب تصفیهشده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود با برگزاری
برنامة بازدیدهای دورهای مصرفکنندگان از مراکز تصفیة
فاضالب ،فرایند تصفیه و آشنایی آنها با استانداردهای جهانی
تصفیة فاضالب ،اعتماد مصرفکنندگان به اینگونه منابع آب
افزایش داده شود و با آگاهیدادن و ارتقای استانداردهای
بهداشتی تصفیه گام مؤثری در کاهش نگرانی از سالمت و
بهداشت محصوالت تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده برداشته
شود تا بازارپسندی اینگونه محصوالت افزایش یابد.

1936  بهار،1  شماره،64  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
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خام میپردازند و این نشانگر لزوم توجه بیشتر به منع قانونی و
جلوگیری از کاربرد بدون برنامة فاضالب خام توسط کشاورزان
 پیشنهاد، براساس سلیقههای مصرفکنندگان، همچنین.است
میشود استانداردهای بهداشتی فاضالب تصفیهشده بهبود
 فاضالب.یابند و از استانداردهای جهانی استفاده شود
 سپس آبیاری محصوالت،تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز
خوراکی غیر مستقیم و درنهایت آبیاری محصوالت خوراکی
 پیشنهاد میشود متناسب، همچنین.مستقیم بهرهبرداری شود
،با قیمت روز محصوالت آبیاریشده با آب تمیز قیمت
محصوالت آبیاریشده با فاضالب تصفیهشده براساس نتایج
.تحقیق محاسبه شود
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