
 

 (رودندهیزا)مطالعه موردی سد  ستیزطیمحهای آبی بر برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه

 
  4نشاط اکرم -3یفهرست مسعود -*2د فتاحی اردکانیاحم -1رویا امیرحاجلو

 23/12/1396تاریخ دریافت: 

 24/04/1397تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده  

است، لذا ارائه راهکارها  اصفهان بوده سال، کمبود آب یک بحران اساسی در استان با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم توازن در بارندگی در تمام طول
ی هیا طیر  نمایید  در اییر راسیتا    زای فعلیی میی  کمک شایانی به عبور از وضعیت بحران باشدیمیی که منطبق با شرایط اقلیمی کشور هادستورالعملو 
ی ریناپذجبرانافراطی ایر سازه در کشور خسارات  وسازساختبوده است  اما  هابحران ریبا ابله در مقا استفاده موردسد( یکی از راهکارهای ) یزداریآبخ
محاسیبه خسیارات وارده بیه     منظیور به بوده است  رودندهیزای سد طیمحستیزاثرات  برآوردوارد ساخته است  هدف از پژوهش حاضر  ستیزطیمحرا بر 
است  دادهای تحقیق با استفاده از روش میدانی و طیر  دی اپتیمیال و    شده شده استفاده اظهاری ترجیحات هیپاانتخاب بر  آزموناز روش  ستیزطیمح

ی گردیید   آورجمیع  1396ی مختلف به لحاظ باز بودن و بسته بیودن آب رودخانیه در سیال    هادر زماندر مناطق اطراف رودخانه  پرسشنامه 150توزیع 
مدل ارجح اثیرات انتخیاب    عنوانبهی اانهیآشمدل الجیت  تیدرنها که ی استفاده گردید اانهیآشالجیت ساده، شرطی و برآورد الگو از الگوهای  منظوربه

ی جانوری و حمایت از هاگونهی گیاهی، حمایت از هاگونهی تفریحی، حمایت از هایژگیوبهبود  برای شده محاسبهگردید  مقدار تمایل به پرداخت نهایی 
از اهمیت و  مطالعه مورد یمنطقه دهدنشان می جینتا در سال برای هر خانوار برآورد گردید  هزار ریال 852، 566، 610، 1176به ترتیب  تاالب گاوخونی

  باشدیمی ضروری طیمحستیزی دقیق جهت کاهش اثرات زیربرنامهارزش باالیی برخوردار بوده لذا مدیریت و 
 

 ستیزطیمح ،رودندهیزایل به پرداخت، سد تما ،انتخاب آزمون :کلیدی یهاواژه

 

   2 1 مقدمه

جهیان   خشیک مهیو ن خشک در منطقه قرار گرفتر به خاطر رانیا
 یاریاست که با کمبود آب مواجه است و همانند بس ییکشورها ازجمله

نبیود   زیی و ن تیی پراکنش نامناسب آب، خیا،، جمع  بااز مناطق جهان 
 یها و به دنبیال آن نیاهمگون  ارشب یو مکان یزمان کنواختیپراکنش 
بیا توجیه بیه کمبیود آب در      است  مواجه یآب مصارفمنابع و  ییفضا

بیا   یسیطح  یهاتوجه به مهار آب تیکشور و گسترش روزافزون جمع
  در اییر راسیتا،   اسیت  شیرو بیه افیزا   یاسازه یهایاستفاده از فناور

بیود آب در  و راه گشیا در مقابیل کم   یااز فنون سازه یکیسد  احداث
توجیه بیه    وسیاز گسیترش سیاخت  توسعه فناوری و   با باشدیکشور م
توجیه بیه    انیی م ریی در ا ده وگسترده شی  ستیزطیمح و داریتوسعه پا
 ه اسیت، توجیه قیرار گرفتی    سیاخت سیدها میورد    یطیمحستیاثرات ز
بیه علیت   در کشیورهای توسیعه یافتیه     یاز سدها یبعض کهیطوربه

                                                           
اد صی اقت اناریاسیتاد و  ، دانشییار به ترتیب دانشجوی کارشناسیی ارشید   -4 و 3، 2، 1

 ی، دانشگاه اردکانکشاورز
 (:Fatahi@ardakan.ac.irEmail                       نویسنده مسئول:  -*)

DOI: 10.22067/jead2.v32i2.70748 

به حالت  ستیزطیو مح شده بیتخر تسیزطیمح شیازپشیب بیتخر
 خود بازگشته است  هیاول

 اثیرات  ی،بیزر  بیاوجود منیافع اقتصیاد     یواقع احداث سدها در
  به همیر بردیم سؤال ریرا ز ی آنریپذهیکه توجناپذیری دارند جبران

 مورددلیل در مدیریت منابع آب، توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
ی که حاصیل از اییر مطالعیات    طیمحستیز راتثو ا گرفته توجه قرار

در مطالعات طراحی که  امروزه  (18) است یافته روزافزوناست اهمیت 
مسیائل   همچنیان کیه  ، شیوند یمی ی جدیید انجیام   هیا افتهبر اساس ی

 یهییاارزش ردیییگیمییقییرار  توجییه مییورداقتصییادی و تکنیکییی  
 گییرد  قیرار  توجیه  میورد ی، اجتماعی و فرهنگی نیز بایید  طیمحستیز
سدهای نیاموفق در گوشیه و کنیار جهیان و پیامیدهای       احداث  (16)

کلیی در   دنظریها، موجب گردیده که تجدآن یطیمحستیناخوشایند ز
عنیوان  به «توسعه پایدار»به عمل آید و « اکولوژی»و  «توسعه»مورد 

  بیه (25) گیردد ی مطیر   طی یمحسیت یمبنایی برای ارزیابی مسیائل ز 
اف سیدها بیر دریا یه سید     زیسیت اطیر  محییط  ثیرگیذاری أطورکلی ت
تواند در قالب ی بر محیط زیست اطراف خود میثیر دریا ههمچنیر تأ

توانید  که ایر اثرات میی  اثرات زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد،
مفید  یطیمحستیاثرات متقابل ز(  33) به دو صورت اثرات ظاهر شود
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ی تخریب و گذارارزشکه با  بخشانیز یطیمحستیو اثرات متقابل ز
ی ییا عیدم   ریپیذ هیی توجبرآورد صیورت سیود و زییان اییر سیازه بیه       

 وسیاز سیاخت ی آتیی جهیت   هیا یریگمیتصمی یک سد و ریپذهیتوج
(، بیا اسیتفاده از   7و همکاران ) 1 ایکاو نمود  تأملی در کشور سدساز

روش آزمون انتخاب و مدل الجیت شرطی، میزان تمایل به پرداخیت  
فلوریدا را برآورد کردنید    2را برای حوضه آبخیز رودخانه سووانی مردم

دالر در سیال(   2داد که متوسط تمایل به پرداخت ) نتایج مطالعه نشان
 بیا  (،37و همکاران )3زنگ  در مقایسه با مطالعات دیگر بسیار کم بود 

استفاده از آزمون انتخاب و میدل الجییت مخیتلط و الجییت پنهیان،      
به پرداخت مردم آمریکا را برای محصول گیالس شیریر  میزان تمایل

داد کیه   ی مختلف را برآورد کردنید  نتیایج تحقییق نشیان    هایژگیوبا 
دالر در هر پوند برای گیالس  89/1حاضر به پرداخت  نندگانکمصرف
 97/0زییاد،   طعیم  و عطیر هر پوند بیرای   دالر در 44/1شیریر،  نسبتاً

دالر در هیر پونید    75/0 سیفت،  نسیبتاً  دالر در هر پوند برای گیالس
دالر در هیر پونید گییالس     6/0طیوالنی و   نسیبتاً مفید  عمرکبرای ی
سایر شرایط ثابت باشیند  همچنییر    کهیدرصورتبزر  هستند،  نسبتاً

بیشتریر پرداخت برای گیالس شیریر و کمتریر پرداخت برای اندازه 
محیطیی  ی زیسیت بهبیود کارکردهیا  (، 32ای )میوه بوده است  شیرزه 

ی گیذار ارزش با استفاده از روش آزمیون انتخیاب   را رودرودخانه زرینه
هیای اییر تحقییق افیراد بیرای کارکردهیای       طبق یافتیه  نموده است 

تنیو    یژگی یتماییل بیه پرداخیت دارنید و و     یبررس اکوسیستمی مورد
و تمایل به پرداخت رد قرار دالویت اول ودر امحیطی و بهبود آن زیست
 6200طیور متوسیط   بیه های ایر رودخانه برای بهبود ایر ویژگی دافرا

محیطیی، بهبیود وضیعیت    مطبوعییت زیسیت  همچنییر،  ریال اسیت   
 منیابع آب اندازهای زیبای اکوسیستم، فرصت تفریحیی و حفی     شم

هیای  های بعدی با تمایل به پرداختبرای مصارف اکوسیستمی جایگاه
خییود ترتیییب بییه ل را بییه ریییا 2400و  2770، 4310، 6040نهییایی 
 یهیا بیارزییابی آسی  (، 25همکیاران )  محتشمی و دهند میاختصاص 

احداث سد البرز در استان مازندران با اسیتفاده از روش   یطیمحستیز
در ایییر مطالعیه در  ییار وب یییک تحلیییل   پرداختییه آزمیون انتخییاب 

 یهیا خسیارت  پیولی  ارزش کیردن  یبیاکم  و اجتماعی هزینه–منفعت
سید   یطی یمحسیت یز یهیا خسارت ارزش تعییر ضمر ،یطیمحستیز

آن  یسیاز آزمون انتخاب و میدل  یگذارالبرز با استفاده از روش ارزش
نشان  است که شده استفاده (MLN) 4نهدر قالب الگوی الجیت  ندگا

گیاهی  یهابیشتریر تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه ;داد
ریال در سال به ازای  3/101لوب )از شرایط بحرانی فعلی به سطح مط

                                                           
1- chikaewa  

2- Succuleent  

3- Zang 

4- Multinominal Logit Model   

 یهیا هر خانوار( تعلق دارد  رسیدن به حید مطلیوب حفاظیت از گونیه    
ریال در سیال بیه    516/0و  6/23جانوری و جنگل )به ترتیب برابر با 

بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند   یهافیازای هر خانوار( در رد
شیان داد کیه احتسیاب    نتایج نسبت منفعت به هزینه طیر  ن  تیدرنها
در هزینیه کیل سید، بیه مییزان       یطی یمحسیت یخسارت ز یهانهیهز
ارزش  (،19زاده )خداوردی آن کاسته است  یریپذهیاز توج یتوجهقابل

بیا اسیتفاده از   را شده مراکان  پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت
در اییر مطالعیه    روریی ازا به دسیت آورده اسیت    روش آزمون انتخاب

نامیه از خانوارهیای دو   پرسش 245از طریق تکمیل  ازیموردن یهاادهد
گردید  نتایج  یآورجمع 1391استان آذربایجان غربی و شرقی در سال 

درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخیت   81 دهد،ایر پژوهش نشان می
  تماییل  باشندیمبلغی جهت بهبود کارکردها و خدمات منطقه مذکور م

 یهیا جیانوری، گونیه   یهیا برای تغییر سیطو  گونیه   به پرداخت افراد
انداز طبیعی و تسهیالت آموزشیی  گیاهی، تسهیالت گردشگری،  شم

، 13670، 23080از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر بیا  
ریال به دسیت آمید  ارزش پیولی حفاظیت از      3590و  21180، 9950

مطالعیه دو   انوارهای موردمطالعه از دیدگاه خ کارکردها و خدمات مورد
میلییون رییال بیرآورد گردیید  لیذا بیا        64323برابیر بیا   ر استان مذکو

صیورت کمیی، افیراد    مشخص شدن ارزش کارکردهای ایر مناطق به
 جامعه در، خواهند نمود که کارکردها و خدمات ایر منطقیه حفاظیت  

ورد (، بیرآ 31صالح نیا و همکاران ) .باشدیشده دارای اهمیت باالیی م
ی دریا ه ارومیه با اسیتفاده از روش  طیمحستیزارزش بهبود وضعیت 

از شهروندان  ازین ها و اطالعات مورد  دادهآزمون انتخاب پرداخته است
آمیده و بیا کیاربرد میدل الجییت       دستبه 1390شهر ارومیه در سال 

مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند  نتایج نشان داد که بیشتریر تمایل به 
اخت به بهبود ارتفا  سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح پرد

ریال در سال به ازای هر خانوار( تعلیق دارد  رسییدن    26000مطلوب )
به حد مطلوب کیفیت آب )میزان شوری(، تعداد فالمینگیو و آرتمییای   

ریال در سال بیه ازای   11330و  14670، 23000دریا ه )به ترتیب با 
 والمو بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند  یهافیردهر خانوار( در 

و  خطیر انقیراض   در معرض دریایی هایگونه بهبود ارزش(، 36) لیو و
  کردنید  بررسی ملی در سطح مریکاییآ خانوارهای دگاهیاز درا  دیتهد
و  میاهی  هایگونه احیای برای افراد متفاوت ترجیحات نشان داد نتایج
 نو  به وابسته پرداخت، به تمایل زانیدر م تفاوت وجود .باشدمی فو،

 یدر بررس(، 20) ویرتز و شد لیو داده تشخیص آن بهبود و سطح گونه
 پرداخته آلمان شمال دریای در مدیریتی نشت نفت یهااقدام به خود،

ییورو   7/0سیواحل )  کیفیت شامل یطیمحستیز صفات که دریافتند و
و نسیبت   (بیه ازای هیر پرنیده    ورویی  0069/0در کیلومتر(، پرنیدگان ) 
بیشیتری بیر    ریتیأث ییورو در هیر تیر (     22/1گرداوری نفت از درییا ) 

در  ورویی  32/0)درییا   آبمطلوبیت خانوارها نسبت به ویژگی کیفییت  
دارند  با توجه به کمبود آب در استان اصفهان بیه نظیر    (مربع لومتریک
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ر برابر حیل اییر   تواند گزینه اول دهای سطحی میرسد کنترل آبمی
رسد عدم توجیه بیه اثیرات زیسیت     نظر می الش بزر  باشد  ولی به

ناپیذیری داشیته   ها به رغم داشتر مزایا تبعات جبرانمحیطی ایر سازه
گفیت احیداث سیدهای     تیوان یشده می  گفتهبا توجه به مطالب باشد  

ی، بیا  اقتصیاد دارا بیودن منیافع    رغیم بیه  رودنیده یزابزر  همانند سد 
بر اکوسیستم طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه  معکوس یگذاراثر

 گونهریای احداث طیمحستیز یهایاثرگذاراست  لذا بایستی ارزیابی 
و ارزیابی اقرار گیرد  همچنیر با  توجه موردجامع و کامل  طوربهسدها 

توجه به اینکه امروزه تصویب نهایی یک طر  منوط به مثبیت بیودن   
ی آن طر  است لیذا بایسیتی در هیر طیر      طیمحستیزبی نتایج ارزیا

 طوربهی پرداخته شود  طیمحستیزتوجه زیادی به برآورد کمی اثرات 
بییرآورد اثییرات  منظییورپییژوهش بییهگفییت  ایییر  تییوانیمییخالصییه 

و برآورد اثیرات جیانبی اییر سید      رودندهیزای ساخت سد طیمحستیز
تواند پولی ایر خسارات میلذا محاسبه  است  شده دهیدتهیه و تدار، 

 لیبه دلاست   شده استفادهجانبی در قالب معیار پولی  اثرات به عنوان
هیای  تیوان از تکنییک  ی معمول، میی بازارهاعدم مبادله ایر اثرات در 

کیه تماییل بیه     صیورت ریبدمربوط به بازارهای فرضی استفاده گردد 
زیست در اثیر  یطدید محهی مورد تهایژگیوجهت بهبود  افراد پرداخت
در مدل هزینیه  هزینه خارجی عنوانبهو  شده محاسبهسد  وسازساخت

 منفعت لحاظ گردد 
 

 هامواد و روش

 مطالعه منطقه مورد یمعرف

رودخانییه فییالت مرکییزی ایییران  ریتییرمهییم رودنییدهیرودخانییه زا
را زهکیش نمیوده و بیه     رودنیده یکه حوضه آبخیز زا شودیمحسوب م

 یهیا ه اراضیی و دشیت  ضی   در اییر حو شیود یختم متاالب گاوخونی 
 از طریق رودندهیمستعد کشاورزی وجود دارد که توسط آب رودخانه زا

یمدرن و سنتی نییز آبییاری می    بیاریآ یهاو شبکه یبندهای انحراف
حوضه  منظور رفع کمبود آب در منطقه مرکزیبه گرددی  یادآور مشود

ز طریییق تونییل اول و دوم مکعییب ا میلیییون متییر 734سیاالنه حییدود  
مکعب از تونل  شمه لنگان به رودخانیه   متر ونیلیم 120کوهرنگ و 

مربیوط بیه    جرائیی اکنون نیز عملییات ا شده است هم منتقل رودندهیزا
 سیرداب  کوکیان، منیاطق ) و دیگیر   احداث سد و تونل سوم کوهرنگ

 مکعیب  متیر میلیون  520باهدف انتقال سالیانه به  (خدنگستان سفلی،
اسییتان  یاتوسییط شییرکت آب منطقییه ،رودنییدهیزای آب بییه رودخانییه

 ( 38) باشدیاصفهان در حال انجام م

 

 
 هااستاندر سایر  رودندهیزا یرودخانهگسترش  -1شکل 

Figure 1- Expansion of Zayandehrud River in other provinces  
 کشاورزی استان اصفهان جهاد :مأخذ

Source: Agricultural Jihad in Isfahan Province 

 
مکانیسم موجود برای مدیریت اسیتفاده از منیابع طبیعیی، کنتیرل     

  معیار اصلی برآورد پولی باشدیممستقیم توسط دولت و مکانیسم بازار 
منافع کمی ییا کیفیی منیابع طبیعیی، اتخیاذ مقییاس واحید بیا سیایر          

  ( استی بازاری )ارزش مصرفیهاارزش
زار در منیابع طبیعیی بیه جهیت وجیود عیواملی       دالیل شکست با

 رقابیل یغخیارجی، خصوصییات کاالهیای عمیومی،      آثارازجمله وجود 
 هیا آنبودن تخریب منابع طبیعی، عدم حتمیت در مورد وجود  برگشت
ی بهیره و تنزییل   هانرخ، حقوق انحصاری، مالکیت عمومی و ندهیآدر 

 ( 34) باشدیم، گرددیمطبیعی به تخریب منابع منجرباال که 
 کاالهیای  انتخییاب یگیذار ارزشروش آزمیون انتخیاب بییرای   
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 دفیر  مکیان  انتخیاب  ،گردشگری ،ونقلحمل ،بازاریابی ،کنندهمصرف

 کشاورزی محصوالت کردن بیمه در کشاورزان ترجیحات برآورد و زباله

 ترجیحات روش ریدر ا ،ستیزطیمح نهیزم در ( 8) است شده استفاده

که نتیجه آن پی بردن  .شودمی ارزیابی ستیزطیمحبا  ددر برخور افراد
 ذکیر ی هریک از ویژگی بندو رتبهی گذارارزش به ارزش کلی سایت،

 ریی در ا  اسیت  دهنیده پاسی   دیی دی از طیمحستیزبرای کاالی  شده
 لیی و تکمعلمیی   قیی از طری مختلف سایت هایژگیورهیافت ارزش 
 لیی وتحلهیتجز در جهتآن  جیااز نتتا بتوان  شودیمپرسشنامه تعییر 

تکنیک آزمون   متغیرهای زیستی اقتصادی استفاده نمود لیو تحلرفاه 
که با تئیوری   (17) هاستیژگیوکاربردی از تئوری ارزش  ceانتخاب 

 شودیمفرض ایر روش  ( در23) است شده بیترکمطلوبیت تصادفی 
( اییر  21و  6) ییک تیابع مطلوبییت تصیادفی دارد     دهندههر پاس که 

 که شودیمفرض  در آن  نظریه بر مبنای تئوری انتخاب احتمالی است
ییک   از ،کندیمرا حداکثر  هاآنافراد یک گزینه منفرد را که مطلوبیت 

 صورتبهوابسته  متغیر بدیر ترتیب،  کنندیممجموعه موجود انتخاب 
 ریی متغیی کیه  هیا میدل بیرای تصیریح     ( اسیت موهیومی یک )صفر و 
 linearتصریح مدل احتمالی خطیی )  از ی است،ها مجازآنی زادرون

probability model) ،LMP  پروبیییت، نرمیییت یییا انییوا  الجیییت ،
آزمون انتخاب قادر بیه بیرآورد ارزش کیل اقتصیادی       شودیماستفاده 
به  نسبت (CE)1ی است  آزمون انتخاب طیمحستیز و خدماتکاالها 

CV) ارزشگذاری مشروط
ی بیشتری در برآورد ارزش ریپذانعطاف از (2

حجیم   CVی برخیوردار اسیت و در مقایسیه بیا     طی یمحستیزخدمات 
  عالوه بیر  کندیمنمونه فراهم  ترکو کاطالعات بیشتری را با اندازه 

نظییر تیورش راهبیردی، تیورش      CVهای رایج درآن برخی از تورش
در همییه  (16اسییت ) رفییع قابییلپاسیی  مثبییت و اثییر محییاطی در آن 

ی مییدانی  هیا شیمیا یپاز  شیده  اظهیار ی هیا حیترجی خانواده اهروش
را  شانیهاحیترجشود خواسته می شوندگاناز پرسششود و یماستفاده 

کیه بییانگر سیاختار ییک وضیعیت موجیود        فرضشیپدر یک یا  ند 
و ی مختلییف هییایژگیییودر شییرایطی کییه امییا ؛ هسییتند بیییان کننیید

روش  ریی از ا اسیتفاده  ،ودشی یمی ی  ندگانه در نظر گرفتیه  هاانتخاب
صورت برای هر انتخاب پیمایش جداگانه  ریدر ا ون   است زامشکل
روش  (35) خواهد بودی توجهقابلکه دارای هزینه  انجام شودبایستی 

ی هیا ارزشی ریی گانیدازه مناسیبی جهیت    ( روشCE)آزمون انتخاب 
سیاخت سید اسیت   یون      یطیمحستیزاقتصادی پیامدهای مختلف 

( تنها برای یک انتخاب منفیرد  WTPاینکه تمایل به پرداخت )ی جابه
 هیا یژگی یوی از ادامنیه ی متفیاوتی را بیرای   هیا انتخیاب برآورد شود، 

یک آزمیون انتخیاب، هیدایت     جادیدر ااولیر قدم . کندیمی سازمدل

                                                           
1- Choice Experiment  

2- Conditional Valuation  

ی هیا یژگیوانتخاب  منظور( بهFOCUS GROUPیک گروه هدف )
بایید طیوری سیاخته     هاآنو سطو   هامؤلفه  (36مرتبط است ) کامالً

زمان سطح یکی از  ره .را مجبور به مبادله نمایند دهندهپاس شوند که 
 بسته متفیاوتی از کیاال   یعنی، سناریوی جدیدی )کندیمتغییر  هامؤلفه
 امکیان  ،وهایدر سینار  اشخاص رییتغگرفتر  در نظربا   دیآیموجود  به

بیه   رنیده یگمیتصم بر انتخاب اهاز مؤلفه کیهر ریتأث در جهتبررسی 
نهیایی جانشیینی    یهیا نیرخ بیرآورد   معنیای  بیه  کیه  آیید، میی  وجیود 
 سیطو   و هیا یژگیو در انتخاب دیگر مهم  موضو(، 21) هاستمؤلفه

 لهیوسی به گزینه تا شود تالش باید که هاستآن سازگاری متناظرشان،

  دم باشندعامه مر برای فهمقابل ممکر تا حد واقعی، با سطو  ارتباط
هیای  مجموعیه  با تعدادبعالوه، پیچیدگی یک آزمون انتخاب در رابطه 

انتخاب ممکیر اسیت بیر     هر مجموعهدر  هایژگیوانتخاب و یا تعداد 
ی هیا آزمیون درکل بییر پیچییدگی     تأثیر داشته باشد هاپاس کیفیت 

بیرای   اگیر محقیق    وجود داردرابطه عکس  هاپاس انتخاب و کیفیت 
ی اقدام به ارائه تعداد زیادی ویژگی طیمحستیزل کاالی توصیف کام

ی انتخیاب پیچییدگی   هیا نیه یگزتعیداد   شیبا افیزا  با سطو  زیاد کند،
 ایر پژوهش ازین مورد(  در رابطه، صفات 10) یابدافزایش می هاآزمون
مطالعیه تحقیقیات پیشییر و همچنییر      طراحی پرسشینامه و  از طریق

و جهیاد کشیاورزی اسیتان     سیت یزطیحی ممشاوره کارشناسان سازمان 
اصفهان جهت ارزیابی پیامیدهای جیاری نبیودن رودخانیه بیه جهیت       
ساخت سد و کنترل آب رودخانه تعییر شد  نتایج حاصل از پرسشینامه  

هیایی از  توانید ویژگیی  طراحی شده نشان داد وجود سد در منطقه میی 
ذییه میی  های گیاهی اطراف رودخانه که از آب رودخانیه تغ قبیل گونه

هیا و حیوانیات   های جانوری از قبیل انوا  میاهی کردند، همچنیر گونه
آبی را در معرض نابودی مواجه کند  همچنیر وجود سد باعث کاهش 
کاهش مناطق تفریحی در منطقه و نابودی تاالب گاوخونی به جهیت  
جاری نبودن آب رودخانیه گیردد  همچنییر کارشناسیان سیطو  هیر       

ساخت سد را نیز مشخص نمودنید  در واقیع    ویژگی در معرض تحدید
ی هیا گونیه ی در معرض تهدید شامل تفریحیی،  هایژگیودر رابطه با 
توان سیطو  مختلیف   می ی جانوری و تاالب گاوخونیهاگونهگیاهی، 
 ابیزار پرداخیت   عنیوان بیه تعریف کرد و سپس از قیمت  هاآنحفاظت 

 33آزمیون ) شیپی استفاده کرد  جهت برآورد قیمیت پیشینهادی ییک    
تکمیل شد و در آن از افراد خواسیته شید در هیر سیطح از     ( پرسشنامه

قیمت پیشنهادی خود را انتخیاب نمیوده و بیرای آن قیمیت      هایژگیو
تعییر کنند  سپس با احتساب میانگیر پرداختیی افیراد در هیر سیطح     

 570000،1020000، 290000آمید ) ی پیشنهادی بیه دسیت   هامتیق
یمی رسشنامه اصلی طراحی شد که در آن پاسخگو پ تیدرنهاو   (ریال
 خواهید یمی ی و سطح قیمتیی کیه   طیمحستیز یهایژگیوبیر  تواند

مطلوبیت نهایی  از برآوردبپردازد دست به انتخاب بزند  در ایر صورت 
به برآورد تمایل به پرداخت برای تغییر در سیطح هیر ییک از     توانیم
 شیپی ویژگیی از    هیار   تافیدستی طیمحستیزی کاالها هایژگیو
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، ویژگیی  رودنیده یزای سید  طیمحستیز یهابیآسبرای ارزیابی  گفته
از  آنگیاه اسیت    شیده  ارائه 1قیمت در سطو  مختلف به شر  جدول 

 شیده  لیتشیک و سیطو    هیا یژگی یوبییر   از شودیمپاسخگو خواسته 
ی کیه حاضیر بیه پرداخیت آن     متیبیاق ترجیحات خود را برای حفاظت 

 نامییهپرسییش بییه توضیییح اسییت در طراحییی الزم از کنیید اسییت، ابییر
و  رودندهیزاو نهایی ابتدا توضیح مختصری در رابطه با سد  آزمونشیپ

ی پاسخگو ارائه شد  سازمنظور آگاهبهی آن طیمحستیز یهایاثرگذار
ی قیمیت( سیه   ژگی یوی بعیالوه  ژگی یو 4ویژگیی )  5با توجه به اینکیه  

ی هیا بیی ترکسیناریو ییا پروفاییل، از     آلترناتیو 243، باشدیمسطحی 
ی هیا مجموعیه تعیداد   ؛ کهاست استخراجها قابلمشخصهمختلف ایر 

خواهد بود  قطعا تمیامی   (=)59049ی برابر با انهیدوگزانتخاب 
جهیت   شیوندگان پرسیش بیرای   تیوان ینم( را 59049ایر آلترناتیوها )

یی هاروشعداد را با استفاده از بایستی ایر ت و ی ارائه نمود،گذارارزش
استفاده نمود   d-optimal توان از روشمحدود کرد  برای ایر کار می
را از طریق حذف تمام اثرات متقابل  هانهیگز ایر معیار قادر است تعداد

کاهش دهد  برای استفاده از ایر روش باید تعیداد آلترناتیوهیایی کیه    
قبل مشیخص شیود  بیا الهیام از     قرار است در پرسشنامه درج شود، از 

 توانینممجموعه انتخاب  8مطالعات قبل در یک پرسشنامه بیشتر از 
 نمود   ارائه
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Table 1- Attributes and levels used in the choice experiments Zayandehrud Dam 

 3سطح 

Level3 
 2سطح 

Level2 
 1سطح 

Level1 
 سطوح

Level 
از  رودندهیزاشامل کل مساحت رودخانه 

وسعت رودخانه تا تاالب گاوخونی به  دسترییپا
 مربع لومتریک 41503

Includes the total area of the 

Zayandehrood River from the 

downstream of the river to the 

Gavkhoni Lagoon with an area of 
241,503  km 

مناطق تفریحی  مربع لومتریک 10000شامل 
بار  2در زمان باز کردن رودخانه  شده ایاح

 دسترییپادر سال برای احیا مناطق 

of 2 Including 10,000  km

recreated recreation areas at the 

time of opening the river twice a 

year to revive downstream areas 

 جادیامساحت فضای سبز  مربع لومتریک 68شامل 
باشد یمو درختان اطراف رودخانه با مناطق بکر  شده

of greenery area and 2 Includes 68  km

trees around the river with pristine areas 

 تفریحی

Recreational 

 70و  جنس 147به  گونه وابسته 229شامل 
 رده 5خانواده از 

 Includes 229 species belonging to 

147 genera and 70 families of 5 

categories  

 بهبود نسبی

Relative improvement 
 وضعیت موجود

Present situation 
 های جانوریگونه

animal species 

گونه از  232از گونه گیاهی که  251 شامل
نه ارزش آندمیک و برخوردارند گو 131ارزش 
 تنها ایر منطقه است مختصگونه  18 که

Includes 251 plant species from 

232 species of 131 species of 

endemic species, of which 18 

species are desert only in this 

region. 

 بهبود نسبی

Relative improvement 
 وضعیت موجود

Present situation 

های گیاهی گونه
 اطراف رودخانه

Plant species 

around the 

river 

مساحت خود تاالب  مربع لومتریک 719شامل 
ی بادی در غرب و هاماسههکتار  17000بعالوه 

 جنوب غربی تاالب

of wetland area,  2Including 719 km

plus 17,000 hectares of windmills 

in the west and southwest of the 

wetland 

مساحت خود  مربع لومتریک 430 شامل
هکتار  17000تاالب گاوخونی بعالوه 

ی بادی در غرب و جنوب غربی هاماسه
 تاالب

of Gavkhoni 2 Including 430  km

wetland area plus 17,000 

hectares of windmills in the 

west and southwest of the 

wetland 

ی بادی در غرب اماسه یاهتپههکتار  17000شامل 
 و جنوب غربی تاالب

Includes17,000 hectares of sandy hills 

in the west and southwest of the 

wetland 

 تاالب گاوخونی

Gavkhuni 

Swamp 

 (Price) قیمت (Rial) یالر 290000 (Rial) یالر 570000 (Rial) یالر 1020000

 تحقیق یهاافتهیمأخذ: 

Source: Research findings 
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آلترنیاتیو از بییر همیه آلترناتیوهیا بیا       12در تحقیق حاضر تعیداد  

که بر اساس  است شدهانتخاببه نحوی  minitabافزار نرماستفاده از 
 صیورت بیه بهتریر حالت ممکر باشید  آلترناتیوهیا    d-optimalمعیار 
ای هی (، داخیل مجموعیه  15با توجه به اصول هیابر و زورینیا )   دودوبه

در پرسشینامه بیه صیورت سیناریو      انیی گوپاس انتخابی برای ارائه به 
در هیر   انیی گوپاسی  شیود   قرار داده میی  هایژگیوفرضی و از ترکیب 

هیا و سیطو  را بیر    از ویژگیی  شیده  دادهمجموعه انتخاب، سه سناریو 
نماید  نتایج تحلیل دادهیای اییر   مقایسه و ترجیحات خود انتخاب می

ن داد دامنه قیمتی که خانوارها سالیانه حاضیرند جهیت   پرسشنامه نشا
رییال   1020000تیا   0بپردازند از  رودندهیزای سد هایاثرگذارکاهش 

 1020000 و 570000، 290000سطح  3است لذا برای ویژگی قیمت 
ها و سطو  مربیوط بیه   ویژگی 1ریال در نظر گرفته شد است  جدول 

 دهد میها را در مجموعه انتخاب نمایش آن
 

 یریگنمونهی و روش آمارجامعه 

ی ایر پژوهش کلیه کسانی است کیه از اییر رودخانیه    آمارجامعه 
شوند از جمله ساکنیر ایر منطقیه و کلییه گردشیگران میی    متنفع می

مشخص شده  باشند  نمونه مورد بررسی نیز از روش میشل و کارسون
ه تهیه و در بییر  نامه اولینامه نهایی با توجه به پرسش، سپس پرسش

مناطق پر رفت و آمد که عموما نزدیک پل های تاریخی بوده است در 
تعیداد   توزیع شید   1396زمان باز بودن و بسته بودن رودخانه در سال 

کارسون در جدول -نمونه توسط هر کدام از رابطه های اورمی و میشل
 مشخص شده است   2

 
 مقایسه حجم نمونه در پژوهش حاضر -2 جدول

Table 2- Comparison of sample size in this study 
 رابطه

Relation 

 تعداد نمونه

Number of samples 

 روش نمونه گیری
Sampling 

N=500 90 
 (27) اورمی

Orme 

SEM= 140 
 (24) میشل و کارسون

Michelle and carson 
 تحقیق یهاافتهیمأخذ: 

Source: Research findings 
 

بیشتریر تعیداد سیطو  در هیر ویژگیی،      که در ایر رابطه 
مجموعه انتخیاب،   تعداد تعداد گزینه در هر مجموعه و  

n  ،انحراف معیار تماییل بیه پرداخیت و     حجم نمونهSEM   خطیای
  با توجه به جدول دهدیمنشان استاندارد میانگیر تمایل به پرداخت را 

هیای بیراورد شیده از رابطیه میشیل و کارسیون در       ( و تعداد نمونیه 2)
پژوهش حاضر استفاده شد  در نهایت برای دقت بیشیتر تعیداد نمونیه    

عدد در نظر گرفته شد  نتایج حاصل از ایر پژوهش با اسیتفاده از   150
سیی ویژگیی  )جهیت برر   spss22،excel2016های نرم افزاری بسته

  minitab16اقتصادی و ارزیابی متغیرهای توصیفی(، -های اجتماعی
)جهت بیرآورد تیابع الجییت     stata15)برای تعییر مجموعه انتخاب(، 

  ای و شرطی(، استفاده شده است آشیانه
 

 یاقتصادسنجمدل 

( CEMروش آزمون انتخاب ) عالوه بر تئوری ارزش النکستر، در
شیود  نظرییه آزمیون    ( نیز استفاده میی RUT) از تئوری تابع مطلوبیت

شیود کیه   انتخاب بر مبنای انتخاب احتمالی است و در آن فیرض میی  
کند از یک مجموعه ها را حداکثر میای را که مطلوبیت آنافراد گزینه
گزینند  در ایر  هار وب تابع مطلوبیت غیرمستقیم برای انتخاب برمی

شود  بخش اول جزء معیر ک میام به دو بخش تفکی iی دهندهپاس 
و قابل مشاهده و بخش دیگر تصادفی و غیرقابل مشاهده اسیت  اییر   

شود که به دلییل نداشیتر اطالعیات کیافی از     فرض از آنجا ناشی می
تواند تمیامی متغیرهیای را بیه طیور     بهینه سازی و اینکه تحلیلگر نمی

 سیازی اسیت  گیری کند، دارای خطای بسیار در ایر بهینیه دقیق اندازه
( 1صیورت رابطیه )  (  در ایر صورت تابع مطلوبیت تصادفی فرد به21)

 ارائه است: قابل
(1)  

ی مؤلفیه  بیانگر مطلوبیت غیرمسیتقیم فیرد،    که در آن 

هییای خییاص فییردی و ویژگییی ی تصییادفی، مؤلفییه قطعییی، 

ی گزینه را شماره j دهنده وی پاس شماره iانتخاب،  ای مؤثر برگزینه
 iکنید کیه فیرد    ی مطلوبیت تصادفی بیان میی نظریه دهد ش مینمای
کنید کیه   در صورتی انتخاب می را از مجموعه انتخاب  jی گزینه

باشید    kتر از هیر انتخیاب دیگیر ماننید     بزر  jمطلوبیت غیرمستقیم 
 ی ایر مطلب است  دهندهنشان 2ی رابطه معادله
(2)  
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هیای  اجتماعی افراد نیز بیه همیراه ویژگیی    -متغیرهای اقتصادی
هیای موجیود در   صیورت متقابیل بیا ویژگیی    های انتخاب بیه مجموعه
  (29شوند )های انتخاب در تابع مطلوبیت غیرمستقیم وارد میمجموعه

صیورت  بیه  (کنید کیه جیزء تصیادفی )    فیرض میی   MNLمدل 
یکنواخییت و مسییتقل بییوده و دارای توزیییع گومبییل )توزیییع بییاارزش  

( و پیارامتر  پیارامتر مکیان )   نهایت( اسیت  اییر توزییع دارای دو   بی

رابطه صورت است  پارامتر مقیاس با واریانس ایر توزیع به (مقیاس )
 ارتباط دارد  (3)
(3) 

var    

نهاییت  دارای توزیع  باارزش بیی  اگر که فرض شود جزء تصادفی 
  :شودصورت زیر نوشته می( به4است، احتمال انتخاب در معادله )

(4) 
Prob(i)=         

طیور معکیوس بیا انحیراف     پارامتر مقیاس بوده و بیه  که در آن 
است و اغلب با تبیدیل بیه ییک نرمیال      استاندارد توزیع خطا متناسب

شود  در تصریح خطی مدل، ضریب هر ویژگی مطلوبیت نهایی آن می
توان دریافت که پارامترهای ی فوق میویژگی است  با مشاهده معادله

اصلی با پارامتر مقیاس درآمیخته شده است و عالوه بیر اییر پیارامتر    
  مثالً اگر پیارامتر مقییاس   ها استخراج نمودتوان از دادهمقیاس را نمی

دو برابر شود تخمیر ضرایب در تصریح خطی به دو برابر حالیت قبیل   
ی پیارامتر بیرآورد شیده و    شود  زیرا در تصریح خطی رابطهتعدیل می

 است  5رابطه پارامتر قطعی 
(5)   

اسیت    صیورت  پارامتر مقیاس برای توزیع نرمال در مدل پروبیت به

، در اییر  توان دو حالت حدی را برای پارامتر مقیاس بررسیی کیرد  می

شود  می در یک مدل باینری احتمال انتخاب  اگر صورت 

تمام پارامترهای موجود (  6)شود مدل کامالً معیر می اگر 
ی عالمت و ر مقایسهباشند ، بنابرایدر مدل دارای مقیاس یکسانی می

صیورت  مقدار ضرایب معتبر است  از سوی دیگر امکان نیدارد کیه بیه   
هیم مقایسیه نمیود زییرا      های مختلیف را بیا  مستقیم پارامترهای مدل

انید   شیده  هیم ترکییب   پارامتر مقیاس و پارامترهیای بیرآورد شیده بیا    
 یوجود امکان دارد که پارامترهیای بیرآورد شیده از دو مجموعیه    باایر

هیای ترجیحیات   هم مقایسه نمود )بیرای مثیال داده   متفاوت داده را با
کیه فقیط از   شده( ایر نو  تصیریح وقتیی  شده و ترجیحات بیان آشکار
عنیوان  گیرد بیه عنوان متغیرهای توضیحی بهره میهای کاال بهویژگی

کییه هییم شییود و درصییورتیای شییناخته میییمییدل الجیییت  ندجملییه
ختارهای خصوصی افراد استفاده شود بیه آن  های کاال و هم ساویژگی

ام گزینه  iکننده (  پاس  مصرف26شود )مدل الجیت شرطی گفته می
j   توانید  نمیایی میی   ام برای بله یا خیر است  لذا تابع لگیاریتم راسیت

 نوشته شود:  6صورت رابطه به

(6) 
Ln L=  

تعیداد   Nو ییک اسیت و   یک متغیر دوگانه صیفر   که در آن 

را انتخیاب   jی ام گزینه iدهد  که اگر فرد دهندگان را نشان میپاس 
کند برابر یک و در غیر ایر صورت برابر با صفر است  جهت استخراج 

توزیع  1ایر رابطه الزم است ساختار و توزیع جمالت اخالل در رابطه 
یز بیه همیراه   اجتماعی افراد ن -متغیرهای اقتصادی ویبول فرض شود 

هیای  صیورت متقابیل بیا ویژگیی    های انتخاب بههای مجموعهویژگی
های انتخیاب در تیابع مطلوبییت غیرمسیتقیم وارد     موجود در مجموعه

یک فرض مهم در برآورد مدل الجیت شیرطی وجیود   (  29) شوندمی
( اسیت  اییر فیرض بییان     IIAهیای نیامرتبط )  فرض استقالل گزینه

نسبت احتمیال   ،ر یا عدم حضور یک گزینهکند که در صورت حضومی
دهد  های مجموعه انتخاب را تحت تأثیر قرار نمیمرتبط با سایر گزینه

( آزمیونی  11جهت بررسی وجود ایر خصوصیت هاسمر و مک فادن )
هیای  را طراحی نمودند که  نانچه وجود خصوصیت، اسیتقالل گزینیه  

ای به دسیت آمیده از   نامرتبط توسط ایر آزمون رد شود، آنگاه برآورده
ای شرطی دارای ارییب خواهنید بیود  و بایید از     مدل الجیت  ندجمله

شده در ایر زمینه استفاده نمیود وجیود اسیتقالل     های ارائهسایر مدل
گیردد کیه   های نامرتبط در میدل الجییت شیرطی موجیب میی     گزینه
ها یکسان باشید  هاسیمر و   های متقاطع بیر کلیه جفت گزینهکشش

منظور بررسیی  آزمونی را برای مدل الجیت شرطی به (11) مک فادن
( پیشنهاد نمودند  ایر آزمون در دو مرحلیه انجیام   IIAبرقراری شرط )

هیا  طور کامل و با کلیه گزینهشود  در مرحله اول مدل غیر مقید بهمی
ی دوم مدل مقید بیا همیان تصیریح الگیوی     شود  در مرحلهبرآورد می
شیود   هیا بیرآورده میی   اعمال محدودیت بر گزینیه  ی اول، اما بامرحله

   است 5صورت رابطه آماره آزمون هاسمر به
(7) q= [  

بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی غیر  که در آن 
 بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگیوی مقیید،    مقید، 

-ماتریس وارییانس  کوواریانس الگوی مقید و-ماتریس واریانس

 Kمحیدود بیا    کوواریانس الگوی غیرمقید است ایر آماره توزییع  
تر از آمیاره  که آماره محاسباتی بزر (  درصورتی35) درجه آزادی دارد

ر اسییتقالل مبنییی بی  شیده توسییط جیدول باشیید، فرضییه     ارائیه 
های نامرتبط رد خواهد شد   ند میدل مناسیب کیه خصوصییت     گزینه

یک روش برای رهیایی از  های نامرتبط را دارا است در استقالل گزینه
هیای مختلیف الگیوی الجییت     فرض واریانس همسیانی بییر گزینیه   

هایی است کیه در داخیل   ها به زیر گزینهبندی گزینهای گروه ندجمله
شیود   ها فرض واریانس همسانی رعایت میی ر گزینههر یک از ایر زی

هیای نیامرتبط   دیگر در داخل هر گروه فرض استقالل گزینیه عبارتبه
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هیای مختلیف،   شود  ایر در حیالی اسیت کیه بییر زیرگیروه     حف  می
کننیده الگیوی   گونه تصریح توصیفها متفاوت خواهد بود ایرواریانس

ست آوردن فیرم ریاضیی   (  برای به د10( است )NLالجیت متداخل )
ایر مدل فرض کنید یک مساله انتخاب در دو سطح وجود داشته باشد 

مجموعیه انتخیاب    با فرض اینکه فرد در سطح اول با انتخاب از بییر 
و در سیطح دوم انتخیابی خیاص در داخیل      i=1،2،…،I مواجه باشید: 

خصوصییت   Jشیده در مرحلیه قبیل از بییر      مجموعه انتخاب گزینش
 jانجام خواهد داد  احتمال اینکه انتخاب گزینه  (j=1،2،…،J) متفاوت
 شود  نشان داده می 8صورت رابطه به qتوسط فرد  iی در گزینه

(8)  

 ارائه داد:  9صورت رابطه توان بهرا می احتمال شرطی 
(9) 

 
 ی باال عبارت است از:در معادله و 

 

(10) 

 

 

ویژگی انتخاب است که میان دو سیطح و مییان    آن که در

برداری از خصوصییاتی اسیت    های انتخاب متفاوت است  مؤلفه

بردار پارامترهای ناشناخته  و که فقط در دو سطح متفاوت است  

 i( برای IVباشند  ارزش شمول )س میپارامترهای مقیا و  است  
 شود  تعریف می (11صورت رابطه )امیر شاخه به

(11) 

 
 12صورت رابطیه ) ( را به10و) (9ی )توان معادلهبر ایر اساس می

 بازنویسی نمود: (13 و
(12) 

 
(13) 

 
که مرتبط به سطح انتخاب است معموالً با ییک نرمیال    پارامتر 

های قابل بیرآورد  ود سپس پارامترهای مقیاس برای سطح مؤلفهشمی

را یک در نظر گرفت و الگوی الجییت   تواند می باشد  همچنیر می
توان بیه  شرطی را برآورد نمود  اما بدون در نظر گرفتر ایر فرض می

( نقیش  IV)یافت  پیارامتر ارزش شیمول   الگوی الجیت متداخل دست
صیورت  دل الجیت متداخل بر عهده دارد  و معمیوالً بیه  مهمی را در م

معیار عدم تجانس، که ارتبیاط مییان عوامیل غیرقابیل مشیاهده را در      
شود  ایر ارتباط به  مدل الجییت  کند تعبیر میگیری میقسمت اندازه

های نامرتبط را در دهد که خصوصیت استقالل گزینهمتداخل اجازه می
د  عالوه بر مدل الجییت متیداخل، میدل    داخل هر سطح برآورده نمای

عنییوان یییک مییدل ( نیییز بییهRPLMالجیییت بییا پییارامتر تصییادفی )
هیا نیامرتبط   گردد  که فرض استقالل گزینیه پذیر محسوب میانعطاف

(IIAرا در نظر نمی )   پیذیری بیشیتری   گیرد  ایر میدل کیه از انعطیاف
رامترهیای  دهد کیه پا های قبلی برخوردار است اجازه مینسبت به مدل

( مزییت  36و  10) صورت تصادفی در میان افراد توزییع شیوند  مدل به
های تکراری اصلی ایر مدل آن است که ارتباط احتمالی میان انتخاب

تواند محاسبه کند، گر ه فرآیند اتورگرسیو درجه اول توسط افراد را می
(ARI   در ایر مدل بسیار پیچیده است  ایر مدل یک تعمییم از میدل )
 شود:ارائه می (14صورت رابطه )ای است که بهجیت  ندجملهال
(14) 

 
هیای  بردار عرض از مبدأ ثابت ییا تصیادفی ویژگیی    که در آن 
فرد است و یکی از ایر  q=1،2،…،Qویژگی و  i=1،2،…،Iمرتبط با 

صیورت  بردار پارامترها است که به عرض از مبدأها باید صفر باشد  

بییردار پارامترهییای  شییده اسییت   تصییادفی در میییان افییراد توزیییع
های کیاال در  بردار خصوصیات فرد و ویژگی غیرتصادفی است 

شیده اسیت  کیه بیرای پارامترهیای تصیادفی بیرآورد         سطح مشاهده
 هیای کیاال در سیطح   بردار خصوصیات فیرد و ویژگیی    شود می

 ( 7شود )شده است که برای پارامترهای ثابت برآورد می مشاهده

 

 یاانهیآشمدل الجیت 

ی نیامرتبط نقیش شیود، ییا بییر      هیا نیه یگزاگر فرض اسیتقالل  
ی هر مجموعه انتخاب فرض واریانس همسانی برقرار نباشید  هانهیگز

ی تصریح مدل برا یاانهیآشی دیگری، همچون الجیت هامدلباید از 
آزمون انتخاب استفاده شود   نانچه بدون توجه به ایر فرض الگیوی  

ی هیا ینی یبشیپی و  دارتیورش  یهاریتخمالجیت شرطی برآورد شود، 
یی کیه بیا یکیدیگر    هیا نیه یگز(  در ایر تصریح 8نادرستی خواهد بود )

یی هانهیگزشود و قرار داده می انهیآشواریانس همسان هستند، در یک 
 ینحیوه  2گردد  شیکل  از هم جدا می کنندیمایر فرض را نقش که 
ام توسط فیرد   iینهیگز  احتمال دهدیمرا نشان  هانهیگزبندی انهیآش
n ام در مدلnlogit     ام   انهیآشی برابر است بیا احتمیال انتخیابk 

   هاستانهیآشتعداد 
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 بندی سطوح مختلفی آشیانهنحوه -2 شکل

Figure 2- Different levels nesting 
 های یک مجموعه انتخاب برای هر فردانتخاب بین گزینه

Choose between options for a selection set for each person 

 

 

 آشیانه اول

First hanger 

 

 آشیانه دوم

Second hanger 

 سطح اول

First level 

 

 

 

 

 گزینه اول      گزینه سوم

Third option  first option 

 

 

 

 

 گزینه دوم

Second option 

 

 

 
 

 سطح دوم

Second level 

 

(15)  
(16) 

 
(17) 

 
دهنیده ویژگیی هیر آشییانه در     متغیرهای مستقل که نشان 

دهنیده ویژگیی   متغیرهیای مسیتقل کیه نشیان     سطح اول است  

 نظر در سطح دوم است  کاالی مورد
ام در سیطح   Kیا مطلوبیت حاصل از آشییانه   1ارزش شمول 
 kی بیانگر همبستگی جمالت اخالل هر گزینه در آشییانه  اول و 

ام است و باید بیر صفر و یک باشید  اگیر میدل بیا اسیتفاده از میدل       
هیای نیامرتبط   الجیت شرطی و بدون توجه به فرض استقالل گزینیه 

های نادرست خیواهیم  بینیشود، ضرایب تورش دار و پیشتخمیر زده 
 داشت 
 

 ی تمایل به پرداختمحاسبه
بیرای   توانیمرا  IPی ضمنی هامتیق، CLپس از تخمیر مدل 

ی هاارزشو سطو  متناظرشان محاسبه کرد  ایر  هایژگیوهر یک از 
بییرای تعییییر سییاختار  توانییدیمییمتوسییط بییرای هییر فییرد در نمونییه 

 میورد و سیطو    هیا یژگیوی ترجیحات مرتبط با هر یک از ندبتیاولو
 ( 1) رندیگیمقرار  استفاده

(18) 

 
 

                                                           
1- Inclusive value 

 مک فادن  –آزمون هاسمن

مییک فییادن بییرای حفیی  خاصیییت اسییتقالل  –آزمییون هاسییمر
ی متقاطع هاکششآن  جهیدرنت، که شودیمی نامرتبط انجام هانهیگز

 .(21) یکسان خواهد بود هانهیگزبیر کلیه جفت 
در بحیث حیداقل    هیا کیکالسی بیا فیرض    تیوان یمایر فرض را 

 هیتوصدانست   ارزهممربعات معمولی برای خاصیت واریانس همسانی 
باید با استفاده  IIAاست که الگوی الجیت شرطی برای خاصیت  شده

مک فادن برای اطمینان از عدم نقش ایر فیرض   –از آزمون هاسمر
 آزمون شود  

 

 نتایج و بحث 

 اجتماعی -ر توصیفی متغیرها اقتصادیآما

اجتمیاعی پاسیخگو    -متغیرهایی که بیانگر خصوصیات اقتصیادی 
هستند شامل سر، تعیداد اعضیای خیانوار مییزان تحصییالت، سیطح       

مالحظیه   3که در جدول  طورهمان  باشدیمی خانوار هانهیهزدرآمد، 
یانگیر سر نفر بوده است و م 1.96متوسط تعداد اندازه خانوار  گرددیم

 سیال  14ی تحصییل افیراد   هاسالسال و متوسط  41هم  انیگوپاس 
بیا   شیونده مصاحبهاذعان نمود اکثر افراد  توانیم( است که پلمیدفوق)

که ایر خود به جلیوگیری از ارییب    اندبودهتحصیالت باالیی برخوردار 
ی تریواقع یهاجوابتحقیق  مسئلهیی کمک نموده و با در، گوپاس 
ی که باید از افرادی که درآمد گذارشرط ارزشبه  با توجه کنندیمان بی

پرسییده شیود،    سیؤال پرداختیی   میت یق بیا در رابطه  اندداشتهمستقل 
  باشدیمریال در ماه  2130000تقریبا  دهندهپاس متوسط درآمد افراد 

ریال گیزارش داده  20800000ایر افراد متوسط هزینه خود را در ماه 
 اند 
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 انیگوپاسخاجتماعی  -متغیرهای اقتصادی -3جدول 

Table 3- Definition and sample statistics of socio-economic variables 

 شرح

Description 
 میانگین
Mean 

 انحراف معیار

Standard deviation 

 حداکثر

Maximum 

 حداقل
Minimum 

 متغیر
Variable 

  تعداد اعضای خانوار

Number of household members 
1.96 ---- 6 0 

 اندازه خانوار

Household number 

 سن فرد

Age of person 
41.3 9.80 66 24 

 سر

Age 
 ی تحصیلهاسالتعداد 

Number of years of study 
13.78 3.73 18 0 

 تحصیل
Study 

 درآمد ماهیانه فرد )ریال(

Household monthly income(Rial) 
 درآمد 8000000 40000000 639173.7 21276670

Income 
 ی فرد)ریال(انهیماه ینهیهز

Individual monthly fee (Rial) 
20793330 657767.1 50000000 3000000 

 هزینه

Cost 
 ی تحقیقهاافتهیمأخذ: 

Source: Research findings 

 

 نتایج مدل الجیت شرطی ساده

 تخدماحف  و  دبهبو ایفرضی بری هییابرنامییه ق،یییتحق ریییدر ا
ویژگی و ییک   4ی لهیوسبه نظر مورد یطیمحستیز یکاالاز  حاصل

است  نتایج مربوط به الگوی الجیت شرطی ساده  شده پرداختقیمت 
  است  شده ارائه 4در جدول 

 
  برآورد ضرایب با استفاده از الگوی الجیتنتایج  -4جدول 

Table 4- Estimation results of the simple model without covariates 

 ضریب

Coefficient 
 انحراف معیار

Standard deviation 
   Z>Zآماره

Excerpt| P | Z> Z  

 هایژگیو

Attributes 

 قیمت -4.53 0.00000291 -0.0000132 ***

Price 
2.74*** 0.32 8.43 Asc00 
2.24*** 0.19 11.36 Asc1 

1.26*** 0.2 6.08 
 کارکرد تفریحی

Recreational function 

0.34* 0.2 1.65 

 یهاگونهکارکرد حمایت از 
 جانوری

The function of species protection 
Beast 

0.86*** 0.134 6/45 
 ی گیاهیهاگونهکارکرد حمایت از 

The function of protecting plant species 

1.95*** 0.186 10.48 
 کارکرد حمایت از تاالب گاوخونی

Function of supporting Gavkhoni wetland 
Loglikelihood=-779.7   LRchi2(11) =418   prob>chi2=0.00                Pseudo R2= 0.21       n=2700 

 دهدیمدرصد را نشان  10و 5 ،1ی در سطح داریمعنبه ترتیب -اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند ***،**و*

 تحقیق یهافتهایمأخذ: 

Source: Research findings 

 
یژگی یوابتدا  در برآورد مدل الجیت شرطی ساده، 4مطابق جدول 

 یرودخانیه ی منتخب حاصل از ارزش کارکردهیای  طیمحستیز یها
متغییر   عنیوان بیه ی اول و دوم نیه یگزو جملیه ثابیت بیرای     رودندهیزا

ی وضعیت نهیگزثر مستقل وارد مدل شد که جمله ثابت جهت برآورد ا
است کیه اگیر    آناست  نتایج حاکی از  قرارگرفته استفاده موردکنونی 

مناطق تفریحی رودخانه بهبود یابد، احتمال انتخاب آلترنیاتیو افیزایش   
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بوده که در واقیع بییانگر آمیاره     418برابر  LRchi2(11)آماره  ابدییم
گرسیون به ی کل رداریمعنیی است، که برای آزمون راست نمانسبت 
ی بودن کلیه ضرایب معنیبو در اینجا فرض صفر مبنی بر  رودیمکار 

که  باشدیم 21/0برابر  Pseudo R2  مقدار آماره شودیمبه قدرت رد 
  لذا نتیایج الگیوی بیاال میورد     باشدیمخوبی برازش مدل  دهندهنشان
  با توجه به اینکیه ضیرایب میدل الجییت شیرطی      ردیگیمقرار  دیتائ
یمی مستقیم قابل تفسیر نیستند، تنها  طوربهانند مدل الجیت ساده هم
را بیان کیرد  کیه در اینجیا بیه      هاآنمعناداری یا عدم معناداری  توان

 شیده  هیا پرداختیه  آنی نسبی اثیرات  اندازهتفسیر معناداری متغیرها و 
 است 

 

 یشنهادیپمدل الجیت گسترده و انتخاب بهترین مدل 

اجتماعی برای هر پاسخگو در  -متغیرهای اقتصادی که آنجا ازاما 
ورود  صورتبهدر مدل  هاآنموقع انتخاب ثابت هستند، تنها را ه ورود 

  باشدیمعبارات اثرات متقابل با ویژگی قیمت یا جمله ثابت 

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی گسترده -5جدول 

Table 5- Results from estimation of a wide-scale logit model 

 zمقدار آماره 

Amount of z 

 ضریب برآورد کننده 

Cofficient 

 نام متغیر

Variable 

-4.64 -0.0000143*** 
 قیمت

Price 

7.93 6.17*** 
 جمله ثابت گزینه دوم

Second Fixed sentence   

11.77 2.55*** 
 جمله ثابت گزینه اول

First fixed sentence 

6.71 1.52*** 
 کارکرد تفریحی

Recreational function 

2.33 0.51** 
 ی جانوریهاگونهکارکرد حمایت از 

The function of species protection 
Beast 

6.8 0.99*** 
 ی گیاهی گونهکارکرد حمایت از 

The function of protecting plant species 

10.94 2.34*** 
 کارکرد حمایت ا ز تاالب گاوخونی

Function of supporting Gavkhoni wetland 

2.84 1.15** 
ASC00 

ASC00 × sex 

2.33 0.22** 
ASC00 

ASC00 × number of children 

1.75 0.02* 
ASC00 

ASC00 × age 

-2.21 -0.71** 
ASC00 

ASC00 × Administrator 

8.05 0.194*** 
 ASCحصیلت

Study x ASC 

6.64 0.00000143*** 
 ASCدرآمد 

ASCincome 

2.11 0.00000039** 
 ASC00خانوار نهیهز

ASC00Cost family 
Log likelihood=-685.29    LRchi2(14) =606.91  prob>chi2=0.000  Pseudo R2=0.302  n=2700 

 دهدیمدرصد را نشان  10و5، 1ی در سطح داریمعنبه ترتیب -اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند ***،**و*

 های تحقیقمأخذ: یافته
Source: Research findings 

 

آمیاره میک فییادن   قابیل قبیول بییودن نتیایج میدل مقییدار      یبیرا 
و  2/0در بیازه   آند و مقیدار  باش 1/0 یباال دیمدل با  pseudo R2ای

قیرار   یدرروش حیداقل مربعیات معمیول    9/0تا  7/0معادل مقدار  3/0
  دهنید یمی  ارائیه ی قابیل قبیول   جیاساس هر دو الگو نتیا  ریبر ا گیرد 
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پرداخیت مطیابق    زانیی در ارتبیاط بیا م   متیق یرعالمت مربوط به متغ
مطیابق   پرداخیت،  زانیی بیا م  متیق شیاست،  ون با افزا یانتظار منف

 جینتیا  تیوان یم ی  زمانابدییبه پرداخت کاهش م لیتقاضا تما یتئور

اسییتقالل  هیکیه فرضی   نمیود ارش زرا گیی یمربیوط بیه الجییت شیرط    
 واقع گردد  دیمورد تائ (IIA) نامرتبط یهانهیگز

 است  مشاهده قابل 6 نتایج آزمون هاسمر مک فادن در جدول 

 
 نتایج آزمون هاسمن -6جدول 

Table 6- Result of Hausman test 

 یمعنادارسطح 

Significant level 

 آماره

Emma 

 شدهحذفگزینه 

Deleted item 

 گزینه اول 93.60- -

Option One 
 گزینه دوم 66.82- -

Second Option 
 گزینه سوم 0.00 -

Third option 

 های تحقیقمأخذ: یافته
Source: Research findings 

 

کیه بیا    دهدیمنتایج آزمون مک فادن نشان  5 با توجه به جدول
بیر وجیود اسیتقالل     یصفر مبن یهیموجود، فرض تیوضع نهیحذف گز

به عبارتی دیگیر نتیایج بیرآورد میدل       شودینامرتبط رد نم یهانهیگز
اما همان طور که مشخص است با حیذف   ،الجیت شزطی کارا هستند

لذا برای رهایی از   های یک و دو آماره هاسمر منفی شده استگزینه
، میدل  IIAفرض واریانس همسانی و اطمینیان خیاطر نبیودن نقیش     

بیا بیرآورد میدل     تیوان یمی   در واقیع  ای نیز برازش شدالجیت آشیانه
الجیت شرطی بهتیریر گزینیه جهیت بیرآورد میدل بیدون تیورش را        

ی و شیرطی  اانهیآشی   بنابرایر نتایج با استفاده از الجییت  انتخاب نمود
 شده، و با اسیتفاده از یکسیری متغیرهیای درون هیر دو میدل      برآورد
شود  و پس از ای و گسترده( به برآورد بهتریر مدل پرداخته می)آشیانه

برای بهبود اثرات ناشی  انیگوپاس آن میزان تمایل به پرداخت نهایی 
 شود  از ساخت سد محاسبه می

طی به بررسیی  ای و شرهمچنیر با استفاده از نتایج الجیت آشیانه
 IR test for IIAبه اینکه  با توجهابتدا   شودیمپذیرش مدل پرداخته 

(tau=1):chi2(2)  7بوده و همچنیر با توجیه بیه جیدول     41/4برابر 
باشد  ترکینزد 1که هر ه ایر آماره به  48/0نیز برابر  m1-tauمقدار 

 جیه یتدرنی و شرطی هیچ تفاوتی وجود ندارد پس اانهیآشبیر الجیت 
گفت نتایج به پذیرش مدل آشیانه داللت دارد  همچنیر نتایج  توانیم

prob chi2  بوده است و با توجه به اینکیه اگیر اییر عیدد      11/0برابر
 .شیود یمی ی استفاده اانهیآشاز مدل  آمارطبق  آنگاهشود  050/0باالی

میدل شیرطی و    2در   log likelihoodهمچنیر با توجیه بیه نتیایج    
از میدل   تیر کو یک  ایدر میدل آشییانه    log likelihoodیاانهیآشی 

کاراتر از مدل  ایاذعان داشت که مدل آشیانه توانیمشرطی است پس 
به بررسی  توانیمی اانهیآشبا استفاده از مدل  جهیدرنتشرطی بوده است  

مدل صحیح در  عنوانبه ایضرایب و تخمیر مدل پرداخت و مدل آشیانه
  شودیمشناسایی  رودندهیزای سد طیمحتسیزبررسی اثرات 

 یاانهیآشنتایج مربوط به مدل 
درآمید و تعیداد    دهید یمی نشان اانهیآشطور که نتایج مدل همان

فرزندان و میزان تحصیالت و سر بر تمایل به پرداخت اثر معنیاداری  
که ضرایب، سطح معناداری و ضرایب متغیرهیای   طورهماناند  داشته

 10تیا   1دهید، تمیامی ضیرایب در سیطح     مدل نشان میمستقل ایر 
  دارنید  رادرصد معنادار هستند  همچنیر، ضرایب عالمت مورد انتظیار  

ضریب منفی متغیر قیمت که متناظر با نظریات اقتصادی است، نشیان  
 یهییایژگیییوکییه زمییانی کییه قیمییت سییناریوهای بهبییود   دهییدیمیی
ی در امالحظیه ابیل ق، به دلییل کیاهش   ابدییمی افزایش طیمحستیز

بیه پیذیرش سیناریوهای میذکور      هیا آنسطح مطلوبیت افراد، تماییل  
ی دارای قیمیت پیشینهادی   هیا نیه یگز، گیر یدعبارتبه  ابدییمکاهش 

از  هیا نیه یگزباالتر، باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر 
احتمال انتخاب پایینی برخوردارند  ایر موضیو  بیا تئیوری اقتصیادی     

بقییه شیرایط منجیر بیه کیاهش       باثبیات طلوبیت که افزایش قیمت م
، مطابقت دارد  ضریب کارکردهای تفریحی رودخانیه  شودیممطلوبیت 

 و تاالبی گیاهی و جانوری هاگونهو همچنیر کارکردهای حمایتی از 
یژگیوبا ارتقاء سطو  ایر  دهدیم، که نشان باشدیمگاوخونی مثبت 

  ابدییمی، مطلوبیت افراد افزایش نسبت به وضعیت کنون ها
یی که باعث بهبود بخشییدن بیه   هااستیسافراد به  گریدعبارتبه

  دهنید یمی ، تمایل نشان شودیموضعیت سالمت محصوالت مصرفی 
ی اول و دوم بییانگر اییر اسیت کیه     نیه یگزعالمت مثبت جمله ثابت 

ی بهبیود نسیبت بیه وضیعیت کنیونی سیبب افیزایش        نیه یگزانتخاب 
  یعنی انتخاب هر گزینیه غییر از وضیعیت کنیونی،     گرددیملوبیت مط

ای، جمله   با توجه به نتایج مدل آشیانهدینمایممطلوبیت مثبت ایجاد 
ثابت در مدل اول برای هر دو گزینه معنیادار اسیت و اییر معنیاداری     

ی الیف بیه   هیا نیه یگزی بهبود بیرای  هاطر که اجرای  دهدیمنشان 
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  شودیمجب افزایش مطلوبیت افراد میزان معناداری مو
 

 یاانهیآشی الجیت شرطی و هامدل برآوردنتایج حاصل از  -7جدول 

Table 7- Results from Conditional and Logical Logit models 

 یاانهیآشالجیت 

Logitech Nest 
 الجیت شرطی

Conditional logit 
 متغیر

Variable مقدار ضریب 

Coefficient 

ف  انحرا

 استاندارد

Standard 

deviation 

 مقدار ضریب

Coefficient 

انحراف  

 استاندارد

Standard 

deviation 

-0.0000136*** 0.0000025 -0.0000143*** 0.00003 
 قیمت

Price 

 جمله ثابت 0/77 ***6.17 0.77 ***5.47
Fixed sentence   

2.11*** 0.243 2.55*** 0.217 
 جمله ثابت دوم

Second Fixed sentence   

1.6*** 0.196 1.52*** 0.22 
 کارکرد تفریحی

Recreational function 

0.83** 0.24 0.51** 0.23 

 ی جانوریهاگونهکارکرد حمایت از 

The function of species 

protection 
Beast 

0.77*** 0.153 0.99*** 0.145 
 ی گیاهی گونهکارکرد حمایت از 

The function of protecting 

plant species 

1.16** 0.24 2.34*** 0.214 
 کارکرد حمایت ا ز تاالب گاوخونی

Function of supporting 

Gavkhoni wetland 

1.12** 0.399 1.15** 0.4 
 جمله ثابت

Fixed sentence × sex 

0.21** 0.094 0.22** 0.095 
 جمله ثابت

Fixed sentence × number of 

children 

0.02* 0.01 0.02* 0.014 
 جمله ثابت

Fixed sentence × age 

-0.7** 0.32 -0.71** 0.32 
 جمله ثابت

Fixed sentence  × 

Administrator 

0.189** 0.02 0.194*** 0.024 
 جمله ثابتتحصیل

Fixed sentenceStudy 

0.0000014*** 0.0000002

13 0.00000143*** 0.00000021

5 
 جمله ثابتدرآمد 

Fixed sentence income 

0.00000038** 0.0000003

8 0.00000039** 0.00000018

4 

 جمله ثابتخانوار نهیهز

Fixed  Cost family

sentence 
-683.09 -685.297 Log likelihood 
184.83 606.91 LRchi2 (14) 

0.00 0.00 prob>chi2 
---- 0.3 Pseudo R2 

  دهدیمدرصد را نشان  10 و 5 ،1ی در سطح داریمعنبه ترتیب -اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند ***،**و*
 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 
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 یاانهیآشنتایج مربوط به مدل  -8جدول 

Table 8- Results for the hangar model 
1 /m2-tau 

Type 
0.48 /m1-tau 

 
هیای  سایر وضیعیت  ی الف را در مقایسه بانهیگزاثر  درواقع ریو ا
در واقع افیراد بیرای تغیییر و بهبیود در وضیع موجیود        ;دهدیمنشان 
 ضیریب ثابیت گزینیه اول   ی بپردازند که باعیث شیود   انهیهزحاضرند 

و ; شیود  معنیادار )وضیعیت بهبیود نسیبت بیه سیطح اولییه( در میدل        
 تیوان یمی در مورد معنادار بودن جمله ثابت گزینه دوم نییز   طورریهم

)سیطح بیاالتر از    ی دومنهیگزگفت: بهبود وضعیت موجود به وضعیت 
بهبود در وضعیت رودخانه( موجب افزایش مطلوبیت افراد شیده اسیت    

ای برای ایر تغییر وضیعیت جهیت بهبیود    واقع افراد حاضرند هزینهدر
کارکردهای مورد بررسی پرداخت کنند  عالمت مثبت ضیرایب اثیرات   
متقابل سطح تحصیالت با جمله ثابت و اثر متقابل تعیداد فرزنیدان بیا    
جمله ثابت و اثر متقابل جنس با جمله ثابت و اثر متقابل سر با جملیه  

ثر متقابل هزینه های خانوار با جمله ثابت نشان می ثابت و همچنیر ا
دهد که افرادی که داری سیطح تحصییالت، تعیداد فرزنیدان، سیر و      

ی بیشتری هستند و همچنیر آقایان نسبت به خانمهای ماهیانههزینه
های بهبود دارند  همچنیر افیرادی  ها تمایل بیشتری به انتخاب گزینه
-ای تمایل بیشتر برای انتخاب گزینیه مجرد نسبت به افراد متاهل دار

های بهبود دارند  همچنیر اثر متقابل درآمد و جمله ثابیت نشیان میی   
دهد افرادی که از درآمد بیشتری برخوردارنید تماییل بیاالتری جهیت     

 های محیط زیست را دارند   پرداخت برای بهبود ویژگی

 

 برآورد میزان تمایل به پرداخت 

هیا در اییر گونیه    فسیر مسیتقیم ضیریب  با توجه به عدم امکان ت
های غیربازاری و ویژگی پولی نرخ نهایی جانشینی بیر ویژگی الگوها،

هیای  توان به عنوان نسیبت شود  نتایج ایر محاسبه را میمحاسبه می
های متوسط تمایل به پرداخت نهایی برای تغییر در هر ویژگی با قیمت

ر خصوصییت نشیان   قیمت ضیمنی هی   ضمنی هر ویژگی تفسیر نمود 
قیمیت ضیمنی    دهنده اهمیت آن خصوصییت بیرای پاسیخگو اسیت     

جایگزیر میان خصوصیات زیست محیطی و خصوصیات پولی را نشان 
توان ترجیحات عمومی را برای هر دهد  با استفاده از ایر روش میمی

ویژگی، اهمیت و رتبه آن ویژگی در مقابل سایر خصوصیات را نشیان  
 قیمت ضمنی باالتر ،تر باشدر بز رضریب مذکو هازندا ر  هرقدداد
 "تفریحیییی" به متغیر طباالتریر ضریب مربو ،مطالعه حاضردر   ستا

ثیر قیرار دادن کیل   أبا توجه گسیتردگی رودخانیه و تحیت تی      میباشد
های میورد بررسیی اییر    مناطق در حال عبور رودخانه به لحاظ ویژگی

همچنییر تیاالب   هیای گییاهی، جیانوری و    پژوهش )تفریحیی، گونیه  
گاوخونی( ارزش کل هر کدام از کارکردهیا را بیا اسیتفاده از جمعییت     
منطقه در قیمت برآورد شده برای هیر ویژگیی محاسیبه نمیود بیدیر      

)آمار نفیوس   95ترتیب که با توجه به جمعیت استان اصفهان در سال 
نفر بوده  5120850( که تعداد شهرداری اصفهان 95و مسکر در سال 

 1551772است تعیداد خانوارهیای اسیتان اصیفهان      3.3نوار و بعد خا
باشد  و در نتیجه میزان ارزش کل از دست رفته رودخانه بیه  خانوار می

 شود نشان داده می 9جهت ساخت سد در جدول 

 
 نتایج مربوط به تمایل به پرداخت برای بهبود سد -9 جدول

Table 9- Marginal willingness-to-pay estimates and their confidence intervals 

 هاویژگی
Property 

 تفریحی

Recreational 

حمایت از گونه

 های گیاهی

Protecting 

plant species 

 حمایت از تاالب

Protection of 

the wetland 

های حمایت از گونه

 جانوری

Protection of 

animal species 

 کل

Total 

 خانوار )هزار ریال(تمایل به پرداخت نهایی سالیانه هر 

Tendency to pay family (thousand Rials) 
1176 610 852 566 3205 

ارزش کلی سالیانه منطقه در سال)با احتساب جمعیت کل 
 استان اصفهان( )میلیارد ریال(

Total annual value of the region per year 

(including total population of Isfahan 

province) (billion  Rials) 

1800 940 132 870 3742 

 تحقیق یهاافتهیمأخذ: 

Source: Research findings 

 

 گیری و پیشنهادها  نتیجه

عدم توجه به عواقب دخالت بشر در محیط زیست و عدم محاسبه 

های دست بشر منجیرب بیه   ایر خسارات در حساب سود و زیان سازه
رشد سیاخت سید در کشیور     کاهش منابع طبیعی و افزایش روند رو به
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تواند سیاخت  شود  کمی نکردن خسارات وارده به محیط زیست میمی
ارزییابی   ،طیر   ریی ا فهدو ساز سدها را در کشور افزایش دهید  لیذا   

کشور با استفاده از برنامیه جیامع    بزر سد  10ی یکی از طیمحستیز
ارت با محاسبه میزان تخریب و برآورد خسی  تیدرنهامدیریتی است، تا 

را از  دمعامه مر یکثراحمایت حدن اتو ران،یبه مد نداد گاهیآ ضمر
فایده  -ی هزینههالیتحلو نتایج آن در کند  معالا کوسیستما مدیریت

به  ریمسئولی آن و همچنیر توجه ریآبگو  رودندهیزاجهت توسعه سد 
مردم  نظر ازکارکرد  ریترتیاهم بای بیشتر بر روی گذارهیسرماجهت 
در اصیال    توانید یمی سیتان بیه کیار رود  همچنییر اییر ارزش      ایر ا
قرار گیرد  همچنیر نتیایج حیاکی از    استفاده موردی ملی نیز هاحساب

  کیه منبیع اییر نیاهمگنی بیه      باشید یموجود ناهمگنی در ترجیحات 
متغیرهای جنسیت، سر، سیطح تحصییالت، تعیداد فرزنید، درآمید، و      

ا توجه به نتایج ایر مطالعیه درآمید   ب .شودیمهزینه خانوار نسبت داده 
یمعناثر  رودندهیزاافراد جهت پرداخت بابت حف  کارکردهای رودخانه 

ی از کارکردهیای  منید بهیره ی در پذیرش مبالغ پیشینهادی جهیت   دار
ی از مندبهرهزمینه  دارد  بنابرایر توصیه سیاستی در رودندهیزارودخانه 
و فقییر   درآمید کیم افیراد   ژهیی وبه، تقویت سطو  درآمدی هاارزشایر 

ی هیا پرداخیت جامعه از طریق توزیع عادالنه درآمد خواهید بیود  زییرا    
ی و تقاضای بیشتر از مواهب طبیعی کاالیی با کشش باال طیمحستیز
و تنها تقویت درآمد است که افراد را حاضر به پرداخیت بابیت    باشدیم

در  ژهیی وبهت درآمدی کند  بنابرایر تقویت و حماییمی از آن مندبهره
باشد  بیا   مؤثردر پذیرش مبالغ پیشنهادی  تواندیم درآمدکمبیر اقشار 

تحصیالت در پذیرش مبالغ پیشنهادی،  داریمعنتوجه به اثر مناسب و 
و در توجیه   میؤثر عمومی، در میان افراد جامعه گامی  آموزشگسترش 

یی اسیت کیه   هااستیسبوده، و جز  رودندهیزابیشتر به ارزش رودخانه 
جهیت اسیتفاده بهینیه از منیابع طبیعیی اتخیاذ نمایید          تواندیمدولت 

همچنیر مجمو  اثرات جانبی، در صورت جاری نبودن رودخانه که به 
در اطیراف رودخانیه زاینیده رود و     آمدهدلیل حف  اکوسیستم به وجود 
میلیارد ریال برآورد شیده اسیت     3742همچنیر کارکردهای دیگر آن 

 آزمیون از روش  رودنیده یزای سید  طی یمحسیت یزاثیرات   برآوردجهت 
انتخاب با توجه به ویژگی بدون تورش بودن متغیرهای و انتخاب مدل 

نبود ناهمگونی واریانس استفاده گردید  در ایر روش ابتدا  ازلحاظبرتر 
به هنگام جاری  رودندهیزارودخانه  آمدهی به وجود هاارزشبه بررسی 
ییک از کارکردهیا    ی هرگذارارزشو سپس به  شده هپرداختبودن آن 
ی ناشیی از سیاخت   طیمحستیزی هایژگیواست  بهبود  شده پرداخته

ی تفریحی افراد )به خیاطر جیاری   هامکانسد شامل کاهش در میزان 
ی گیاهی اطیراف رودخانیه   هاگونهنبودن رودخانه(، نابودی تعدادی از 

خانیه در زمیان جیاری بیودن     همچنیر تاالب گاوخونی کیه از آب رود 
هیا، و  های جانوری اعم از انوا  ماهیاستفاده می کرند، جانوری )گونه

حیوانات آبی و مهاجر، و همچنیر نابودی تاالب گاوخونی )که به طور 
کلی به خاطر عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود و عدم تغذییه اییر   

 شیده اسیت(   رودخانه از آب رودخانه د یار خشیکی و نیابودی کامیل    
بیرای اییر    شیده  محاسبهمحاسبه شد  مقدار تمایل به پرداخت نهایی 

هزار رییال   852و  566و  610و  1176به ترتیب  هایژگیوبهبود ایر 
ی هیا یژگی یوبییان شید،    آنچه  با توجه به باشدیمبه ازای هر خانوار 

ی گییاهی و  هیا گونیه تفریحی، حمایت از تاالب گاوخونی، حماییت از  
ی جانوری به ترتیب بیشتریر تا کمتریر تماییل بیه   هاگونهاز  حمایت

  و با همیر ترتییب نییز بیشیتریر    اندداده اختصاصپرداخت را به خود 
اهمییت و اولویییت در سییناریوهای میدیریتی از دیییدگاه مییردم اسییتان   

  باشدیماصفهان دارا 
 1800کارکرد تفریحی ) رجیحات عامه مردم،با طبق ت کهیطوربه
در  ،نظر ریو از اعامل در مطلوبیت افراد بوده   ریمؤثرتر ریال( یاردمیل
 یتوجهات خاصی ی مدیریتی و توسعه و حف  توریسم هایگذاراستیس
  طلبدیرا م

یک مکان  عنوانبهمیلیارد ریال  1320حمایت از تاالب گاوخونی 
شده در  ثبتی هاتاالبء خونی جزوگا بینکه تاالتوجه به اتفریحی و 

 تیییو حما یبزو آ مهاجر نپرندگااز  ریشما ایبرو  مسررا ننسیواوکن
کیه امکانیات الزم بیرای     شودیمتوصیه ست ا ستگاهیییازنظر ز شده

توسعه گردشگری و حمایتی برای حف  ایر اکوسیستم به وجیود آیید   
 1320ی انیدازه بیه ضروری است تا حد امکان حیداقل   گرید یعبارتبه

حف  اکوسیستم تیاالب و   منظوربهی گذارهیسرمامیلیارد ریال در سال 
ی گیاهی و جانوری آن و همچنیر توسعه توریسیم در منطقیه   هاگونه

یمی گیاهی و جانوری نشان هاگونهارزش  برآوردنتایج  صورت گیرد 
میلیارد رییال   870و  940به ترتیب  هاگونه ریاکه ارزش سالیانه  دهد

 ریی ا ازکانات الزم جهت حماییت  ام شودیمدر سال است  که توصیه 
در منطقه به جهت حف  تنو  زیستی و جیانوری در   کیآندمی هاگونه

ی انیدازه بیه ضروری است حیداقل   گریدیعبارتبهمنطقه فراهم گردد  
ی جهت حف  تنو  زیسیتی و  گذارهیسرمامیلیارد ریال در سال  1810

الگیوی   بیرآورد از  آمدهجانوری در منطقه صورت گیرد  نتایج به دست 
کیه   دهید یمی اثیرات متقابیل، نشیان     لحیاظ ی بیدون  اانهیآشالجیت 
یی هستند که به افزایش روزهیای جیاری   هابرنامهطرفدار  انیگوپاس 

شدن آب در رودخانه به جهت تفریح بیشتر باشد و همچنیر از تیاالب  
ی الزم صورت گردد  هاتیحمای گیاهی و جانوری هاگونهگاوخونی و 
تئوری اقتصادی مطلوبیت اسیت   دکنندهییتأ دن ضریب قیمت،منفی بو
سایر شرایط منجر بیه کیاهش    باثباتافزایش قیمت  دهدیمکه نشان 
  نتیایج نهیایی از مییل نهیایی تماییل بیه پرداخیت        شودیممطلوبیت 

ی در معرض تهدیید  طیمحستیزی هایژگیوخانوارها برای هر یک از 
ی اییر سید نشیان داد کیه     طی یمحستیزو تعییر آسیب  رودندهیزاسد 

mwtp    ی گییاهی،  هیا گونیه ی تفریحیی،  هیا یژگی یوبرای هرییک از
ی جانوری و تاالب گاوخونی مثبت بوده و بدیر معناسیت کیه   هاگونه

اسیتفاده از   از آمیده مطلوبیت مییانگیر بیه دسیت     هایژگیوبهبود ایر 
یمی   با توجه به نتایج اییر تحقییق،   دهدیمسدهای بزر  را افزایش 
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ی مختلیف  هیا یژگی یوتمایل به پرداخت بیرای   توجهقابلمقادیر  توان
عزم و مشیارکت قیوی میردم بیرای      دهندهنشان رودندهیزای رودخانه
از شرایط رودخانه دانست  لیذا یکیی از راهکارهیای بهبیود      رفتبرون

ی رودخانه در حالت فعلی، مشارکت عمومی مردم طیمحستیزوضعیت 
ی بیرای  احوضیه وی دیگر تدویر برنامه منسجم   از سباشدیممنطقه 

اصفهان و  هارمحال بختیاری و بهبیود   هایاختصاص آب بیر استان
 کننیدگان مصرفدر بخش کشاورزی که از  ژهیوبهراندمان مصرف آب 

رونید نزولیی کیاهش سیطح آب را کنتیرل       تیوان یم، باشندیمعمده 
   درآورد

و  دماتی بیوده مسلم است پژوهش حاضیر ییک بررسیی مقی     آنچه
به  ازین ،ینه ساخت سدهاهزاز  ترقیدق تطالعافراهم کردن ا منظوربه
  باشدیمهزینه ی یک مطالعه جامع تحلیل منفعت ایجرا

ی سودمند از ایر پروژه و کاهش پیامیدهای منفیی   مندبهرهجهت 
 :گرددیمآن موارد زیر پیشنهاد 

لف جانوری ی مختهاگونهکنترل و نظارت دقیق در حفاظت از  -1
 و گیاهی 
هیای  ی کنترلیی و نظیارت در زمینیه   هابرنامهتدویر و اجرای  -2

  ستیزطیمحمختلف مرتبط با حفاظت از 
توجه بیشتر به شناسایی زمان باز بودن رودخانه هم به لحیاظ   -3

  و صنعتجذب توریسم و کشاورزی 
ی بیا توجیه بیه ظرفییت     اتوسیعه ی هابرنامهی به بخشتیاولو -4
 همنطق

 

 یسپاسگزار

به منظور  ای استان اصفهانشرکت آب منطقهبا سپاس فراوان از 

 در رابطه با ایر تحقیق یمال تیحما
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