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   چکیده

  که  است پایدار توسعه به دستیابی هدف با هاستمیاکوس مدیریت ابزارهای از یکی اجتماعی و کشاورزی  ،یستیزطیمح اثرات اقتصادی ارزیابی
 و کشاورزی ،یستیزط یمح اثرات بررسی حاضر مطالعه در اصلی هدف رواین  از  شود.می تاکید  عمرانی بزرگ هایپروژه  در آن استفاده لزوم بر

 آهنراه  نزدیک  مناطق  اهالی  بین  در  پرسشنامه  200  حاضر،  مطالعه  در  است.   مردمی  اتترجیح  نظر  از  کرمانشاه  آهنراه   وجود  از  حاصل  اجتماعی
  استفاده  گسترده  شرطی  الجیت  الگوی  و  انتخاب  آزمون  روش  از  اطالعات   تحلیل  برای  و  شد  تکمیل  و  توزیع  1396  سال  مختلف  فصول  در

  از   کی  هر  در  فرد   هر  یبرا  آهنراه  وجود   از  حاصل  ساالنه  هایتخسار  مقدار  داد،  نشان  گسترده  شرطی  الجیت  الگوی  از  لحاص  نتایج  شد.
  ی هایژگیو)  یاجتماع  و  اراضی(  کاربری  )ویژگی  یکشاورز  (،هوا  و  آب  و  گیاهی  پوشش  زیستگاهی،  ی هایژگیو)  ستیزطیمح  یهابخش 

  برای   ،هابخش زیر   خصوص  در  پرداخت   به  تمایل  باالترین  .است   ریال  12370  و   60430  ،79250  برابر  بیترتبه   (صوتییآلودگ  و   ارتعاشات
 ریال 46000 میزان به صوتی آلودگی و ارتعاشات ویژگی آن از بعد و ریال 224800 مقدار به یاراض یکاربر  ویژگی به مربوط خسارت جبران

  بر   آمد.به دست    ریال  میلیون  296853  برابر  آهنراه  وجود   از  ناشی  یهاخسارت  کل  ارزش   نهایت  در  .آمدبه دست   خانوار  هر  ازای  به   سال  در
  سایر  از  بیشتر  است،  بخش  زیر  دو  دارای  که  زیستمحیط   بخش  در  حفاظت  برای  مردم  تمایالت  طورکلی  به   ،روشیپ  مطالعه  نتایج  اساس
 به توجه ،روپیش مطالعه از حاصل نتایج به توجه با نهایت در .است مردم  گاهددی از زیستیط مح بخش اهمیت  دهندهنشان که ،است هابخش 
 حاصل   سوء   اثرات  از  جلوگیریبرای    آهنراه   همچون  عمرانی  هایپروژه  انجام  از  قبل  کشاورزی  و  زیستیمحیط   اجتماعی،  مختلف  هایبخش 
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 سرآغاز
  نتایج  بهترین  به  دستیابی  برای  است   تالشی  واقع  در  پایداری  مفهوم

  صورت  به  و  حال  برای  که  طبیعی  و  انسانی  محیط  یهابرنامه   در
 ,.Fehresti sani et al)   پذیردیم  صورت  آینده  برای  نامحدود

 و  اقتصادی  توسعه  میان   تعادل  حقیقت  در  پایدار  توسعه  . (2017
 و   طبیعیمنابع  .(Lotfalipour et al., 2018)  است  زیستمحیط

 که   است  بیکرانی  یهاثروت  از  بخشی  مجموع  در  زیستیطمح
  از   بسیاری  کهطوریبه  است  وابسته   بدان  انسان  مادی  تحیا

 Bostan et)  شودیم  میناتطبیعی  منابع  از  بشر  مادی  یازهاین

al., 2018).  عامل   و  محرک  عاملطبیعی  منابع  و  ستیزطیمح  
 ارزش از  جهت این به و هستند اقتصادی توسعه فرآیند در تولیدی
 روند  کار  به   تولید  عوامل   دیگر  همراه  به   و  ندبرخوردار  زیادی

(Bostan et al, 2021) .  مهم  عناصر   از   آهنراه   نیز  طرفی  از  
 مردم  زندگی  کیفیت  بردن  باال   زمینه   و  رفته  شمار  به  نوین  زندگی

  تقاضا  افزایش پی در آهنراه  و راه برای تقاضا .آوردیم  وجوده ب را
  خام  مواد  و  صنعتی  و  کشاورزی  تولیدات  و  مردم   جاییه  جاب  برای

 ها پروژه  این  .است  یافته  افزایش  سرعت  به  کشورها  بیشتر  در
  و   هاآب  آلودگی  ،زهکشی  سیستم  ،خاک  ،توپوگرافی  در  تغییراتی
 برهم  اصلی  منابع  از  یکی  هاراه   توسعه  .اندداشته  هوا  کیفیت  کاهش

  ثبات  بر   نامطلوبی  اثرات  و  است  گیاهی  و   جانوری  محیطزیست  زدن
  از   یکی  .(Yousefi Najafabadi, 2016)  دارد  اکولوژیک

 آهن راه   طرح  شهرسازی،  و  راه  زمینه   در  کشور  کالن  یهاپروژه
 ی هاستمیاکوس  که  است  کشور(  )غرب   کرمانشاه  -سمنگان
  کشور  غرب   نآهراه   رحط  است.  داده   قرار  خود   تاثیر  تحت  را  مختلفی

ص  کیلومتر،  605  طول  به   طـرح   تسرع  بـا  خطه،  کی  ورت به 
km/h 160  و  مسافری  برای  km/h 120  این  .است  باری  برای 

  طول   به  کرمانشاه  -(سمنگان)  اراک  محورهای  بر  مشتمل  طرح
  و  کیلومتر   263  طول   به  خسروی  -   کرمانشاه   کیلومتر،  267

 آهنراه   مسیر   .است  کیلومتر   75  طول   به  (جوکار)  مالیر  -همدان
  ضمن   و  شروع  (اراک  نزدیک)  سمنگان  ایستگاه  از  مطالعه  مورد
  کرمانشاه،  صحنه،  کنگاور،  نهاوند،  مالیر،  شهرهای  حوالی  از  عبور

  واقع   خسروی  شهر   به  قصرشیرین  و  غربگیالن  غرب،  آباداسالم
  خانقین،   طریق  از  پس   آن   از   و  شده  منتهی  عراق  و  ایران   بین   مرز   در

  ختم   الذقیه  بندر  به  حلب  و  رقه  دیرالزور،  قامشلی،  موصل،  بغداد،
  سمنگان،   هایایستگاه   شامل   ایستگاه  13  تعداد  همچنین  .شودمی

  زاگرس،   فیروزآباد،  شادمانه،  کهریز،  مالیر،  زنگنه،  جالیر،  حک،

  مسیر  این  در  جدید  کرمانشاه   و  قدیم   کرمانشاه  بیستون،  گاماسیاب،
  های استان  ریلی  ارتباط  امکان  طرح   این  .است  شده  گرفته  نظر  در

 نماید می   فراهم  را  سراسری  آهنراه   شبکه  و  تهران   با   کشور  غرب
 فرهنگی   و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  رشد  موجب  امر   این   که

 و  داشت  خواهد  دنبال ه  ب  را  کشور  غربی  مناطق  از  عظیمی  بخش
 . شودمی   مسافران   رفاه  و  ایمنی  افزایش  و  بار  حمل  ارزانی  سبب

 ایران   بین  ریلی  ارتباط  برقراری  امکان  طرح  این  اجرای  با  همچنین
  متبرکه  اماکن  با  ارتباط  نتیجه  در   و  خسروی  مرز  طریق  از  عراق  و

 میسر  عراق  خاک  در  واقع  زیارتی  مراکز  سایر  و  اشرف  نجف  کربال،
  بندر  به   ایران  اسالمی  جمهوری  آهنراه   اتصال   مضافا  .شودمی

 و   عراق کشورهای طریق از مدیترانه دریای ساحل در واقع الذقیه
 Ministry of Roads)  است  طرح  این  مزایای  دیگر  از  سوریه

and Urban Development, 2016).  ریلی   نقل  و  حمل  سیستم  
 بیشتر  ،یاجاده  یهانقل  و  حمل  سایر  به   نسبت  مختلف  دالیل  به

 به   توانیم  دالیل  این  جمله  از  است.  جهان  یکشورها  توجه  مورد
 هزینه   زیست،یطمح  بر  کمتر  تخریبی  اثرات  ،منابع  کمتر  مصرف

  سیستم   اما  کرد.  اشاره  پایدار  توسعه  نتیجه  در  باال   منیتا  و  پایین
 تجهیزات  و  امکانات  از  برخورداری  کنار  در  ریلی  نقل  و  حمل

 ن یترمهم  .است  نیز  یفردبه  منحصر  منفی  اثرات  دارای   مناسب،
  و  حمل یهاپروژه  برداریبهره  و  توسعه احداث، پیامدهای و اثرات
 منابع   و  جانوری  ،گیاهی  یهاستمیاکوس  تغییر  یا  تخریب  ،ریلی  نقل

 و  اجتماعی  اقتصادی،  غیرمستقیم  و  مستقیم   پیامدهای  اب  زیستی
 ,.Abbaspour et al)  است  طرح  اجرای  منطقه  در  فرهنگی

 آهنراه  اطراف  یهاستمیاکوس  گذاریتاثیر  طورکلیبه   . (2011
 مورد   اجتماعی  و  کشاورزی  ،زیستمحیط  اثرات  قالب  در  تواندیم

  د. نشو  ظاهر  صورت  دو  به  تواندیم  اثرات  این  که  گیرد،  قرار  ارزیابی
 برآورد  با  که  ،بخشانیز  متقابل  اثرات  و  مفید  متقابل  اثرات

 به  هاپروژه   نوع  این  زیان  و  سود   برآورد  و  تخریب  یهانهیهز
  آتی   هایگیرییمتصم  و  آهنراه  پذیرییهتوج  عدم   یا  پذیرییهتوج

  .شودی م منجر هاکشور در هاطرح این اجرای برای
  ی ها جنبش  اولین  با  مقارن  1960  سال  از  زیستمحیط  اقتصاد  امنش
 به  که  پیشرفته  کشورهای  در   سیاسی  یها برداشت  و  سبز
  اما   .(Bostan, 2017)  شد  شروع  است،  معروف  گراییزیستیطمح

 های اکوسیستم  خدمات  و  کاالها  کارکردها،  مفاهیم   اولیه  منابع
  و   میالدی  1970  دهه  اوایل  و   1960  دهه  به  مربوط  مختلف

 از   حفاظت  شکل  به  و  شودیم  یافت   1970  دهه  اواخر  در  باالخص
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 ,Westman  توسط  عمومی  منافع  افزایش  منظور  به  زیستیتنوع

1977) (Groot, 1987 ;  به   1990  دهه  در  سپس  .شودیم   شروع 
 (Costanza   توسط  اکوسیستم،  خدمات  ارزش   یعنی  رسمی  شکل

& Daly, 1992; Daly, 1997)   افزایش  با  و  ابدییم  ادامه  
 ( ,Costanzaتوسط  اقتصادی  هایارزش   تخمین  یها روش 

 Gómez-Baggethun et)  رسدی م  خود  عطف نقطه  به 1997)

al., 2010) .  و   داخلی  مطالعات  گذشته  دهه  سه  در  نهایت  در  
  ی گذارارزش   به  انتخاب  آزمون  روش   از  استفاده   با  زیادی  خارجی

  بررسی   به  کمی  مطالعات  اما  پرداختند،   مختلف  یهاستمیاکوس
 بشری   یهاتی فعال  اجتماعی  و  کشاورزی  ی،ستیزطیمح  اثرات

  ی هاروش   از  استفاده  با  آن  یهاخسارت  ارزیابی   و  آهنراه  ویژهبه
 در   که  ،باشندیم  خارجی  مطالعات  این   بیشتر  ،اندپرداخته   مختلف

 .شودیم اشاره مطالعات این از برخی به  ادامه

(Lim & Son, 2001)   ترافیک   صدای  اقتصادی  ارزش   بررسی  به 
  نتایج  پرداختند.  سئول   در  آپارتمانی  هایخانه   قیمت  بر  ایجاده

  افزایش   که  داد  نشان  رگرسیونی  مختلف  هایمدل  تحلیل  از  حاصل
  حدود   سئول،  شهر  کالن  در  بلدسی  یک  میزان  به  صدای  و  سر
 ( ,Nelson  دهد.می  قرار  تاثیر  تحت  را  هاخانه  قیمت  درصد  3/0

 به   هدانیک  گذاریقیمت  روش   از  استفاده  با  ایطالعهم  در  2004)
  کشورهای  در  هافرودگاه  اطراف  مسکونی  هایخانه  ارزش   بررسی
  مسکونی   امالک  ارزش   که  داد  نشان   نتایج  پرداخت.  امریکا  و  کانادا
 ها فرودگاه   از   حاصل  صدای  و  سر  اساس   بر  دالر  هزار   24  تا  20  بین

 (& Rich  است.  متفاوت  کشور  دو  در  میزان  این  و  یابدمی  کاهش

(Nielsen, 2004   و   هدانیک  گذاریقیمت  روش   از  استفاده  با  
  ارزش  بر  ترافیک  صدای  اثرات  اقتصادی  ارزیابی  به  GIS  روش 

  های خانه  بین  مطالعه  این  در  پرداختند.  کپنهاگن  شهر  در  امالک
  داد   نشان  نتایج  است.  شده  لقای  تفاوت  غیرآپارتمانی  و  آپارتمانی

  مایل   آن  از  جلوگیری  برای  مردم  باشد،  بیشتر  صدا  و  سر  چه  هر  که
 (& Chalermpongهستند.  بیشتری  مبالغ  پرداخت  به

(Klaiklueng, 2012  پذیرش  به  تمایل  بررسی  به  ایمطالعه  در  
  فرودگاه  از  حاصل  صدای  و  سر  افزایش  هنگام  در  خسارت  جبران

 این   در  پرداختند.  مشروط  ارزشگذاری  روش   از  استفاده  با  بانکوک
 پروازها   فرکانس  سطوح  به  توجه  با  مختلفی  سناریوهای  مطالعه
  پذیرش   به  تمایل  که  داد   نشان  الجیت  مدل   نتایج  گرفت.  صورت
  هر   در  دالر  29/2  تا  63/0  بین  پرواز   یک  افزایش  مقابل  در  خسارت

  از  استفاده  با   (Jin lim & hoonloo, 2014)  است.  متغیر  ماه
 پرداخت  به  تمایل  میزان  (1)(CVM)  مشروط  گذاریارزش   روش 

 آهنراه  از  حاصل  (2)(VOCs)  کربن   داوطلبانه  کاهش  برای  افراد
 نتایج   کردند.  محاسبه  اقلیمی  تغییرات  هایبرنامه   برای  را  کره  در

 24/1  است  حاضر  فرد   هر  VOCs  برنامه   اجرای  برای  که   داد   نشان
  سرزمین  در  خود  مطالعه در  (Lavee, 2015)  نماید.  پرداخت  دالر

 و   هدانیک  تابع  لگاریتمی  رگرسیونی  مدل  از  استفاده  با  اشغالی
 به  نقل  و  حمل  هایپروژه  در  باید  که  داد  نشان  مشاهده  3777
 توجه   روندمی  بین  از  هاپروژه  این  واسطه  به  که  هاییزمین  ارزش 
  تا  گیرد   صورت  هاپروژه  سنجیامکان   تحلیل   باید  همچنین  و  شود

  مطالعه  نتایج  شود.  گرفته  زمین  از  حد  از  بیش  استفاده  جلوی
(Bravo-Moncayo et al., 2017)  روش  از  استفاده   با  

 مورد  در  جدیدی  رویکرد  عصبی  شبکه  و  مشروط  گذاریارزش 
  ای جاده  نقل  و  حمل  صداهای  و  سر  از  ناشی  هایهزینه  کاهش

 و   اقتصادی  جمعیتی،  شرایط  تمامی  شده  ارایه  مدل   کردند.  ارایه
  به   دقتی  اقتصادسنجی  مدل  به  نسبت  و   گرفته  نظر  در  را  اجتماعی

  (Kim et al., 2019)  مطالعه  نتایج  است.  داشته  باالتری  مراتب
 خانوارهای   که   داد   نشان   مشروط  گذاریارزش   روش   از  استفاده   با

 ها، ترافیک  از  حاصل  صدای  و  سر   و  نویز  کاهش  برای  شمالی  کره
  دالر   83/8  و  هستند(  ناراحت  که  )افرادی  دالر  55/7  حاضرند
 تا   کنند  پرداخت  ساالنه  طوربه  هستند(  ناراحت  خیلی  که  )افرادی

  حاصل   اقتصادی  ارزش   همچنین  برسد.  صفر  به  هاآن  ناراحتی  سطح
  بل، دسی  یک  ازای  به  ترافیک  صدای  و  سر  و  نویز  خطرات  کاهش  از

  شد. برآورد دالر میلیون 91/2 معادل

(Salehnia et al., 2014)  و  ترجیحات  بررسی  به  ایمطالعه  در 
  بهبود   جهت  در  ارومیه  شهروندان  پرداخت  به   تمایل  مقادیر   استخراج

 آزمون  روش   از  استفاده  با  ارومیه  دریاچه  زیستیمحیط  هایویژگی
 جهت   ارومیه  شهر  خانوارهای  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  انتخاب

 شوری(،  )میزان  دریاچه  آب  کیفیت  دریاچه،  آب  تراز  سطح  بهبود
 سطح  به فعلی بحرانی شرایط از دریاچه آرتمیای و فالمینگو تعداد

 و   14670  ،23000  ،26000  پرداخت  به  تمایل  ترتیب  به  مطلوب
  ارزیابی  به  ((Mohtashami et al., 2015.  دارند  یالر  11330
 در   پرداختند.  بابل  شهرستان  در  البرز  سد  زیستیمحیط  هایآسیب

  با   و  اجتماعی  هزینه  -منفعت  تحلیل  یک  چارچوب  در  بررسی  این
 تعیین  ضمن  محیطزیستی،  هایآسیب  پولی  ارزش   کردن  کمی

 گذاری ارزش   روش   از  استفاده   با  البرز  سد  زیستیمحیط  هایارزش 
 و   با  حالت  در  طرح  اقتصادی  ارزیابی  هایشاخص  انتخاب،  آزمون
 داد  نشان  نتایج  .شد  برآورد  ،زیستیمحیط  هایهزینه  احتساب  بدون

 های گونه   از  حفاظت  افزایش   به   پرداخت  به  تمایل  بیشترین   که
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 0/ 516  و  3/101  مطلوب  سطح  به   کنونی  بحرانی  شرایط  از  گیاهی
 منفعت   نسبت  نتایج  همچنین  است.  خانوار  هر  ازای  به  سال  در  ریال

 آسیب   هایهزینه   احتساب  که   داد  نشان  طرح  هزینه  به
 از  یتوجه  قابل   میزان  به  سد،  کل  هزینه  در  زیستیمحیط
  در  (Rasouli et al., 2014)  است.  کاسته  آن  پذیریتوجیه
 نقل  و  حمل  سیستم  نوع  دو  زیستیمحیط  اثرات  بررسی  به  ایمقاله
  پرداختند.   90  تا  68  هایسال  هایداده   از  استفاده  با  ایجاده  و  ریلی
  کمتر   مصرف  دلیل  به  ریلی  نقل  و  حمل  سیستم  که  داد   نشان  نتایج
  توسعه  نتیجه  در  و  زیستمحیط  بر   کمتر  تخریبی  اثرات   و  منابع
  تری بهینه  سیستم  ای،جاده  نقل  و  حمل  با  مقایسه  در  پایدار

 (& Rezaee Kelijمطالعه  نتایج  .شد  داده  تشخیص

(Karimzadegan, 2014،  در   آهنراه  خطوط  احداث  خصوص  در  
 ای، منطقه  و  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  که  داد  نشان  منجیل  منطقه
 منطقه   در  شایانی  زیستیمحیط  تغییرات  مسبب  خود  آهنراه  احداث

  از  دریاچه،  آب  آلودگی  و  هوا  هایآلودگی  به  توانمی  که  است  شده
  تاسیسات   بردن  بین  از  و  آبزی  های گونه  گیاهی،  پوشش  بردن  بین

 (& Jouzeکرد  اشاره  آن   احداث  مراحل   در   ناحیه  این  تفرجی

(Ebrahimi, 2015  زیستی محیط  ریسک  ارزیابی  به  ایمطالعه  در  
 معیاره   چند  گیریتصمیم  روش   از  استفاده   با  کشور  غرب  آهنراه

 480-485  کیلومترهای  در  مناطقی  که  داد   نشان  نتایج  پرداختند.
  به   کرمانشاه   استان  در  کرمانشاه  شهرستان  محدوده  در  واقع  مسیر،
  باال  روانگرایی  پتانسیل  با  اراضی  روی  بر  طرح  استقرار  دلیل

  مناطق  این   دیگر  عبارتبه  شدند.  شناخته  باال   ریسک  با  محدوده
 (& Dahmardehهستند.  باالیی  زیستیمحیط  ریسک  دارای

(Shahraki, 2016  ارزش   تعیین  منظور  به  ایمطالعه  در 
 روش  از  هامون  تاالب  خشکی  از   ناشی  زیستیمحیط  هایخسارت
 الجیت   الگوی  قالب  در  آن  سازیمدل  و  انتخاب  بر  مبتنی  تجربی

  خسارت  کل  که  داد   نشان  نتایج  کردند.  استفاده  چندگانه
 اثرات   بدون  و  با  الگوی  دو  س اسا   بر  هامون  تاالب  زیستیمحیط
 . شد  برآورد  ریال  میلیون  652147/ 4  و  8/425169  معادل  متقابل

(Roshan & Ahmadi, 2015) به  مرتبط یها نهیهز ارزیابی به  
  به  باال   روش   از   استفاده   با   زیتبر  شهر   در  یکیتراف  یصوت  یآلودگ
  60  که  است  آن   از  یحاک  پرسشنامه  از  حاصل   نتایج  پرداختند.  پایین
 هاآن  یناراحت  زانیم  ،کیتراف  یصدا  و  سر   لدلی  به  ساکنان  از  درصد

  صدای  و  سر  از   حاصل  هزینه  کل   میزان   .است  ادیز  و  متوسط
 (Taheri  مطالعه  نتایج  شد.  محاسبه  یورو  119926467  ترافیک،

(Saffar et L., 2016  خصوص   در  لئوپولد  ماتریس  از  استفاده   با  

 بار   سد  احداث  زیستیمحیط  و  اجتماعی  اقتصادی،   اثرات  ارزیابی
  امتیاز  44  مجموع  در  پروژه  اجرای  عدم  گزینه  که  داد   نشان   نیشابور

  انجام  با   پروژه   اجرای  گزینه   که  است   حالی  در   این   کرد.  کسب  منفی
  بار   مخزنی  سد  از  برداریبهره   و   ثاحدا  طرح  در   اصالحی  تاقداما

  و   برتر  گزینه   ،مثبت  امتیاز  151 کسب  با  آن   به  وابسته  هایسازه  و
  تبعات  و  آثار  بررسی  با  )al. et Amini, 2018(  .شد  معرفی  نهایی

  روی   سد  احداث  انسانی  و  فیزیکی  مالی،  فرهنگی،  اجتماعی،
 پنج  تحقیق،  این   در  پرداختند.  ثرامت  هایسکونتگاه  در  هارودخانه
 و   تنظیم  پایدار  معیشت  شاخص  پنج  براساس   اصلی  فرضیۀ

  که   داد  نشان  نتایج  شد.  ارزیابی  آن  از   ناشی  مستقل  متغیرهای
  صورت   این  به  است.  گذارتاثیر  معیشتی   هایسرمایه  بر  سد  احداث

 از   باالتر  سد  احداث  از  قبل  معیشتی  هایدارایی  رتبۀ  میانگین  که
al. et Amirhajloo, ( است  بوده  سد  احداث  از  بعد  میانگین

  مشروط  گذاریارزش   و  انتخاب  آزمون  روش   از  استفاده  با   .2018)
 بر  رودزاینده  سد  هایخسارت  اقتصادی  ارزش   برآورد  به

 پرداخت  به  تمایل مقدار که داد  نشان نتایج پرداختند. زیستمحیط
  حمایت  تفریحی، هایویژگی بهبود برای ساالنه طور به خانوار هر
  تاالب   از  حمایت  و  جانوری  هایگونه   از  حمایت  گیاهی،  هایگونه   از

  است.   ریال  هزار  852  ،566  ،610  ، 1176  ترتیببه  گاوخونی
(Mortazavi et al., 2019)  به   انتخاب  آزمون   از  ستفادها  ا ب  

  از   ناشی  هایخسارت  زیستیمحیط  -اقتصادی  ارزش   بررسی
  زیستگاهی،   انداز،  چشم  هایویژگی  به  زیرزمینی  هایآب  کاهش

  متغیرهای   پرداختند.  قزوین  دشت  درطبیعی  منابع  و  زیستی  تنوع
 اثر   دارای  زیستیمحیط  اخالق  و  تحصیالت  درآمد،  خانوار،  بعد

  میزان  همچنین  هستند.  افراد  پرداخت  به   تمایل   بر  معنادار  و  مثبت
  های آب  برداشت  بارزیان  اثرات  کاهش   برای  پرداخت  به  تمایل  کل

  سال   در  خانوار  هر  ازای  به   ریال  8/269998  قزوین  دشت  زیرزمینی
 یپژوهش  در  )Beiranvand, & Komasi (2019  آمد.به دست  

 و   ساختمانی  فاز  دو  در  ایوشان  سد  زیستی  محیط  اثرات  ارزیابی
  ایی، یشیم  -فیزیکی  بیولوژیکی،  هایمحیط  بر  برداریبهره 

  استفاده  با  را  شناسایی  استراتژیکی  و  فرهنگی  اجتماعی،  -اقتصادی
 نشان  نتایج کردند. بررسی سریع اثرات ارزیابی و آیکلد ماتریس از

  و   ساختمانی  فازهای  در  منفی  پیامدهای  و  اثرات  بیشترین  که  داد
  سریع  اثرات  ارزیابی  ماتریس   و   آیکلد  ماتریس   در  برداریبهره 

 .است شیمیایی -فیزیکی محیط  به مربوط 

 مشروط   یگذارارزش   روش   ،شدهانیب  ترجیحات  یها روش   بین  از
 و   مصرفی  هایارزش   محاسبه  برای  محققین   توسط  کرات   به
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 به   توجه  .است  شده  استفاده  یستیزطیمح  کاالهای  مصرفیغیر
  از  مشروط  یگذارارزش   روش   در  موجود  هایاریب  و  مشکالت

 سواری   اریب  و  (4)گفتن  بلی  اریب   ،(3) شروع  نقطه  اریب  جمله
 ( 6)یچندصفت   یگذارارزش   یهاروش   از  استفاده  به  عالقه  ،(5)رایگان

  اقتصادی   یهااستیس  کهن یا  به  هتوج  با   همچنین  .داد  افزایش  را
  اقتصادی   و  اجتماعی  ،یستیزطی مح  یچندبعد  اثرات   معمول   به طور

  ی گذار ارزش   یهاروش   از  که  است  بهتربنابراین،    ،گذارندیم  جا  به
  آزمون  روش   رواین   از  (. Neshat, 2015)  کرد  استفاده  یچندصفت 
 اثرات  اقتصادی  هایارزش   یریگاندازه  برای  مناسب  یروش  انتخاب
  پرداخت   به  تمایل  کهینا  جای  به  چون  است.  یستیزطیمح  مختلف

 از   یادامنه   برای  شود،  زده  تخمین  منفرد  انتخاب  برای  فقط
  انتخاب  آزمون  روش   .شودیم  زده  تخمین  یستیزطیمح  هایژگیو

 تلقی   یست یزطیمح  یگذارارزش   روش   نیترجامع  پیچیدگی  عین   در
 شدهبیان  مطالب  براساس   .(Bateman et al, 2002)  شودیم

 برای   آهنراه  یهاپروژه  یستی زطیمح  و  اقتصادی  یگذارارزش 
 توجه   مورد  باید  هااکوسیستم  حفظ  جهت  رد  مناسب  گذاریسیاست

 روشی   عنوانبه   انتخاب   آزمون  روش   از   استفاده  همچنین  گیرد.   قرار
  کارکردهای   بررسی  منظوربه  زیست،محیط  اقتصاد  حوزه  در  جامع

  کاهش   جهت  در  عمرانی  هایه پروژ  از  متاثر  هایاکوسیستم  مختلف
 از   اصلی  هدف  روازاین  .است  اهمیت  زحای  آن  منفی  پیامدهای

  از   شده  وارد  یها خسارت  اقتصادی  یگذارارزش   حاضر،  مطالعه

 کشاورزی   طبیعی،  یهاستمیاکوس  به   کرمانشاه   ریلی  خطوط  سوی
 .است  انتخاب  آزمون  روش   از   استفاده  با  اجتماعی  اثرات  همچنین  و
  

 ها روش و مواد

  مطالعه مورد منطقه
  استان  ینهفدهم  مربع،  کیلومتر  24640  مساحت  با   کرمانشاه   استان

 Statistical Centre of)  رودیم  شماربه  وسعت  نظر   از   یرانا

Iran, 2016.)  طول   از  کرمانشاه   استان  یاییجغراف  مختصات  
  1  و   درجه  48  تا   یشرق  یهثان  39  و   یقهدق  20  و  درجه  45  یاییجغراف

  هیقدق  37  و  درجه  33  یاییجغراف  عرض  از  و  یشرق  یه ثان  58  و  یقهدق
  . است   یشمال  یهثان  8  و  یقهدق  17  و  درجه  35  تا  یشمال  یهثان  8  و

  داده   یجا  خود   در  یز ن  را  کشور  یتجمع  از  درصد  44/2  کرمانشاه 
 که  خسروی  -کرمانشاه  آهنراه  خط  به  روشیپ  مطالعه  در  است.
  به  کرمانشاه  تا   همدان  در  سمنگان  ایستگاه   از  آن   اول  قطعه
 بزرگ   یهاپروژه   از  که  ،شودیم   پرداخته  است  رسیده  یبرداربهره 
  تبدیل  ترانزیت   کریدور  به  کامل  برداریبهره   از  پس   و  است  ملی

 رفاه   و  امنیت  افزایش  و  اقتصادی  رونق  امر  این  و  شد  خواهد
  استان  موقعیت  (1)  شکل  در  داشت.  خواهد  بر   در   را  منطقه  اقتصادی
 است  شده  مشخص  ایران  در  آن  ریلی  خطوط  و  کرمانشاه

(Railway station Kermanshah, 2017 .)

 

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

 

 تحقیق  روش
  که  شود   استفاده  هاییروش   باید  بازاریغیر   خدمات  گذاریارزش   در

  .(Bostan et al., 2018)  باشد  داشته  دنبال ه  ب  را  مردمی  مشارکت

  (SP)  شده   بیان  ترجیحات  هایروش   ها،روش   این   ترینمهم   از

 ,.Fatahi et al)  است  الزامی  هاآن  در  مردمی  مشارکت  که  هستند

2016).   
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  شده  بیان  ترجیحات  تکنیک  یک  ( 7)(CE)  انتخاب  آزمون  روش 
 تعداد   بین   از  را  گزینه  ینترمرجع  هادهندهپاسخ  آن  در  که  است

  و   کاال   ویژگی  چند  برگیرنده  در  گزینه  هر  .کنندیم  انتخاب  گزینه
 . اندشده   توصیف  متناظر  سطوح  با  که  است  بررسی  مورد  خدمات

  نظریه   و  (Lancaster, 1996)  ارزش   تئوری  مبنای  بر  روش   این
 آزمون   روش   است.  گرفته  شکل  (8)  (RUM)  ادفیتص  مطلوبیت

  ی گذار ارزش   روش   ینترجامع  ،پیچیدگی  عین  در  انتخاب
 قدم  اولین  . (Bateman et al., 2002)  شودیم  تلقی  زیستمحیط

  هدف   گروه  یک  هدایت  انتخاب،  آزمون  یک  اجرای  و  طراحی  در
 (Alpizar et  است  مرتبط  کامالً  هاییژگی و  انتخاب  منظور  به

(al., 2007.   سطوح   و  هایژگیو  انتخاب  در  دیگر  مهم  موضوع  
  گزینه  تا   شود  تالش   باید  که  هاستآن  سازگاری  متناظرشان،

  عامه  برای فهم قابل ممکن حد  تا واقعی سطوح با ارتباط وسیلهبه
  پیچیدگی   بر  هایژگیو  تعداد  افزایش  آن  بر  عالوه  .اشندب  مردم

  انتخاب  یهاآزمون  پیچیدگی بین کل در .دیافزایم  انتخاب آزمون
 برای   محقق  اگر  دارد.  وجود  معکوس  رابطه  هاپاسخ  کیفیت  و

 ویژگی   زیادی  تعداد  ارایه  به  اقدام  نظر  مورد  کاالی  کامل  توصیف
 پیچیدگی   انتخاب  هایینه گز  تعداد  افزایش  با  کند،  زیاد  سطوح  با

 پژوهش   در  . (Hanley et al., 2001)  یابدیم  افزایش   هاآزمون
  هر   به   مربوط   سطوح  و  یگذار ارزش   مورد  کاالی  هاییژگیو  حاضر
 شدند.   انتخاب  تحقیق  موضوع   اهداف   به   توجه  با   هایژگیو  از  کدام

  با   هاآن  با  مرتبط  سطوح  و  ها یژگیو  انتخاب  برای  همچنین
 دانشگاهی   اساتید  طبیعی،منابع  اداره  ،زیست محیط  اداره  کارشناسان

 کردن   نهایی  جهت  آنان  یهانظر  از  و  گرفت  صورت  مشورت
  ادبیات  به  توجه  با  هایژگیو  این  از  تعدادی  شد.  استفاده  هایژگیو

  روش  یا  و  بودند  بازاری  قیمت  فاقد  که  علمی  منابع  و  موضوع
 هر   شدند.  انتخاب  ،نبود  هاآن  ی گذارارزش   برای  دیگری  مناسب

  سطح   ترینیینپا  شدند.  تعریف  سطح  سه  در  هایژگیو  از  کدام
 وضعیت  بهترین  بیانگر   هم  سطح  باالترین   و  موجود   وضعیت  بیانگر

  ها یژگیو  این  خصوصیات  .است  مطالعه  مورد  یهایژگیو  لحاظ  از
.اندشده ارایه (2 و 1) جدول در هاآن سطوح و

 

 هایژگی و خصوصیات :(1) جدول
 هایژگیو خصوصیات 

 ( یستیزط یمح) یاهیگپوشش  و  یستگاهیاثرز هایستگاه ز از یبرخ یبتخر و  کاهش  ،یاهیگ و  یجانور یهاگونه انقراض  خطر  یاهی،گ پوشش رفتن ینب از

 ( یستیزط یمح) وهواآب  بر اثر منطقه   در زیستی تنش ایجاد

 (ی)کشاورز  یاراض یکاربر بر اثر غیره  و  ینزم نشست خاک، یشفرسا خاک، یفیتک رفتن  ینب از و  یکشاورز  محصوالت عملکرد کاهش

 ( ی)اجتماع صوتیی وآلودگ ارتعاشات بر اثر حیوانات  بر آن  مخرب اثرات همچنین  و  جوارهم  مسکونی مناطق   برای صوتی آلودگی  ایجاد

 

 انتخاب  آزمون در استفاده مورد  سطوح و هایژگیو :(2) جدول

 مطلق  بهبود نسبی  بهبود موجود  وضعیت سطوح و هایژگیو
 زیاد  کم  تخریب حال در  (ستیزطی مح اثر)  یاهیگ پوشش و  یستگاهیز اثر

 زیاد  کم  تخریب حال در ( زیستمحیط  اثر) وهواآب  بر اثر

 زیاد  کم  تخریب حال در (یکشاورز اثر  )  یاراض یکاربر بر اثر

 زیاد  کم  تخریب حال در (یاجتماع اثر)  یصوت  یآلودگ و  ارتعاشات بر اثر
 

 با  متناظر  سطوح  شود،می  مشاهده  (2)  جدول  در  کهطورهمان
  بیان  مختلف  هایموقعیت  در   را  ها ویژگی  حاالت  و  هستند  هاویژگی

 پوشش  و  یستگاهیز  اثر)  ویژگی  چهار  به  توجه  با  نتیجه  در  کنند.می
  و   ارتعاشات  بر  اثر  و  یاراض   یکاربر   بر  اثر  ،وهواآب  بر  اثر  ی،اهیگ

  بهبود  و نسبی  بهبود موجود، وضعیت) سطحی سه (یصوت یآلودگ
  (Exprimental Design)  آزمایش  طراحی  از   استفاده   با  و  مطلق(

 این   مختلف  هایترکیب  از  پروفایل  یا  سناریو  آلترناتیو  324  تعداد
 دو   هایمجموعه   تعداد  که  است؛  استخراج  قابل  هامشخصه

  آزمون امکان  چون بود. خواهد ( 53×2 =) 59049 با برابر ایگزینه 
 تعداد   انتخاب  منظوربه  ندارد.  وجود  هاگزینه   این  همه  مقایسه  و

 های طرح  از   استفاده   با  یستیبا  اول   گام   در  بهینه   انتخاب  مجموعه
  با   نتیجه  در   کرد.   ایجاد  را  هاویژگی  از  ایینه به  بردارهای  آماری،
  (Exprimental Design)  فاکتوریل  آماری  هایطرح   از  استفاده

  خصوصیاتی   بردارها  این  بایستی  اما  ساخت.  توانیم  بردار  324
  . (Bostan et al., 2020)  کنند  رعایت  را  غیره   و   بودن  متعامد  چون

  همه  بین   از  آلترناتیو   12  تعداد  حاضر  مطالعه  در   نهایت  در
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  نحوی  به   Minitab  افزارنرم   از   استفاده  با  ممکن  آلترناتیوهای
  بهترین   D-Optimality  معیار  اساس   بر  که  است،  شده  انتخاب

  اصول   به  توجه  با  دو  به  دو  بصورت  آلترناتیوها  باشد.  ممکن  حالت
(Huber & Zwerina, 1996)  ارایه  برای   انتخاب  مجموعه   داخل  

  مجموعه  هر  در  .(Bostan, 2017)  شوند  می  آورده  پاسخگویان  به
  سطوح   و  هایژگیو  ترکیب  از  حاصل  فرضی  سناریوی  دو  انتخاب

  گزینه  یک   همراه  به   است،  شده حاصل  تحقیق  تجربی  طرح   از  که
  دارد.   وجود  دهد،یم  نشان  را  ها یژگیو  موجود  وضعیت  که  ثابت
  را   شده  داده  سناریو  یا  گزینه  3  انتخاب  مجموعه  هر  در  یانگوپاسخ

  نمایند. یم انتخاب خود ترجیحات طبق بر  را سناریو یک  و مقایسه
 در   شده  ارایه  یهاانتخاب  مجموعه  از  نمونه  یک  (3)   جدول  در

است. شده  ارایه پرسشنامه
 

 پرسشنامه در شده  ارایه انتخاب مجموعه : (3) جدول

 پرداخت  انتخاب 
 و  ارتعاشات بر اثر

 ( )اجتماعی  یصوتیآلودگ

  ی اراضی کاربر بر اثر

 ( )کشاورزی

  وهواآب  بر اثر

 ( ی ستیز)

 وی ستگاهیاثرز

 ی اهیگپوشش 

  / گزینه

 هایژگیو

 الف  نسبی  بهبود موجود  وضعیت مطلق  بهبود مطلق  بهبود 45000 ☐

 ب نسبی  بهبود مطلق  بهبود موجود  وضعیت نسبی  بهبود 30000 ☐

 ج    هانه یگز از  کدام هیچ   ☐

 

  هر  برای   غیرمستقیم  مطلوبیت  تابع  چارچوب  این  طبق
i (U)گوپاسخ

 
  که  ین عم  بخش  یک   :شودیم  تقسیم   بخش  دو  به  ی

 ی هانهیگز  یهایژگیو  از  خطی  شاخص  یک  عنوان   به  معمواًل

e)  تصادفی  بخش  یک  و  است  انتخاب  مجموعه   در  j  مختلف
ij
  که   (

 دهد یم  نشان  را  افراد  انتخاب  روی  مشاهده  قابل  غیر  اثرات
(Khodaverdizadeh, 2013) .  مطلوبیت   تابع  (1)  معادله 

 : (Hanley et al., 1998) دهدی م نشان را مستقیمغیر
 

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

  Cj  انتخاب  مجموعه  در  را  g  گزینه  فرد  هر  کهن ی ا  احتمال  بنابراین

  که  دارد   بستگی  این   به  دهد  ترجیح   h  چونهم  دیگر   گزینه  هر  به

  سایر   مطلوبیت  به  نسبت  i  فرد  برای  g  گزینه  از  حاصل  مطلوبیت
  (2)  معادله  در  این   که  باشد  بیشتر  انتخاب  مجموعه  در  هانه یگز

 : (Hanley et al., 1998) است شده مشخص
 

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

  به   نیاز   باشیم  داشته  احتمال  این  از  روشنی  بیان  که  ینا  برای
e)  اخالل  جمالت  توزیع  شناخت

ij
 .است  مستقیمغیر  مطلوبت  تابع  (

 خطا   یهاجمله  توزیع  که  است  این  خصوص  این  در  معمول  فرضیه
  با   یعز)تو  ویبول  توزیع  دارای  و  (IID)   بوده  یکنواخت  و  مستقل
 : (Green, 2010) است (تینهایب  ارزش 

(3 ) F(e
ij
)=exp(-eij)) 

 

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

 : (Green, 2010) است

(4 ) f(T)=
β

μ

 

(
T-γ

μ
)

β-1

e
-(

T-γ
μ

)
β

 
 

 .است  مکان  پارامتر  γ  و  مقیاس   پارامتر  μ  ،شکل  پارامتر  β  آن:  در  که
  این   در   که  شودی م  گرفته   نظر   در  صفر  مکان  پارامتر  مقدار  معمواًل
  جمالت   شودیم  فرض   که   وقتی  . است  پارامتری   دو  ویبول  توزیع  حالت

 احتمال   دارد  ویبول  توزیع  غیرمستقیم  مطلوبیت  تابع  تصادفی

 تواند یم  Ci  انتخاب  مجموعه  از  g  همانند  ترارجح  گزینه  هر  انتخاب
  که   شود  بیان   (5)  معادله  در  شده  ارایه  الجستیک  توزیع  صورت  به

  این  که  است  معروف  شرطی  الجیت  مدل   عنوان   به   تصریح  این
  ادامه  در  که  کرد  برآورد  شرطی  الجیت  طریق  از  توانیم  را  معادله

 .(McFadden, 1973)  شودیم   پرداخته  شرطی  الجیت  توضیح  به

 

(5 ) 
Pri(g |Ci)=P (Uig>Uih,∀h≠g)= 

exp(μVig)
∑ exp(μVih) 

h=Ci

⁄  

         =
exp[μ(θ0+αPg+βˊXig)]

∑ exp[μ(θ0+αPh+βˊXih)]
j
h=1

 

 

  جز   احتماالت  توزیع  نوع  به  که  است  مقیاس   پارامتر  μ  آن:  در  که
  این   پراکندگی  یا  واریانس  میزان  به  و  دارد  بستگی  مدل  تصادفی

 انحراف   با  معکوس   طوربه  (6)  رابطه  مطابق  و  شودیم  مربوط  توزیع
 : (Bostan et al., 2019) است  متناسب اخالل جمالت معیار
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(6 ) Vare=
Π2

Ϭμ
2 

 

  و   ابدییم  کاهش  اخالل  جمالت  واریانس  μ  افزایش  با  آن  در  که
 . شوندی م  نزدیک  خود  واقعی  مقدار  به   مدل  یپارامترها  نتیجه  در

  فرض  بنابراین  شود  تعیین  جداگانه  تواندینم  اغلب  μ  پارامتر
  واریانس  که  دارد  این  بر  داللت  که  است  یک   برابر  که  شودیم

  که  است  این  تصریح  این  مهم  دلیل   یک  .است  ثابت  خطا  جمالت
  از  استقالل  ویژگی  از  بایستی  انتخاب  مجموعه  از  هاانتخاب

  . Luce), (1959  کند  پیروی   (9)(IIA)   نامرتبط  هایینه گز
  بودن   یکنواخت  و  مستقل  فرض  از  ناشی  فرض  این  یریگشکل

 Hashemi Bonab)  است  شرطی  الجیت  مدل   در  اخالل  جمالت

et al, 2012) .  تابع   و  نماییراست  حداکثر  روش   وسیلهبه   مدل  این  
 شده   داده  نشان  (7)  معادله  در  که  مربوطه  نماییراست  لگاریتمی

 :شودیم زده تخمین است،
 

(7 ) LogL= ∑  
N

i=1
∑ YijLog[Pri(g|Ci)]

J

j=1
 

 

  ینهگز  i  گوپاسخ  اگر  که  است  شاخص  یرمتغ  یک  Y_ij  آن  در  که
g  صفر   با   برابر  صورت  ین ا  یر غ  در  و   یک  با   برابر   کند  انتخاب  را  

  فرض   وجود  شرطی  الجیت  مدل  برآورد  در  مهم  فرض  یک  .است
 کند یم  بیان  فرض  این   .است  (IIA)  نامرتبط  هایینه گز  استقالل

 احتمال  نسبت  گزینه،  یک  حضور  عدم  یا  حضور  صورت  در  که
 قرار   تاثیر  تحت  را  انتخاب  مجموعه  هایینه گز  سایر  با  مرتبط

 (& Hausmanخصوصیت  این  بررسی  برای  .دهد ینم

(McFadden, 1984   وجود  چنانچه  که  نمودند  طراحی  را  آزمونی 
  شود،   رد  آزمون  این  توسط  نامرتبط  هایینه گز  استقالل  خصوصیت

  شرطی   یا چندجمله  الجیت  مدل  از  آمده   دست  به  یبرآوردها  آنگاه
  این   در  شده  ارایه  یهامدل   سایر  از  باید  و  بود  خواهند  اریب  دارای
 مدل  در  نامرتبط  هایینه گز  استقالل  وجود  نمود.  استفاده  زمینه

 کلیه  بین  متقاطع  یهاکشش  که   شودیم  موجب  شرطی  الجیت
  رابطه  صورت  به  هاسمن  آزمون  آماره   باشد. یکسان  هانهیگز  جفت

 : (Hausman & McFadden, 1984) است (8)
 

(8 ) q=[bu-br][Ωr-Ωu][bu-br] 
 

  الگوی  در  شده  برآورد  یپارامترها  ستونی  بردار   bu  آن   در  که
 مقید   الگوی  در  شده  برآورد  یپارامترها  ستونی  بردار  br  غیرمقید،

Ωr  و  مقید  الگوی  کوواریانس-  ماتریس  Ωu  واریانس  ماتریس  –

 K  به  محدود  x2  توزیع  آماره  این  .است  غیرمقید  الگوی  کوواریانس

 آماره  که  صورتی  در  .(Neshat, 2015)  دارد  آزادی  درجه
  فرضیه   باشد،  جدول  توسط  شده  ارایه  آماره  از  تربزرگ  محاسباتی

H0 شد.  خواهد رد نامرتبط هایینه گز استقالل بر مبنی 

  برای  توانمی  را  (10)(IP)  ضمنی  هایقیمت  مدل،  تخمین  از  پس
  این   کرد.   محاسبه  متناظرشان  سطوح   و  هاویژگی  از  یک   هر

 تعیین   برای  تواندمی  نمونه  در  فرد  هر  برای  متوسط  هایارزش 
 و   هاویژگی   از  یک  هر  با  مرتبط  ترجیحات  هایاولویت  ساختار
 گیرند.  قرار استفاده  مورد سطوح

 

(9 ) WTP=-
  bnon-mmarketattribute 

 bmonetary-attribute 
 

 

  مخرج   و  ی ژگیو  هر  آمده   دستبه  بیضر  کسر   صورت   (،9)  رابطه  در
  پژوهش  این   آماری  جامعه  است.  یپول  ر یمتغ  یژگیو  ب یضر  نیز   کسر
  منتفع   آهنراه   از  که   هستند  منطقه  گردشگران  و  ساکنین  کلیه
 عدد  45  پرسشنامه،  تعداد  و  ها یمتق  تعیین  منظوربه  .شوندمی

 که  شد  یآور جمع  مضمون   این  با   مردم  از   )پایلوت(  اولیه  پرسشنامه 
  ناشی  یزیستمحیط منفی آثار تا بپردازند حاضرند  مقدار چه ساالنه

 این   یهاداده  تحلیل  نتایج  شود؟   داده  کاهش  آهنراه  وجود  از
  اساتید   و  کارشناسان  نظرات  استناد   با  همچنین  و  هاپرسشنامه 

 ، 300000  ،0  حاضر  مطالعه  برای  مناسب  قیمتی  دامنه   محترم
 شد.  تعیین   پیشنهادی(  قیمت  )سطوح  ریال  600000  و  450000
به    (11)کارسون  و  میشل  روش   از  بررسی  مورد   نمونه  تعداد  همچنین

  (Fatahi, 2010) توسط بار اولین برای کارسون روش  آمد.دست 
  )در  تغییرات  ضریب  داشتن  دست  در   با   شد.  استفاده  ایران   در

 تغییر   6  تا  75/0  بین  تغییرات  ضریب  مشروط  یگذار ارزش   مطالعات
 ,.Fatahi et al)  است  2  نآ  یبرا  قبول  قابل  مقدار  ولی  کندیم

 آورد به دست    را  نمونه  حجم  توانی م  (10)  رابطه  استفاده  با  (2016
( Mitchell & Carson, 1989) . 

 

(10 ) 𝑛 = [
𝑡 ∗ �̂�

𝑑 ∗ 𝑅𝑊𝑇𝑃
]

2

= [
𝑡 ∗ �̂�

𝑑
]

2

 

 

  t-student،  RWTP  یاره ـآم مقدار  t ونه،ـنم  حجم  n  آن:  در  که

 TWTP  از  RWTP  اختالف  درصد  d  و  شده  برآورد  WTP  مقدار

 چند   که  دهدی م  نشان   و  شده  تعیین  پژوهشگر  توسط  d  مقدار  .است
 پذیرش   مورد   محقق  برای  WTP  واقعی  مقدار  از  انحراف  درصد
  بین   مشروط  گذاریارزش   مطالعات  در  d  قبول   قابل   مقدار  .است
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 ,.Fatahi et al., 2011; Fatahi et al)  است  0/ 3  و  05/0

  پرسشنامه   به  توجه  با  و  کارسون  و  میشل  روش   از  استفاده   با  .(2020
دست    عدد  180  نمونه  تعداد  اولیه،  دقت   یبرا  درنهایت  آمد.به 

  تعداد  این  و   شد  گرفته  نظر  در   عدد  200  ه نمون  دادتع  ،شتریب
 شد.   توزیع  1397  سال   در  آهنراه  نزدیک  مناطق  بین   در   پرسشنامه

  ی هابسته   از  تفادهاس  با  پژوهش   ینا  از  حاصل  جینتا
  های یژگیو  بررسی  جهت  Excel2016  ،Spss22یافزارنرم

  Minitab16  (،یفیتوص  یرهایمتغ  یابیارز  و  یاقتصاد   -یاجتماع
  ابعت  رآوردب  )جهت  Stata15  انتخاب(،  مجموعه  یینتع  ی)برا
 .است شده استفاده (،یشرط یتالج
 

   بحث و جیتان
  اعضای   تعداد  متوسط  شودمی  مالحظه  (4)  جدول  در  که  طورهمان

 سال   40  هم  گویانپاسخ  نس  نی انگیم  و  است  بوده  نفر  72/3خانوار
 که   است  (پلمیدفوق)  سال  14  راداف  لیتحص  هایسال  متوسط  و

 یی باال  التیتحص از شوندهمصاحبه افراد اکثر نمود اذعان توانمی
 یی گو  خپاس   بیار  از  یریوگجل  به  خود  ینا  که  اندبوده   برخوردار

 ان یب  تریواقعی  هایجواب  قیتحق   لهامس  کدر   با  و  نموده  کمک
 درآمد   که  یافراد  از  دیبا  که  گذاریارزش   شرط  به  توجه  با  .کنندمی

  ،ودش  ده یپرس  ؤالس  یپرداخت  متیق  اب  رابطه   در  اندداشته  مستقل
  ماه   در  الیر  23990000  بایتقر  دهندهخپاس  افراد   درآمد  متوسط

 . است
و کاهش خسارات  حفظی برا یفرض  هایبرنامه ،در مطالعه حاضر

 ی، کشاورزی و اجتماعی مورد نظر به وسیلهــستیزطیمحکاالهای  

 

 

   پاسخگویان اجتماعی- اقتصادی متغیرهای :(4) جدول

معیار انحراف  حداکثر  حداقل  متغیر   شرح  میانگین 

 خانوار  اعضای تعداد 72/3 - 6 1 خانوار   اندازه

   فرد سن 40 3/9 83 18 سن 

 تحصیل  هایسال  تعداد 09/14 3/67 18 5 تحصیل 

 ( الی)ر فرد  انهیماه درآمد  23990000 755432 70000000 5000000 درآمد 

 ( قیتحق یهاافته ی: ماخذ)    
 

 ویژگی  یک  و  موردمطالعه  منطقه  از  حاصل  شده  انتخاب  ویژگی  4
  های ینه گز  بین  استقالل  وجود  فرض   با  است.  شده  پرداخت  قیمت

  شرطی   الجیت  مدل   از  اخالل  اجزا  همبستگی  خود   عدم  و  نامرتبط
 آهنراه   وجود  از  حاصل  منتخب  هاییژگیو  ابتدا  شد،  استفاده   ساده

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

 

 ساده  شرطی  الجیت مدل برآورد از حاصل  نتایج :(5)جدول

 نظر  مورد متغیر  پارامتر  ضریب معیار انحراف  آماره  مقدار 

 یاهیگپوشش  و  یستگاهیز اثر ***0/907 214/0 23/4

 وهواآب  بر اثر ***0/652 161/0 04/4

 ی اراض یکاربر بر اثر ***1/310 343/0 81/3

 صوتیی آلودگ و  ارتعاشات بر اثر **0/229 105/0 18/2

 قیمت  ***0/0000599- 0000147/0 - 80/3

 ثابت جمله ***0/0461 067/0 85/6

Log likelihood = -1132/8772                    LR chi2(7)= 362/13        
 Prob > chi2 = 0/0000                       Pseudo R2 = 0/13                          Number of obs = 3600 

 (قیتحق یهاافتهی: ماخذ). باشندمی درصد 5 و  1 یهاسطح  در معناداری ترتیب به **  و *** 
 

  یستگاهی ز  هاییژگیو  سطوح  یارتقا  با  که  است  آن  از  حاکی  نتایج
 ی آلودگ  و  ارتعاشات  ،یاراض  یکاربر   ،وهواآب  یاهی،گپوشش  و

  یابد.یم  افزایش   افراد   مطلوبیت  کنونی،  وضعیت  به   نسبت  صوتی
  نسبت  آماره  بیانگر  واقع  در  که  بوده  362  برابر   2chi LR  آماره
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 کار   به  رگرسیون کل  یدار یمعن  آزمون  برای  که  است  یینماراست
 ضرایب   کلیه  بودن  یمعن یب  بر  مبنی  صفر  فرض  جانیا  در  و  رودیم

  مدل،   نتایج  بودن   قبول  قابل  برای  همچنین  .شودیم  رد  قدرت  به
  و   باشد  1/0باالی  باید  مدل  2R Pseudo  یا  فادنمک   آماره  مقدار
  روش  در  9/0  تا  7/0  مقدار  معادل  0/ 3  و   0/ 2  بازه  در  آن  مقدار

 ( ;Khodaverdizadeh, 2013  است  معمولی  مربعات  حداقل

Khodaverdizadeh et al., 2014; Amirhajloo et al., 

2019 ,al. et Mortazavi ;2018(،  2  آماره  مقدارR Pseudo  
  رو این  از  .دهدیم  نشان  را  مدل  برازش   خوبی  که  است  13/0  برابر
 .ردیگیم  قرار تایید مورد باال  الگوی نتایج

  در   پاسخگو  هر  یبرا  یاجتماع  - یاقتصاد  یرهایمتغ  جاکهآن   از  اما
 صورت  به  مدل   در  هاآن  ورود  هرا  تنها  هستند،  ثابت  انتخاب  عیتموق

 )ضرب   ثابت  جمله  ای  متیق  یژگ یو  با   متقابل  اثرات  عبارات  ورود

  بر  ثابت(  جمله  یا  قیمت  ویژگی  در  اقتصادی  -اجتماعی  متغیرهای
 جدول   اساس   بر  .است   هیبریدی  ای  گسترده  الجیت  الگوی  اساس 

 سن،   جنسیت،  تحصیالت،  پیشنهادی،  )قیمت  متغیرها  تمامی  (،6)
  و  وده ب  معنادار  (زیستمحیط  شاخص   و  آمددر  خانوار،  سرپرست

 ، فادنمک  آماره  اساس   بر  همچنین  .دارند  را  انتظار  مورد  عالمت
 عالمت   .دهدیم  ارایه  قبولی  قابل   نتایج   گسترده   الجیت  الگوی
  انتظار  مطابق  پرداخت  میزان   با  ارتباط  در  قیمت  متغیر   به   مربوط 
 به   تمایل  قیمت  افزایش  با  تقاضا  تئوری  طبق  چون  است،  منفی

 . ابدییم کاهش پرداخت
کرد  توانیمزمانی   گزارش  را  شرطی  مدل  فرضیه    نتایج  که 

شود.هانه یگزاستقالل   واقع  تایید  مورد  نامرتبط  آزمون    ی  نتایج 
( قابل مشاهده است.7مک فادن در جدول ) -هاسمن

 

 گسترده  شرطی الجیت مدل برآورد از حاصل نتایج  :(6) جدول

 نظر  مورد متغیر  پارامتر  ضریب معیار انحراف  آماره  مقدار  آماری  سطح 

 یاهیگپوشش  و  یستگاهیز اثر 8166943/0*** 2154584/0 79/3 000/0

 وهواآب  بر اثر 6588773/0*** 1622341/0 04/4 000/0

 ی اراض یکاربر بر اثر 124461/1*** 3451573/0 25/3 000/0

 صوتیی آلودگ و  ارتعاشات بر اثر 2304386/0** 105/0 18/2 029/0

 قیمت  - 0000518/0*** 0000158/0 - 28/3 001/0

 تحصیالت  سطح × قیمت -00000932/0*** 00000319/0 - 92/2 004/0

 جنسیت × ثابت جمله 407/0* 232/0 75/1 080/0

 سن  × ثابت جمله - 028/0** 011/0 - 52/2 012/0

 خانوار   سرپرست × ثابت جمله - 440/0* 235/0 - 87/1 061/0

 درآمد  × ثابت جمله 131/0* 069/0 89/1 059/0

 زیستمحیط   شاخص × ثابت جمله 249/0* 132/0 88/1 060/0

  اول گزینه ثابت جمله 763/2* 1579092/0 75/1 08/0

 دوم گزینه ثابت جمله 759/3*** 658/0 74/4 00/0
Log likelihood = -1126/7144                 LR chi2(15) = 374/45      Prob > chi2 = 0/0000 

Pseudo R2 = 0 /1825                                       Number of obs = 3600 
 ( ق یتحق یهاافتهی: ماخذ) باشند.می   درصد 10  و  5 و  1 یهاسطح  در معناداری ترتیب به * و  ** ،***

 

   فادنمک هاسمن آزمون نتایج  :(7) جدول

 شده  حذف گزینه آماره معناداری  سطح 

 اول گزینه 38/51 +

 دوم گزینه 55/33 +

 سوم گزینه 0 -

 ( قیتحق یهاافتهی: ماخذ)  

 

 گزینه   حذف  با  که  دهدیم  نشان  فادن  مک  هاسمن  آزمون  نتایج
 ی هانه یگز  استقالل  وجود  بر  مبنی  صفر  فرضیه   موجود،  وضعیت
 الجیت   مدل  برآورد  نتایج  دیگر  عبارت  به  .شودیمن  رد  نامرتبط
 آزمون  درباره  ناسازگار  یهاافتهی  از  یکی  ؛هستند   کارا  شرطی
 طوربه   بایستی  ،دویخ  نامتقارن  توزیع  با وجود  که  است  این  هاسمن

 فرض   حاضر  پژوهش  در  نتیجه  در  باشد.  مثبت  هم  آن  نتایج  قطع
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  مورد  کامال  نتایج  و  ندارد.  وجود  IIA  نقض  و  همسانی  واریانس
 باشند. یم تایید

 ی الگوها   در  هایبضر  مستقیم  تفسیر  امکان  عدم  به  توجه  با
  ویژگی   و  غیربازاری  هاییژگیو   بین  جانشینی  نهایی  نرخ  الجیت،

  عنوان   به   توانیم  را  محاسبه  این   نتایج  .شودیم  محاسبه  پولی
 هر   در   تغییر  برای   نهایی  پرداخت  به  تمایل  متوسط  یهانسبت
  ضمنی   قیمت  نمود.   تفسیر  ویژگی  هر  ضمنی  هاییمتق  یا  ویژگی

  پاسخگو  برای  خصوصیت  آن  اهمیت   دهندهنشان  خصوصیت  هر
  و   هایژگیو  خصوصیات  میان  جایگزینی  ،ضمنی  قیمت  است.

 توان یم روش  این  از استفاده  با .دهدی م نشان را پولی خصوصیات
 در  ویژگی  آن  رتبه  و  اهمیت  ویژگی،  هر  برای  را  عمومی  ترجیحات

  نشان   (8)  جدول  در  نتایج   این  داد.  نشان   را  خصوصیات  سایر   مقابل
   است. شده داده

 

 ریال(  به )ارقام کرمانشاهی یخانوارها ساالنه پرداخت  به نهایی تمایل :(8) جدول
 شاخص ی شرط یتالج  مدل  هایژگیو

 59/72 163200 یاهیگپوشش  و  یستگاهیز اثر

 54/58 131600 وهواآب  بر اثر

 100 224800 ی اراض یکاربر بر اثر

 46/20 46000 صوتیی آلودگ و  ارتعاشات بر اثر

 - 565600 پرداخت  به تمایل  مجموع

(قیتحق  یهاافتهی: ماخذ)                                    

 
  به   تمایل  میزان  است،  شده  ارایه  (8)  جدول  در  که  طورهمان

 بالغ   آهنراه  خسارات  جبران  برای  کرمانشاهی  خانوار  هر  پرداخت
 فرد  هر  دیگر  یعبارت به  .است  1397  سال  در  ریال  565600  بر

  تمایل  ریال  12670  ماهانه   و  ریال  01/152043  ساالنه  کرمانشاهی
  هر   برای  آمده به دست    پرداخت  به   تمایل   میزان   دارد.  پرداخت  به

  قرار  ریال(  هزار  600  تا  300)  شده  پیشنهاد  قیمتی  بازه   در  خانواده
 به (8) جدول به توجه با همچنین .است تایید مورد نتیجه در دارد،

 صوتی   آلودگی  و  وهواآب  زیستگاهی،  اراضی،  کاربری  ویژگی  ترتیب
 .اندداده اختصاص خود  به را هاپرداخت به  تمایل بیشترین

 1952434  مطالعه  مورد   منطقه   جمعیت   کل  تعداد  کهین ا  به   توجه  با
  رو ینا  از  (Statistical Centre of Iran, 2016)  است  نفر

 و   کشاورزی  ،ست یزطیمح  یهاخسارت  کل  آوردنبه دست    جهت
  در  پرداخت  به   نهایی  تمایل  کل  ،آهنراه  وجود  از  ناشی  اجتماعی

 ی ها خسارت  کل  ارزش   نهایت  در  شد.  ضرب  جمعیت  کل  تعداد
  296853  برابر   مردمی  ترجیحات  دیدگاه  از  آهنراه  وجود  از  ناشی

  وجود   از  حاصل   خسارت  میزان   همچنین  آمد.به دست    ریال   میلیون
 ی ها بخشزیر از یک هر برای مردمی ترجیحات دیدگاه از آهنراه

  است. شده ارایه (9) جدول در زیست محیط و کشاورزی اجتماعی،

که مشخص شده است، تمایالت مردم برای حفاظت در   طورهمان
 دهندهنشاناست. که    هابخشبیشتر از دیگر    زیستمحیطبخش  

 زیست از دیگاه مردم است.یطمحاهمیت بخش 

 
  از هابخش  زیر  از یک هر به خسارت میزان :(9) جدول

 ریال(  به )ارقام مردمی ترجیحات دیدگاه
 WTP هایژگیو هابخش  زیر

 زیستمحیط 
 یاهیگپوشش  و  یستگاهیز اثر

294800 
 وهواآب  بر اثر

 224800 ی اراض یکاربر بر اثر کشاورزی 

 46000 صوتیی آلودگ و  ارتعاشات بر اثر اجتماعی 
 ( قیتحق یهاافتهی: ماخذ)

 

 پیشنهادها و  یریگجهینت
  ی هاخسارت  برآورد  منظور  به  پرداخت  به  نهایی  تمایل  بررسی
  برای   که  داد  نشان  کرمانشاه   آهنراه  وجود  از  ناشی  زیستمحیط
  کاهش   جنگل،  ،هارودخانه  جمله  ازطبیعی  منابع  خسارات  جبران

  294800  میزان   به  و...  زیستگاهی  ابعاد  و  مرتع  خاک،  فرسایش
 هاست. یژگیو  سایر  از  بیشتر   و  بوده  خانوار  هر  ازای  به   سال  در  ریال

 حاضر  مطالعه  محورهای  با   همسو  خاصی  مطالعه  کهییجاآن  از
  دیگر  مطالعات  با  مطالعه  این  مقایسه  نتیجه  در  است،  نگرفته  صورت
  زیر  خصوص  در  پرداخت  به  تمایل   باالترین  نیست.  ریپذامکان
 یا  کشاورزی  ویژگی  به   مربوط   ی هاخسارت  جبران  برای  ،هابخش

  ویژگی  آن   از  بعد  و  ریال  224800  مقدار  به   یاراض  یکاربر  بر   اثر
 است.   خانوار   هر  ازای  به   سال   در   ریال  46000  میزان   به  اجتماعی

  دو   زیستیمحیط   بخش  برای  رو شیپ  مطالعه  در  کهیی آنجا  از  اما
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  زیستی محیط  ویژگی  ارزش   مجموع  در  شد،  گرفته   نظر   در  زیربخش
  به  تمایل  نهایت  در  آمد.به دست    بیشتر  هابخش  دیگر  به  نسبت

  - اجتماعی  یهاخسارت  جبران  منظور  به  نهایی  پرداخت
  برابر  انتخاب  آزمون   روش   از  استفاده  با  کشاورزی  و  زیستمحیط

  بانک  ریال  42590  ارز  نرخ  اساس   بر  دالر28/13)  ریال  565600
  کل  ارزش  آمد.به دست  خانوار  هر ازای به سال در (ایران مرکزی
  ریال  میلیون   296853  سال   در  آهن   راه   وجود  از  ناشی  یها خسارت

 برای  استفاده  مورد  اراضی  سطح  میزان  شد.  برآورد  دالر(  697004)
 Railway)  است  متر  10295400  کرمانشاه   استان  آهن   راه

station Kermanshah, 2017).  میزان   به  توجه  با  درنتیجه  
  توانیم  خسارت،  جبران  برای  پرداخت  به  تمایل  میزان  و  اراضی
  گذاری یل ر  متر   هر  برای  پرداخت  به   تمایل  میزان   گرفت  نتیجه
 میزان  به آن یهاخسارت کاهش جهت در کرمانشاه آهنراه برای

 . است ریال 64/28833
 رغمبه  بشر  ساخت  دست  یهاپروژه  به  زیستمحیط  توجه  عدم

  به   توجه  با   باشد.  داشته  تواندیم  یریناپذجبران  تبعات  مزایا،   داشتن
  بودن  دارا  با وجود  آهنراه  احداث  گفت  توانیم  شده  گفته  مطالب
  اکوسیستم   بر  زیادی  بسیار  معکوس   اثرگذاری  اقتصادی،  منافع

  بایستی   روینا  از  دارد.  همراهبه  اجتماعی  و  کشاورزی  طبیعی،
 یی هاطرح  چنین  کشاورزی  و  اجتماعی  ،زیستمحیط  هاییگذاراثر
  قرار  ارزیابی  و  توجه  مورد  کامل  و  جامع  طور  به  اقتصادی  نظر  از

  طرح   یک  نهایی  تصویب  امروزه  کهین ا  به   توجه  با  همچنین  گیرد.
  ی ها بخش  دیگر  و  زیستمحیط  ارزیابی  نتایج  بودن  مثبت  به  منوط

 کمی  برآورد به  زیادی توجه طرح هر در است الزم است، طرح آن
 شده   برآورد  خسارت  پولی  محاسبه  شود.  زیستمحیط  ژهیوبه  اثرات

  معیار   قالب  در  جانبی  اثرات  عنوان  به  تواندیم  حاضر،  مطالعه  در
 ی بازارها  در  اثرات  این  مبادله  عدم  دلیل  به  شود.  استفاده  پولی

  استفاده  فرضی  یبازارها  به   مربوط  هاییکتکن  از  توانیم  معمول،
  بهبود  جهت  افراد  پرداخت  به  تمایل  که  صورت  بدین  کرد،

  احداث  اثر  در  هابخش   دیگر  و  زیستیطمح  تهدید  مورد  هاییژگیو
  -هزینه  مدل  در  خارجی  هزینه  عنوان   به  و  شده  محاسبه  آهنراه

  الجیت   مدل   اساس   بر  شده  برآورد  تخمین  بنابر  شود.  لحاظ  منفعت
  باال   سنین  با   دافرا  که  دهدیم  نشان   سن  متغیر  هیبریدی،  شرطی
  با   بنابراین   .دارند  جوان  افراد   به  نسبت  کمتری  پرداخت  به  تمایل
 توانیم  افراد  بین  در  یا رسانه- یغی تبل  یهایگذارهیسرما
  و   ستیزطیمح  تخریب  از  جلوگیری  منظور  به  مناسبی  اندازچشم
 به   بتنس  یست یزطیمح  شاخص  .داشت  آن  اثرات  و  هابخش  دیگر

  نجاندن گ  با  توانیم  و  دارد  مثبت  اثر  ستیزطیمح  حفاظت 
 و   عالی  تحصیالت  آموزشی،  نظام  در  یستیزطیمح  یهاآموزش 

 امید  هارسانه  در  جامعه  المتس  با  المس  ستیزطیمح  ارتباط  تبلیغ
 حفظ،  به  منجر  میرمستقیغ  یگذاره یسرما  این  آینده  در  که  تداش
 به   توجه  با  .شود  زیستمحیط  تربیش  تخریب  از  جلوگیری  نیز  و  احیا

  در   اصلی  تاکید  آن  گسترش   و  آهنراه  وجود  از  ناشی  یها خسارت
  مورد   منطقه  مختلف  کارکردهای  یگذارارزش   بر  حاضر  مطالعه
  ی ها بخش  به  توجه  تای راس  در  ها ارزش   این  از  آگاهی  جهت  مطالعه
  از  جلوگیری  برای  کشاورزی  و  زیستمحیط  اجتماعی،  مختلف

  شود یم یهتوص رواین از ،است ها آن بردن بین از یناش سوء اثرات
  پیشنهاد  همچنین  .شود  توجه  ابهمش  مناطق  کلیه  در  هاارزش   این   به
 زننده بیآس  انسانی  یها تی فعال  دیگر  به  آتی  مطالعات  در  شودیم

  قالب   در  اجتماعی  و  کشاورزی  ،زیستیمحیط  یهابخش  به
 در   مردم  ترجیحات  و  شود  پرداخته  مختلف  اقتصادسنجی  الگوهای

 گیرد. قرار بررسی مورد  حوزه این
 

 هایادداشت

1. Contingent Valuation Method (CVM) 

2. Voluntary Carbon Offsets (VCO) 

3. Starting Point Bias 

4. Yeasaying 

5. Free Riding 

6. Multi-attribute valuation (MAV) 

7. Choice Experiment (CE) 

8. Random Utility Method (RUM) 

9. Independence of irrelevant alternatives (IIA) 

10. Implieit price (IP) 

11. Mitchell and Carson 
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