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Abstract
Zarinehroud River in Basin of the Urmia Lake is one the major
lake's water provider that recently its water controlled to use in
agriculture, industrial and domestic sectors. Development projects
on the river basin didn't consider sustainability and consequently
caused environmental changes like species extinction, direct
habitat destruction and reducing environmental quality in the
region. These also accelerate lake drying. Due the important
functions of Zarinehroud, in this article using choice experiment
technique we tried to estimate individual's willingness to pay to
improve environmental attributes of the river. Result shows that
people are willing to pay for environmental services. They choose
diversity of species in first rank and willing to pay 6200 Iranian
Rials in average to improve this attribute. Environmental amenities
improvement with 6040 Rials, Environmental perspectives
improvement with 4310 Rials, Improving recreational potentials
with 2770 Rials and saving resource's water for other
environmental uses with 2400 Rials were ranked in respect after
diversity of species.
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چکیده
برداشت بی روییه آب زرینیهرود بیهعنیاان یکی از روانآبهیای اصیی
 صینتت و شیهری و، برای مصارف کشاورزی،تغذیهکننده دریاچه ارومیه
برنامههای تاسته اجرا شده روی این رودخانه که پایداری را در میدیریت
 باعی از بیین رفیتن گانیههیای،این منبع اکاسیسیتی در نظرنگرفتیه
مختیف جاناری و کاهش منافع و خدمات اکاسیستی در پاییندسیت و
 با تاجه به کارکردهیای.شتاب در خشک شدن دریاچه ارومیه شده است
 در این پژوهش بر پایه اطالعات میدان،زیستمحیط مهم این رودخانه
که بر مبنای روششناس آزمان انتخاب برای ارزشگذاری کارکردهیا و
 تیایل به پرداخت افراد،خدمات زیست محیط منابع طبیت بسط یافته
برای بهباد ویژگ ها و کارکرهای زیستمحیط این رودخانه و حفظ این
 طبی. بیرآورد شیده اسیت، منبع طبیتی بیرای مصیارف اکاسیسیتی
یافتههای این تحقی افراد برای کارکردهای اکاسیستی میارد بررسی
تیایل به پرداخت دارند و ویژگ تناع زیسیتمحیطی و بهبیاد آن را در
اولین اولایت قرار داده و تیایل به پرداخت آنها برای بهباد این ویژگی
 بهباد وضتیت،  مطباعیت زیستمحیط. ریال است0266 بطار متاسط
 فرصت تفریح و حفظ آب منبع بیرای،چشماندازهای زیبای اکاسیستم
مصارف اکاسیستی جایگاههای بتدی با تیایل به پرداخیتهیای نهیای
. ریال را به خاد اختصاص دادهاند2466  و2776 ،4316 ، 0646
، ارزشگذاری ویژگ محار،  ارزش زیستمحیط:کلماتکلیدی
. زرینهرود،آزمان انتخاب

ارزشگذاری بهباد کارکردهای زیستمحیط رودخانه زرینهرود...

 -1مقدمه
بهخاطر روند افزایش کییاب آب ،رقابت و کشییکش
بین انااع مصرف و بین مصیرفکننیدگان آن رو بیه افیزایش
است .لذا تصییمگیری در مارد حفاظیت و تخصییم منیابع
آب بییهصییارت کییه بییا اهییداف اجتیییاع از قبیییل کییارای
اقتصادی ،پایداری و برابری و عدالت سازگار باشید ،ضیروری
به نظر م رسد .در نظر گیرفتن آب بیه عنیاان ییک کیا ی
اقتصادی م تااند به مثابه ابزاری در جهیت میدیریت منیابع
آب استفاده شاد.
در دومین نشست جهان آب در هه(1سال  )2666بر
این ماضاع اجیاع هیگیان بیاد کیه تییاز ارزش منیابع آب
یتنییی ارزشهیییای اقتصیییادی ،اجتییییاع  ،فرهنگییی و
زیستمحیط آب باید در مدیریت منیابع آب لحیا شیاد و
تغییر نگرش و برخارد در تیاز سطاح باید ارزشهیای آب و
منابع آب را در نظر بگیرد[.]1
ارزش های منتسب شده به آب و اکاسیستمهای ایجاد
شده تاسط منابع آب از طری یک متدلاژی روشن و آشیکار
م تااند به فتالییتهیا و تیالش هیای میدیریت منیابع آب و
افرادی که از منافع این منبع استفاده می کننید ،هییاهنگ
بخشیده و لذا بیه حیداکثر بهیرهمنیدی از ارزشهیای آب در
شرایط که کییاب آن رو به افزایش است ،کییک کنید .در
اییین راسییتا در نظییر گییرفتن سیسییتمهییای زیسییتمحیط ی
(اکالاژیک ) بهویژه سیستمهای که منابع آب آنهیا را ایجیاد
کرده ،در مقاز یک دارای اقتصادی که کا هیا و خیدمات را
فراهم می کنید و بیه عنیاان ییک نقطیه شیروع در اقتصیاد
محیطزیست قییداد شده و در زمینیه میدیریت پاییدار ایین
سیستم ها مهیمتیرین گیاز تیقی می شیاد .زمیان کیه بیه
سیستمهای اقتصادی به عناان یک دارای تاجه شاد ،ارزش
اقتصادی این سیستمها با مجیاع ارزشهای جریان کا ها و
خدمات آنها تاصیف م شیاد[ .]2بسییاری از ایین کا هیا و
خدمات به دلیل اینکه در بازار مبادله نی شاند ،ارزش واقت
و طبیت شان خیی بیشیتر و بیا تر از قیییتهیای بیازاری
تتیین شده برای آنهاست .به عناان مثال ارزش خدمات یک
رود به عناان سکانتگاه برای حیات وحش ،تغذییهکننیده
سفرههای آب  ،ایجادکننده رطابت و فراهمآورنده فرصتهای
تفریح و گردش خیی بیا تر از ارزشهیای اقتصیادی بیه
ازای آن در مصارف کشاورزی ،صنتت و شهری است.
رودخانه زرینهرود در استان آذربایجانغرب و در حاضه
آبریز دریاچه ارومیه نیانهای بیارز از منیابع آبی اسیت کیه در
عییین حییال کییه دارای کارکردهییای اقتصییادی اسییت ،دارای

کارکردهای اکاسیستی مهی مانند تغذیهکننیده اصیی آب
دریاچه ارومیه ،تغذییهکننیده سیفرههیای زیرزمینی منطقیه،
ایجادکننییده مطباعیییت زیسییتمحیطیی و فییراهم آوردن
فرصتهای تفریح و گردش در این منطقه اسیت .مهیار آب
رودخانه زرینهرود برای استفاده در مصارف کشاورزی ،شیهری
و صنتت از طری احداث سد ،کانالهای انتقال آب کشاورزی
و پروژه انتقال آب زرینهرود به شهر تبریز و نه شهر 2و چنیدین
روستای واقع شده در مسیر انتقال آب ،باع برداشت بییش از
حد آب رودخانه شده است .بهطاری که ط سیالهیای اخییر
آب رودخانه به پایین دست آن نی رسید و خشیک شیدن آب
در پایین دست رودخانه ماجب شده کیه اکاسیسیتم منطقیه
دچار آسیب فراوان و صدمات جبرانناپیذیری شیاد .تغیییرات
آب و هاای (گرز شدن و خشک شدن هاا در منیاط پیایین
دسییت) ،از بییین رفییتن زیسییتگییاههییای طبیت ی بس ییاری از
گانههای جاناری و گیاه از جییه ماهیان و پرندگان ،از بیین
رفییتن تفرجگییاههییا و منییاط دیییدن حاشیییه رود و امکانییات
ماه گیری در کنار نرسیدن آب رودخانه به دریاچیه ارومییه و
عدز تغذیه آن ،باع آسیبهیای اقتصیادی و زیسیتمحیطی
جبرانناپذیری شده است.
اعتقادات برنامهریزان و سیاستگذاران بخش آب مبنی
بر اینکه ارزش منابع آب تنها به محصا ت کشاورزی تالییدی
و تییامین آب مییارد نیییاز بخییش خییانگ و صیینتت اسییت در
برنامههای اجرا شده در تخصیم آب رودخانه زرینیهرود خیاد
را آشکارا نشان م دهد ،بهطاری که ارزشهای زیستمحیط
و اکاسیستی آن در برنامههای اجرا شده کیتیر میارد تاجیه
قرار گرفته است .در این راستا نییاز بیه شناسیاندن ارزشهیای
واقت آب ،بهویژه ارزشهای زیستمحیط در کنار ارزشهای
اقتصادی آن بیش از پیش آشیکار می شیاد .پیژوهش حاضیر
گییام در راسییتای شییناخت ارزشهییای واقت ی منییابع آب و
روشهای اندازهگیری آن است ،تا با در نظر گرفتن یک منبیع
خاص آب (رودخانه زرینهرود) که آثار زیستمحیطی فراوانی
دارد ،کاربرد روشهای مذکار ارایه شادو برآرودی از تیایل بیه
پرداخت افراد برای بهباد کارکردهیای زیسیتمحیطی منبیع
مارد بررس بهدست آید.
 -2مواد وروشها
 -1-2معرفی منطقه مورد بررسی
رودخانییه زرینییهرود (جغییاتا) نییاز رودی اسییت کییه در
شیال غرب ایران و در جناب شرق استان آذربایجیانغربی
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هیزمان با کار لنکستر درباره تقاضای مصرفکننده بیه
عناان تابت از ویژگ های کا ها ،یک تکنیک جدید سنجش
در روانشناس ریاض بیرای تجزییه قایاوت هیای کیی در
رابطه با مجیاعهای از جایگزینها ی پیچیده تیدوین و اراییه
شد[ .]4ایین روش جدیید کیه از آن بیا عنیاان «انیدازگیری

جریان دارد و پرآبترین رودخانه حاضه آبریز دریاچه ارومیه
است .این رودخانه با طال  346کیییامتر طیا ن تیرین رود
استان آذربایجانغرب نیز است که از شهرستانهیای باکیان،
شییاهیندژ و میانییدوآب عبییار و سییرانجاز از قسیییت جنییاب
شرق دریاچه ارومیه به آن وارد م شیاد .ایین رودخانیه بیه
عناان بزرگترین رود حاضه آبریز دریاچه ارومییه بییش از46
درصیید از سییهم آبهییای ورودی بییه دریاچییه از طرییی
رودخانه های حاضیه را بیه خیاد اختصیاص داده و بیهدلییل
اهییت اقتصادی و بهویژه زیستمحیطی و اکاسیسیتی آن،
آب جاری شده از طری رودخانیه زرینیهرود بسییار اهیییت
دارد[ .]3متاسط آبده این رودخانه ماهانه  133/5مییییان
متر مکتب برآورد می شیاد .سیط حاضیه آبرییز رودخانیه
زرینه رود  7106کییامتر مربع است[ .]3ایین رود عیالوه بیر
تامین آب کشاورزی و شرب مردز شهرها و روستاهای اطراف
خییاد ماجییب طییراوت و زیبییای محیییط اطییراف و تییامین
زیستگاه گانه های متناع گیاه و جاناری شده است کیه از
نظر اکاسیستی بسیار ارزشیند است.

یکپارچه یا متقارن »3یاد م شد ،بیهسیرعت میارد اسیتقبال
پژوهشگران فتال در عرصه بازاریاب قرار گرفت .این تاجه به
دلیل اهییت شناخت ارزش اطالعات در مارد اهییت نسیب
ویژگ های کا یا محصال جدید باد.
بییا تاجییه بییه اییین فییرض اساس ی اقتصییاد کییه افییراد
گزینشهای را انجاز م دهند که بیشترین مطیابیت را عاید
آنها کند و اینکه این مطیابیت تابع ناسانات و تغییرات ناش
از سییقهها و ادراک فرد اسیت ،میک فیادن تاانسیت تئیاری
گزینش را بر پایه تئاری اقتصادی محکی پایهگذاری کنید.
تئاری مکفادن بر مبنای فرض رفتاری مستحکی باد کیه
در تئاری استاندارد هییک  -سامائیسیان16وجیاد نداشیت.
عالوه بر این ،به کییک اصیل گیزینش لیا  )1353(11و در
پیاند با مدل مطیابیت تصادف مارساک ،)1306(12وی ییک
مدل اقتصادسنج را تاسته داد که در آن تحیییل هیدانیک
جایگزینها و حداکثرسازی مطیابیت تصادف را ترکیب کرد.
این میدل بیهعنیاان میدل جییت چندجیییهای (13جییت
شرط  )14متروف است.
تئاری مطیابیت تصادف (15)RUMبیان م کنید کیه
هیه مؤلفه های (اجزاء) تیابع مطیابییت کیه از انتخیاب فیرد
ناش م شاد ،بهطار مستقیم برای پژوهشگر قابیل مشیاهده
نیست[ ]5و [ .]0طب تئاری مذکار مطیابیت از دو قسییت
تشکیل شده است که یک قسیت آن متین و قسییت دیگیر
تصییادف اسییت .قسیییت متییین 10را بییا حییرف  Vو قسیییت
تصادف  17را با حرف  εدر رابطه زیر نشان دادهایم.
()1
U i  Vi   i
در رابطه فاق  Uiمطابیت است و هیانطار کیه گفتیه
شد از دو قسییت متیین ( )Vو تصیادف ( )εتشیکیل شیده
است .هیچنین  iنشاندهنده فیرد iاز اسیت .قسییت متیین
شامل متغیرهای تحت کنترل میدل شیامل عیرض از مبید،،
قییت پیشنهادی ( )Pjدر هر گزینه و سایر متغیرهای تحت
کنترل مدل است که م تاان بر این مبنا قسیت متین مدل
را برای انتخاب گزینة  jتاسط فرد  iبهصارت زیر بیان کرد:

 -2-2روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر از تکنیک آزمان انتخاب (  )CEکیه
یک روش ویژگ محار ( )ABM4اسیت بیرای ارزشگیذاری
ویژگ ها یا کارکردهای زیسیت محیطی زرینیهرود اسیتفاده
5
شده است .پیدایش روشهای ویژگ محار به روش هدانیک
باز م گردد که در آن فرض م شیاد تقاضیا بیرای کا هیا از
تقاضا برای ویژگ های میرتبط ناشی می شیاد .بحی هیای
0
آغازین درباره این رویکرد را م تاان در آثار کارت ()1333
پیدا کرد که از روش هدانیک برای بررسی تقاضیای خیادرو
استفاده کرد ،هیچنین گریییچز ( 7)1301نیز در تاسته ایین
رویکرد سهیم است؛ گریییچز از روش هیدانیک در سیاختن
شاخم های هدانیک قیییت اسیتفاده کیرد .میدل هیدانیک
مبتن بر یک اصل محکم نظیری بیاد کیه تاسیط نکسیتر
( 8)1300در نظریه تالید خانااده اراییه شیده اسیت .اگرچیه
تئاریهای پردازش اطالعیات در قایاوت و تصیییمگییری و
روانشناس شامل بح های درباره چگیانگ ارزش گیذاری
افراد از ویژگ های مرتبط با گزینههای انتخاب هستند و آنها
از این ارزشگذاریها در اتخاذ گزینه مارد نظر خاد استفاده
م کردند[ ]4ول تئیاری تقاضیای مصیرف کننیده نکسیتر
ساختار مفهام بنیادین فراهم آورد که زیربنای کاربردهای
اقتصادی روشهای ویژگ محار است.
3

()2
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مشاهده م شیاد کیه در رابطیه فیاق قسییت متیین
مطیابیت بهصارت تابت از قییت و سایر متغیرهای کنترلی
بیان شده که در واقع نشاندهنیده مطیابییت غیرمسیتقیی
است که فرد  iاز انتخاب گزینه یا ویژگی  jبیا قیییت  Pjدر
کنار سایر متغیرهای تاثیرگذار بهدست م آورد .فیرد در هیر
مجیاعه انتخاب گزینهای را انتخیاب می کنید کیه بیا ترین
مطیابیت را نسبت به سایر گزینهها بیرای وی در بیر داشیته
باشد .بنابراین اگر احتیال انتخاب یک گزینه تاسط فرد را با
 Pijنشان دهیم ،احتیال اینکه گزینه  jبه گزینه دیگری مثل
 kترجی داده شاد را م تاان بهصارت زیر بیان کرد:
()3

1333برای اولین بار از آن استفاده کردند .در ایین میدل c

مجیاعه انتخابها و  μپارامتر مقیا

( )MNL21استقبال کیرده و کیاربرد  MNLرا بیرای تحیییل
دادههای بازاریاب گسترش دادهاند .هیچنین مدل مطیابییت
تصادف کاربرد گسترده ای در مدل سیازی تقاضیای حییل و
نقل پیدا کرده و کارهای اولیهای که در آنهیا از میدل MNL
استفاده م شد مبتن بر تحییل دادههای ادغاز شده22است.
تاانیندی روشهای ویژگ محار در تجزیه ارزشهیای
برنامههای زیستمحیط بیه ارزشهیای ضیین میرتبط بیا
ویژگ های خاص آن برنامهها ،باع شد ایین روشهیا بیرای
اقتصاددانان محییطزیسیت جیذاب شیاند .نخسیتین کیاربرد
روشهای ویژگ محیار بیرای ارزشگیذاری زیسیتمحیطی
پییژوهش ری )1383(23بییاد کییه از رتبییهبنییدیهییا بییرای
ارزشگذاری محروز شدن از چشمانداز طبیت در پارک می
مساوردا24و پارک می اسیاک ماونتین 25استفاده کرد .تایید
تجرب قای از مدلهای درجهبندی بتدها تاسیط اسیییت و
دساسییگ  20انجییاز شیید کییه کیفیییت آب را در رودخانییهی
مانانگاهال 27ارزشگذاری کردند .ری و ری )1383( 28نییز
تیایل به پرداخت را جهت کیاهش بیای نفیت از ایین روش
بهدست آوردند[.]7
روشهای ویژگ محار که از رتبه بندی اطالعات بیرای
ارزشگذاری کیفیت محیطزیست استفاده م کنند در اواییل
دهه  1336عیامییت بیشیتری یافتنید .مکنیزی)1333( 23
نشان داد که چگانه امتییازبنیدی اطالعیات را می تیاان بیه
رتبهبندی و انتخاب آنها تبدیل کرد .گان و لازار )1333(36از
رتبهبندی برای ارزشگذاری سایت شکار مرغیاب اسیتفاده
کردند .ری ،بایل و تیسل )1330(31نشان دادند کیه چگانیه
م تاان تغییرات جبرانی را از طریی رتبیهبنیدی اطالعیات
تخیین زد .ط هیان دوره که مدلهای امتییازبنیدی بیرای
ارزشگذاری زیستمحیط تاسته م یافتند ،پیژوهشهیای
انجاز م شد که از میدل هیای مطیابییت تصیادف انتخیاب،
اسییتفاده م ی کردنیید .آدامییایو ،لییاویر و ویییییامز)1334(32
تشخیم دادند که تئاری مطیابیت تصیادف مبنیای نظیری
مشترک برای ترجیحات بیانشده فراهم م آورد و م تاانید
ترکیب دادههای مرباط به ترجیحات بیان شده و آشکار شده
را نیز فراهم آورد .اجرای یک پییایش ویژگ محیار بایید از
هفت مرحیه پیروی کنید کیه در جیدول شییاره  1بیهطیار
مختصر تاصیف شدهاند [:]8

)  Pr(Vij  Vik   ik   ij ; j , k  C

برای حداکثر شدن احتییال انتخیاب گزینیه  jتاسیط
افراد م تاان از روش حداکثر راستنیای استفاده کرد .تیابع
حداکثر راستنیای انتخاب گزینه  jتاسط افراد را بهصارت
لگاریتی م تاان طب رابطه  4بیان کرد.
()4

ln L   dij ln Pij
i

در رابطه فاق  dijمتغیر مجازی است که مقدار یک را
در صارت انتخاب گزینه  jتاسط فرد iاز اخذ می کنید و در
غیر اینصارت مقدار صفر را اختیار م کند .جهت اسیتخرا
رابطه  4بهصیارت تجربی زز اسیت کیه سیاختار جییالت
اخالل در رابطه  3و تازییع آنهیا مشیخم شیاد .متییا در
مطالتات تجرب ساختار جیالت تصادف رابطه  3را بهصارت
تازیع گامبل 18در نظر م گیرند کیه در آن جییالت اخیالل
بهصارت یکنااخت و مسیتقل ( )iid13و بیا ارزش بی نهاییت
تازیییع شییده اسییت .احتیییال انتخییاب در رابطییه  4در یییک
مجیاعه انتخاب ( )Cرا م تاان بهصارت رابطه  5بیهشیکل
زیر بیان کرد.
()5
]) exp[  ( 0  Pj   X ij
]) C exp[  ( 0  Pj   X ij

Probi ( j | C ) 

e Vi
V j

e

jC



است.

پژوهشییگران بازاریییاب از اسییتحکاز نظییریو تئییاری
مطیابیت تصادف و مزایای عیی مدل جیت چند جییهای

) Pij  Pr(U ij  U ik ; j , k  C

j

26

Prob (i ) 

مدل فاق متروفترین مدل آماری اسیت کیه در ایین
ناع پژوهشها استفاده م شاد و بالم و هیکاران در سیال
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تیایل به پرداخیت ( )WTPبیرای ویژگی هیای ییک کیا ی
زیست محیط است .با تاجه به این که طراح آزمیانهیای
انتخاب مستیزز طراح آماری خاص است کیه مهیتیرین و
پیچیدهترین بخش در ارزشگذاری زیستمحیطی بیه ایین
روش است.
در طراح آزمان انتخاب بیا تاجیه بیه اینکیه سیطاح
مختیف ویژگ های متفاوت یک کا ی زیستمحیط بررس
م شاد و از آنجاییکیه سیطاح مختییف ویژگی هیای میارد
بررس باید بهصارت مناسب ترکیب شاد ،بایداز ییک طیرح
آماری استفاده کرد.
مسئیه اصی در طرح آماری میارد اسیتفاده ،حیداکثر
کردن کارای در استخرا داده از پاسخ دهندههیا اسیت .هیر
پاسخ به یک مجیاعه انتخاب ،اطالعات اضاف را برای میدل

جدول  -1مراحل انجاز یک پییایش ویژگ محار
مشخم کردن مسئیه مارد بررس
مشخم کردن و تاصیف ویژگ ها
تهیه طرح تجرب
تهیه پرسشنامه
جیعآوری داده
برآورد مدل
تفسیر نتایج برای تحییل اقتصادی و تصیمگیری
منبع]8[ :

مرحیهی نخست ،شناسای کامیل مشیکل اقتصیادی و
زیستمحیط است .این مرحیه مستیزز فکر کردن درباره دو
مسئیه کییدی است  )1چشم انداز جغرافیای و زمان تغیییر
در کیفیت محیطزیست  )2انااع ارزشهای که بیا تغیییرات
ماجاد در کیفیت محیطزیست مرتبط هستند .بیا تاجیه بیه
مسئیه نخست ،چند پرسش را باید مطرح کرد :آییا تغیییرات
احتیال در کیفیت محیط زیست به ییک سیایت ییا منطقیه
مجزا محدود م شاد یا چند سایت را تحت تاثیر قرار خااهد
داد؟ آیا این تغییرات ب درنگ اتفاق خااهند افتاد یا زمانبیر
خااهند باد؟ دومین مسئیه متیرکز بر ارزشهای اسیت کیه
تحت تاثیر تغییرات ماجاد در کیفیت محیطزیست هسیتند.
این مسئیه مستیزز بررس پرسشهای زیر است :چه کس از
تغییرات ایجاد شده ساد خااهد برد؟ آیا منافع غیراستفادهای
تحت تاثیر خااهند باد؟ و اگر ایین تغیییرات در کیفییت بیر
ارزش استفاده اثر بگذارد ،بهترین روش بیرای بدسیت آوردن
این تغییر در ارزش چه خااهد باد؟
برای کیاربرد مافقییتآمییز روشهیای ویژگی محیار،
مراحل یک و دو بسیار مهم و ضروری هستند اما بیه ایین دو
مرحیه غالبیا بیه انیدازه کیاف و زز تاجیه نیی شیاد .اگیر
پژوهشییگر مشییکل انتخییاب را ب یهطییار مناسییب تتیییین یییا
ویژگ های مهم را در آزمان خاد لحیا نکنید ،کیل آزمیان
دچار تزلزل شده و چندان مفید نخااهد باد .باید از گروههای
هدف یا خبرگان خااسته شاد کیه زمیان و انیرژی بیشیتری
برای بررس ابتاد ماضیاع اختصیاص دهنید تیا سیاا ت بیه
گانهای صحی و مناسب طرح شیاند .عیالوه بیر ایین انجیاز
پیش آزمان برای اطیینان از طراح درست آزمیان و بییان
صری سناریاها زز است.
بتد از اینکه ویژگ ها و سطاح آنها تتییین شیدند ،در
مرحیه ساز ،فرآیند طراح آزمانهای انتخاب 33برای ایجیاد
جایگزینهای استفاده م شاد که به پاسخگاها ارایه خااهند
شیید .هیییانطار کییه قییبال ذکییر شیید ،هییدف از یییک مطالتییه
ترجیحات بیان شده به روش ویژگی محیار بیهدسیت آوردن

آماری 34فراهم می کنید .بنیابراین تیرجی هیا بیرای سیطاح
مختیف ویژگ ها بهصارت تک و انفرادی شناسای م شیاد.
یک فرآیند طراح انتخاب در سه مرحیه خالصیه می شیاد
[:]3
 .1به دست آوردن ترکیب بهینه ویژگ ها و سطاح در یک
آزمان یتنی تتیداد سیاسیتهیای فرضی بهینیه (هیر
گزینه35یا سبد 30یک سیاسیت فرضی در نظیر گرفتیه
م شاد).
 .2ترکیب این سیاستهای فرض در مجیاعههای انتخاب.
 .3قرار دادن این مجیاعههای انتخاب در پرسشنامه.
روشهای ویژگ محار م تااننید امتییازات زییر را در
مقایسه با سایر روشهای ارزشگذاری داشته باشند:
 محرکهای تجرب تحت کنترل پژوهشگر ازجیییه ایین
مزیییتهییا هسییتند کییه واکیینشهییای دریییافت ماننیید
مشییاهدات از بییازار واقتی در چییارچاب یییک مجیاعییه
انتخاب است .این ماارد شامل مترف ویژگ های جدید
و ویژگ های مرتبط با استفاده های است که نی تیاان
آنها را در بازار مشاهده کرد.
 کاربرد طراح آمیاری ،کیارای آمیاری بیا تری ایجیاد
م کند و هیخط بین متغیرهیای تاضییح را از بیین
م برد.
 پاسخ هیای چنیدبتیدی تاضییحات بیشیتر و بهتیری از
ساختار ترجیحات را در مقایسه با پاسخهای تیکبتیدی
مرتبط با پذیرش یا عیدز پیذیرش ییک سیطح ارائیه
م دهد که کاربرد ABMهیا بیرای تصیییمگییریهیای
مدیریت را مناسبتر م سازد.
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محساب م شاد ،اما در رویکرد  CEهر مجیاعه انتخاب یک
مشاهده محساب م شاد[.]12
با تاجه به مباح مذکار در این پژوهش بیرای اینکیه
حداقل اطالعات زز بیرای اعتبیار تحیییلهیای رگرسییان
فراهم شیاد از طریی  356پرسیشنامیه بیهصیارت کیامال
تصادف از دو گروه جامته هیدف اطالعیات زز جییعآوری
شییده اسییت .از  356پرسییشنامییه مییذکار ،اطالعییات 126
پرسشنامیه از تهیران و میابق از شیهرهای تبرییز ،ارومییه،
میاندوآب و بناب بهدست آمده است .در پژوهش حاضیر هیر
پرسشنامه شامل  12مجیاعیه انتخیاب بیاده اسیت  .طبی
فرض کاکران برای جاامع بیش از  16666نفر تتیداد نیانیه
باید  306باشد تا نتایج در سط یک درصد متنیاداری قابیل
اتکاء شاد ،بنابراین حداقل  36عدد پرسشنامه زز باد کیه
در پرسشنامه حاضر برای جامتیه گیروه اول هیانگانیه کیه
اشییاره ش ید  126پرسییشنامییه اختصییاص یافییت کییه 1446
مشاهده از جامته اول بیرای اهیداف پیژوهش فیراهم کیرد و
 236پرسش نامه اختصاص یافته به جامته گیروه دوز 2706
مشاهده از جامته دوز فراهم آورده است .شیناخت نسیب از
ویژگی هییای اجتیییاع و اقتصییادی پاسییخگایییان می تاانیید
جهت گیری افراد را در رابطه با تیایل به پرداخت آنهیا بیرای
کا های زیستمحیط نشان دهد .جدول شییاره  2خالصیه
آمارههای تاصیف متغیرهای کی مرباطه بیه نیانیه را بیه
نیایش گذاشته است.

ویژگ های اصی که باید ارزش گذاری شاند ،به صیارت
صری بیان م شیاند .ویژگی هیای میذکار در شیرایط
مبادله با پال و سایر ویژگ ها قرار م گیرند ،بیهطیاری
که کاهش در کیفیت یک ویژگ م تااند با افیزایش در
کیفیت ویژگ دیگر جبران شاد.

 -3-2جامعه و نمونه مورد بررسی
تتیین حجم نیانه مارد نیاز برای بررس کیه از روش
آزمان انتخاب اسیتفاده می کننید ،متفیاوت از بررسی هیای
میدان دیگر است .باید دقت کرد که انتخاب نیانیه بیهطیار
کییی بییه ماضییاع تحقییی بسییتگ دارد .انتخییاب روش
نیانهگیری و حجم نیانه تا حد زییادی بسیتگ بیه بادجیه
محق دارد[ .]3در مطالتیات انجیاز شیده عیامیا از فرمیال
کاکران اورکات 37برای بیرآورد حجیم نیانیه اسیتفاده شیده
است .بدون تاجه به این مهم که فرمال کاکران یک تصیری
برای فرمال برآورد حجم نیانه است و تنها در شرایط خاص
خاد صادق است[ ]16و [.]11
بنییت 38و آدامییاویز 33پیشیینهاد کییردهانیید کییه بییرای
مطالتات آزمان انتخاب ،بهدلیل نباد یک فرمال مناسب ،هر
پرسش نامه حداقل بیه  36نفیر ارائیه شیاد .در رویکیرد CE
تتداد مشاهدات با تتداد پرسشنامهها متفاوت اسیت ،بیدین
ترتیب که در مطالتات دیگر هر پرسیش نامیه ییک مشیاهده

جدول  -2خالصه آمارههای تاصیف متغیرهای پژوهش
متغیر

سن

جااب داده شده
جااب داده نشده
میانگین
میانه
نیا
انحراف متیار
بازه
حداقل
حداکثر

283
21
36/3
27
26
11/4
51
18
03

تعداد
فرزندان
234
10
6/7
6
6
1/3
3
6
3

تحصیالت
285
25

لیسان

بیسااد
ارشدو با تر

تعداد
خانوار
270
34
4/3
5
4/4
1/3
11
1
12

سطح درآمد
285
25
506666
066666
066666
-

صفر

-

فرزندزیر

مخارج

11سال

خانوار

234
10
6/3
1
6
1
7
6
7

276
46
713023
556666
566666
708838/4
3326666
86666
16666666

منبع :یافتههای تحقی

دور از منطقه باده و از نزدیک اکاسیستم منطقه را مشیاهده
نکرده و صرفا از طری رسانهها و اطالعات کیه پژوهشیگر در
اختیار آنها قرار داده باد اطالعیات را در میارد ویژگی هیای
اکاسیستم مرباطه کسیب کیرده بادنید .بیه طیار مشیخم
جامتییهای کییه در دسییتر بییاد انتخییاب شیید کییه جامتییه
خاناارهای شهر تهران است .گروه دوز افرادی بادند که بام

 -4-2روش انجام کار
برای ارزش گذاری ویژگ های زیست محیط رودخانه
زرینهرود در این پژوهش ،جامته آماری مارد نظر به دو گروه
تقسیییم شییده و ترجیحییات آنهییا در مییارد ویژگیی هییای
زیست محیط مارد بررس و تیایل به پرداخت آنها از روش
آزمان انتخاب برآورد شده است .گروه اول افرادی بادند کیه
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شییدن از خییدمات و منییافع اکاسیسییتی زرینییهرود بییاد
بهصارت زیر تتریف شدهاند:
 .1میزان اختصاص آب به اکاسیستم به صارت یک ویژگ
سه سطح (مقدار فتی  -بیشتر از مقدار فتی و خیی
بیشتر از مقدار فتی )
 .2مطباعیت زیستمحیط (بیه صیارت وضیتیت فتیی -
بهباد نسب و بهباد زیاد)
 .3حفاظیت از گانههای مختییف گیاه و جانییییییییاری
( بهصارت وضتیت فتی  -بهباد نسب و بهباد زیاد)
 .4وجاد فرصت تفریح و گردشی ( بیهصیارت وضیتیت
فتی  -بهباد نسب و بهباد زیاد)
 .5چشمانداز طبیت ( بیهصیارت وضیتیت فتیی  -بهبیاد
نسب و بهباد زیاد)
 .0قییت (با چهار سط صفر 566 ،256 ،و )756
در پرسشنامه آمده باد که آب منبع مذکار (زرینهرود)
هم م تااند مصارف اقتصادی داشته باشد و هیم می تاانید بیه
اکاسیسییتم اختصییاص یابیید تییا منییافع اکاسیسییتی از طریی
ویژگ های ارائه شده تحق یابد .این گزینیه بیهصیارت گیزاره
منف بیان شده باد (به نیانه ساا ت در ادامه مراجتیه شیاد).
این گزینه با عبارات برداشت بیه انیدازه سیط فتیی  ،کیتیر از
سط فتی و خیی کیتر از سط فتی تنظیم شد که در واقع
برداشت کیتر به متن اختصاص آب بیشتر به اکاسیستم باد.
در طراح پرسشنامه برای سیادهتیر شیدن و قابیییت
مقایسه آسانتر بهجز میزان برداشت آب کیه بیا ییک گیزاره
بیان شده باد و قییت که برای افیراد قابیل درک بیاد بیرای
به متن بهباد زییاد ویژگی ،
ویژگ های دیگر عالمت
به متنای بهباد نسب ویژگی و عالمیت
عالمت
به متن حفظ وضع ماجاد (عدز بهباد) به کار گرفته شیده
است .هر پروفایل انتخاب شامل سه گزینه برای انتخاب بیاد
که گزینه الف و ب ترکیب از سطاح مختیف از هیر ویژگی ،
مقدار برداشت آب و قییت پیشنهادی باد و گزینه گزینیه
شرایط فتی  ،بدون پرداخت باد که پاسخدهنده باید یک از
گزینهها را انتخاب م کرد.

منطقه مارد بررس باده و به نیاع از آثیار زیسیتمحیطی
تغییرات اکاسیستم متیاثر می شیدند .جامتیه دوز در واقیع
افرادی بادند که آشنا به اکاسیستم منطقه باده و مسیتقییا
از آثییار زیسییتمحیط ی برنامییههییای تاسییته منطقییه تییاثیر
م پذیرفتند که در واقع شهروندان شیهرهای نیییه جنیاب
دریاچه ارومییه بادنید .ایین افیرادهم اکاسیسیتم منطقیه را
م شناختند وهم برنامههای تاستهای رودخانه زرینیهرود بیه
طار مستقیم آنها را تحت تاثیر قرار م داد.
انتخییاب دو گییروه هییدف بییه اییین دلیییل بییاد کییه او
جهتگیریهای زیستمحیط دو طیف از افیراد در رابطیه بیا
مسائل زیستمحیطی انیدازهگییری شیاد و ثانییا تیاییل بیه
پرداخت آنها و در واقع ارزشگذاری آنها بر مبنای تاثیرپیذیری
مستقیم و غیرمستقیم از مسائل زیستمحیط پیرامیان درک
شاد .عالوه بر این ،بتاان به ارزشگذاری مناسب از خدمات و
ویژگ های اکاسیستی مارد بررس دست یافت.
 -5-2ساختار پرسشنامه
طراح پرسش نامه در روش آزمان انتخاب بیا طراحی
پرسشنامه سایر بررس های میدان فرق دارد .در واقع یک از
مراحل مهم و پیچییده ایین روش ،طراحی درسیت و اصیال
پرسشنامه است .برای طراحی پرسیشنامیه آزمیان انتخیاب
ویژگ های اصی اکاسیسیتی کیه بایید ارزشگیذاری شیاد،
مشخم شده و ترکیب مناسب از ویژگ های مذکار در چنید
انتخاب محدود ،ارائیه می شیاد .بیا تاجیه بیه اینکیه سیاختار
پرسشنامه طرحهای آزمان تجرب بیرای پاسیخدهنیدگان تیا
مقدار زیادی م تااند نامیننا باشید بایید هیدف از بررسی ،
ویژگ ها ،ساختار پرسشنامه و نحاه پاسخگای دقیقا روشین
شاد .در این پیژوهش ابتیدا بیرای تترییف ویژگی هیای میارد
بررس  ،بر مبنای مطالتات گذشته و نظرات نخبگان (بهعنیاان
گروه هدف) چندین ویژگ انتخیاب شید کیه در نهاییت پینج
ویژگ به هیراه قییت پیشنهادی در پرسشنامه گنجانده شد.
ویژگ های پیشنهادی و سطاح آنها با تاجه به ماهیت
مسئیه که اختصاص آب بیشتر به اکاسیستم جهت بهرهمنید

جدول  -3نیانه ترکیب انتخاب ،ارائه شده در پرسشنامه
مطبوعیت زیستمحیطی

حفاظت از گونهها

فرصت تفریحی و
گردشی

چشمانداز
طبیعی

گزینه

حجم برداشت آب

الف

برداشت کیتر

256

ب

برداشت خیی کیتر

566
هیچکداز از گزینهها

ج
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انتخاب




ارزشگذاری بهباد کارکردهای زیستمحیط رودخانه زرینهرود...

پیشنهادی دارای ضریب منف و از نظر آماری متنادار اسیت.
یتن این که افزایش قییت پیشنهادی احتیال پذیرش برای
پرداخت را کاهش م دهد .هیچنین مشاهده می شیاد کیه
ضرایب متغیرهیای میرتبط بیا ویژگی هیای زیسیتمحیطی
مرتبط بیا میارد مطالتیه و هیچنیین حفیظ رودخانیه بیرای
مصارف زیست محیط از نظر آماری متنادار است که نشانگر
افزایش احتیال تیایل به پرداخت افراد با بهباد ویژگی هیای
مذکار است .در مارد اثر متقاطع سیط آمیازش بیا قیییت
پیشنهادی ،هرچند که ضریب مارد انتظیار را نیدارد ،ولی از
نظر آماری تاثیر متناداری روی احتیال تیاییل بیه پرداخیت
افراد ندارد .با تاجه به آماره های کی مدل مشاهده م شیاد
که مدل از نظر آماری متنادار است و قدرت تاضی دهندگ
مدل با آماره  PseudoR2نشان داده م شادکه در مدلهیای
جیت شرط آمیاره میذکار در بیازه  6.2تیا  6.3نشیان از
قدرت تاضی دهندگ خاب مدل دارد که در اینجا حاک از
قدرت خاب تاضی دهندگ مدل برآوردی است.
با تاجه بیه نتیایج میدل بیرآوردی بیرای افیرادی کیه
اکاسیستم زرینه رود را ندیده اند ،مشیاهده می شیاد کیه در
اینجا نیز تیاز ضرایب دارای عالمتهای مارد انتظارند و تنها
متغیرهای اثر متقاطع آمازش با قییت پیشنهادی اسیت کیه
خالف انتظارند و البته از نظر آماری متنادار نیسیتند .نکتیه
مهی که در این قسیت قابل تاجه است ،این است کیه هیر
چند افرادی که اکاسیستم زرینهرود را از نزدیک ندییدهانید،
احتیال تیایل به پرداخت آنها برای ویژگ هیای ذکیر شیده،
رابطه مثبت بیا بهبیاد ایین ویژگی هیا دارد ،ولی بیرای دو
ماردحفظ آب منبع جهت اختصاص به اکاسیستم و فرصیت
تفریح از نظر آمیاری متنیادار نیسیت کیه ایین ماضیاع را
م تاان بهصارت زیر تفسیرکرد.
افرادی که از نزدیک اکاسیستم زرینهرود را ندییدهانید
نی تاانند تصار درست از امکانات و فرصتهای تفریح از
قبیل شنا ،ماهیگیری ،شکار و گشت و گذار در ایین منطقیه
داشته باشند و بر هیین مبنا است که در بررس های مرباط
به ارزشگذاری تفریح تاکید بر انجیاز پیژوهش بیر مبنیای
اطالعات گردآوری شده از افرادی است که به منظیار تفیری
به محل سایت طبیت آمدهاند.
با تاجه به اطالعات جدول شیاره  5مشاهده م شیاد
که تیایل به پرداخت محاسبه شده برای تییاز ویژگی هیای
زیستمحیط و از جییه حفظ آب منبع مارد بررسی بیرای
مصارف اکاسیستی مثبت است و افراد تیایل بیه پرداخیت
جهت ویژگ های زیستمحیط مارد بررس دارند و از هیه

انتخاب  12ترکیب از بین تیاز ترکیبهای مختیف بیا
استفاده از روش  D-Optimalانجاز شد .بهدلیل ساختار ویژه
پرسشنامههای آزمان انتخاب ،فهم و درک پاسخدهندگان از
ساختار ساا ت در ارائه جاابهای صحی از طرف آنها بسیار
مهم است .در این پژوهش پ از پیش آزمیان پرسیشنامیه
طراح شده تاسط  15نفر از نخبگیان دانشیگاه و آشینا بیه
مسائل محیطزیست و اصالحات زز ،پرسشنامه نهای به 0
پرسشگر که تاسط محق آمیازش دیدنید ،ارائیه شید .ابتیدا
مفاهیم و ساختار پرسشنامه آمازش و سپ نحاه پرسیش
از پاسخدهندگان آمیازش داده شید .بیرای کسیب اطالعیات
دقی تر خااسته شد که پرسشگرها هنگاز جاابده هییراه
پرسششاندگان باده و به آنها در آشنا کردن و جیااب دادن
به ساا ت کیک کنند .بتد از مرحیه طراحی پرسیشنامیه،
این مرحیه یک از زمانبرترین بخشهای پژوهش حاضر بیاد
که با صرف زمان و هزینه زیادی ،اطالعات میدان بیهدسیت
آمد.
 -3نتایج و بحث
هدف از یک مطالتهی ترجیحات بیانشدة ویژگ محار
( ،)ABMبییرآورد ارزشهییای اقتصییادی بییرای مجیاعییهی از
ویژگ های قابل تقسیم ییک کیا ی زیسیتمحیطی اسیت.
رهیافت الگاسازی انتخیاب ،کا هیای زیسیتمحیطی را بیر
اسا ویژگ هایشان و با استفاده از الگای احتیال انتخیاب
بین دستههای مختیف ویژگی هیا ،ارزشگیذاری می کنید و
چنانچییه یک ی از اییین ویژگ ی هییا قییییت یییا هزینییه باشیید،
برآوردهای مطیابیت نهای م تااند به برآوردهای تیاییل بیه
پرداخت برای تغییرات در سطاح ویژگ تبدیل شاد واز ایین
طری برآوردهای رفاه  ،برای ترکیبات تغییرات ویژگ هیا
بهدست م آیند[.]13
با تاجه به روش شناس ارائیه شیده بیر مبنیای میدل
مطیابیت تصادف و تصری اقتصادسنج ارائه شده م تیاان
عاامل ماثر بر تیایل بیه پرداخیت افیراد بیرای ویژگی هیای
زیستمحیط را در قالب الگای جیت شیرط برآوردکیرد.
برآورد مدل برای تییاز افیراد نیانیه ،افیرادی کیه از منطقیه
بازدید کرده اند و افرادی که بازدید نکردهاند ،بیه تفکییک در
جدول شیاره  4به نیایش گذاشته شده است.
با تاجه به نتایج برآورد مدل برای کل نیانه ،مشیاهده
م شاد تیاز متغیرها بیهجیز اثرمتقیاطع سیط آمیازش بیا
قییت پیشنهادی ،ضرایب مارد انتظار را دارا بیاده و از نظیر
آماری نیز در سط  5درصید متنیادار اسیت .متغییر قیییت
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که این ویژگ را از نظر آنها در مرتبه ساز قیرار داده اسیت.
ویژگ فرصت تفریحی و هیچنیین حفیظ آب منبیع بیرای
مصییارف اکاسیسییتم در جایگییاههییای بتییدی بییا تیایییل بییه
پرداختهای  2776ریال و  2466ریال قرار داشتهاند .زمان
که بازدید یا عدز بازدید افراد از اکاسیستم زرینهرود مد نظر
قرار م گیرد تیاییل بیه پرداخیت افیراد بیرای ویژگی هیای
زیستمحیط ایجاد شیده تاسیط ایین رود و اولاییتبنیدی
دچار تغییر م شاد .برای قابییت مقایسیه بیا شیاخمبنیدی
تیایل به پرداخت افراد بیا مبنیا قیرار دادن رقیم میرتبط بیه
ویژگ که با ترین تیایل به پرداخت را بیه خیاد اختصیاص
داده ،طب سه ستان آخر جدول شییاره  ،5تییایالت افیراد
قابییت مقایسه بهتری پیدا م کند.

مهیتییر حفییظ اییین اکاسیسییتم بییرای جیییاگیری از رشیید
برگشت ناپیذیری نییز بیرای ایشیان مهیم بیاده و تیاییل بیه
پرداخت برای این مارد نیز دارند.
با تاجه به برآورد و محاسیبات انجیاز شیده ،مشیاهده
م شاد که در کل افراد نیانه ویژگ تناع زیسیتمحیطی و
بهباد آن را در اولین اولایت قرار دادهاند و تیایل به پرداخت
آنها برای بهباد این ویژگ با ترین رقم را به خاد اختصاص
داده است و آنها حاضر هستند که بطار متاسط  0266رییال
برای بهباد وضتیت حفظ گانههای مختیف پرداخیت کننید.
در جایگاه دوز ترجیحات کل نیانه ادغیاز شیده ،مطباعییت
زیستمحیط قرار دارد که بیرای بهبیاد ایین ویژگی افیراد
تیایل به پرداخت نهای  0646ریال را دارند .هیچنین برای
بهباد وضتیت چشم اندازهای زیبای اکاسیستم ایجیاد شیده
تاسط زرینهرود افراد تیایل به پرداخت  4316رییال دارنید

جدول  -4نتایج برآورد مدل
متغیر /مدل

 -1کل افراد نمونه

 -3افراد بازدید نکرده

 -2افراد بازدید کرده

ضریب

آمارهZ

ضریب

آمارهZ

ضریب

آمارهZ

-6/1267727

-2/43

-6/155035

-2/60

-6/674330

-1/11

اثرمتقاطع سن وپرداخت

6/666663

1/15

6/666622

1/71

-6/666663

-6/37

اثرمتقاطع آمازش وپرداخت

-6/666122

-1/35

6/666463

3/57

-6/666163

-1/33

اثرمتقاطع درآمد وپرداخت

6/666204

4/77

6/666105

1/30

6/666227

2/37

6/633133

2/83

6/105126

3/34

6/645573

1/62

6/234546

0/84

6/375622

7/15

6/124687

2/03

عرض از مبداء

حفظ آب منبع
مطباعیت زیستمحیط
حفظ گانهها

6/246538

4/38

6/288751

3/85

6/264068

3/2

فرصت تفری وگردش

6/167723

2/73

6/260613

3/30

6/646648

6/73

چشمانداززیبا

6/107432

4/42

6/140353

2/0

6/183028

3/50

قییت پیشنهادی

-6/666380

-0/08

-6/666240

-2/45

-6/666411

-5/8

301/56
آمارههای مدل رگرسیان

chi2

313/74

LR

chi2

LR

6/6666

Prob> chi2

-2062/202

Log L

-1120/8418

Log L

6/2043

Pseudo R2

6/2222

Pseudo R2

chi2

33 /162

LR

6/6666

Prob> chi2

6/6666

Prob> chi2

-1448/1671

Log L

6/2341

Pseudo R2
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جدول  -5نتایج برآورد مدل
ویژگی
حفظ آب منبع
مطباعیت زیستمحیط

تمایل به پرداخت
*

مدل اول

مدل دوم

شاخص تمایل به پرداخت

**

مدل سوم

***

*

مدل اول

مدل دوم

**

مدل سوم

2466

0088

1163

38/7

44

22/3

0646

15183

3618

37/5

166

06/0

حفظ گانهها

0130

11035

4377

166

77

166

فرصت تفری وگردش

2774

8344

374

44/8

54/3

13/0

چشمانداز زیبا

4312

5352

4407

03/0

33/2

83/7

* مدل برآورد شده برای کل نیانه.
** مدل برآورد شده برای افرادی که از اکاسیستم بازدید داشتهاند.
*** مدل برآورد شده برای افرادی که از اکاسیستم بازدید نداشتهاند.
منبع :یافتههای تحقی
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تیایل به پرداخیت مصیرفکننیده را بیرای کیا ییا خیدمت
بهدست آورد ،مگر اینکه شرایط تبتیض قییت کامل (درجه
یک) حاکم باشد .به بیان دیگیر عرضیه کننیده کیا  ،قیییت
بازاری و نه قییت ذخیره (قییت هییه ییا هییو) را دریافیت
م کند .افراد در مباد ت برای بهدسیت آوردن کیا قییتی
کیتر از آن مقدار پرداخت م کنند کیه در صیارت از دسیت
دادن کا حاضر به پرداخت هستند .این مقیدار مابیه تفیاوت
اضافه رفاه مصرف کننده است (شرزهای و جییی  .)1336 ،بر
این مبنا قییت ضین محاسبه شده در این پیژوهش تیاییل
به پرداخت نهای افیراد بیرای ویژگی هیای زیسیتمحیطی
زرینه رود است و نی تااند مبنیای مسیتقیی بیرای تفسییر
بازاری مرساز باشد.

با تاجه به نتایج جدول شیاره  5مشاهده م شاد کیه
وضتیت بازدید افراد روی ترجیحات و تیایل به پرداخت افراد
بییرای ویژگ ی هییای زیسییتمحیط ی زرینییهرود و هیچنییین
اولایتبندی آنها بین ویژگ ها تاثیرگذار است .طب جیداول
مییذکار مشییاهده م ی شییاد کییه در مجیییاع افییرادی کییه از
اکاسیستم مارد بررس بازدید داشتهاند ،تیایل بیه پرداخیت
با ی برای تیاز ویژگ های زیسیتمحیطی اکاسیسیتم در
مقایسه با افرادی که از اکاسیستم بازدید نداشتهانید ،دارنید.
هیچنین اولایتهای این دو گروه نیز با هم متفاوت است.
با تاجه به یافتههای پژوهش مشاهده م شاد افیرادی
که از نزدییک اکاسیسیتم را دییده انید46ویژگی مطباعییت
زیستمحیط را در اولایت اول خاد قرار دادهاند و بیا ترین
نرخ نهای تیایل به پرداخت را برای ایین ویژگی دارنید کیه
برابر با  15136ریال است که بسیار متفیاوت از نیرخ نهیای
تیایل بیه پرداخیت گیروه دوز اسیت کیه ایین ویژگی را در
اولایت ساز خاد قرار داده و نرخ نهای تیاییل بیه پرداخیت
 3626ریال برای این ویژگ دارند.
گروه اول اولایت دوز خاد را تناع گانههای جاناری و
گیاه قرار دادهاند و نرخ نهیای تیاییل بیه پرداختی بیرای
بهباد نسب این ویژگ برابر با  11036ریال دارنید .ایین در
حال است که این ویژگ رتبیه اول گیروه دوز بیاده و نیرخ
نهای تیایل به پرداخت برابر  4476ریال دارند .نکتیه مهیم
دیگر در این قسیت تیایل به حفظ آب منبع جهت مصیارف
زیستمحیط است که اولاییت چهیارز گیروه اول و اولاییت
پنجم گروه دوز است و هر دو گیروه بیه ترتییب نیرخ نهیای
تیایل به پرداخت  0036و  1116ریال برای برداشیت کیتیر
از آب منبع جهت مصارف اقتصادی و اختصاص آب بیشتر به
اکاسیستم دارند.
طب نظریههای اقتصاد محیطزیست درست است کیه
افراد در صیارت اسیتفاده ییا عیدز اسیتفاده بیرای کا هیا و
خدمات اکاسیستی ارزش قائیند و تیایل به پرداخت بیرای
حفظ و بهباد این خدمات دارند ول این نتایج دوباره حیاک
از آن اسییت کییه افییرادی کییه از نزدیییک مسییائل و مشییکالت
زیست محیط را لی م کنند ترجیحیات و اولاییت بنیدی
متفاوت نسبت به ویژگ ها و الگاها دارند و عالوه بر تفیاوت
در اولایتهیا ،شیدت ترجیحیات آنهیا نییز بیاهم فیرق دارد.
ماضاع مهی که باید به آن تاجه شاد این است که قیییت
ضین یا تیایل به پرداخت با مفهاز قییت بیازاری متفیاوت
است .در بازار کا ها و خدمات کیه قابیل مبادلیه در بازارنید،
قییت نشاندهنده تیایل به پرداخت نیست و نی تاان تییاز

 -4نتیجهگیری
اگر منافع اکاسیستی و ارزش های آن صیفر در نظیر
گرفته شاد ،تیاز برنامههای تاسته را در مقابیل برنامیههیای
حفاظت از منابع طبیت تاجیهپذیر م سازد و ایین ماضیاع
با اصال پایداری تاسته سازگار نیسیت .بیر مبنیا یافتیههیای
تحقی افراد تیاییل بیه پرداخیت بیرای بهبیاد ویژگی هیای
زیست محیط منبع مارد بررس دارند که حاک از با ارزش
بادن خدمات و منیافع اکاسیتسیی در ذهین افیراد اسیت.
ویژگ هیای زیسیتمحیطی زرینیهرود کیه بیازار نداشیتند،
کارکردهای غیربازاری نامیده شدند و تیایل به پرداخت افراد
برای این ویژگ هیا کیه از نظیر آمیاری متنیادار نییز بادنید،
نشانم دهد این خدمات در ذهن افراد ارزش پال دارد.
با تاجه به برآورد و محاسبات انجاز شده ،مشاهده شد
کییه افییراد تیایییل بییه پرداخییت بییرای بهبییاد ویژگ ی هییای
زیستمحیط زرینهرود دارند و این ماضاع زمان که بازدید
یا عدز بازدید افراد از اکاسیسیتم زرینیهرود در نظیر گرفتیه
میی شییاد تیایییل بییه پرداخییت افییراد بییرای ویژگیی هییای
زیستمحیط ایجاد شیده و اولاییتبنیدی تغیییر می کنید.
بنابراین وضتیت بازدیید افیراد روی ترجیحیات و تیاییل بیه
پرداخت افراد برای ویژگ هیای زیسیتمحیطی زرینیهرود و
هیچنین اولایتبندی آنها بین ویژگ ها تاثیرگیذار اسیت .از
این ماضاع م تاان یک نتیجهگیری هر چند غییر قطتی و
محتیل داشت که افرادی که از سایتهای طبیتی دورنید و
مسائل و مشیکالت ایین سیایت هیا را از نزدییک ندییدهانید،
نی تاانند تصار درست از ابتاد مسائل آنها داشیته باشیند و
بهویژه اگر این افراد برنامهریزان و تصییمگیران ایین حاضیه
باشند ،بدون اطالعات میدان نی تاانند تصار درست داشته
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ماضاع را م تاان به مارد حاضه آبرییز دریاچیه ارومییه و
اکاسیستم مرباطیه در جنیاب ایین حاضیه کیه در اطیراف
زرینهرود شکل گرفته تتیییم داد کیه بنیا بیه نظیر سیاکنان
منطقه و از جییه کشاورزان برنامههیای تاسیته اجراشیده در
.این اکاسیستمها عیاما با آثار سائ هیراه باده است
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