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بررسی اقتصادی خسارتهای محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی حاصل از
وجود راهآهن کرمانشاه با توجه به ترجیحات مردمی

سیده ژیال ساالری ،1اکرم نشاط* ،2احمد فتاحی اردکانی ،3یداهلل

بستان4

 1کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان ،ایران
 2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 4دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری ،ایران
(تاریخ دریافت1399/06/22 :؛ تاریخ تصویب)1400/07/07 :

چکیده
ارزیابی اقتصادی اثرات محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی یکی از ابزارهای مدیریت اکوسیستمها با هدف دستیابی به توسعه پایدار است که
بر لزوم استفاده آن در پروژههای بزرگ عمرانی تاکید میشود .از اینرو هدف اصلی در مطالعه حاضر بررسی اثرات محیطزیستی ،کشاورزی و
اجتماعی حاصل از وجود راهآهن کرمانشاه از نظر ترجیحات مردمی است .در مطالعه حاضر 200 ،پرسشنامه در بین اهالی مناطق نزدیک راهآهن
در فصول مختلف سال  1396توزیع و تکمیل شد و برای تحلیل اطالعات از روش آزمون انتخاب و الگوی الجیت شرطی گسترده استفاده
شد .نتایج حاصل از الگوی الجیت شرطی گسترده نشان داد ،مقدار خسارتهای ساالنه حاصل از وجود راهآهن برای هر فرد در هر یک از
بخشهای محیطزیست (ویژگیهای زیستگاهی ،پوشش گیاهی و آب و هوا) ،کشاورزی (ویژگی کاربری اراضی) و اجتماعی (ویژگیهای
ارتعاشات و آلودگیصوتی) بهترتیب برابر  60430 ،79250و  12370ریال است .باالترین تمایل به پرداخت در خصوص زیربخشها ،برای
جبران خسارت مربوط به ویژگی کاربری اراضی به مقدار  224800ریال و بعد از آن ویژگی ارتعاشات و آلودگی صوتی به میزان  46000ریال
در سال به ازای هر خانوار به دست آمد .در نهایت ارزش کل خسارتهای ناشی از وجود راهآهن برابر  296853میلیون ریال به دست آمد .بر
اساس نتایج مطالعه پیشرو ،به طورکلی تمایالت مردم برای حفاظت در بخش محیطزیست که دارای دو زیر بخش است ،بیشتر از سایر
بخشها است ،که نشاندهنده اهمیت بخش محیطزیست از دیدگاه مردم است .در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشرو ،توجه به
بخشهای مختلف اجتماعی ،محیطزیستی و کشاورزی قبل از انجام پروژههای عمرانی همچون راهآهن برای جلوگیری از اثرات سوء حاصل
از آنها توصیه میشود.

کلید واژهها :آزمون انتخاب ،تمایل به پرداخت ،راهآهن ،کرمانشاه ،محیطزیست
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سرآغاز
مفهوم پایداری در واقع تالشی است برای دستیابی به بهترین نتایج
در برنامههای محیط انسانی و طبیعی که برای حال و به صورت
نامحدود برای آینده صورت میپذیرد ( Fehresti sani et al.,
 .)2017توسعه پایدار در حقیقت تعادل میان توسعه اقتصادی و
محیطزیست است ( .)Lotfalipour et al., 2018منابعطبیعی و
محیطزیست در مجموع بخشی از ثروتهای بیکرانی است که
حیات مادی انسان بدان وابسته است بهطوریکه بسیاری از
نیازهای مادی بشر از منابعطبیعی تامین میشود ( Bostan et
 .)al., 2018محیطزیست و منابعطبیعی عامل محرک و عامل
تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هستند و به این جهت از ارزش
زیادی برخوردارند و به همراه دیگر عوامل تولید به کار روند
) .(Bostan et al, 2021از طرفی نیز راهآهن از عناصر مهم
زندگی نوین به شمار رفته و زمینه باال بردن کیفیت زندگی مردم
را به وجود میآورد .تقاضا برای راه و راهآهن در پی افزایش تقاضا
برای جابه جایی مردم و تولیدات کشاورزی و صنعتی و مواد خام
در بیشتر کشورها به سرعت افزایش یافته است .این پروژهها
تغییراتی در توپوگرافی ،خاک ،سیستم زهکشی ،آلودگی آبها و
کاهش کیفیت هوا داشتهاند .توسعه راهها یکی از منابع اصلی برهم
زدن محیطزیست جانوری و گیاهی است و اثرات نامطلوبی بر ثبات
اکولوژیک دارد ( .)Yousefi Najafabadi, 2016یکی از
پروژههای کالن کشور در زمینه راه و شهرسازی ،طرح راهآهن
سمنگان -کرمانشاه (غرب کشور) است که اکوسیستمهای
مختلفی را تحت تاثیر خود قرار داده است .طرح راهآهن غرب کشور
به طول  605کیلومتر ،به صورت یک خطه ،بـا سرعت طـرح
 km/h 160برای مسافری و  km/h 120برای باری است .این
طرح مشتمل بر محورهای اراک (سمنگان) -کرمانشاه به طول
 267کیلومتر ،کرمانشاه  -خسروی به طول  263کیلومتر و
همدان -مالیر (جوکار) به طول  75کیلومتر است .مسیر راهآهن
مورد مطالعه از ایستگاه سمنگان (نزدیک اراک) شروع و ضمن
عبور از حوالی شهرهای مالیر ،نهاوند ،کنگاور ،صحنه ،کرمانشاه،
اسالمآباد غرب ،گیالنغرب و قصرشیرین به شهر خسروی واقع
در مرز بین ایران و عراق منتهی شده و از آن پس از طریق خانقین،
بغداد ،موصل ،قامشلی ،دیرالزور ،رقه و حلب به بندر الذقیه ختم
میشود .همچنین تعداد  13ایستگاه شامل ایستگاههای سمنگان،
حک ،جالیر ،زنگنه ،مالیر ،کهریز ،شادمانه ،فیروزآباد ،زاگرس،

گاماسیاب ،بیستون ،کرمانشاه قدیم و کرمانشاه جدید در این مسیر
در نظر گرفته شده است .این طرح امکان ارتباط ریلی استانهای
غرب کشور با تهران و شبکه راهآهن سراسری را فراهم مینماید
که این امر موجب رشد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بخش عظیمی از مناطق غربی کشور را به دنبال خواهد داشت و
سبب ارزانی حمل بار و افزایش ایمنی و رفاه مسافران میشود.
همچنین با اجرای این طرح امکان برقراری ارتباط ریلی بین ایران
و عراق از طریق مرز خسروی و در نتیجه ارتباط با اماکن متبرکه
کربال ،نجف اشرف و سایر مراکز زیارتی واقع در خاک عراق میسر
میشود .مضافا اتصال راهآهن جمهوری اسالمی ایران به بندر
الذقیه واقع در ساحل دریای مدیترانه از طریق کشورهای عراق و
سوریه از دیگر مزایای این طرح است ( Ministry of Roads
 .)and Urban Development, 2016سیستم حمل و نقل ریلی
به دالیل مختلف نسبت به سایر حمل و نقلهای جادهای ،بیشتر
مورد توجه کشورهای جهان است .از جمله این دالیل میتوان به
مصرف کمتر منابع ،اثرات تخریبی کمتر بر محیطزیست ،هزینه
پایین و امنیت باال در نتیجه توسعه پایدار اشاره کرد .اما سیستم
حمل و نقل ریلی در کنار برخورداری از امکانات و تجهیزات
مناسب ،دارای اثرات منفی منحصر بهفردی نیز است .مهمترین
اثرات و پیامدهای احداث ،توسعه و بهرهبرداری پروژههای حمل و
نقل ریلی ،تخریب یا تغییر اکوسیستمهای گیاهی ،جانوری و منابع
زیستی با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در منطقه اجرای طرح است ( Abbaspour et al.,
 .)2011بهطورکلی تاثیرگذاری اکوسیستمهای اطراف راهآهن
میتواند در قالب اثرات محیطزیست ،کشاورزی و اجتماعی مورد
ارزیابی قرار گیرد ،که این اثرات میتواند به دو صورت ظاهر شوند.
اثرات متقابل مفید و اثرات متقابل زیانبخش ،که با برآورد
هزینههای تخریب و برآورد سود و زیان این نوع پروژهها به
توجیهپذیری یا عدم توجیهپذیری راهآهن و تصمیمگیریهای آتی
برای اجرای این طرحها در کشورها منجر میشود.
منشا اقتصاد محیطزیست از سال  1960مقارن با اولین جنبشهای
سبز و برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته که به
محیطزیستگرایی معروف است ،شروع شد ( .)Bostan, 2017اما
منابع اولیه مفاهیم کارکردها ،کاالها و خدمات اکوسیستمهای
مختلف مربوط به دهه  1960و اوایل دهه  1970میالدی و
باالخص در اواخر دهه  1970یافت میشود و به شکل حفاظت از
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تنوعزیستی به منظور افزایش منافع عمومی توسط Westman,

;  1977) (Groot, 1987شروع میشود .سپس در دهه  1990به
شکل رسمی یعنی ارزش خدمات اکوسیستم ،توسط )Costanza
 )& Daly, 1992; Daly, 1997ادامه مییابد و با افزایش
روشهای تخمین ارزشهای اقتصادی توسط ) Costanza,
 (1997به نقطه عطف خود میرسد ( Gómez-Baggethun et
 .)al., 2010در نهایت در سه دهه گذشته مطالعات داخلی و
خارجی زیادی با استفاده از روش آزمون انتخاب به ارزشگذاری
اکوسیستمهای مختلف پرداختند ،اما مطالعات کمی به بررسی
اثرات محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی فعالیتهای بشری
بهویژه راهآهن و ارزیابی خسارتهای آن با استفاده از روشهای
مختلف پرداختهاند ،بیشتر این مطالعات خارجی میباشند ،که در
ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود.
) (Lim & Son, 2001به بررسی ارزش اقتصادی صدای ترافیک
جادهای بر قیمت خانههای آپارتمانی در سئول پرداختند .نتایج
حاصل از تحلیل مدلهای مختلف رگرسیونی نشان داد که افزایش
سر و صدای به میزان یک دسیبل در کالن شهر سئول ،حدود
 0/3درصد قیمت خانهها را تحت تاثیر قرار میدهدNelson, ) .
 (2004در مطالعهای با استفاده از روش قیمتگذاری هدانیک به
بررسی ارزش خانههای مسکونی اطراف فرودگاهها در کشورهای
کانادا و امریکا پرداخت .نتایج نشان داد که ارزش امالک مسکونی
بین  20تا  24هزار دالر بر اساس سر و صدای حاصل از فرودگاهها
کاهش مییابد و این میزان در دو کشور متفاوت استRich &) .
 (Nielsen, 2004با استفاده از روش قیمتگذاری هدانیک و
روش  GISبه ارزیابی اقتصادی اثرات صدای ترافیک بر ارزش
امالک در شهر کپنهاگن پرداختند .در این مطالعه بین خانههای
آپارتمانی و غیرآپارتمانی تفاوت قایل شده است .نتایج نشان داد
که هر چه سر و صدا بیشتر باشد ،مردم برای جلوگیری از آن مایل
به پرداخت مبالغ بیشتری هستندChalermpong &) .
 (Klaiklueng, 2012در مطالعهای به بررسی تمایل به پذیرش
جبران خسارت در هنگام افزایش سر و صدای حاصل از فرودگاه
بانکوک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .در این
مطالعه سناریوهای مختلفی با توجه به سطوح فرکانس پروازها
صورت گرفت .نتایج مدل الجیت نشان داد که تمایل به پذیرش
خسارت در مقابل افزایش یک پرواز بین  0/63تا  2/29دالر در هر
ماه متغیر است (Jin lim & hoonloo, 2014) .با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط ( )1()CVMمیزان تمایل به پرداخت
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افراد برای کاهش داوطلبانه کربن ( )2()VOCsحاصل از راهآهن
در کره را برای برنامههای تغییرات اقلیمی محاسبه کردند .نتایج
نشان داد که برای اجرای برنامه  VOCsهر فرد حاضر است 1/24
دالر پرداخت نماید (Lavee, 2015) .در مطالعه خود در سرزمین
اشغالی با استفاده از مدل رگرسیونی لگاریتمی تابع هدانیک و
 3777مشاهده نشان داد که باید در پروژههای حمل و نقل به
ارزش زمینهایی که به واسطه این پروژهها از بین میروند توجه
شود و همچنین باید تحلیل امکانسنجی پروژهها صورت گیرد تا
جلوی استفاده بیش از حد از زمین گرفته شود .نتایج مطالعه
) (Bravo-Moncayo et al., 2017با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط و شبکه عصبی رویکرد جدیدی در مورد
کاهش هزینههای ناشی از سر و صداهای حمل و نقل جادهای
ارایه کردند .مدل ارایه شده تمامی شرایط جمعیتی ،اقتصادی و
اجتماعی را در نظر گرفته و نسبت به مدل اقتصادسنجی دقتی به
مراتب باالتری داشته است .نتایج مطالعه )(Kim et al., 2019
با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط نشان داد که خانوارهای
کره شمالی برای کاهش نویز و سر و صدای حاصل از ترافیکها،
حاضرند  7/55دالر (افرادی که ناراحت هستند) و  8/83دالر
(افرادی که خیلی ناراحت هستند) بهطور ساالنه پرداخت کنند تا
سطح ناراحتی آنها به صفر برسد .همچنین ارزش اقتصادی حاصل
از کاهش خطرات نویز و سر و صدای ترافیک به ازای یک دسیبل،
معادل  2/91میلیون دالر برآورد شد.
) (Salehnia et al., 2014در مطالعهای به بررسی ترجیحات و
استخراج مقادیر تمایل به پرداخت شهروندان ارومیه در جهت بهبود
ویژگیهای محیطزیستی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون
انتخاب پرداختند .نتایج نشان داد که خانوارهای شهر ارومیه جهت
بهبود سطح تراز آب دریاچه ،کیفیت آب دریاچه (میزان شوری)،
تعداد فالمینگو و آرتمیای دریاچه از شرایط بحرانی فعلی به سطح
مطلوب به ترتیب تمایل به پرداخت  14670 ،23000 ،26000و
 11330ریال دارند )Mohtashami et al., 2015) .به ارزیابی
آسیبهای محیطزیستی سد البرز در شهرستان بابل پرداختند .در
این بررسی در چارچوب یک تحلیل منفعت -هزینه اجتماعی و با
کمی کردن ارزش پولی آسیبهای محیطزیستی ،ضمن تعیین
ارزشهای محیطزیستی سد البرز با استفاده از روش ارزشگذاری
آزمون انتخاب ،شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و
بدون احتساب هزینههای محیطزیستی ،برآورد شد .نتایج نشان داد
که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونههای
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گیاهی از شرایط بحرانی کنونی به سطح مطلوب  101/3و 0/516
ریال در سال به ازای هر خانوار است .همچنین نتایج نسبت منفعت
به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینههای آسیب
محیطزیستی در هزینه کل سد ،به میزان قابل توجهی از
توجیهپذیری آن کاسته است (Rasouli et al., 2014) .در
مقالهای به بررسی اثرات محیطزیستی دو نوع سیستم حمل و نقل
ریلی و جادهای با استفاده از دادههای سالهای  68تا  90پرداختند.
نتایج نشان داد که سیستم حمل و نقل ریلی به دلیل مصرف کمتر
منابع و اثرات تخریبی کمتر بر محیطزیست و در نتیجه توسعه
پایدار در مقایسه با حمل و نقل جادهای ،سیستم بهینهتری
تشخیص داده شد .نتایج مطالعه )& Rezaee Kelij
 ،(Karimzadegan, 2014در خصوص احداث خطوط راهآهن در
منطقه منجیل نشان داد که با توجه به شرایط اقلیمی و منطقهای،
احداث راهآهن خود مسبب تغییرات محیطزیستی شایانی در منطقه
شده است که میتوان به آلودگیهای هوا و آلودگی آب دریاچه ،از
بین بردن پوشش گیاهی ،گونههای آبزی و از بین بردن تاسیسات
تفرجی این ناحیه در مراحل احداث آن اشاره کرد )& Jouze
 (Ebrahimi, 2015در مطالعهای به ارزیابی ریسک محیطزیستی
راهآهن غرب کشور با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره
پرداختند .نتایج نشان داد که مناطقی در کیلومترهای 480-485
مسیر ،واقع در محدوده شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه به
دلیل استقرار طرح بر روی اراضی با پتانسیل روانگرایی باال
محدوده با ریسک باال شناخته شدند .بهعبارت دیگر این مناطق
دارای ریسک محیطزیستی باالیی هستندDahmardeh &) .
 (Shahraki, 2016در مطالعهای به منظور تعیین ارزش
خسارتهای محیطزیستی ناشی از خشکی تاالب هامون از روش
تجربی مبتنی بر انتخاب و مدلسازی آن در قالب الگوی الجیت
چندگانه استفاده کردند .نتایج نشان داد که کل خسارت
محیطزیستی تاالب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات
متقابل معادل  425169/8و  652147/4میلیون ریال برآورد شد.
) (Roshan & Ahmadi, 2015به ارزیابی هزینههای مرتبط به
آلودگی صوتی ترافیکی در شهر تبریز با استفاده از روش باال به
پایین پرداختند .نتایج حاصل از پرسشنامه حاکی از آن است که 60
درصد از ساکنان به دلیل سر و صدای ترافیک ،میزان ناراحتی آنها
متوسط و زیاد است .میزان کل هزینه حاصل از سر و صدای
ترافیک 119926467 ،یورو محاسبه شد .نتایج مطالعه )Taheri
 (Saffar et L., 2016با استفاده از ماتریس لئوپولد در خصوص

ارزیابی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی احداث سد بار
نیشابور نشان داد که گزینه عدم اجرای پروژه در مجموع  44امتیاز
منفی کسب کرد .این در حالی است که گزینه اجرای پروژه با انجام
اقدامات اصالحی در طرح احداث و بهرهبرداری از سد مخزنی بار
و سازههای وابسته به آن با کسب  151امتیاز مثبت ،گزینه برتر و
نهایی معرفی شد (Amini et al., 2018) .با بررسی آثار و تبعات
اجتماعی ،فرهنگی ،مالی ،فیزیکی و انسانی احداث سد روی
رودخانهها در سکونتگاههای متاثر پرداختند .در این تحقیق ،پنج
فرضیۀ اصلی براساس پنج شاخص معیشت پایدار تنظیم و
متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی شد .نتایج نشان داد که
احداث سد بر سرمایههای معیشتی تاثیرگذار است .به این صورت
که میانگین رتبۀ داراییهای معیشتی قبل از احداث سد باالتر از
میانگین بعد از احداث سد بوده است ) Amirhajloo et al.,
 .(2018با استفاده از روش آزمون انتخاب و ارزشگذاری مشروط
به برآورد ارزش اقتصادی خسارتهای سد زایندهرود بر
محیطزیست پرداختند .نتایج نشان داد که مقدار تمایل به پرداخت
هر خانوار به طور ساالنه برای بهبود ویژگیهای تفریحی ،حمایت
از گونههای گیاهی ،حمایت از گونههای جانوری و حمایت از تاالب
گاوخونی بهترتیب  852 ،566 ،610 ،1176هزار ریال است.
) (Mortazavi et al., 2019با استفاده از آزمون انتخاب به
بررسی ارزش اقتصادی -محیطزیستی خسارتهای ناشی از
کاهش آبهای زیرزمینی به ویژگیهای چشم انداز ،زیستگاهی،
تنوع زیستی و منابعطبیعی در دشت قزوین پرداختند .متغیرهای
بعد خانوار ،درآمد ،تحصیالت و اخالق محیطزیستی دارای اثر
مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد هستند .همچنین میزان
کل تمایل به پرداخت برای کاهش اثرات زیانبار برداشت آبهای
زیرزمینی دشت قزوین  269998/8ریال به ازای هر خانوار در سال
به دست آمد (Komasi & Beiranvand, 2019) .در پژوهشی
ارزیابی اثرات محیط زیستی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و
بهرهبرداری بر محیطهای بیولوژیکی ،فیزیکی -شیمیایی،
اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و استراتژیکی شناسایی را با استفاده
از ماتریس آیکلد و ارزیابی اثرات سریع بررسی کردند .نتایج نشان
داد که بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و
بهرهبرداری در ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی اثرات سریع
مربوط به محیط فیزیکی -شیمیایی است.
از بین روشهای ترجیحات بیانشده ،روش ارزشگذاری مشروط
به کرات توسط محققین برای محاسبه ارزشهای مصرفی و
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غیرمصرفی کاالهای محیطزیستی استفاده شده است .توجه به
مشکالت و اریبهای موجود در روش ارزشگذاری مشروط از
جمله اریب نقطه شروع( ،)3اریب بلی گفتن( )4و اریب سواری
رایگان( ،)5عالقه به استفاده از روشهای ارزشگذاری چندصفتی()6
را افزایش داد .همچنین با توجه به اینکه سیاستهای اقتصادی
به طور معمول اثرات چندبعدی محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی
به جا میگذارند ،بنابراین ،بهتر است که از روشهای ارزشگذاری
چندصفتی استفاده کرد ( .)Neshat, 2015از اینرو روش آزمون
انتخاب روشی مناسب برای اندازهگیری ارزشهای اقتصادی اثرات
مختلف محیطزیستی است .چون به جای اینکه تمایل به پرداخت
فقط برای انتخاب منفرد تخمین زده شود ،برای دامنهای از
ویژگیها محیطزیستی تخمین زده میشود .روش آزمون انتخاب
در عین پیچیدگی جامعترین روش ارزشگذاری محیطزیستی تلقی
میشود ( .)Bateman et al, 2002براساس مطالب بیانشده
ارزشگذاری اقتصادی و محیطزیستی پروژههای راهآهن برای
سیاستگذاری مناسب در جهت حفظ اکوسیستمها باید مورد توجه
قرار گیرد .همچنین استفاده از روش آزمون انتخاب بهعنوان روشی
جامع در حوزه اقتصاد محیطزیست ،بهمنظور بررسی کارکردهای
مختلف اکوسیستمهای متاثر از پروژههای عمرانی در جهت کاهش
پیامدهای منفی آن حایز اهمیت است .ازاینرو هدف اصلی از
مطالعه حاضر ،ارزشگذاری اقتصادی خسارتهای وارد شده از
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سوی خطوط ریلی کرمانشاه به اکوسیستمهای طبیعی ،کشاورزی
و همچنین اثرات اجتماعی با استفاده از روش آزمون انتخاب است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان کرمانشاه با مساحت  24640کیلومتر مربع ،هفدهمین استان
ایران از نظر وسعت بهشمار میرود ( Statistical Centre of
 .)Iran, 2016مختصات جغرافیایی استان کرمانشاه از طول
جغرافیایی  45درجه و  20دقیقه و  39ثانیه شرقی تا  48درجه و 1
دقیقه و  58ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی  33درجه و  37دقیقه
و  8ثانیه شمالی تا  35درجه و  17دقیقه و  8ثانیه شمالی است.
کرمانشاه  2/44درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده
است .در مطالعه پیشرو به خط راهآهن کرمانشاه -خسروی که
قطعه اول آن از ایستگاه سمنگان در همدان تا کرمانشاه به
بهرهبرداری رسیده است پرداخته میشود ،که از پروژههای بزرگ
ملی است و پس از بهرهبرداری کامل به کریدور ترانزیت تبدیل
خواهد شد و این امر رونق اقتصادی و افزایش امنیت و رفاه
اقتصادی منطقه را در بر خواهد داشت .در شکل ( )1موقعیت استان
کرمانشاه و خطوط ریلی آن در ایران مشخص شده است
(.)Railway station Kermanshah, 2017

شکل ( :)1نقشه موقعیت راهآهن کرمانشاه در ایران ()Railway station Kermanshah, 2017

روش تحقیق
در ارزشگذاری خدمات غیربازاری باید روشهایی استفاده شود که
مشارکت مردمی را به دنبال داشته باشد (.)Bostan et al., 2018

از مهمترین این روشها ،روشهای ترجیحات بیان شده ()SP
هستند که مشارکت مردمی در آنها الزامی است ( Fatahi et al.,

.)2016
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روش آزمون انتخاب ( )7()CEیک تکنیک ترجیحات بیان شده
است که در آن پاسخدهندهها مرجعترین گزینه را از بین تعداد
گزینه انتخاب میکنند .هر گزینه در برگیرنده چند ویژگی کاال و
خدمات مورد بررسی است که با سطوح متناظر توصیف شدهاند.
این روش بر مبنای تئوری ارزش ) (Lancaster, 1996و نظریه
مطلوبیت تصادفی ( )8( )RUMشکل گرفته است .روش آزمون
انتخاب در عین پیچیدگی ،جامعترین روش ارزشگذاری
محیطزیست تلقی میشود ( .)Bateman et al., 2002اولین قدم
در طراحی و اجرای یک آزمون انتخاب ،هدایت یک گروه هدف
به منظور انتخاب ویژگیهای کامالً مرتبط است )Alpizar et
 .(al., 2007موضوع مهم دیگر در انتخاب ویژگیها و سطوح
متناظرشان ،سازگاری آنهاست که باید تالش شود تا گزینه
بهوسیله ارتباط با سطوح واقعی تا حد ممکن قابل فهم برای عامه
مردم باشند .عالوه بر آن افزایش تعداد ویژگیها بر پیچیدگی
آزمون انتخاب میافزاید .در کل بین پیچیدگی آزمونهای انتخاب
و کیفیت پاسخها رابطه معکوس وجود دارد .اگر محقق برای

توصیف کامل کاالی مورد نظر اقدام به ارایه تعداد زیادی ویژگی
با سطوح زیاد کند ،با افزایش تعداد گزینههای انتخاب پیچیدگی
آزمونها افزایش مییابد ) .(Hanley et al., 2001در پژوهش
حاضر ویژگیهای کاالی مورد ارزشگذاری و سطوح مربوط به هر
کدام از ویژگیها با توجه به اهداف موضوع تحقیق انتخاب شدند.
همچنین برای انتخاب ویژگیها و سطوح مرتبط با آنها با
کارشناسان اداره محیطزیست ،اداره منابعطبیعی ،اساتید دانشگاهی
مشورت صورت گرفت و از نظرهای آنان جهت نهایی کردن
ویژگیها استفاده شد .تعدادی از این ویژگیها با توجه به ادبیات
موضوع و منابع علمی که فاقد قیمت بازاری بودند و یا روش
مناسب دیگری برای ارزشگذاری آنها نبود ،انتخاب شدند .هر
کدام از ویژگیها در سه سطح تعریف شدند .پایینترین سطح
بیانگر وضعیت موجود و باالترین سطح هم بیانگر بهترین وضعیت
از لحاظ ویژگیهای مورد مطالعه است .خصوصیات این ویژگیها
و سطوح آنها در جدول ( 1و  )2ارایه شدهاند.

جدول ( :)1خصوصیات ویژگیها
ویژگیها
اثرزیستگاهی و پوششگیاهی (محیطزیستی)
اثر بر آبوهوا (محیطزیستی)
اثر بر کاربری اراضی (کشاورزی)
اثر بر ارتعاشات وآلودگیصوتی (اجتماعی)

خصوصیات
از بین رفتن پوشش گیاهی ،خطر انقراض گونههای جانوری و گیاهی ،کاهش و تخریب برخی از زیستگاهها
ایجاد تنش زیستی در منطقه
کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و از بین رفتن کیفیت خاک ،فرسایش خاک ،نشست زمین و غیره
ایجاد آلودگی صوتی برای مناطق مسکونی همجوار و همچنین اثرات مخرب آن بر حیوانات

جدول ( :)2ویژگیها و سطوح مورد استفاده در آزمون انتخاب
ویژگیها و سطوح
اثر زیستگاهی و پوشش گیاهی (اثر محیطزیست)
اثر بر آبوهوا (اثر محیطزیست)
اثر بر کاربری اراضی ( اثر کشاورزی)
اثر بر ارتعاشات و آلودگی صوتی (اثر اجتماعی)

همانطورکه در جدول ( )2مشاهده میشود ،سطوح متناظر با
ویژگیها هستند و حاالت ویژگیها را در موقعیتهای مختلف بیان
میکنند .در نتیجه با توجه به چهار ویژگی (اثر زیستگاهی و پوشش
گیاهی ،اثر بر آبوهوا ،اثر بر کاربری اراضی و اثر بر ارتعاشات و
آلودگی صوتی) سه سطحی (وضعیت موجود ،بهبود نسبی و بهبود
مطلق) و با استفاده از طراحی آزمایش )(Exprimental Design
تعداد  324آلترناتیو سناریو یا پروفایل از ترکیبهای مختلف این
مشخصهها قابل استخراج است؛ که تعداد مجموعههای دو

وضعیت موجود
در حال تخریب
در حال تخریب
در حال تخریب
در حال تخریب

بهبود نسبی
کم
کم
کم
کم

بهبود مطلق
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

گزینهای برابر با  ) 35×2 (= 59049خواهد بود .چون امکان آزمون
و مقایسه همه این گزینهها وجود ندارد .بهمنظور انتخاب تعداد
مجموعه انتخاب بهینه در گام اول بایستی با استفاده از طرحهای
آماری ،بردارهای بهینهای از ویژگیها را ایجاد کرد .در نتیجه با
استفاده از طرحهای آماری فاکتوریل )(Exprimental Design
 324بردار میتوان ساخت .اما بایستی این بردارها خصوصیاتی
چون متعامد بودن و غیره را رعایت کنند (.)Bostan et al., 2020
در نهایت در مطالعه حاضر تعداد  12آلترناتیو از بین همه
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آلترناتیوهای ممکن با استفاده از نرمافزار  Minitabبه نحوی
انتخاب شده است ،که بر اساس معیار  D-Optimalityبهترین
حالت ممکن باشد .آلترناتیوها بصورت دو به دو با توجه به اصول
) (Huber & Zwerina, 1996داخل مجموعه انتخاب برای ارایه
به پاسخگویان آورده می شوند ( .)Bostan, 2017در هر مجموعه
انتخاب دو سناریوی فرضی حاصل از ترکیب ویژگیها و سطوح
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که از طرح تجربی تحقیق حاصل شده است ،به همراه یک گزینه
ثابت که وضعیت موجود ویژگیها را نشان میدهد ،وجود دارد.
پاسخگویان در هر مجموعه انتخاب  3گزینه یا سناریو داده شده را
مقایسه و یک سناریو را بر طبق ترجیحات خود انتخاب مینمایند.
در جدول ( )3یک نمونه از مجموعه انتخابهای ارایه شده در
پرسشنامه ارایه شده است.

جدول ( : )3مجموعه انتخاب ارایه شده در پرسشنامه
گزینه /

اثرزیستگاهیو

اثر بر آبوهوا

اثر بر کاربریاراضی

اثر بر ارتعاشات و

ویژگیها

پوششگیاهی

(زیستی)

(کشاورزی)

آلودگیصوتی (اجتماعی)

الف
ب
ج

بهبود نسبی
بهبود نسبی

وضعیت موجود
بهبود مطلق

بهبود مطلق
وضعیت موجود
هیچ کدام از گزینهها

بهبود مطلق
بهبود نسبی

طبق این چارچوب تابع مطلوبیت غیرمستقیم برای هر
پاسخگو (U) iی به دو بخش تقسیم میشود :یک بخش معین که
ال به عنوان یک شاخص خطی از ویژگیهای گزینههای
معمو ً
مختلف  jدر مجموعه انتخاب است و یک بخش تصادفی )  (eijکه
اثرات غیر قابل مشاهده روی انتخاب افراد را نشان میدهد
( .)Khodaverdizadeh, 2013معادله ( )1تابع مطلوبیت
غیرمستقیم را نشان میدهد (:)Hanley et al., 1998
()1

Uij =Vij (Xij )+eij =bXij +eij

بنابراین احتمال اینکه هر فرد گزینه  gرا در مجموعه انتخاب Cj
به هر گزینه دیگر همچون  hترجیح دهد به این بستگی دارد که
مطلوبیت حاصل از گزینه  gبرای فرد  iنسبت به مطلوبیت سایر
گزینهها در مجموعه انتخاب بیشتر باشد که این در معادله ()2
مشخص شده است (:)Hanley et al., 1998
()2

]) P (Uig >Uih ,∀h≠g)=P[(Vig -Vih )>(eih -eig

برای این که بیان روشنی از این احتمال داشته باشیم نیاز به
شناخت توزیع جمالت اخالل )  (eijتابع مطلوبت غیرمستقیم است.
فرضیه معمول در این خصوص این است که توزیع جملههای خطا
مستقل و یکنواخت بوده ( )IIDو دارای توزیع ویبول (توزیع با
ارزش بینهایت) است (:)Green, 2010
()3

)) F(eij )=exp(-eij

فرمول تابع چگالی احتمال توزیع ویبول کلی بهصورت رابطه ()4

پرداخت

انتخاب

45000
30000

☐
☐
☐

است (:)Green, 2010
β

()4

β T-γ β-1 -(T-γ
)
(
) e μ
μ μ

=)f(T

که در آن β :پارامتر شکل μ ،پارامتر مقیاس و  γپارامتر مکان است.
ال مقدار پارامتر مکان صفر در نظر گرفته میشود که در این
معمو ً
حالت توزیع ویبول دو پارامتری است .وقتی که فرض میشود جمالت
تصادفی تابع مطلوبیت غیرمستقیم توزیع ویبول دارد احتمال
انتخاب هر گزینه ارجحتر همانند  gاز مجموعه انتخاب  Ciمیتواند
به صورت توزیع الجستیک ارایه شده در معادله ( )5بیان شود که
این تصریح به عنوان مدل الجیت شرطی معروف است که این
معادله را میتوان از طریق الجیت شرطی برآورد کرد که در ادامه
به توضیح الجیت شرطی پرداخته میشود ).(McFadden, 1973
()5
=)Pri (g |Ci )=P (Uig >Uih ,∀h≠g
) exp(μVig
∑⁄
) h=Ci exp(μVih
]) exp[μ(θ0 +αPg +βˊ Xig
]) ∑jh=1 exp[μ(θ0 +αPh +βˊ Xih

=

که در آن μ :پارامتر مقیاس است که به نوع توزیع احتماالت جز
تصادفی مدل بستگی دارد و به میزان واریانس یا پراکندگی این
توزیع مربوط میشود و مطابق رابطه ( )6بهطور معکوس با انحراف
معیار جمالت اخالل متناسب است (:)Bostan et al., 2019
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Π2

()6

Ϭμ2

= Vare

که در آن با افزایش  μواریانس جمالت اخالل کاهش مییابد و
در نتیجه پارامترهای مدل به مقدار واقعی خود نزدیک میشوند.
پارامتر  μاغلب نمیتواند جداگانه تعیین شود بنابراین فرض
میشود که برابر یک است که داللت بر این دارد که واریانس
جمالت خطا ثابت است .یک دلیل مهم این تصریح این است که
انتخابها از مجموعه انتخاب بایستی از ویژگی استقالل از
گزینههای نامرتبط ( )9()IIAپیروی کند ).(Luce, 1959
شکلگیری این فرض ناشی از فرض مستقل و یکنواخت بودن
جمالت اخالل در مدل الجیت شرطی است ( Hashemi Bonab
 .)et al, 2012این مدل بهوسیله روش حداکثر راستنمایی و تابع
لگاریتمی راستنمایی مربوطه که در معادله ( )7نشان داده شده
است ،تخمین زده میشود:
()7

]) Yij Log[Pri (g|Ci

J
j=1

N

∑

i=1

∑ =LogL

که در آن  Y_ijیک متغیر شاخص است که اگر پاسخگو  iگزینه
 gرا انتخاب کند برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر
است .یک فرض مهم در برآورد مدل الجیت شرطی وجود فرض
استقالل گزینههای نامرتبط ( )IIAاست .این فرض بیان میکند
که در صورت حضور یا عدم حضور یک گزینه ،نسبت احتمال
مرتبط با سایر گزینههای مجموعه انتخاب را تحت تاثیر قرار
نمیدهد .برای بررسی این خصوصیت )& Hausman
 (McFadden, 1984آزمونی را طراحی نمودند که چنانچه وجود
خصوصیت استقالل گزینههای نامرتبط توسط این آزمون رد شود،
آنگاه برآوردهای به دست آمده از مدل الجیت چندجملهای شرطی
دارای اریب خواهند بود و باید از سایر مدلهای ارایه شده در این
زمینه استفاده نمود .وجود استقالل گزینههای نامرتبط در مدل
الجیت شرطی موجب میشود که کششهای متقاطع بین کلیه
جفت گزینهها یکسان باشد .آماره آزمون هاسمن به صورت رابطه
( )8است ):(Hausman & McFadden, 1984
()8

] q=[bu -br ][Ωr -Ωu ][bu -br

که در آن  buبردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی
غیرمقید br ،بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی مقید
 Ωrماتریس -کوواریانس الگوی مقید و  Ωuماتریس واریانس –

کوواریانس الگوی غیرمقید است .این آماره توزیع  x2محدود به K

درجه آزادی دارد ( .)Neshat, 2015در صورتی که آماره
محاسباتی بزرگتر از آماره ارایه شده توسط جدول باشد ،فرضیه
 H0مبنی بر استقالل گزینههای نامرتبط رد خواهد شد.
پس از تخمین مدل ،قیمتهای ضمنی ( )10()IPرا میتوان برای
هر یک از ویژگیها و سطوح متناظرشان محاسبه کرد .این
ارزشهای متوسط برای هر فرد در نمونه میتواند برای تعیین
ساختار اولویتهای ترجیحات مرتبط با هر یک از ویژگیها و
سطوح مورد استفاده قرار گیرند.
()9

bnon-mmarketattribute
bmonetary-attribute

WTP=-

در رابطه ( ،)9صورت کسر ضریب بهدست آمده هر ویژگی و مخرج
کسر نیز ضریب ویژگی متغیر پولی است .جامعه آماری این پژوهش
کلیه ساکنین و گردشگران منطقه هستند که از راهآهن منتفع
میشوند .بهمنظور تعیین قیمتها و تعداد پرسشنامه 45 ،عدد
پرسشنامه اولیه (پایلوت) از مردم با این مضمون جمعآوری شد که
ساالنه چه مقدار حاضرند بپردازند تا آثار منفی محیطزیستی ناشی
از وجود راهآهن کاهش داده شود؟ نتایج تحلیل دادههای این
پرسشنامهها و همچنین با استناد نظرات کارشناسان و اساتید
محترم دامنه قیمتی مناسب برای مطالعه حاضر ،300000 ،0
 450000و  600000ریال (سطوح قیمت پیشنهادی) تعیین شد.
همچنین تعداد نمونه مورد بررسی از روش میشل و کارسون( )11به
دست آمد .روش کارسون برای اولین بار توسط ()Fatahi, 2010
در ایران استفاده شد .با در دست داشتن ضریب تغییرات (در
مطالعات ارزشگذاری مشروط ضریب تغییرات بین  0/75تا  6تغییر
میکند ولی مقدار قابل قبول برای آن  2است ( Fatahi et al.,
 )2016با استفاده رابطه ( )10میتوان حجم نمونه را به دست آورد
( .)Mitchell & Carson, 1989
()10

2
2
̂𝛿 ∗ 𝑡
̂𝑉 ∗ 𝑡
[=𝑛
[= ]
]
𝑃𝑇𝑊𝑅 ∗ 𝑑
𝑑

که در آن n :حجم نمـونه t ،مقدار آمـارهی RWTP ،t-student
مقدار  WTPبرآورد شده و  dدرصد اختالف  RWTPاز TWTP

است .مقدار  dتوسط پژوهشگر تعیین شده و نشان میدهد که چند
درصد انحراف از مقدار واقعی  WTPبرای محقق مورد پذیرش
است .مقدار قابل قبول  dدر مطالعات ارزشگذاری مشروط بین

بررسی اقتصادی خسارتهای محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی حاصل از وجود ( ...سیده ژیال ساالری و همکاران)
 0/05و  0/3است ( Fatahi et al., 2011; Fatahi et al.,
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خانوار 3/72نفر بوده است و میانگین سن پاسخگویان هم  40سال
و متوسط سالهای تحصیل افراد  14سال (فوقدیپلم) است که
میتوان اذعان نمود اکثر افراد مصاحبهشونده از تحصیالت باالیی
برخوردار بودهاند که این خود به جلوگیری از اریب پاسخ گویی
کمک نموده و با درک مساله تحقیق جوابهای واقعیتری بیان
میکنند .با توجه به شرط ارزشگذاری که باید از افرادی که درآمد
مستقل داشتهاند در رابطه با قیمت پرداختی سؤال پرسیده شود،
متوسط درآمد افراد پاسخدهنده تقریبا  23990000ریال در ماه
است.
در مطالعه حاضر ،برنامههای فرضی برای حفظ و کاهش خسارات
کاالهای محیطزیستــی ،کشاورزی و اجتماعی مورد نظر به وسیله

 .)2020با استفاده از روش میشل و کارسون و با توجه به پرسشنامه
اولیه ،تعداد نمونه  180عدد به دست آمد .درنهایت برای دقت
بیشتر ،تعداد نمونه  200عدد در نظر گرفته شد و این تعداد
پرسشنامه در بین مناطق نزدیک راهآهن در سال  1397توزیع شد.
نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از بستههای
نرمافزاری Spss22، Excel2016جهت بررسی ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی و ارزیابی متغیرهای توصیفی)Minitab16 ،
(برای تعیین مجموعه انتخاب)( Stata15 ،جهت برآورد تابع
الجیت شرطی) ،استفاده شده است.
نتایج و بحث
همانطور که در جدول ( )4مالحظه میشود متوسط تعداد اعضای

جدول ( :)4متغیرهای اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان
شرح
تعداد اعضای خانوار
سن فرد
تعداد سالهای تحصیل
درآمد ماهیانه فرد (ریال)

میانگین
3/72
40
14/09
23990000

حداکثر
6
83
18
70000000

انحراف معیار
9/3
67/3
755432

حداقل
1
18
5
5000000

متغیر
اندازه خانوار
سن
تحصیل
درآمد

(ماخذ :یافتههای تحقیق)

 4ویژگی انتخاب شده حاصل از منطقه موردمطالعه و یک ویژگی
قیمت پرداخت شده است .با فرض وجود استقالل بین گزینههای
نامرتبط و عدم خود همبستگی اجزا اخالل از مدل الجیت شرطی
ساده استفاده شد ،ابتدا ویژگیهای منتخب حاصل از وجود راهآهن

و جمله ثابت برای گزینه اول و دوم به عنوان متغیرهای مستقل
وارد مدل شد که جمله ثابت جهت برآورد اثر گزینه وضعیت کنونی
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج مربوط به مدل الجیت شرطی
ساده در جدول ( )5ارایه شده است.

جدول( :)5نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی ساده
متغیر مورد نظر
اثر زیستگاهی و پوششگیاهی
اثر بر آبوهوا
اثر بر کاربری اراضی
اثر بر ارتعاشات و آلودگیصوتی
قیمت
جمله ثابت

ضریب پارامتر
***0/907
***0/652
***1/310
**0/229
***-0/0000599
***0/0461

انحراف معیار
0/214
0/161
0/343
0/105
0/0000147
0/067

مقدار آماره
4/23
4/04
3/81
2/18
-3/80
6/85

Log likelihood = -1132/8772
LR chi2(7)= 362/13
2
Prob > chi = 0/0000
Pseudo R = 0/13
Number of obs = 3600
*** و ** به ترتیب معناداری در سطحهای  1و  5درصد میباشند( .ماخذ :یافتههای تحقیق)
2

نتایج حاکی از آن است که با ارتقای سطوح ویژگیهای زیستگاهی
و پوششگیاهی ،آبوهوا ،کاربری اراضی ،ارتعاشات و آلودگی

صوتی نسبت به وضعیت کنونی ،مطلوبیت افراد افزایش مییابد.
آماره  LR chi2برابر  362بوده که در واقع بیانگر آماره نسبت
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راستنمایی است که برای آزمون معنیداری کل رگرسیون به کار
میرود و در اینجا فرض صفر مبنی بر بیمعنی بودن کلیه ضرایب
به قدرت رد میشود .همچنین برای قابل قبول بودن نتایج مدل،
مقدار آماره مکفادن یا  Pseudo R2مدل باید باالی 0/1باشد و
مقدار آن در بازه  0/2و  0/3معادل مقدار  0/7تا  0/9در روش
حداقل مربعات معمولی است ) ;Khodaverdizadeh, 2013
Khodaverdizadeh et al., 2014; Amirhajloo et al.,
 ،(2018; Mortazavi et al., 2019مقدار آماره Pseudo R2

برابر  0/13است که خوبی برازش مدل را نشان میدهد .از اینرو
نتایج الگوی باال مورد تایید قرار میگیرد.
اما از آنجاکه متغیرهای اقتصادی -اجتماعی برای هر پاسخگو در
موقعیت انتخاب ثابت هستند ،تنها راه ورود آنها در مدل به صورت
ورود عبارات اثرات متقابل با ویژگی قیمت یا جمله ثابت (ضرب

متغیرهای اجتماعی -اقتصادی در ویژگی قیمت یا جمله ثابت) بر
اساس الگوی الجیت گسترده یا هیبریدی است .بر اساس جدول
( ،)6تمامی متغیرها (قیمت پیشنهادی ،تحصیالت ،جنسیت ،سن،
سرپرست خانوار ،درآمد و شاخص محیطزیست) معنادار بوده و
عالمت مورد انتظار را دارند .همچنین بر اساس آماره مکفادن،
الگوی الجیت گسترده نتایج قابل قبولی ارایه میدهد .عالمت
مربوط به متغیر قیمت در ارتباط با میزان پرداخت مطابق انتظار
منفی است ،چون طبق تئوری تقاضا با افزایش قیمت تمایل به
پرداخت کاهش مییابد.
زمانی میتوان نتایج مدل شرطی را گزارش کرد که فرضیه
استقالل گزینههای نامرتبط مورد تایید واقع شود .نتایج آزمون
هاسمن -مک فادن در جدول ( )7قابل مشاهده است.

جدول ( :)6نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی گسترده
متغیر مورد نظر
اثر زیستگاهی و پوششگیاهی
اثر بر آبوهوا
اثر بر کاربری اراضی
اثر بر ارتعاشات و آلودگیصوتی
قیمت
قیمت × سطح تحصیالت
جمله ثابت × جنسیت
جمله ثابت × سن
جمله ثابت × سرپرست خانوار
جمله ثابت × درآمد
جمله ثابت × شاخص محیطزیست
جمله ثابت گزینه اول
جمله ثابت گزینه دوم
Prob > chi2 = 0/0000
Number of obs = 3600

ضریب پارامتر
***0/8166943
***0/6588773
***1/124461
**0/2304386
***-0/0000518
***-0/00000932
*0/407
**-0/028
*-0/440
*0/131
*0/249
*2/763
***3/759

LR chi2(15) = 374/45

انحراف معیار
0/2154584
0/1622341
0/3451573
0/105
0/0000158
0/00000319
0/232
0/011
0/235
0/069
0/132
0/1579092
0/658

مقدار آماره
3/79
4/04
3/25
2/18
-3/28
-2/92
1/75
-2/52
-1/87
1/89
1/88
1/75
4/74

سطح آماری
0/000
0/000
0/000
0/029
0/001
0/004
0/080
0/012
0/061
0/059
0/060
0/08
0/00

Log likelihood = -1126/7144
Pseudo R2 = 0/1825

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطحهای  1و  5و  10درصد میباشند( .ماخذ :یافتههای تحقیق)

جدول ( :)7نتایج آزمون هاسمن مکفادن
گزینه حذف شده

آماره

سطح معناداری

گزینه اول

51/38

+

گزینه دوم

33/55

+

گزینه سوم

0

-

(ماخذ :یافتههای تحقیق)

نتایج آزمون هاسمن مک فادن نشان میدهد که با حذف گزینه
وضعیت موجود ،فرضیه صفر مبنی بر وجود استقالل گزینههای
نامرتبط رد نمیشود .به عبارت دیگر نتایج برآورد مدل الجیت
شرطی کارا هستند؛ یکی از یافتههای ناسازگار درباره آزمون
هاسمن این است که با وجود توزیع نامتقارن خیدو ،بایستی بهطور
قطع نتایج آن هم مثبت باشد .در نتیجه در پژوهش حاضر فرض

بررسی اقتصادی خسارتهای محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی حاصل از وجود ( ...سیده ژیال ساالری و همکاران)

واریانس همسانی و نقض  IIAوجود ندارد .و نتایج کامال مورد
تایید میباشند.
با توجه به عدم امکان تفسیر مستقیم ضریبها در الگوهای
الجیت ،نرخ نهایی جانشینی بین ویژگیهای غیربازاری و ویژگی
پولی محاسبه میشود .نتایج این محاسبه را میتوان به عنوان
نسبتهای متوسط تمایل به پرداخت نهایی برای تغییر در هر
ویژگی یا قیمتهای ضمنی هر ویژگی تفسیر نمود .قیمت ضمنی
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هر خصوصیت نشاندهنده اهمیت آن خصوصیت برای پاسخگو
است .قیمت ضمنی ،جایگزینی میان خصوصیات ویژگیها و
خصوصیات پولی را نشان میدهد .با استفاده از این روش میتوان
ترجیحات عمومی را برای هر ویژگی ،اهمیت و رتبه آن ویژگی در
مقابل سایر خصوصیات را نشان داد .این نتایج در جدول ( )8نشان
داده شده است.

جدول ( :)8تمایل نهایی به پرداخت ساالنه خانوارهای کرمانشاهی (ارقام به ریال)
ویژگیها
اثر زیستگاهی و پوششگیاهی
اثر بر آبوهوا
اثر بر کاربری اراضی
اثر بر ارتعاشات و آلودگیصوتی
مجموع تمایل به پرداخت

مدل الجیت شرطی
163200
131600
224800
46000
565600

شاخص
72/59
58/54
100
20/46
-

(ماخذ :یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول ( )8ارایه شده است ،میزان تمایل به
پرداخت هر خانوار کرمانشاهی برای جبران خسارات راهآهن بالغ
بر  565600ریال در سال  1397است .بهعبارتی دیگر هر فرد
کرمانشاهی ساالنه  152043/01ریال و ماهانه  12670ریال تمایل
به پرداخت دارد .میزان تمایل به پرداخت به دست آمده برای هر
خانواده در بازه قیمتی پیشنهاد شده ( 300تا  600هزار ریال) قرار
دارد ،در نتیجه مورد تایید است .همچنین با توجه به جدول ( )8به
ترتیب ویژگی کاربری اراضی ،زیستگاهی ،آبوهوا و آلودگی صوتی
بیشترین تمایل به پرداختها را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به اینکه تعداد کل جمعیت منطقه مورد مطالعه 1952434
نفر است ( )Statistical Centre of Iran, 2016از اینرو
جهت به دست آوردن کل خسارتهای محیطزیست ،کشاورزی و
اجتماعی ناشی از وجود راهآهن ،کل تمایل نهایی به پرداخت در
تعداد کل جمعیت ضرب شد .در نهایت ارزش کل خسارتهای
ناشی از وجود راهآهن از دیدگاه ترجیحات مردمی برابر 296853
میلیون ریال به دست آمد .همچنین میزان خسارت حاصل از وجود
راهآهن از دیدگاه ترجیحات مردمی برای هر یک از زیربخشهای
اجتماعی ،کشاورزی و محیطزیست در جدول ( )9ارایه شده است.
همانطور که مشخص شده است ،تمایالت مردم برای حفاظت در
بخش محیطزیست بیشتر از دیگر بخشها است .که نشاندهنده
اهمیت بخش محیطزیست از دیگاه مردم است.

جدول ( :)9میزان خسارت به هر یک از زیر بخشها از
دیدگاه ترجیحات مردمی (ارقام به ریال)
زیر بخشها
محیطزیست
کشاورزی
اجتماعی

ویژگیها
اثر زیستگاهی و پوششگیاهی
اثر بر آبوهوا
اثر بر کاربری اراضی
اثر بر ارتعاشات و آلودگیصوتی

WTP

294800
224800
46000

(ماخذ :یافتههای تحقیق)

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی تمایل نهایی به پرداخت به منظور برآورد خسارتهای
محیطزیست ناشی از وجود راهآهن کرمانشاه نشان داد که برای
جبران خسارات منابعطبیعی از جمله رودخانهها ،جنگل ،کاهش
فرسایش خاک ،مرتع و ابعاد زیستگاهی و ...به میزان 294800
ریال در سال به ازای هر خانوار بوده و بیشتر از سایر ویژگیهاست.
از آنجاییکه مطالعه خاصی همسو با محورهای مطالعه حاضر
صورت نگرفته است ،در نتیجه مقایسه این مطالعه با مطالعات دیگر
امکانپذیر نیست .باالترین تمایل به پرداخت در خصوص زیر
بخشها ،برای جبران خسارتهای مربوط به ویژگی کشاورزی یا
اثر بر کاربری اراضی به مقدار  224800ریال و بعد از آن ویژگی
اجتماعی به میزان  46000ریال در سال به ازای هر خانوار است.
اما از آنجاییکه در مطالعه پیشرو برای بخش محیطزیستی دو
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زیربخش در نظر گرفته شد ،در مجموع ارزش ویژگی محیطزیستی
نسبت به دیگر بخشها بیشتر به دست آمد .در نهایت تمایل به
پرداخت نهایی به منظور جبران خسارتهای اجتماعی-
محیطزیست و کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب برابر
 565600ریال (13/28دالر بر اساس نرخ ارز  42590ریال بانک
مرکزی ایران) در سال به ازای هر خانوار به دست آمد .ارزش کل
خسارتهای ناشی از وجود راه آهن در سال  296853میلیون ریال
( 697004دالر) برآورد شد .میزان سطح اراضی مورد استفاده برای
راه آهن استان کرمانشاه  10295400متر است ( Railway
 .)station Kermanshah, 2017درنتیجه با توجه به میزان
اراضی و میزان تمایل به پرداخت برای جبران خسارت ،میتوان
نتیجه گرفت میزان تمایل به پرداخت برای هر متر ریلگذاری
برای راهآهن کرمانشاه در جهت کاهش خسارتهای آن به میزان
 28833/64ریال است.
عدم توجه محیطزیست به پروژههای دست ساخت بشر بهرغم
داشتن مزایا ،تبعات جبرانناپذیری میتواند داشته باشد .با توجه به
مطالب گفته شده میتوان گفت احداث راهآهن با وجود دارا بودن
منافع اقتصادی ،اثرگذاری معکوس بسیار زیادی بر اکوسیستم
طبیعی ،کشاورزی و اجتماعی بههمراه دارد .از اینرو بایستی
اثرگذاریهای محیطزیست ،اجتماعی و کشاورزی چنین طرحهایی
از نظر اقتصادی به طور جامع و کامل مورد توجه و ارزیابی قرار
گیرد .همچنین با توجه به اینکه امروزه تصویب نهایی یک طرح
منوط به مثبت بودن نتایج ارزیابی محیطزیست و دیگر بخشهای
آن طرح است ،الزم است در هر طرح توجه زیادی به برآورد کمی
اثرات بهویژه محیطزیست شود .محاسبه پولی خسارت برآورد شده
در مطالعه حاضر ،میتواند به عنوان اثرات جانبی در قالب معیار
پولی استفاده شود .به دلیل عدم مبادله این اثرات در بازارهای
معمول ،میتوان از تکنیکهای مربوط به بازارهای فرضی استفاده
کرد ،بدین صورت که تمایل به پرداخت افراد جهت بهبود
ویژگیهای مورد تهدید محیطزیست و دیگر بخشها در اثر احداث
راهآهن محاسبه شده و به عنوان هزینه خارجی در مدل هزینه-

منفعت لحاظ شود .بنابر تخمین برآورد شده بر اساس مدل الجیت
شرطی هیبریدی ،متغیر سن نشان میدهد که افراد با سنین باال
تمایل به پرداخت کمتری نسبت به افراد جوان دارند .بنابراین با
سرمایهگذاریهای تبلیغی-رسانهای در بین افراد میتوان
چشمانداز مناسبی به منظور جلوگیری از تخریب محیطزیست و
دیگر بخشها و اثرات آن داشت .شاخص محیطزیستی نسبت به
حفاظت محیطزیست اثر مثبت دارد و میتوان با گنجاندن
آموزشهای محیطزیستی در نظام آموزشی ،تحصیالت عالی و
تبلیغ ارتباط محیطزیست سالم با سالمت جامعه در رسانهها امید
داشت که در آینده این سرمایهگذاری غیرمستقیم منجر به حفظ،
احیا و نیز جلوگیری از تخریب بیشتر محیطزیست شود .با توجه به
خسارتهای ناشی از وجود راهآهن و گسترش آن تاکید اصلی در
مطالعه حاضر بر ارزشگذاری کارکردهای مختلف منطقه مورد
مطالعه جهت آگاهی از این ارزشها در راستای توجه به بخشهای
مختلف اجتماعی ،محیطزیست و کشاورزی برای جلوگیری از
اثرات سوء ناشی از بین بردن آنها است ،از اینرو توصیه میشود
به این ارزشها در کلیه مناطق مشابه توجه شود .همچنین پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی به دیگر فعالیتهای انسانی آسیبزننده
به بخشهای محیطزیستی ،کشاورزی و اجتماعی در قالب
الگوهای اقتصادسنجی مختلف پرداخته شود و ترجیحات مردم در
این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
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