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نادمی4

 1استادیار دانشکده علوم انسانی ،گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره) ،ایران بروجرد
 2استادیار دانشکده علوم انسانی ،گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره) ،ایران بروجرد
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(تاریخ دریافت1333/60/31 :؛ تاریخ تصویب)1331/11/64 :

چکیده
امروزه ،محيطزیست یکی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشوری محسوب میشود؛ به دليل بروز شکست بازار در کشف قيمت برای خدمات
محيطزیست ،ارزشگذاری و تعيين ارزش از مباحث اصلی اقتصاد محيطزیست است .با توجه به اهميت محيطزیستی و گردشگری مناطق
تاریخی -تفریحی ،هدف مطالعه حاضر تعيين ارزش حفاظتی -گردشگری ویژگیهای مختلف زایندهرود و آثار تاریخی موجود در آن است.
برای این هدف دستيابی به ،برآورد قيمتهای ضمنی ،ارزیابی تاثير متغيرهای اقتصادی– اجتماعی بر ارزش فوق و ارزیابی تغييرات رفاهی
تغيير سياستهای فرضی نيز خواهد پرداخت .در این پژوهش ،از  3433ردیف داده که مستخرج از 276پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 0
نوع پرسشنامه 13 ،مجموعه انتخاب 3 ،گزینه انتخاب و  72سياست فرضی بود ،استفاده شد .نتيجه آزمون هاسمن نشان داد که میتوان از
مدل الجيت شرطی استفاده نمود .همچنين ،نتایج حاصل از مدل الجيت شرطی نشان داد که بازدیدکنندگان برای هر سطح ویژگیهای
حفظ تنوع جنگلی ،حفظ آثار باستانی ،بهداشت رودخانه و جاری بودن آب در سطح رودخانه به ترتيب 4112 ،0741 ،0332 ،و  3767ریال،
تمایل به پرداخت نهایی دارند .لحاظ متغيرهای اقتصادی -اجتماعی مانند :سن ،جنسيت ،بُعد خانوار ،تاهل ،طبقه درآمدی ،سطح تحصيالت و
بومی بودن دارای تاثير مثبت بر ميزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارد .در نهایت ،پيشنهاد میشود به منظور حفظ کيفيت خدمات
محيطزیست زایندهرود از مکانيسم بازار و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان استفاده شود.

کلید واژهها :ارزشگذاری ،زایندهرود ،الگوسازی انتخاب ،آزمون انتخاب ،الجيت شرطی

*نویسنده مسئول:

Email: Parviz.jalili@gmail.com
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سرآغاز
امروزه محيطزیست یکی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشوری
محسوب میشود .تئوریهای پناهگاه آلودگی ،عدم ردپای بشر()1
در محيطزیست و فرضيه محيطزیست کوزنتس در ارتباط با
مساله توسعه پایدار مطرح است که تاکيد بر ارزش منابع
محيطزیستی و خدمات حاصل از آنها دارند .با عنایت به این
مباحث و همچنين به دليل بروز شکست بازار در کشف قيمت
برای خدمات محيطزیستی ارزشگذاری و تعيين ارزش
محيطزیست از مباحث اصلی و مشترک بين اقتصاد و
محيطزیست شده است .بيش از چهار دهه از آغاز ارزشگذاری
منابع محيطزیستی میگذرد ،با افزایش ارزش فراغت برای افراد
اهميتی که این موضوع در این مدت کسب نموده بسيار فراتر از
آن چه که قابل تصور است ،است .علت این امر نقش غيرقابل
انکاری است که محيطزیست و اکوسيستمها در افزایش کيفيت
زندگی و رفاه جوامع امروزی ایفا مینماید (عيسیزاده و
همکاران .)1331 ،به دليل فقدان ارزش کاالهای محيطزیستی و
نبود قوانين و مقررات ویژه و عدم تعریف و در بعضی موارد
تضمين مالکيت برای آن ،منابع و خدمات اکوسيستمی به طور
آزاد و نامحدود مورد بهره برداری قرار گرفته است ،که نتيجه آن
چيزی جز تخریب و تخليه نخواهد بود (شرزهای و جليلی،
 .)1332افزایش تقاضا برای خدمات محيطزیستی به همراه
تخریب و تهی شدن منابع طبيعی و فضای زیستی ضرورت
ارزشگذاری این خدمات را روشن میکند .علی یخشکی برای
اولين بار در ایران در سال  1311مساله تفرجگاهها را به طور
جدی مطرح و مورد مطالعه قرار داد (ساری و اسکویی.)1337 ،
در طول دهههای گذشته ،مطالعات گستردهایی در ارتباط با
ارزشگذاری خدمات محيطزیست انجام شده است زیرا،
اقتصاددانان محيطزیست معتقدند که انجام ارزشگذاری برای
کارکردها ،کاالها و خدمات غيربازاری اکوسيستمها امری الزم و
ضروری است و انکار ارزش آنها در درازمدت ،پيامدهای منفی و
نامطلوب برای جامعه درپی خواهد داشت (قربانی و زارع.)1333 ،
ارزشگذاری و تعيين قيمت کاالها و خدمات محيطزیستی به
دالیل ماهيت خدمات و تنوع گسترده آنها نياز به بانک
اطالعاتی گسترده و کامل و به کارگيری علوم ریاضی ،آمار،
اقتصاد و محيطزیست دارد که امری بسيار مشکل است .اما به
دليل آن که سرمایهها و ثروتهای محيطزیستی بسيار ارزشمند

هستند و حيات انسان به آنها متکی است (شرزهای.)1333 ،

علم اقتصاد محيط زیست ،با توجه به مشکالت موجود روشهایی
را که مبتنی بر کشف یک رابطه بين ترجيحات افراد در برخورد با
محيطزیست با یک کاالی بازاری است ،اقدام به برآورد ارزش
موردنظر مینماید (.)Manski, 1977
اگر چه تفسيرهای متفاوتی از ارزش محيطزیستی وجود دارد ،اما
بين روشهای متنوع ارزشگذاری که در زیر مجموعههای
ترجيحات بيان شده ) )2((RPو ترجيحات آشکار شده ))3((SP
قرار دارند ،اقتصاددانان بيشتر بر ارزش پولی که از طریق
ترجيحات آشکار شده بيان میشود ،تاکيد دارند .آزمون انتخاب
به عنوان زیر مجموعهای از الگوسازی انتخاب که از خانواده
ترجيحات بيان شده میباشد ،شيوهای نوین در اقتصاد
محيطزیست به منظور برآورد تمایل به پرداخت و تمایل به
دریافت میباشد (شرزهای و جليلی .)1332 ،قربانی و زارع
( )1333با استفاده از دو روش آزمون انتخاب و ارزشگذاری
مشروط اقدام به برآورد ارزش ویژگیهای مختلف آلودگی هوا در
شهر مشهد در دو منطقه با آلودگی باال و آلودگی متوسط پرداخته
و نتایج این دو روش را باهم مقایسه کردهاند .در روش آزمون
تجربی به دليل وجود واریانس ناهمسانی ،بين گزینههای انتخاب
به جای مدل الجيت شرطی از مدل الجيت آشيانهای استفاده
شد و اقدام به برآورد تمایل به پرداخت در دو منطقه با آلودگی
متوسط و آلودگی باال نمودهاند.
شرزهای و جاویدی ،)1336( ،با استفاده از روش آزمون انتخاب و
به کارگيری مدل الجيت شرطی به برآورد تمایل به پرداخت
شهروندان تهرانی به منظور درونی سازی هزینههای جانبی در
توليد برق پرداختند .آنها برای توصيف کاالی محيطزیستی
مورد نظر از پنج ویژگی در سه سطح استفاده کردند .نتایج این
مطالعه نشان داد که یک درصد کاهش انتشار گازهای گلخانهای،
حدود  17ميليارد ریال در ماه برای ساکنان شهر تهران ارزش
دارد .شرزهای و جليلی ( ،)1332به برآورد تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان از تفرجگاه گنج نامه با استفاده از الگوی آزمون
انتخاب پرداختند .در این تحقيق ،به منظور برآورد تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان برای سطوح مختلف ویژگیهای تعریف
شده تفرجگاه ،از مدل الجيت شرطی و طراحی آماری کسری
استفاده شد .در این مدل ،ویژگی ازدحام از لحاظ آماری معنیدار
نشد و حفظ آثار باستانی بيشترین و حفظ تنوع جنگلی کمترین
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تمایل به پرداخت را به خود اختصاص دادندFleuret & Ppirier, ) .

 (2010با استفاده از آزمون انتخاب به ارزش گذاری ترجيحات
افراد در برخورد با بهبود کيفيت آب ،به طور همزمان در چهار
منطقه گردشگری در حاشيه یک رودخانه پرداختند .آنها برای
توصيف رودخانه چهار ویژگی برشمردند که هر یک دو سطح
داشت .نتایج نشان داد که افراد برای بهبود کيفيت آب رودخانه
تمایل به پرداخت معنیدار دارند .اما ،منافع حاصل از این بهبود
کيفيت ،هزینههای طرح را پوشش نمیدهد .آنها نشان دادند که
پيشنهاد صفر معترض( )4تأثير معنیدار بر روی نتایج حاصله دارد.
) (Birol, et al., 2010به برآورد ارزش بهبود و ارتقای تصفيه
خانه فاضالب :مطالعه موردی رودخانه گانگا( )1در هند پرداختهاند.
در این مطالعه ،تعداد  166پرسشنامه توسط ساکنان حاشيه این
رودخانه تکميل شد و شيوه نمونهگيری به صورت تصادفی بود.
پژوهشها نشان داد که ساکنان این منطقه شهری تمایل به
پرداخت معنیدار ،از طریق افزایش عوارض شهرداری ماهيانه
برای افزایش ظرفيت کارخانه تصفيه فاضالب برای تصفيه بيشتر
و بهتر پسابهای منطقه قبل از تخليه آن در رودخانه گانگا دارند.
پيشنهاد شده است که با استفاده از روش انتقال منافع نتایج این
مطالعه درباره منافع اقتصادی که ممکن است از طریق ارتقای
کارخانه تصفيه پساب در مناطق شهری مشابه در حاشيه همين
رودخانه ایجاد شود ،مورد مطالعه قرار گيردVega, 2011) .
&  (Alpizarبه ارزیابی آثار محيطزیستی پروژه برق آبی
توروتری( )0بر مرکز گردشگری رکروورد( )7در سن کارلوس
کاستاریکا با استفاده از آزمونهای انتخاب پرداختند .در کنار این
رهيافت آنهاروشهای هزینه سفر فردی و ارزشگذاری شرطی
را نيز محاسبه کردند ،که مقایسه این روشها نشان داد که
آزمونهای انتخاب سناریوهای واقعی را برای افراد طراحی
میکند .در این راستا ،افراد میتوانند ترجيحات مورد نظر خود را
از بين این سناریوها دقيقا عکس روشهای دیگر که فرد قدرت
انتخاب و ابراز ترجيحات خود را ندارد ،انتخاب کنند .آنها از
طراحی قایم برای طراحی مجموعه های انتخاب بهره جستهاند.
مواد و روشها
روش پژوهش
روشهای متنوعی توسط اقتصاددانان به منظور ارزیابی ترجيحات
و برآورد تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که
برای آنها شکست بازار( )3یا آثار بيرونی( )3وجود دارد ،پيشنهاد
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شده است ( .)Fleuret & Ppirier, 2010این روشها تحت
سه رویکرد ترجيحات بيان شده(( )16رهيافت بازار فرضی)،
ترجيحات آشکار شده(( )11بازار جایگزین) و ترجيحات نسبت داده
شده (رهيافتهای مبتنی بر هزینه( )12تحليل میشوند .البته با
توجه به تفاوت بين قيمت بازاری و حداکثر تمایل به پرداخت
نهایی ،تصور این که قيمت فروش یک کاال ارزش اقتصادی آن
را نشان میدهد ،درست نيست .بلکه ،قيمت بازار حداقل تمایل
به پرداخت مردم را به هنگام خرید کاال بيان میکند .افراد به
طورکلی برای یک کاال بيشتر از قيمت بازاری آن تمایل به
پرداخت دارند که این مازاد بر قيمت فروش همان اضافه رفاه
مصرفکننده است (شرزهای و جليلی .)1332 ،آزمون انتخاب
( )13()CEبه عنوان زیرمجموعهای از رهيافت الگوسازی انتخاب
( )14()CMیک تکنيک ترجيح بيان شده است ،که در آن
پاسخدهندهها مرجحترین گزینه را از بين تعدادی گزینه انتخاب
میکنند .هر گزینه در برگيرنده چند ویژگی است که با سطوح
متناظر توصيف شدهاند (قربانی و زارع .)1333 ،ساختار نظری
آزمون انتخاب( )11از تحليل انتخاب گسسته چند جملهای
( )10()MDCناشی میشود که در آن پاسخدهندگان مرجحترین
گزینه را از بين تعدادی گزینه انتخاب میکنند ( Arcidiacono,
 .)et a., 2012این روش مبتنی بر تئوری ارزش (Lancaster,
) 1996است ،که بيان میدارد که مطلوبيت برخاسته از یک کاال،
از مجموع مطلوبيت ویژگیهای مختلف توصيف کننده کاال ناشی
میشود .به طوری که ،هر ویژگی میتواند دارای چند سطح
کيفی و کمی متفاوت باشد .هدف اصلی آزمون انتخاب برآورد
ساختار ترجيحات مصرف کنندگان با تاکيد بر اهميت نسبی
ویژگیهاست .برای نيل به این هدف ،از فرد خواسته میشود که
یکی از چند سياست فرضی را که در یک مجموعه انتخاب
گردآمده است را انتخاب کند و مطلوبيتی که فرد از یک سياست
فرضی خاص در یک مجموعه انتخاب به دست میآورد ،به
وسيله مطلوبيت فرد از سطوح هر یک از ویژگیهای مورد نظر در
سياست فرضی انتخاب شده است ،محاسبه میشود (قربانی و
زارع .)1333 ،روش آزمون انتخاب سطوح کاالهای محيطزیستی
را بر اساس ویژگیهای مختلف آنها و با استفاده از الگوی
احتمالی انتخاب بين گزینههای مختلف ویژگیها ارزشگذاری
میکند .اگر یکی از این ویژگیها قيمت یا هزینه باشد ،تمایل به
پرداخت برای تغيير در سطوح ویژگیها برآورد میشود .مهمترین
مزیت روش آزمون ،انتخاب توانایی ترکيب دادههای مرتبط با
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اقتصادی استفاده نمود .آزمون انتخاب یک روش ساختاری توليد
داده است که بر طرحهای انتخاب که به طور دقيق برای آشکار
کردن عوامل موثر بر انتخاب طراحی شدهاند ،مبتنی است .تکنيک
آزمون انتخاب برای برآورد پارامترهایی مستقل از سایر عوامل ،از
تئوری طراحی آماری یا طراحی فاکتوریل برای ساخت یک
سناریوی انتخاب استفاده مینماید (قربانی و فيروز زارع.)1333 ،

ویژگیهای کمی و کيفی است .عالوه برآن این روش ،روشی
دقيق برای برآورد ميزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای
کاالهای محيطزیستی فراهم میکند (.)Hanley et al., 2001
از روش آزمون انتخاب برای ارزش گذاری انتخابهای کاالهای
مصرف کننده ،بازاریابی ،حمل و نقل ،گردشگری و پيشبينی
نيازهای تفرجگاهی جامعه ،انتخاب مکآنها دفن زباله و کارخانه
تصفيه فاضالب و برآورد ترجيحات کشاورزان در بيمه محصوالت
منطقه مورد مطالعه
کشاورزی استفاده میشود (شرزهای و جليلی .)1332 ،کاربردهای
حوزه آبریز زایندهرود در منطقه مرکزی ایران یکی از حوزههای
محدودی از این روش در زمينه کاالهای محيطزیستی وجود
آبریز تحت تنش مدوام آبی در نيم قرن اخير بوده است .توسعه
دارد .به نظر میرسد ،این تکنيک پتانسيل قابل مالحظهای برای
منابع آب این حوزه به طور عمده از طریق احداث سد مخزنی
فراهم آوردن یک برآورد مفيد و معتبر از ارزشهای محيطزیستی
چادگان ،سد زایندهرود و سه تونل انحراف آب بين حوزهای
داشته باشد .عالوه بر این ،این رهيافت ممکن است بصورت
کوهرنگ (از سال  )1323در فازهای مختلف و در  16سال اخير
خاص برای انتقال منافع نيز مفيد باشد (قربانی و فيروز زارع،
 .)1333الگوسازی انتخاب یکی از مشتقات تحليل توام()17
صورت گرفته است .طول این رودخانه که از زرد کوه بختياری در
رشته البرز تا تاالب گاوخونی ادامه دارد ،تقریبا  316کليومتر و
میباشد ( .)Carson et al., 1994که بر تئوری ارزش
مساحت کل حوزه  41166کليومتر مربع است .این اکوسيستم
النکستر( )13و تئوری مطلوبيت تصادفی( )13شکل گرفته است
خدمات متنوع محيطزیستی را ارایه میکند که بر اساس تئوری
( .)Manski, 1977رهيافت الگوسازی انتخاب در عين
ارزش النکستر در مجموع کاالی محيطزیستی زایندهرود را
پيچيدگی جامعترین روش ارزشگذاری محيطزیستی تلقی
توصيف مینماید .این ویژگی و سطوح متناظر در جدول (،)1
میشود .در این رهياف ،ارزش ویژگیهای مختلف سایت از
تشریح شده است.
طریق علمی و تکميل پرسشنامه تعيين میشود تا بتوان از نتایج
آن در جهت تجزیه و تحليل رفاه و تحليل متغيرهای زیستی-
جدول ( :)1تشریح ویژگیها و سطوح متناظر
سطوح
ویژگی
حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبيعی زایندهرود و حاشيه آن
حفظ آثار تاریخی و باستانی موجود بر روی زایندهرود
بهداشت پارک اطراف رودخانه و پاک بودن آب رودخانه
وجود آب در جریان در سطح رودخانه
هزینه ورود به محيط رودخانه
منبع :یافتههای پژوهش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

 % 36بدتر
 % 36بدتر
 % 36کثيفتر
وضعيت کنونی
صفر ریال

وضعيت کنونی
وضعيت کنونی
وضعيت کنونی
بهار و تابستان
 2666ریال

 % 36بهتر
 % 36بهتر
 % 36پاکتر
بهار ،تابستان و پایيز
 1666ریال

.........
.........
......
........
 3666ریال
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محيطزیستی ارایه میکنند ( ;Deshazo & Fermo, 2002

برآورد ضرایب مدل الجیت شرطی
آزمون انتخاب از طریق ابزارهای آماری الجيت چندجملهای(،)26
الجيت شرطی( ،)21الجيت تعميم یافته ،الجيت متداخل( )22و
الجيت آشيانها ( ،)23برآوردهایی از ارزش تغييرات در سطوح
ویژگیهای منفرد و ارزش تغييرات جمعی در کيفيت

 .)Hanley et al., 2001در این پژوهش برنامههای فرضی
برای بهبود و حفظ خدمات محيطزیستی زایندهرود به وسيله
چهار ویژگی و یک وسيله پرداخت توصيف شد .هر یک از
ویژگیها و سطوح متناظر و قيمتها پيشنهادی با مصاحبه با
متخصصين و اساتيد محيطزیست و گردشگری ،اطالعات سایر
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مکانها گردشگری و محيطزیست در استان اصفهان ،انجام پيش
آزمون و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از
خدمات محيطزیست زاینده طی مرحله پيش آزمون انتخاب
شدهاند .تعداد کل حاالت برای سطوح مختلف چهار ویژگی و
قيمت پيشنهادی برابر  = 324 4 × 34است که با استفاده از
نرمافزار  Minitabو بهرهگيری از طراحی عاملی کسری تعداد
 72حالت انتخاب شد .این  72حالت در شش پرسشنامه که هر
یک دارای شش مجموعه انتخاب بودند ،قرار داده شدند .بر
اساس تئوری تابع مطلوبيت تصادفی تابع مطلوبيت از دو مولفه
قابل مشاهده و تصادفی تشکيل شده است.
()1

Uin  Vin  Zi , Sn   ε

 Vinتابع مطلوبيت غيرمستقيم که تابعی است از  Ziبردار  1×1از
ویژگیهای تعریف شده برای تفرجگاه در گزینه iام و Snبرداری
از ویژگیهای اقتصادی– اجتماعی( )24مانند سن ،تحصيالت،
تأهل ،تعداد فرزندان و بومی بودن برای مشاهده nام و Uin
مطلوبيت حاصل از انتخاب گزینه iام توسط مشاهده nام است .با
فرض توزیع گومبل برای جمالت اختالل و آزمون فرض
استقالل گزینههای نامرتبط میتوان از تصریح الجيت شرطی
بهره برد.
 k X ki



k

 k X ki
k



e

e
iI


i 1

Pin 

()2
 βkضرایب متغير های مستقل مدل که بردار  1×1است α .عرض
از مبدا برای مقایسه مطلوبيت گزینه مورد نظر با مطلوبيت گزینه
وضعيت کنونی است n .تعداد مشاهدات (مجموعه انتخاب) که در
این مطالعه  1140مشاهده داریم i .نشاندهنده گزینه iام در هر
مجموعه انتخاب است K .i = 1 ،2 ،3 .نشاندهنده
ویژگیهاست Xik .K = 1 ،2 ،3 ،4 ،1 .مقدار قابل سنجش
ویژگیها است .برای حفظ خاصيت استقالل گزینههای نامرتبط
آزمون ) (Hausman & Macfadden, 1984انجام میشود،
که در نتيجه آن کششهای متقاطع بين کليه جفت گزینهها
یکسان خواهد بود ( .)Louvier et al., 2000توصيه شده است
که الگوی الجيت شرطی باید با استفاده از آزمون )Hausman
 (& Macfadden, 1984برای اطمينان از عدم نقض فرض
خاصيت استقالل گزینههای نامرتبط آزمون شود .اگر الگوی
الجيت شرطی بدون توجه به این ویژگی برآورد زده شود ضرایب
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تورش دار و پيش بينیهای نادرست خواهند شد .مقداره آماره
آزمون هاسن برابر است با:
chi2 (5) = (b − B)′ [(Vb − VB )−1 ](b − B) = 8/32

مقدار آماره آزمون هاسمن در سطح معنیداری  %1و درجه آزادی
 = 8/23 𝜒52 ، 1از آماره جدول  = 11/07 𝜒52کوچکتر
است .بدین ترتيب فرض صفر نمیتواند رد شود و اختالف بين
ضرایب سيستماتيک نمیباشد و از مدل الجيت شرطی استفاده
میشود .تابع حداکثر درستنمایی برای الجيت شرطی بدین
صورت محاسبه میشود.
S jit

()3

J 191T 6 I  2

) L  X , P   P (Y n  i / t
j 1 t 1 i 1

 𝑆jtiیک است اگر فرد jام گزینه iام را از مجموعه انتخاب tام
انتخاب کند .در غير این صورت صفر است .اگر از معادله ()3
لگاریتم بگيریم ،تابع لگاریتم حداکثر درستنمایی به دست میآید.
با مشتق گرفتن از معادله لگاریتمی ضرایب برآوردی به دست
میآیند .نتایج برآورد مدل الجيت شرطی در جدول ( ،)2خالصه
شده است .آماره ضریب الگرانژ برای معنیدار کل رگرسيون
 LR chi(7) = 565/07با توزیع کای دو  𝜒72با درجه آزادی
هفت از آماره جدول = 18/84 𝜒72در سطح معنیدار یک درصد
شدیداً بزرگ است که نشاندهنده معنیداری کل رگرسيون است.
عالمت ضریب متغير قيمت بر اساس تئوری منفی است و
عالمت متغيرهای ویژگی نيز طبق تئوری مثبت است .ضریب
متغير قيمت به این دليل منفی است که افزایش قيمت مطلوبيت
افراد را کاهش میدهد .عالمت ویژگیهای حفظ تنوعزیستی
مثبت است ،یعنی افراد برای حفظ تنوع جنگلی و چشمانداز
طبيعی زایندهرود و حاشيه آن تمایل به پرداخت مثبت دارند.
عالمت ویژگیهای حفظ آثار تاریخی و باستانی موجود بر روی
زایندهرود نيز مثبت بود ،که نشاندهنده وجود تمایل به پرداخت
برای حفظ آثار تاریخی متعلق به زایندهرود است .عالمت ویژگی
بهداشت پارک اطراف رودخانه و پاک بودن آب رودخانه نيز
مطابق تئوری مثبت است که نشان میدهد ،شهروندان اصفهانی
و غيراصفهانی برای بهبود کيفت خدمات بهداشتی آب رودخانه و
محيط اطراف آن دارای تمایل به پرداخت مثبت میباشند.
مهمترین ویژگی مورد نظر بازدیدکنندگان ویژگی وجود آب در
جریان در سطح رودخانه ،بود .این متغير در سه سطح مورد
ارزیابـی قـرار گرفت ،که بـر اساس تئوری عالمت این متغير نيز
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مثبت و کامال معنیدار است.
جدول ( :)2برآورد ضرایب با استفاده از الگوی الجیت شرطی
ویژگیها

ضریب

انحراف معیار

آماره Z

|P| > Z

حفظ تنوع جنگلی

0/172

0/060

0/000

4/00

حفظ آثار باستانی

0/160

0/071

0/000

3/71

بهداشت رودخانه

0/202

0/060

0/000

1/61

جاری بودن آب

0/306

0/066

0/000

5/0

قيمت یا هزینه ورود

-0/000030

-0/0000107

0/054

2/03

جمله ثابت گزینه اول

0/102

0/220

0/027

1/30

جمله ثابت گزینه دوم

0/243

0/205

0/275

2/36

منبع :یافتههای پژوهش

عالمت جمله ثابت برای گزینه اول و دوم مثبت است .عالمت
ضرایب جمالت ثابت نشاندهنده این موضوع است که افراد یک
سياست فرضی بهبود در خدمات حاصل از کاالی محيطزیستی
مورد مطالعه را به وضعيت کنونی ترجيح میدهند .در مدلهای
الجيت به این دليل که متغير گسسته است ،برای ارزیابی نيکویی
برازش مدل بجای آماره  R2از آماره شبه )21( R2استفاده میشود.
روشهای متفاوتی برای محاسبه شبه  R2پيشنهاد شده است.
هرکدام از این روشها یک یا چند ویژگی خاص (مانند قدرت
برازش مدل و معنیدار کل رگرسيون ،بهبود  R2برای رسيدن از
مدل اوليه به یک مدل بهتر و کاملتر و در نهایت  R2به عنوان
مجذور ضریب همبستگی) از R2محاسبه شده در مدلهای
حداقل مربعات معمولی را در بردارند (شرزهای و جليلی.)1332 ،
در مدل الجيت شرطی آماره شبه R2محاسبه شده ،آماره سودو
مک فادن ( )20است
()3

= 0/ 27

) 𝑙𝑙𝑢𝐹𝑀( ̂𝐿 ln
) 𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼𝑀( ̂𝐿 ln

𝑅2 = 1 −

𝑙𝑙𝑢𝑓𝑀 :برازش مدل با تمام متغيرهای توضيحی:𝑀𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 ،
برازش مدل بدون متغيرهای توضيحی به جز عرض از مبدا:𝐿̂ ،
مقدار تابع حداکثر درستنمایی مدل برآورد شده است.
) (Louvier et al,. 2000اظهار داشتهاند که آماره مک فادن
باید باالی  6/1باشد تا مدل الجيت پذیرفته شود و مقدار آماره
در بازه  6/2و  6/3در مدلهای الجيت مطابق با  𝑅 2بين  6/7تا
 6/3در حداقل مربعات خطی است .به دليل این که در مدلهای
الجيت امکان تفسير مستقيم ضرایب وجود ندارد ،برای مقایسه
مقادیر ضرایب از قيمتهای ضمنی استفاده میکنيم و نرخ نهایی

جانشينی بين متغيرهای محيطزیستی و متغير بازاری (وسيله
پرداخت) را محاسبه میشود .پس از برآورد مدل الجيت شرطی
قيمتهای ضمنی( IP)27برای هریک از ویژگیها و سطوح متناظر
آنها محاسبه میشود (.)Arcidiacono, et al., 2012

()4





  Product _ attribute
IPProduct _ attribute   

 monetary _ attribute

باید توجه کرد که قيمت ضمنی یا تمایل به پرداخت با مفهوم
قيمت بازاری متفاوت است .در بحث اقتصاد خرد ،بنگاه عرضه
کننده کاال تحت شرایط غير تبعيض قيمت درجه یک انحصارگر،
نمیتواند در مبادله تمام تمایل به پرداخت افراد را کسب کند.
یعنی فروشندهای که در بازار تمام واحدهای کاالی فروخته شده
در یک مبادله را به یک قيمت میفروشد ،روی تابع درآمد نهایی
قرار دارد و قادر نيست کل سطح زیر منحنی افراد را در قالب
قيمت کسب کند .به بيان دیگر عرضه کننده کاال ،قيمت بازاری
نه قيمت ذخيره(قيمت همه یا هيچ) را دریافت میکند .افراد در
مبادالت برای به دست آوردن کاال یا قيمت کمتر از آن مقدار
پرداخت میکنند که در صورت از دست دادن کاال حاضر به
پرداخت میباشند .این مقدار مابه تفاوت اضافه رفاه مصرف کننده
است که در مبادله نصيب تقاضا کننده میشود ،مگر این که بازار
انحصاری باشد و انحصارگر ،تبعيض قيمت درجه یک اعمال کند
و هر واحد کاال را به یک قيمت مجزا بفروشد و روی تابع تقاضا
حرکت کند و کل سطح زیر منحنی تقاضا را که برابر است با
تمایل به پرداخت دریافت کند (شرزهای و جليلی.)1332 ،
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جدول ( :)3محاسبه قیمتهای ضمنی یا تمایل به پرداخت نهایی و شاخص هر یک از ویژگیها
ویژگی
حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبيعی تفرجگاه
حفظ آثار باستانی و تاریخی موجود در تفرجگاه
حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه تفرجگاه
وجود آب در جریان در سطح رودخانه
منبع :یافتههای پژوهش

قيمت ضمنی محاسبه شده در این مطالعه( ،جدول  )3تمایل به
پرداخت نهایی افراد برای سطوح مختلف ویژگیهای زایندهرود
میباشد .تمایل به پرداخت WTPبرای ویژگی «حفظ تنوع
جنگلی و منظر طبيعی تفرجگاه زایندهرود» تقریباً  0332ریال
برای هر فرد باالی 13سال در هر بازدید برای هر سطح است.
قيمت ضمنی برای «حفظ آثار باستانی و تاریخی موجود در
تفرجگاه زایندهرود»  0741ریال است .تمایل به پرداخت برای
ویژگی «حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه»  4112ریال است.
در نهایت ،تمایل به پرداخت نهایی برای سطوح مختلف ویژگی
«وجود آب در جریان در سطح رودخانه» بيشترین مقدار یعنی
 3767ریال است .مجموع تمایل به پرداخت افراد باالی  13سال
برای هر بار بازدید و برای هر سطح حفظ و بهبود ویژگیهای
کاالی محيطزیستی تفرجگاه زایندهرود  27330ریال است .برای
محاسبه کل تمایل به پرداخت افراد باید مجموع تمایل به
پرداختها برای ویژگیهای مختلف را در تعداد افرادی که در
یک سال از تفرجگاه دیدن مینماید ،ضرب نمایيم( .)23با توجه به
انتخابهایی که افراد انجام دادهاند ،قيمتهای ضمنی و تغيير در
سطوح ویژگیها از یک سياست فرضی به سياست فرضی دیگر
میتوان مقادیر رفاه اقتصادی ناشی از یک سياست فرضی را
محاسبه کرد ( .)Bateman et al., 2003اختالف بحرانی
هيکسين ،که به آن مازاد جبرانی ( )23()CSیا مازاد اقتصادی
( )36( )ESنيز گفته میشود برای مدل الجيت شرطی بدین
صورت است.)Hanemann, 1994( .
()1
CS   1/ Money   V1 – V2 
 :V2,V1مطلوبيت غيرمستقيم اوليه و مطلوبيت غيرمستقيم
ثانویه ،پس از بهبود سطوح ویژگیهای محيطزیستی.

قیمت ضمنی -تمایل به پرداخت
*
0332/133
0744/334
4111/333
3767/641

شاخص
76/33
03/43
40/33
166

در ادامه ،ده برنامه به صورت تصادفی انتخاب شده و مقادیر رفاه
برای حرکت از سياست وضعيت کنونی به سمت سياست مفروض
و همچنين حرکت از یک سياست به سياست دیگر محاسبه شده
است .باالترین مقدار رفاه در سياست فرضی گزینه چهار ایجاد
شده است .کمترین رفاه در سياست فرضی گزینه دوم ایجاد شده
است .باید رفاه را مرحله به مرحله و از یک سياست به سياست
دیگر به صورت تجمعی محاسبه کرد تا با حرکت از سياست
وضعيت کنونی به سياست فرضی دیگر یا به صورت متقاطع،
محاسبات صحيح باشد .میتوان بر اساس انتخابهای افراد در
نمونه  131نفری مورد مطالعه کل رفاه ناشی از انتخابهای افراد
را محاسبه کرد که نياز به بررسی تک تک مجموعههای انتخاب
دارد.
به منظور لحاظ کردن متغير های اقتصادی -اجتماعی یعنی
متغيرهایی که در طول گزینهها ثابت اما از فردی به فرد دیگر
متفاوت است ،از مدل الجيت چند جملهای استفاده میشود
) .(McFadden, 1974برای در نظر گرفتن آثار این متغيرها بر
متغيرهای محيطزیستی در مدل الجيت شرطی ،پيشنهاد شده
است که ترکيب متغيرهای محيطزیستی و متغيرهای اقتصادی–
اجتماعی به عنوان یک متغير جدید لحاظ شوند و تأثير این
متغيرها بر تمایل به پرداخت افراد ارزیابی شود .با ترکيب هفت
متغير سن ،جنسيت ،تحصيالت ،متاهل بودن ،فرزنددار بودن،
مخارج خانوار و بومی بودن با پنج متغير محيطزیستی 31 ،متغير
جدید حاصل میشود .جدول ( ،)4نتایج مدل الجيت شرطی را با
لحاظ برخی از این متغيرهای ترکيبی نشان میدهد.
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جدول ( :)4محاسبات رفاه در مدل الجیت شرطی
سطح

گزینه1

گزینه2

تنوع زیستی

6

6

آثار باستانی

% 36
بهتر

6

بهداشت

6

%36
پاکتر

آب

بهار و
تابستان

6

قيمت
محاسبات رفاه

1666
+ 1141

3666
-443

ویژگی

منبع :یافتههای پژوهش

گزینه
3
6
% 36
بهتر
% 36
کثيفتر
بهار،
تابستان و
پایيز
2666
+2146

گزینه4
%36
بهتر
%36
بهتر
%36
پاکتر
6
1666
+1702

گزینه

گزینه

گزینه

گزینه

گزینه

گزینه

5
%36
بدتر
%36
بد تر
%36
پاکتر
بهار،
تابستان
و پایيز
2666
+1677

6

7
%36
بهتر

8
%36
بهتر

9

11
%36
بهتر

%36
بهتر

6

6

6

6

6

%36
پاکتر

بهار و
تابستان

6

6

6

3666
+ 744

1666
+033

% 36
کثيفتر
بهار،
تابستان و
پایيز
3666
- 333

%36
پاکتر

%36
پاکتر

1666
-41

2666
+1113

6

6

(صفر به مفهوم وضعيت کنونی میباشد ،واحد به تومان است)
جدول ( :)5متغیرهای اقتصادی -اجتماعی
ضرایب جدید

انحراف معیار

P>z

فاصله اطمینان []%95

تنوع زیستی و جنگلی

0/542

0/370

0/254

0/010

0/103

آثار باستانی

0/607

0/360

0/050

0/014

2/420

بهداشت

0/676

0/263

0/000

0/357

0/006

جاری بودن آب

0/311

0/334

0/334

0/331

0/070

-0/0000462

0/0000121

0/010

-0/0000076

-0/0000046

عرض از مبدا اول

0/106

0/210

0/027

0/050

0/511

عرض از مبدا دوم

0/235

0/207

0/100

0/075

0/346

تنوع زیستی -سن

0/070

0/024

0/000

0/041

0/000

تنوع زیستی -جنسيت

0/022

0/276

0/000

2/257

0/466

تنوع زیستی -بُعد خانوار

0/306

0/005

0/000

0/230

0/471

تنوع زیستی -مخارج

0/244

0/050

0/023

0/010

0/150

تنوع زیستی -بومی بودن

0/162

0/230

0/050

0/000

0/533

آثار باستانی -سن

0/064

0/024

0/000

0/037

0/001

آثار باستانی -تاهل

0/332

0/274

0/050

0/022

0/674

آثار باستانی -جنسيت

0/662

0/260

0/000

0/331

0/002

آثار باستانی -بُعد خانوار

0/310

0/001

0/000

0/250

0/407

آثار باستانی -بومی بودن

0/133

0/235

0/005

0/032

0/400

متغیرهای مستقل

قيمت
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ادامه جدول ( :)6متغیرهای اقتصادی -اجتماعی
ضرایب جدید

انحراف معیار

P>z

فاصله اطمینان []%95

بهداشت -جنسيت

0/307

0/245

0/000

0/201

0/671

بهداشت -بومی بودن

0/160

0/217

0/042

0/022

0/500

جاری بودن آب -سن

0/016

0/000

0/001

0/000

0/041

جاری بودن آب -تاهل

0/375

0/266

0/014

0/040

0/703

جاری بودن آب -جنسيت

0/406

0/267

0/025

0/070

0/733

جاری بودن آب -تحصيالت

0/210

0/070

0/060

0/020

0/167

متغیرهای مستقل

Prob > chi2 = 0/000

Pseudo R2 = 6/2243

منبع :یافتههای پژوهش

زمانی که کليه متغيرها در مدل لحاظ شدند ،ميزان تمایل به
پرداختها برای متغير تنوع زیستی ،حفظ آثار باستانی و بهداشت
محيط شدیدا افزایش یافت .اما ،تمایل به پرداخت برای جاری
بودن آب در سطح رودخانه کاهش یافت .نتيجه حاصل از لحاظ
متغيرهای اقتصادی -اجتماعی حاکی از اهميت این متغيرها بر
ميزان تمایل به پرداخت برای خدمات اکوسيستمی است ،که به
طورکلی در سياستگذاریها در امر محيطزیست کمتر به آنها
توجه میشود.
بحث و نتیجهگیری
در مطالعات ارزشگذاری بيشتر از مدلهای چند جملهای به
منظور ارزیابی ترجيحات و انتخاب مصرفکنندگان استفاده
میشود .انتخاب مصرفکننده ممکن است از نوع دادههای
ترجيحات آشکار شده ) (RPکه ناشی از تصميمات واقعی هستند
یا ترجيحات بيان شده ) (SPکه ناشی از تصميمات فرضی
هستند ،باشد .رویکرد ترجيحات بيان شده خالی از نقص نيست.
زیرا ،نحوه طراحی پرسشنامه و سؤاالت تمایل به پرداخت شدیدا
بر نتایج حاصله تأثير گذار است .همچنين پاسخ دهنده ممکن
است در مواردی در مورد مقدار تمایل به پرداخت خود اغراق یا
اغماض نماید .زیرا هيچ مانع و معياری در نوع پاسخگویی وجود
ندارد .در رویکرد مدلسازی انتخاب روش آزمون انتخاب با ارایه
سياستهای فرضی برای تغييرات در خدمات حاصل از کاالی
غير بازاری نه تنها امکان مقایسه واقعیتری بين ویژگیهای یک
کاالی غيربازاری را میدهد بلکه امکان مقایسه آنها با یک

وسيله پرداخت و ابزار پولی را نيز نسبت به روشهای دیگر این
رویکرد مانند رتبهبندی انتخاب یا درجهبندی انتخاب ،فراهم
میکند .در خانواده ترجيحات آشکار شده رویکرد آزمون انتخاب
دارای این ویژگی است که میتواند ارزش خدمات مختلف یک
کاالی غيربازاری را به صورت مجزا تعيين کند و نرخ نهایی
جانشينی این ویژگیها را با ویژگیهای بازاری محاسبه نماید .از
مهمترین ویژگیهای مدل آزمون انتخاب این است که هر
مجموعه انتخاب یک مشاهده محسوب میشود ،برخالف سایر
روشها که هر پرسشنامه یک مشاهده محسوب میشود .بر
اساس نتایج آزمون هاسمن در این پژوهش ،از مدل الجيت
شرطی استفاده نمودیم .نتایج آماری اطالعات جمع آوری شده
نشان داد که بيش از  31درصد افراد بدون توجه به موقعيت
خودشان به عنوان استفاده کننده از تفرجگاه زایندهرود ،در انتخاب
گزینهها (سياستهای فرضی) به ارتقا ویژگیهای تفرجگاه پاسخ
مثبت داده بودند .با توجه به نتایج حاصله ،مردم برای تمام
ویژگیهای ذکر شده تفرجگاه زایندهرود ارزش اقتصادی قایل
بودند و برای حفظ و بهبود کيفيت آنها تمایل به پرداختهای
قابل توجهی داشتند .به طوری که ،ميزان تمایل به پرداخت افراد
برای یکبار بازدید  27330ریال برآورد شد .همانگونه که انتظار
میرفت ،بازدیدکنندگان برای ویژگی «جاری بودن آب در سطح
رودخانه» دارای بيشترین تمایل به پرداخت ،یعنی  3767ریال
بودند .به منظور مقایسه ،قيمتهای ضمنی شاخصبندی شدند،
بر اساس شاخص محاسبه شده ،شاخص ویژگی جاری بودن آب
در سطح رودخانه  166و شاخص ویژگی بهداشت محيط و آب
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رودخانه  47و شاخص حفظ تنوع جنگلی و منظر طبيعی  76و
شاخص ویژگی حفظ آثار باستانی  03محاسبه شد .بر اساس
شاخص محاسبه شده از نظر بازدیدکنندگان ،ارزش تنوع جنگلی
زایندهرود  76درصد ارزش ویژگی جاری بودن آب در سطح
رودخانه است .در بيشتر مطالعات ارزشگذاری متغيرهای
اقتصادی -اجتماعی به صورت یک متغير مستقل وارد مدل
میشود .اما ،روش آزمون انتخاب این قابليت را دارد که
متغيرهای اقتصادی -اجتماعی (جدول  )1به صورت ترکيبی با
متغيرهای محيطزیست وارد مدل شود و امکان ارزیابی تاثير
متغيرهایی مانند سن ،جنسيت ،تاهل ،بُعد خانوار ،طبقه درآمدی،
سطح تحصيالت و بومی بودن به صورت ترکيبی با هر یک از
متغيرهای تنوع جنگلی ،حفظ آثار باستانی ،بهداشت و جاری
بودن آب در سطح رودخانه ،وجود داشته باشد .لحاظ متغيرهای
فوق سبب بهبود تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تمام
متغيرها به جز متغير جاری بودن آب در سطح رودخانه شد.
محاسبات مربوط به مازاد رفاه مصرفکنندگان از خدمات
محيطزیست زایندهرود نيز نشان میدهد که سياستگذاران
محيطزیست ،ابزار مناسبی جهت ارزیابی تاثير سياستهای
فرضی مختلف محيطزیست بر رفاه جامعه دارند .زیرا مقامات
تصميمگير در ارتباط با کاالهای محيطزیستی میتوانند ميزان
تغيير رفاه افراد مختلف را با تغيير سطوح ویژگیها در حرکت از
یک سياست فرضی به سياست فرضی دیگر مشاهده نموده و
بهترین سياست را به منظور افزایش رفاه جامعه و همچنين حفظ
و بهبود خدمات محيطزیستی کاالی مورد نظر انتخاب نمایند .در
نهایت ،بر این نکته تاکيد میشود که محاسبه حداکثر تمایل
به پرداخت اولين قدم در استخراج قيمت بازاری کاالهای
محيطزیستی و پیبردن به ارزش حفاظتی آنها میباشد.
یادداشتها

Revealed preference

3.

Protest bid

4.

Ganga

5.

Toro 3

6.

Recro Verde

7.

Market Failure

8.

Externality

9.

10. Stated Preference Approach
11. Revealed Preference Approach
12. Cost Based Approach
13. Choice Experiment
14. Choice Modeling
15. Choice Experiment
16. Multinomial Discrete Choice
17. Conjoint Analysis
18. Lancaster Value Theory
19. Random Utility Theory
20. Multinomial Logit
21. Conditional Logit
22. Mixed Logit
23. Nested Logit
24. Socio – economic characteristics
25. Pseudo R2
26. Mac Fadden's Pseudo R2
27. Implied Prices

 .23به این دليل که تعداد آمار دقيقی از تعداد افراد بازدیدکننده از
تفرجگاه زایندهرود در دسترس نيست از محاسبه تقریبی ارزش
خودداری نمودیم.
29. Compensating Surplus

Foot Print

1.

Stated preference

2.

30. Economic Surplus

فهرست منابع
ساری ،ع .و اسکویی ،ن .1337 .ارزشگذاری اقتصادی -تفرجگاهی پارک جنگلی عون بن علی تبریز ،علوم و تکنولوژی محيطزیست،
دوره دهم ،شماره چهارم.
شرزهای ،غ .و جاویدی ،ن .1336 .درونی سازی هزینه های جانبی در توليد برق به روش آزمون انتخاب ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.
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