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البرز در استان  های زیست محیطی احداث سدآسیبارزیابی 

 از روش آزمون انتخاب استفادهبا مازندران 

 1حامد رفیعی و محمدرضا نظری ،ایرج صالح ،نازیال محتشمی
 52/99/9111تاریخ پذیرش:                                                                               91/80/9111تاریخ دریافت: 

 چکیده
معکوس بر  هایگذاریاقتصادی فراوان، با اثر منافعرغم دارا بودن بهاحداث سدهای بزرگ همانند سد البرز 

محیطی سد های زیستآسیبارزیابی  پژوهش،هدف این  های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است.اکوسیستم
حرکت به سوی توسعه  دادن و جهت آن منفی پیامدهایکاهش  ،از این پروژه بزرگ سودمندمندی بهرهالبرز به منظور 

های آسیبکردن ارزش پولی هزینه اجتماعی و با کمّی  –در چارچوب یک تحلیل منفعت بررسی،. در این است پایدار
آزمون انتخاب و ارزشگذاری محیطی سد البرز با استفاده از روش های زیستآسیبارزش محیطی، ضمن تعیین زیست

های ارزیابی ، شاخصSHAZAM.10افزار با استفاده از نرم  (MNL)سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانهمدل
با ها و اطالعات مورد نیاز داده د.شهای زیست محیطی، محاسبه اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه

دست آمده و هور بلفدهستان از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای  1931در سال  پرسشنامه 100طراحی و تکمیل 
های افزایش حفاظت از گونهگیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به نمونه

ریال در سال به ازای هر خانوار( تعلق دارد. رسیدن به حد  9/101به سطح مطلوب ) کنونیگیاهی از شرایط بحرانی 
ریال در سال به ازای هر خانوار( در  616/0و  6/39با  برابر های جانوری و جنگل )به ترتیبمطلوب حفاظت از گونه

هزینه طرح نشان داد که احتساب  در نهایت نتایج نسبت منفعت بههای بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. ردیف
 پذیری آن کاسته است.محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیهزیست آسیبهای هزینه

  JEL: Q51, Q53, Q54, Q56بندی طبقه

 .هزینه اجتماعی، سد البرز -انتخاب، لوجیت چندگانه، تحلیل منفعت آزمونمحیطی، : اثرات زیستکلیدی هایهواژ
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 مقدمه

ای مهندسی و با عنوان شیوهه سدسازی ب ،کشورهایی مانند ایران موجب شده استاقلیم خشک 

برداری زراعی و جدید، برای تنظیم و به هنگام سازی جریان آب، بهرههای وریااستفاده از فن

ای دیرین و پیشینهدر کشور ما دارای سدسازی  مورد توجه قرار گیرد. کاربردها دیگرو آشامیدن 

که  ایشیوه کشور باشد. آبی درتنها راه حل بحران کمرسد به نظر می این دوران،در  و تاریخی است

. (1111، تیوتی و نیاوچان) شده است رهایافته کشورهای توسعه ویژهبه کشورها،ی از در بسیار

مبتنی بر منافع  تنهاآبی در کشور های برقتوجیه اقتصادی احداث سد و نیروگاه هایبررسیتاکنون 

شهری و کشاورزی، تولید  کاربردهایهای مستقیم از جمله منافع ناشی از عرضه آب برای و هزینه

در عمل بدون توجه به ای بوده و های سرمایههای فصلی و هزینهناشی از کنترل سیالب منافعبرق و 

عموم ساخت سدهای  طوربه محیطی صورت گرفته است. این در حالی است کهزیست هایمالحظه

ها، های طبیعی و اجتماعی از جمله تخریب جنگلمعکوس بر اکوسیستم هایگذاریبزرگ با اثر

تاریخی و های گیاهی و جانوری و در برخی موارد به زیر آب رفتن و یا تهدید آثار نابودی گونه

های پروژهاجرای و  که در طراحی نچهآبنابراین (. 1931،دیوساالراست )بوده میراث فرهنگی همراه 

کردن همه ابعاد  این است که لحاظ، مورد توجه قرار گیردبایستی سد در یک منطقه احداث مانند 

اکولوژیکی( به یک اندازه با اهمیت است. بنابراین برای و  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ) یک توسعه

صرفه اقتصادی  سدهای بزرگاحداث ست ا اگرچه ممکن، آبیکم انندیا محدودیت م چالشحل یک 

اجتماعی و  هاینادیده گرفتن آسیبنباید این موضوع را به عنوان پوششی برای اما د نهم داشته باش

نقاط کشور اگرچه ممکن است از یک منظر به  بیشتر فرهنگی و اکولوژیکی قرار داد. احداث سد در

ای دیگر احداث سد البرز نمونه .نیستسازگار صرفه باشد ولی با رویکرد توسعه پایدار و همه جانبه 

  .(1931،امیر احمدی) محیطی و گردشگری استدر بخش زیست ویژهبهاز یک توسعه ناپایدار 

 صورت هااکولوژیست و اقتصاددانان دیدگاه از که محیطی هایمنظا و طبیعی منابع اریذارزشگ

 انسان، توسط اکولوژیکی و محیطیزیست منافع درک و شناخت مانند یهایهدف دارای گیرد،می

 میان ارتباط آوردن فراهم ریزان،برنامه و گیرندگان تصمیم به کشور محیطی زیست مسائل ارائه

 ناخالص تولید مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح طبیعی، درآمدهای و اقتصادی هایسیاست

 (.1111)هامیت و همکاران، باشدمی منابع این از رویهبی برداریبهره و تخریب از جلوگیری و داخلی
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 نقش شوند،می ایجاد محیطیزیست منابع خدمات پولی ارزش برآورد برای که هاییتالش

 یکی .(1111فاربر، و هاوارس) کنندمی ایفا طبیعی هایمنظا و انسان تلفیقی مدیریت در ایچندگانه

 آزمون. ستا 1انتخاب آزمون روش محیطی،زیست منابع ارزشگذاری برای هاروش ترینمناسب از

 برای کنندگانمصرف ترجیحات تعیین منظور به و بازاریابی و اقتصاد علم در اساسدر  انتخاب

 مانند هازمینه دیگر به روش این کاربرد امروزه. است یافته توسعه ویژگی، چندین دارای کاالهای

 هایارزشگذاری برای رایج ابزاری به شدن تبدیل حال در و یافته گسترش زیستمحیط مدیریت

 در انتخاب آزمون زیست،محیط اقتصاد هایارزیابی در(. 1111 بالمی، و بنت) است محیطیزیست

 هوا کیفیت و دریاها آبی، منابع انرژی، ها،تاالب ها،جنگل زمینه در را کاربردهایی اخیر هایسال

  .شودمی اشاره آنها از برخی به که است داشته

 پیمایش طریق از شده گردآوری زمانی مقطع هایداده از استفاده با( ا1931) قربانی و زارع فیروز

 هایاثرگذاری متداخل، الجیت الگوی و انتخاب الگوسازی رهیافت کارگیریبه و مشهد در میدانی

 بیانگر ارزیابی، این نتایج. دادند قرار بررسی مورد را هوا آلودگی در تغییر مختلف هایسیاست رفاهی

 لیو و والمو .است شهروندان دیدگاه از هوا آلودگی و سالمتی اثرات ویژگی باالی بسیار اهمیت

 خانوارهای دیدگاه از را تهدید و انقراض خطر معرض در دریایی هایگونه بهبود ارزش( 1111)

 احیای برای افراد متفاوت ترجیحات دهندهنشان نتایج. کردند بررسی ملی سطح در آمریکایی

 و گونه نوع به وابسته پرداخت، به تمایل میزان در تفاوت وجود. باشدمی فوک و ماهی هایگونه

 نشت مدیریتی یاهاقدام به بررسی خود، در( 1111) ویرتز و لیو. شد داده تشخیص آن بهبود سطح

 سواحل کیفیت شامل محیطی زیست صفات که دریافتند و پرداخته آلمان شمال دریای در نفت

 دریا از نفت آوریگرد نسبت و( پرنده هر ازای به یورو 1103/1) پرندگان ،(کیلومتر در یورو7/1)

 91/1) دریا آب کیفیت ویژگی به نسبت خانوارها مطلوبیت بر بیشتری تاًثیر( تن هر در یورو 11/1)

 فرآیند سازیآسان منظور به( 1111) همکاران و وستربرگ. دارند( مربع کیلومتر در یورو

 آزمون روش از فرانسه جنوب در باکس دس ماریس تاالب مدیریت در سیاستگذاران گیریتصمیم

 هاپرداخت به تمایل محاسبه و تصادفی پارامترهای الجیت مدلبرآورد  نتایج. کردند استفاده انتخاب

 گیاهی پوشش حشرات، بیولوژیکی کنترل موردنظر، تاالب سوم یک احیای که دهدمی نشان
                                                           
1 Choice Experiment (CE) 
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توسط  که بررسیدر  .دارند بیشتری اهمیت زیستی تنوع باالی سطح و تفریحی تسهیالت متراکم،

انه خبرای برآورد ارزش اقتصادی بهبود سه مولفه اکولوژیکی در دو رود (1112)هانلی و همکاران 

 لوجیت و ایچندجمله لوجیتاز الگوی  ،ویر در انگلیس و کلید در اسکاتلند مرکزی صورت گرفت

 سه این از یک هر متفاوت هایارزش گویای بررسی این نتایج. شد استفاده تصادفی پارامترهای با

 باالترین رودخانه اکولوژی رودخانه، دو هر برای که ایگونهبه بوده، دهندگان پاسخ ذهن در ویژگی

 انعکاس منظور به( 1119) همکاران و کارلسون. استشته دا را ارزش ترینپایین آن زیبایی و ارزش

 استفاده انتخاب آزمون روش از سوئد جنوب در تاالب یک توسعه چگونگی در مردم ترجیحات

 نشان 1تصادفی پارامترهای الجیت و 1شرطی الجیت هایمدل برآورد از آمده دست به نتایج. کردند

 و افراد مطلوبیت در را مثبت ریثتأ بیشترین راهپیمایی مناسب امکانات و زیستی تنوع که دهدمی

 به منجر تاالب در میگو شاه وجود و ساحلی دیواره احداث که حالی در دارد، نآنا پرداخت به تمایل

 . شد خواهد افراد رفاه کاهش

سد البرز در ناحیه پاشای کالی لفور واقع در استان مازندران در جنوب شهر بابل قرار دارد. این سد 

هکتار روی اراضی کشاورزی  011 گسترهبا مخزنی به  واست ای با هسته رسی از نوع سنگریزه

مناطق پایین دست  آشامیدنیمرتعی و جنگلی ساخته شده است. هدف اصلی احداث سد تأمین آب 

این سد  محدوده باالدست. هزار هکتار اراضی مابین کوهستان البرز و دریای خزر است 25و آبیاری 

ها جنگل گی است که اینیافتگوناگونی از دست نخوردگی و تخریب هایهجبا در هاییشامل جنگل

اراضی پایین  .هستندای تنوع قابل مالحظه دارایهای کمیاب واسطه دارا بودن برخی از گونههب

که های کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی اختصاص دارد در حالیدست در اغلب موارد به فعالیت

 )اغلب احیا شده( جنگل، های آنکه بر روی دامنه است ایتپه اکوسیستم شامل دستاراضی میان

گیرد و نواحی دشتی نیز شامل های کشاورزی صورت میفعالیت کمتر، هایوجود دارد و در شیب

های مرکبات باغ ،ها پرورش ماهیبنداندلیل وجود آبهبنیز  در اراضی پایین دست هاست.بندانآب

. قابل مشاهده استنیز در این محدوده جود دارد.گستره متنوعی از حیات وحش نیز و شالیزارهاو 

زیست سازمان محیطهستند )ها در این مناطق دارای تنوع زیادی بندانپرندگان به علت وجود آب

                                                           
1 Conditional Logit 
2 Random Parameters 
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که با را شهرهایی  ب آشامیدنیبخش مهمی از کمبود آاگرچه احداث سد البرز  (.استان مازندران

کننده آب زراعی تأمین یا و هدل کرح (شهر و جویباربابل ـ قائم )مانند اندبوده روروبهآبی کم چالش

اما پیامدهای بوده است،  هزار هکتار اراضی حد فاصل رودهای بابل، تاالر، و سیاهرود 25نزدیک به 

 سازمان محیط) آن را نادیده گرفت بتوانسد موضوعی نیست که این برداری سوء احداث و بهره

 طور خالصه اشاره می شود:هبه چند مورد از موارد مرتبط به این موضوع ب (. در زیرزیست مازندران

متعلق به دوران  ،نداهای هیرکانی معروفها به جنگلهای اطراف سد: این جنگلنابودی جنگل -1

 211نزدیک به در اثر احداث سد البرز . ندهست و دارای قدمت چند میلیون ساله شناسیسوم زمین

های مختلف ها، نابودی گونهها تخریب شدند که این خود باعث گسترش بیابانهکتار از این جنگل

 .شودهای مختلف جانوری میهای گونهتخریب زیستگاهو  گیاهی

احداث  نتیجهآالی خالدار در گونه کمیاب آن ماهی قزل ویژهبهها های مختلف ماهیـ نابودی گونه1

برداری احداث سد، رهاسازی مواد آالینده و پسماندهای ها در اثر خاکب بستر رودخانهسد و تخری

صید غیر اصولی و گسترده انواع ماهی در فصل تخمگذاری  و در رودخانه هاهای ماشینسوخت

چنین وضعیتی متأسفانه در  .ها شده استهای مختلف ماهیتوسط گردشگران باعث انقراض گونه

طور بهکال و میرارکال سد ) دهانه رودهای ورودی بر سد( در مناطقی مانند گالش مناطق باال دست

 .مشهود است کامل

به  یتوجهبی. که احداث سد زمینه جدید گردشگری را در منطقه فراهم آورده استییـ از آنجا9

باعث  ایزمینهریزی در چنین ظرفیت منطقه در پذیرش گردشگر و نبود مدیریت و برنامه

 شده است. تأثیرپذیری نامطلوب محیط زیست از افزایش جمعیت انسانی در منطقه 

 ـ کاهش سطح ایستابی آب های زیر زمینی مناطق پایین دست سد5

دیدن  آسیبهای کمیاب در این رودخانه و ـ کاهش دبی آب رودخانه بابل باعث تلف شدن ماهی2

 .، شده استآب رودخانه بستگی دارد به هاآن های گیاهی و جانوری که حیاتگونه

ی هاافزایش مواد آالینده در اثر رهاکردن فاضالبو  با توجه به کاهش آب رودخانه بابل -0

های خانگی و افزایش غلظت سموم کشاورزی با کاهش حجم های صنعتی، کشاورزی، فاضالببخش

شود و می چالشابلسر( دچار احداث سد، پدیده گردشگری در دهانه رودخانه بابل )ب نتیجهآب در 

خان نیز حسنرودخانه بابل در نزدیکی پل محمد رسد ساخت پارک ساحلی در کناربه نظر می
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زیست سازمان محیط) توان موقعیت مناسبی را برای گذران اوقات فراغت مردم فراهم آوردنمی

 (.استان مازندران

رغم دارا بودن به همانند سد البرز بزرگاحداث سدهای توان گفت می با توجه به مطالب گفته شده

بسیار زیادی های طبیعی و اجتماعی معکوس بر اکوسیستم هایگذاریمنافع اقتصادی فراوان، با اثر

طورجامع و هب گونه سدهاایناحداث محیطی زیست هایگذاریارزیابی اثرهمراه است. لذا بایستی 

امروزه تصویب نهایی یک طرح منوط به  است یادآوریالزم به و بررسی قرار گیرد. مل مورد توجه کا

های . بنابراین در ادامه به معرفی روشاستمحیطی آن طرح مثبت بودن نتایج ارزیابی زیست

محیطی احداث سد البرز را با استفاده زیست هایگذاریمحیطی پرداخته و سپس اثرارزیابی زیست

کاهش  برایراهکارهایی  نهایت . دریردگاز الگوهای اقتصادسنجی مورد بررسی قرار می

 . شودمحیطی احداث این سد ارائه میمنفی زیست هایاثرگذاری

 روش تحقیق
های عمومی اهمیت پیدا ها و منافع پروژهبازاری در زمان تعیین هزینه کاالهای غیر رزشگذاریا

شوند، ارزش بازار معامله نمیجا که کاالهای غیربازاری در از آن. (1111)هنشر و همکاران،کنند می

تواند به طور مستقیم از طریق بازار کسب شود. از سویی برای اقتصادی آن کاالها به طور حتم نمی

 هایفایده بایستی تغییر در کمیت و کیفیت کاالهای غیربازاری با عبارت -استفاده از تحلیل هزینه

ها آن برآوردارزش پولی هستند، برای  بدوند، ها و فوایکه برخی هزینهبه دلیل آنپولی بیان شود. 

 .(1931ای و جاویدی، )شرزه های ارزشگذاری اقتصادی استفاده شودروشالزم است از 

کاالهای غیربازاری به دو شاخه توسعه پیدا کرده است: روش ترجیحات آشکار  تحقیقات ارزشگذاری

ارزشگذاری یک کاالی غیربازاری  شده و روش ترجیحات بیان شده. روش ترجیحات آشکار شده به

ترین روش ترجیحات آشکار شده، گردد. معروفرفتار واقعی در یک بازار مرتبط، برمی بررسیبا 

ت دیدگاه ترجیحا برتریطور کلی است. به1سفر و روش هزینه1نیکگذاری هدوروش قیمت

. نیز دارد هاییعیب اماگیرد، های واقعی افراد شکل میآشکارشده این است که بر مبنای انتخاب

                                                           
1 Hedonic price method 
2 Travel cost method 
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در نتیجه،  .یک کاالی غیربازاری توجه دارد پیشینو  کنونیگذاری بر سطوح طور مثال این ارزشبه

های ها قابل اندازه گیری نیست. ارزشی این روشمحاسبه ارزش غیرمصرفی یک کاال به وسیله

اثی و ارزش نوع دوستانه. به ند از ارزش موجودی، ارزش میراغیرمصرفی یک کاالی غیربازاری عبارت

شده ی اخیر محققان به شاخه دیگر ارزشگذاری که روش ترجیحات بیانهمین دلیل در دو دهه

محیطی ، ارزش کاالهای زیستهشدگذاری ترجیحات بیانروش ارزشاند. آوردهشود، روینامیده می

کند. این روش شامل ، ارزیابی میشده افراد در یک مجموعه فرضیرا به وسیله استفاده از رفتار بیان

از  هاپژوهشاست. در بیشتر  آزمون انتخابو روش 1ارزشگذاری مشروط مانندهای مختلفی دیدگاه

روش ارزشگذاری مشروط استفاده شده است. پس از گسترش روش ارزشگذاری مشروط، روش 

 .(1931جاویدی، ای و )شرزه محیطی مطرح شدهای زیستآسیبآزمون انتخاب در ارزیابی 

های در طراحی آزمون، ویژگی روش ارزشگذاری مشروط است، زیرا متفاوت باآزمون انتخاب 

انتخاب انجام  بارهاها کنند که نیاز دارد پاسخگویان، بین مجموعه ویژگیمحیطی تغییر میزیست

اصلی این  محیطی هستند. هدفهای انتخاب، ابزاری متداول برای ارزشگذاری زیستدهند. آزمون

هاست که درآن کید بر اهمیت نسبی ویژگیأکنندگان با تروش برآورد ساختار ترجیحات مصرف

که  استدر جهتی وی ای که انتخاب گونهبه ،منطقی استفردی دهنده شود هر پاسخفرض می

ینه ان درک از بهحداکثر کند، اما به دلیل نقص های ویهزینهرا با توجه به محدودیت آن مطلوبیت 

های مرتبط را به طور دقیق تواند همه متغیرگر نمیچنین به این دلیل که تحلیلکردن و هم

شود که هر گیری کند، خطاهای بسیاری در این حداکثرکردن وجود دارد، بنابراین فرض میاندازه

های در آزمون انتخاب، مجموعه برنامهبه عبارت دیگر پاسخگو یک تابع مطلوبیت تصادفی دارد. 

های مختلفی که در یک شود که از بین گزینهمی درخواستشود و از آنها فرضی به افراد ارائه می

گزینه به وسیله تعدادی ویژگی  ترین گزینه را انتخاب کنند. هرمجموعه انتخاب قرار دارند، مطلوب

اهمیت  شود.ها در آن گنجانده مییا مشخصه تعریف شده و ارزش پولی به عنوان یکی از ویژگی

که افراد  این هنگامیها تفاوت چندانی ندارد، بنابرویژگی دیگرویژگی پول در یک گزینه، با 

های ها در گزینهدهند، به طور ضمنی بین سطوح مختلف ویژگیهای خود را انجام میانتخاب

 ارزش یک کاالی گیرد. این روش،ای صورت میشده در یک مجموعه انتخاب، مقایسهمختلف ارائه 
                                                           
1 Contingent valuation method 
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کند، های مرتبطی که آن کاال را توصیف میارزیابی ترجیحات افراد برای ویژگی مشخص را به وسیله

تواند برای تعیین طرح آید که میآورد و در ضمن آن حجم زیادی اطالعات به وجود میدست میبه

توجه به روش علت افزایش . (1330)بوکسال و همکاران، یک کاال مورد استفاده قرار گیرد  بهینه از

انست. از گذاری مشروط دهای بالقوه در روش ارزشرخی تورشتوان کاهش بآزمون انتخاب را می

آید و امکان آزمون گذاری مشروط حجم اطالعات بیشتری به دست میسویی در مقایسه با ارزش

  .(1931و پیش بهار،  حیاتی) سازگاری درونی نیز وجود دارد

انتخاب، تعیین صفات و سطوح مرتبط با آنها برای کاالی موردنظر  گام در طراحی آزمون نخستین

های هدف و ادبیات موجود، مصاحبه با گروه ، صفات مورد نیاز از طریق مطالعهاست. در این رابطه

های آسیبدر مورد مشاوره با کارشناسان سازمان محیط زیست استان مازندران تعیین شد. 

-9و  1های گیاهیگونه-1 1جنگل-1 در معرض تهدید هایتوان ویژگیمحیطی سد میزیست

به  "قیمت"د و سپس از ویژگی کررا با سطوح مختلف از حفاظت آنها تعریف  9های جانوریگونه

تواند بین تخاب، پاسخگو میدر هر گزینه از مجموعه ان .کرد استفاده 5ابزار پرداختعنوان 

صورت دازد دست به انتخاب بزند. در این بپر خواهدمیمحیطی و سطح قیمتی که های زیستویژگی

توان به برآوردهای تمایل به پرداخت برای تغییر در سطح هر یک از از برآورد مطلوبیت نهایی می

  های کاالهای زیست محیطی دست یافت.ویژگی

یطی در محمحیطی سد البرز، ابتدا سه ویژگی زیستهای زیستآسیببرای ارزیابی  این پژوهش،در 

 گاهآن ده استشدر سطوح مختلف به شرح جدول زیر تعیین  "قیمت"معرض تهدید و یک ویژگی 

ده تا پاسخگو بتواند ترجیحات خود را برای شها و سطوح تشکیل های انتخابی از این ویژگیمجموعه

ند. دامنه کمتی که حاضر به پرداخت آن است، ابراز یبا ق رابردر بها حفاظت هر یک از سطوح ویژگی

طور هب 0انتها باز هایپرسشبا  2تعدادی پرسشنامه پیش آزمایشی بربناو سطوح ویژگی قیمت 

 عیین شد. در این پرسشنامه ابتدات ور(فل)دهستان  ورد بررسیخانوار محدوده م 111 تصادفی از
                                                           
1 Forest 
2 Flora 
3 Fauna 
4 Vehichle paymen 
5 Pre-test questionary 
6 Open- ended 
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سازی پاسخگو محیطی آن به منظور آگاهزیست هایمختصری در مورد سد البرز و اثرگذاری توضیح

پرداخت چه مبلغی بابت کاهش  شما ماهانه حاضر به"مطرح شد که  پرسشد و سپس این شارائه 

   "محیطی سد البرز هستید؟زیست هایاثرگذاری

دامنه قیمتی که خانوارها ماهانه حاضر به پرداخت  ،ها نشان دادهای این پرسشنامهنتایج تحلیل داده

ریال در نوسان است.  11.111تا  1محیطی سد البرز هستند از یستز هایگذاریآن برای کاهش اثر

ریال در نظر گرفته شده  11.111و  7.111، 2.111، 1.111لذا برای ویژگی قیمت، چهار سطح 

بیشترین فراوانی از قیمت که دارای  پایه مبالغیاست سطوح ویژگی قیمت بر  یادآوریالزم به است. 

محیطی سد البرز هستند، زیست هایگذاریخانوارها برای کاهش اثردر بین تمایل به پرداخت 

 پژوهشاز  دست آمدهبهبا سطوح ویژگی قیمت همچنین این سطوح تعیینی تعیین شده است. 

ده از روش محیطی سد البرز با استفاارزیابی زیست"عنوان  با زیست استان مازندرانسازمان محیط

های حفاظت شده با نظر کارشناسان در میزان هکتار جنگل. دارد همخوانی "ارزشگذاری مشروط

بسیار  گسترهدهنده و بحرانی تقسیم بندی شد. سطح عالی نشان میانگینسه حالت عالی، خوب، 

های حفاظت . در سطح بحرانی نیز میزان هکتار جنگلاستهای حفاظت شده مطلوبی از جنگل

های گیاهی و جانوری حفاظت تعداد فضاهای گونهبندی . سطحاستشده در حد ناکافی و بحرانی 

های مدیریت مدت( موجود در برنامهساله )کوتاه 2)بلندمدت( و  ساله12 هایهدف پایه شده نیز بر

سطوح هر یک سه با توجه به مطالب بیان شده، زیست استان مازندران صورت گرفت. جامع محیط

سطح اول هر ویژگی میزان حفاظت شده آن ده که شتعیین  پایهمحیطی بر این ویژگی زیست

ه سطح دیگر با فرض بهبود در سطح هر ویژگی در نظر گرفته سویژگی در شرایط وجود سد است. 

دهنده بهترین وضعیت آن ویژگی در مقایسه با که سطح چهارم هر ویژگی نشانطوریشده است، به

به آنها را در آزمون انتخاب این ها و سطوح مربوط ( ویژگی1سطح اول هر ویژگی است. جدول )

 دهد.برای سد البرز نشان می پژوهش

ایی را که هعاملهای انتخابی است که بتواند نیازمند طراحی مجموعه ،روش تجربه مبتنی بر انتخاب

رو ههای انتخابی روبپاسخگو با مجموعه گذارند، آشکار سازد. در این روش نوعاًثیر میبر انتخاب تاً

هر مجموعه  پژوهش،کند. در این در هر مجموعه دو گزینه یا بیشتر را با هم مقایسه میاست که 

دهنده نشان ( AOption)انتخاب شامل سه گزینه اصلی در نظر گرفته شده است که یک گزینه 
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های انتخاب مشترک و ثابت است و دو گزینه وضعیت موجود )شرایط سد( است و در همه مجموعه

 5ویژگی و  5دهنده سناریوهای بهبود هستند. براین اساس، از آنجا که ( نشانCOptionوBدیگر )

های ای و لذا تعداد مجموعهسطح برای هر ویژگی در نظر گرفته شده است تعداد ترکیبات دو گزینه

44انتخاب ممکن  44 ن تعداد انتخاب پاسخگو از بین ای نبودن که با توجه به عملی باشدحالت می

مجموعه انتخاب  92یک زیرمجموعه از این ترکیبات که شامل  زیاد از ترکیبات، در این بررسی،

ده است. در شتعیین  SPSSافزار با نرم "1طرح اثرات اصلی متعامد" روشباشد با استفاده از می

ده و برای هر گروه پرسشنامه شتایی تقسیم  2بلوک  7طور تصادفی به هها بنهایت این مجموعه

ند. لذا هر پاسخگو با هست های انتخاب با همدیگر متفاوتای طراحی شده است که در مجموعهویژه

 A بوده که از وی خواسته شده در هر مجموعه، از بین سه گزینه روهروبمجموعه انتخاب  2

 B دهد( و دو گزینهشرایط موجود سد را نشان می هر ویژگی بوده و ای که شامل سطوح اول)گزینه

 شوند( یک گزینه را انتخاب نماید.ویژگی تعریف می 5هایی که با سطوح مختلفی از )گزینه C  و

 های زیست محیطی و سطوح آن در آزمون تجربه مبتنی بر انتخاب موردی سد البرزویژگی (1)جدول 

 ویژگی ها تفسیرضرایب سطوح میزان هر سطح

0111 *Level1
   

11111 Level 2 جنگل های حفاطت شدههر هکتار از جنگل 

19111 Level 3   

10111 Level 4   

121 *Level1
   

171 Level 2 های جانوریگونه های جانوری حفاظت شدهتعداد فضاهای گونه 

111 Level 3   

152 Level 4   

12 *Level1
   

11 Level 2 های گیاهیگونه های گیاهی حفاظت شدهتعداد فضاهای گونه 

12 Level 3   

91 Level 4   

1111 Level 1   

2111 Level 2 قیمت مازادها به صورت ماهانه به علت تغییر در نرخ استفاده از آب 

7111 Level 3 یابدتوسط خانوارها، افزایش می  

11111 Level 4   

 سطح موجود هر ویژگی در شرایط احداث سد دهندهنشان *

                                                           
1 Orthogonal main effect design 
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 13 دهستان لفور ازدهند. شکیل میت فورلدهستان جامعه آماری در این تحقیق را، خانوارهای 

نفتچال، بورخانی، اند از ترین روستاهای آن عبارتاست که مهم آبادی و روستا تشکیل شده

کال، ، پاشاکال، میرارکال، اسبوکال، چاشتخوران واماممرزیدره دهکالن، لفورک، گشنیان، شاهکال،

کال، غوزک رودبار، کالیکال، سی، شارقلت، عالمکال، رنگو، سنگچاکسرا، حجیکال، درزیکال، رئیس

جمعیت  1902آخرین سرشماری عمومی کشور در سال  بنابردره. ، لودشت و مرزیکالگالش کفاک،

 .باشدار میهزار هکتن حدود هشتآآن با احتساب مناطق جنگلی  گسترهنفر و  5010این منطقه 

 111گیری به روش تصادفی صورت گرفته است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونهنمونه

مصاحبه  با 1931ها در سال آوری داده با طراحی و تکمیل پرسشنامهگردخانوار تعیین شد. 

خانوارها برای برای برآورد میل نهایی به پرداخت شده است. انجام حضوری با خانوارهای این مناطق 

محیطی این زیست آسیبمحیطی در معرض تهدید سد البرز و تعیین های زیستهر یک از ویژگی

برآورد  SHAZAM افزارنویسی در نرمبا استفاده از برنامه MNLچندگانه  لوجیتسد، دو الگوی 

  .ده استش

با یک مدل  همخوان CEساختار روش  الف( مدل مطلوبیت تصادفی:؛ مدلسازی اقتصاد سنجی

ای را که موجود گزینه شود که افراد از یک مجموعه انتخابمطلوبیت تصادفی بوده و فرض می

توان تابع مطلوبیت غیرمستقیم ند. در این چارچوب میکها را حداکثر کند، انتخاب میمطلوبیت آن

، فادنصورت تابع زیرنوشت )مکهرا بiCدر مجموعه انتخاب امjام از انتخاب گزینهiدهندهپاسخ

1305) 

(1) Uij = Vij(Zij , Si) +  eij 

خود نیز Vijمولفه تصادفی غیرقابل مشاهده است.  eijمولفه معین قابل مشاهده و  Vijکه در آن 

های شخص ژگیوی( و Zijهای موجود در مجموعه انتخاب )های گزینهاز ویژگی تابعی خطی

در مجموعه  j≠kام را زمانی که به ازای همه j گزینه امi باشد. پاسخ دهندهمی (Siکننده )انتخاب

Ci ،Uijانتخاب  > Uik باشد، انتخاب خواهد کرد. بر این اساس احتمال انتخاب گزینه j ام توسط

 ست از:ا عبارتام iپاسخ دهنده 

(1) pri (j Ci) = pr(Vij +  eij  > Vik + eik) = pr(Vij −  Vik  > eik − eij) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
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در  Ci ام را از مجموعه انتخابj  ام گزینه iکند که فرد عبارت دیگر، مطلوبیت تصادفی بیان میبه

بزرگتر از هر انتخاب دیگری در این مجموعه  j کرد که مطلوبیت غیرمستقیم صورتی انتخاب خواهد

شرطی به شرح زیر خواهد  لوجیتام بر اساس الگوی  j صورت احتمال انتخاب گزینهباشد. در این

 بود:

(9)   pri (j Ci) = exp(μ Vij)/ ∑ exp(μ Vik)

k∈ Ci

 

با واریانس جمله خطا مرتبط است )هنشر و گرین،  طور معکوسهپارامتر مقیاس بوده و بμ  که

1119) 

 (MWTP) به پرداخت خانوارهابه منظور محاسبه تمایل نهایی  :ب( تصریح الگوی اقتصادسنجی

برآورد  MNLالگوی لوجیت چندگانه  محیطی ناشی از سد البرز، دوزیست آسیبکاهش  برابردر 

، تنها تابعی خطی از Vijده است. در یک الگو، جزء معین قابل مشاهده تابع مطلوبیت غیرمستقیم، ش

عبارت دیگر به (. 1305 ،فادن)هاسمن و مک ی قیمت است محیطی و ویژگهای زیستبردار ویژگی

 است.در این الگو تنها اثر مشخصات انتخاب شونده بر انتخاب مد نظر بوده 

(5) Z = (Z1, Z2Z3, Z4) = (forest, fauna, flora, price) 
Vij = β1. Z1,ij + β2. Z2,ij + β3. Z3,ij + β4. Z4,ij 

𝛽1  تا𝛽4 مطلوبیت افراد را تحت محیطی و قیمت بوده که های زیستپارامترهای هر یک از ویژگی

 ویژگی( تمایل نهایی به پرداخت برای هر 5دهند. با گرفتن دیفرانسیل کلی از رابطه )تاثیر قرار می

دهنده ارزش نهایی )قیمت( یک واحد افزایش در آن ویژگی است. به عبارت د که نشانشوبرآورد می

مت ضمنی آن است از تقسیم ضریب محیطی که بیانگر قیدیگر، ارزش تغییر نهایی هر ویژگی زیست

  .(1119)هنشر و گرین، آید دست میههر ویژگی بر ضریب ویژگی قیمت ب

(2) MWTPforest =  
dZ4

dZ1
=

−β1

β4
   

(0)   MWTPfauna =  
dZ4

dZ2
=

−β2

β4
 

(7)   MWTPflora =  
dZ4

dZ3
=

−β3

β4
 

  



 153...های زیست محیطی احداث سدارزیابی آسیب

درآمد است و هر یک از ایی ( در واقع همان مطلوبیت نه𝛽4( ضریب متغیر قیمت )5در معادله )

های ، نرخ نهایی جانشینی بین تغییر در درآمد افراد و تغییر در هر یک از ویژگی7تا  2 هایمعادله

شونده، های انتخابعالوه بر ویژگیMNL  دهند. در الگوی دومزیست محیطی مورد نظر را نشان می

اند تا عالوه بر دهششونده وارد الگو های انتخابکننده با ویژگیهای انتخابروابط متقابل ویژگی

 -متغیرهای اقتصادی تخاب شونده بر احتمال انتخاب، تأثیرمشخصات ان هایگذاریتعیین میزان اثر

های رداخت برای بهبود ویژگیبه پ ناجتماعی افراد بر انتخاب و در نهایت بر تمایل نهایی آنا

تبدیل  0( به معادله 5 )رابطه MNLمحیطی مشخص گردد. در این صورت الگوی سادهزیست

 .(1119)هنشر و گرین،  دشومی

(0) 
Vij = β1. Z1,ij + β2. Z2,ij + β3. Z3,ij + β4. Z4,ij + ∑ 𝛾𝑖Z1,ij. 𝑠𝑖

𝑘

6

𝐾=1

+ ∑ 𝛿𝑖Z2,ij. 𝑠𝑖
𝑘

6

𝐾=1

+ ∑ 𝜔𝑖Z3,ij. 𝑠𝑖
𝑘

6

𝐾=1

+  ∑ 𝜏𝑖Z4,ij. 𝑠𝑖
𝑘

6

𝐾=1

 

S  ،sبردار که = (s1, s2, s3, s4, s5) = (visit, sex, age, education, income)  برداری از

باشد. تمایل نهایی به پرداخت برای هر یک از اجتماعی افراد پاسخ دهنده می -های اقتصادیویژگی

)هنشر و گرین،  آیددست میهب 3 هایابطهبه شرح ر 0معادله  پایههای زیست محیطی بر ویژگی

1119). 

(3) 

MWTPforest =  
dZ4

dZ1
= −(β1 + γ1. S1 + ⋯ + γ6. S6)/(β5 + τ1. S1 + ⋯ + τ6. S6) 

MWTPFauna =  
dZ4

dZ2
= −(β2 + δ1. S1 + ⋯ + δ6. S6)/(β5 + τ1. S1 + ⋯ + τ6. S6) 

MWTPFlora =  
dZ4

dZ3
= −(β3 + ω1. S1 + ⋯ + ω6. S6)/(β5 + τ1. S1 + ⋯ + τ6. S6) 

عنوان معیار خوبی برازش مورد استفاده قرار به  2R  های معمولی، ضریب تعیین یادر رگرسیون

این معیار برای ارزیابی خوبی برازش الگوهای انتخاب دوتایی، مالک خوبی که گیرد. در حالیمی

 یکی از معیارهای مهم معیار. نیست و استفاده از معیارهای مناسب دیگر ضرورت دارد

Maddala R2 (1309)ماداال،  شودتعریف می 11رابطهصورت است که به. 

(11) Maddala R2 = 1 − (
lω

lΩ
)

(
2
n

)
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غیر از به هاکه همة ضریبهنگامیمقدار تابع حداکثر راستنمایی است  𝑙𝜔، اندازة نمونه، nکه در آن، 

در  هاة ضریبکه هم هنگامی مقدار تابع حداکثر راستنمایی است lباشند و  صفر عرض از مبدا

یکی دیگر از معیارهایی است  1بینیتعیین درصد دقت پیش .(1309)ماداال، آن وجود داشته باشند 

 شودصورت زیر محاسبه میتوان به خوبی برازش الگو پی برد. این معیار بهکه با استفاده از آن می

 (.1309)ماداال،

(11)  

است که داللت بر عدم وقوع امری دارد و توسط الگو نیز  هاییهتعداد مشاهد 11Nکه در آن، 

است که داللت بر وقوع امر مذکور را  هاییه، تعداد مشاهد22N طور مشابههب بینی شده است.پیش

 هاییهمشاهدتعداد کل  N11N+22بینی شده است. بنابراین دارد و توسط الگو نیز به درستی پیش

 Pباشد. بر همین اساس هرچه مقدار می هاهمشاهدتعداد کل  Tاند و بینی شدهاست که درست پیش

ارزیابی  رتو از این جهت مناسب باالتر خواهد بودبینی الگو هم تر باشد توان پیشنزدیک 111به 

  خواهد شد.

( WTP( خانوارها مبنایی برای محاسبه تمایل به پرداخت )MWTP) تمایل نهایی به پرداخت

محیطی و رساندن آنها از های زیستهای وارده به هر یک از ویژگیآسیبهرخانوار برای جبران 

به هر یک از  آسیب، پایه آورد. بر اینویژگی را فراهم میوضعیت موجود به باالترین سطح آن 

، معادل مجموع بررسیمحیطی در معرض تهدید سد البرز از دیدگاه جامعه مورد های زیستویژگی

منفی  هایگذاریها و کاهش اثرتمایل به پرداخت همه خانوارها برای بهبود این ویژگی

های های جانوری و گونهویژگی جنگل، گونه به هر سه آسیبجمع  باشد.محیطی سد میزیست

 .طی آن از دیدگاه جامعه خواهد بودمحیهای زیستآسیبگیاهی ناشی از احداث سد معادل کل 

( نیز در 1330و بایرو یک ) (1111) کارلسون و مارتین سون، (1117سانگ یونگ و همکاران )

و  محیطیزیستی هابهبود ویژگی مجموع تمایل به پرداخت همه خانوارها برایخود  هایپژوهش

محیطی در های زیستبه هر یک از ویژگی آسیبمنفی آن را معادل با میزان  هایگذاریکاهش اثر

                                                           
1 Percent of Successful Prediction 

100*2211

T

NN
P
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، 11از طریق فرمول وان به کل کشور تمینتایج را همچنین این اند. در نظر گرفته معرض تهدید

 .تعمیم داد

(11) 
MWTP ∗ ( Δ level) =   TOTAL WTPi 
MWTP ∗ ( Δ level)  =   TOTAL WTPi  

level Δ، اختالف بین ویژگی زیست محیطی در وضعیت موجود با باالترین سطح آن ویژگی ،iWTP 

 تمایل نهایی به پرداخت nTWTP، تعداد کل خانوارهای کشور N، تمایل نهایی به پرداخت هر خانوار

 های زیست محیطی از دیدگاه کل خانوارهای کشور است. کل کشور که معادل با هزینه

 و بحثنتایج 

از  دست آمدهبهبه ارائه نتایج توصیفی  نخستنتایج این مطالعه شامل سه بخش است. در بخش 

دهندگان نسبت به منابع آب کلی و طرز تفکر پاسخ هایتکمیلی در مورد گرایش نامهپرسش 111

در بخش دیگر نتایج، اقدام به محاسبه تمایل نهایی به  یافته است.کشور و ساخت سدها اختصاص 

از نتایج  محیطی سد البرز با استفادههای زیستآسیبپرداخت خانوارهای نمونه برای جبران 

ده است شمحیطی سد های زیستآسیبو لذا محاسبه ارزش اقتصادی کل  شرطی لوجیتالگوهای 

های ارزیابی اقتصادی طرح سد البرز در دو حالت با و بدون و در نهایت در بخش آخر نتایج، شاخص

 اند.دهشمحیطی برآورد های زیستمحاسبه هزینه

 فورلدهندگان در دهستان های سکونت پاسخسال یانگیندست آمده از پرسشنامه، مهطبق آمار ب

 میانگیننفر، درآمد ماهانه خانوار به طور  3/5بعد خانوار  میانگینسال بوده است.  19/95

 هایگرایش سنجش. باشدسال می 0های آموزش افراد ریال و تعداد سال 9.202.111

 هایبرنامه و هافیلم تماشای به مندیعالقه میزان مانند هاگویه از سری یک طریق از محیطیزیست

 با سازگار محصوالت انتخاب و آبی طبیعی مناظر از زدیدبا به مندیعالقه زیست، محیط با مرتبط

 خود مندیعالقه میزان تا شد خواسته دهندگانپاسخ از. گرفت صورت خرید هنگام در زیستمحیط

 صفر از کدهایی هاداده استخراج هنگام در. دارند ابراز لیکرت طیف پنج در های باالموضوع به را

 از استفاده با افراد محیطیزیست گرایش وضعیت .شد برده کار به(  زیاد خیلی) چهار تا( کم خیلی)

درصد افراد به ترتیب  1/11و  10،95،0/93دهد معیار تعیین شد که نشان می انحراف و میانگین
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 هاپرسشنامه نتایج تحلیل .اندداشته مثبت شدتبه و مثبت منفی، منفی،شدت به هایگرایش

دهندگان شرایط موجود منابع آبی کشور را درصد از پاسخ 9/79 دهد که حدودنشان می همچنین

درصد 12و 1/11که این باورند که منابع آبی کشور کمیاب است، در حالی دانند و برکننده مینگران

که شرایط موجود منابع آب کشور در حد فراوان و نرمال است. عالوه بر  باور دارنددیگر به ترتیب 

ند که کشور در آینده با کمبود منابع آب کنبینی میدرصد( پیش 00دهندگان )پاسخ بیشتراین 

با کمبود آب کشور را احداث  رویاروییدهندگان راه درصد از پاسخ 2/55رو خواهد بود. حدود هروب

درصد  9/0های توزیع، درصد تعمیر و تعویض شبکه 7/3جویی در مصرف آب، درصد صرفه 10سد، 

دانند. عالوه براین درصد دیگر راه مقابله با آن را توسعه منابع آبی جدید می 2/3 افزایش نرخ آب و

محیطی سدهای دهد که اغلب مردم نسبت به اثرات چندگانه زیستها نشان مینتایج پرسشنامه

 زیست اطالعی ندارند. بزرگ بر اکوسیستم طبیعی و محیط

متغیرهای مهم و حذف متغیرهای غیر  برای تعیین الگوی مناسب و حصول اطمینان از حضور

محیطی در های زیستبرآورد میل نهایی به پرداخت خانوارها برای هر یک از ویژگیضروری در 

با متغیرهای مختلف و  لوجیتمدل محیطی این سد، زیست آسیبمعرض تهدید سد البرز و تعیین 

های دل به عنوان بهترین مدلنهایت دو مد که در شهای مختلف برآورد توان دوم آنها به صورت

با استفاده از روش حداکثر راستنمایی در  هامدلبرآورد نتایج اقتصادسنجی انتخاب شدند، که 

داری پارامترهای برآورد شده را نشان میکه معنی t گزارش شده است. آماره( 9و )( 1) هایجدول

دهندگی الگو را شرح توضیح توانکه  هاییآماره بر این عالوه .است آمده سوم جدولدهد در ستون 

دست آمده از دو هدر ادامه به بررسی نتایج ب درج شده است. هادر قسمت پایین جدولنیز دهند می

با  MNLاست این دو الگوی لوجیت چندگانه  یادآوردیشود. الزم به مدل لوجیت پرداخته می

 ده استشبرآورد  SHAZAMافزار نویسی در نرماستفاده از برنامه

 هاآغاز شد، اما شواهدی مبنی بر این که ضریب لوجیتبا یک مدل ضرایب تصادفی  هامحاسبه

تصریح مدل  نخستین. در 1شرطی اجرا شد لوجیتتصادفی هستند به دست نیامد و در نتیجه مدل 

                                                           
به جز ضریب قیمت دارای توزیع نرمال هستند، از  های ضریببا فرض تغییرات تصادفی آزمون انجام شد با این فرض که همه 1 

ی موارد انحراف منفی تعریف شد، اما در همه هایجا که ضریب قیمت باید منفی باشد، یک توزیع لگاریتم نرمال برای ضریبآن

 جیت شرطی تبدیل شد.لوو مدل به مدل  -و بی معنی -بسیار کوچک هارتبط با میانگین ضریبم هایاستاندارد ضریب
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 ینههای گزگذاریاز چهار ویژگی به عنوان متغیرهای مستقل و یک جمله ثابت برای برآورد اثر تنها

شرطی این است که  لوجیتهای مهم در تصریح مدل از ضرورتوضعیت کنونی استفاده شده است. 

های نامرتبط پیروی ها، بایستی از ویژگی استقالل گزینهی گزینهها از دورن یک مجموعهانتخاب

ود. دار و ناکارآمد خواهند بشرطی تورش لوجیتکنند. در صورت نقض این فرضیه برآوردهای الگوی 

های نامرتبط نمایش ی استقالل گزینهنتایج آزمون هاسمن برای آزمون کردن فرضیه (1)در جدول 

 داده شده است. 
 (IIA) های نامرتبط( آزمون هاسمن برای استقالل گزینه1جدول)

 سطح معنی داری 2χآماره  گزینه حذف شده

 303/1 10/5 گزینه وضعیت موجود

 اختالف واریانس مثبت معین نیستماتریس  -12/91 1گزینه 

 ماتریس اختالف واریانس مثبت معین نیست -07/11 3گزینه 

 های تحقیق: یافتهنبعم

ی صفر مبنی بر وجود دهد که با حذف گزینه وضعیت موجود، فرضیهنتایج آزمون هاسمن نشان می

شرطی کارا  لوجیتشود. به عبارت دیگر نتایج برآورد مدل های نامرتبط رد نمیاستقالل گزینه

های ناسازگار آماره هاسمن منفی است. یکی از یافته 1و  1های هستند. اما در مورد حذف گزینه

رود نتایج آن هم مثبت درباره آزمون هاسمن این است که به رغم توزیع نامتقارن کای دو، انتظار می

آید. مقادیر منفی از آزمون هاسمن و مک دست میاهی نتایج منفی بهباشد، اما در کارهای عملی گ

 کند. نتایج منفی هنوز فرضیه صفر را تاًیید می نانظر آن( بارها رخ داده است. به 1305فادن )

ها در الگوی ساده، مربوط به کلیه ویژگی هایشود که ضریبظه میح( مال1بر اساس نتایج جدول )

مربوط به سه ویژگی  هایای که ضریبگونهبه است،ای عالمت مورد انتظار دار بوده و دارمعنی

طور مثبت با هها بدهند که سطح هر یک از این ویژگیمحیطی همگی مثبت بوده و نشان میزیست

ارتباط  های انتخاب( در مجموعهA گزینهنسبت به گزینه شرایط موجود )C  و B هایانتخاب گزینه

داری منفی است بدین معنی که هر چه سطح طور معنیهضریب ویژگی قیمت بدارند و در مقابل 

عبارت دیگر، عالمت مثبت ه. بیابدقیمت در گزینه بیشتر باشد احتمال انتخاب آن گزینه کاهش می

گویان دهد که پاسخنشان می "جنگل"و  "های گیاهیگونه"و  "های جانوریگونه"ضریب متغیر 

های گیاهی و جانوری ها را کاهش داده و از گونهستند که میزان تخریب جنگلهایی هطرفدار برنامه
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ی اقتصاد مطلوبیت است که نشان تئور نفی بودن ضریب قیمت، تایید کنندهم کند.حمایت می

ده دیشود. همچنین منجر به کاهش مطلوبیت می ،شرایط دیگردهد که افزایش قیمت با ثبات می

مربوط  "جنگل"و کوچکترین ضریب به  "های گیاهیگونه"شود که بزرگترین ضریب به ویژگی می

(، 1111ن )برآورد شده است. لوویر و همکارا 10/1مک فادن در مدل  2R-pseudoآماره شود. می

 1/1 پذیرفته شود و مقدار آن در بازه باشد تا مدل 1/1مک فادن باید باالی  اظهار داشتند که آماره

. در نتیجه است 3/1تا  7/1 یدر بازه( OLS) حداقل مربعات معمولی 2Rبا ضریب تعدیل برابر  9/1ا ت

 گیرد.یید قرار میمورد تاً طور کاملبه، نتایج الگوی حاضر چه لوویر عنوان کرده استمطابق با آن

 نتایج تخمین الگوی لوجیت شرطی ساده بدون وجود اثرات متقابل (2)جدول 

 tآماره  ضرایب ویژگی ها

 1/0** 191/1 جنگل

 9/1* 51/1 گونه های جانوری

 1/9* 10/0 گونه های گیاهی

 -0/1* -10/1 قیمت

 ***تعداد مشاهدات

 مک فادن  آماره

 نماییلگاریتم راست 

 آماره ماداال

 درصد صحت پیش بینی

511 

1730/1 

2/9159- 

13/1 

09/1 

 111*** با توجه به اینکه نمونه شامل ،  11/1و  12/1دار در سطح آماری معنی* و ** به ترتیب ؛ های تحقیق: یافتهمنبع

کل مشاهدات  ،های آنها دست به انتخاب زده استینهزمجموعه انتخاب در بین گ 5دهنده بایستی در پاسخگو بوده و هر پاسخ

500=n  .است 

متقاطع سن،  هایعبارتهای فردی پاسخگویان با اضافه کردن ، برای بررسی ویژگی(9)جدول 

بین  به عنوان مثال برای آزمون فرضیه وجود رابطه دست آمده است.درآمد، تحصیالت و جنسیت به

 "های جانوریاثر متقابل درآمد و گونه"های جانوری، درآمد افراد و تمایل به حفاظت از تنوع گونه

اثر متقابل جنگل  "، متغیرهای شودده میدید (9) طور که در جدولبه مدل اضافه شده است. همان

های گیاهی و دفعات اثر متقابل گونه "، "های جانوری و سناثر متقابل گونه "، "و سطح تحصیالت

اثر متقابل "، "اثر متقابل قیمت و دفعات بازدید"، "های گیاهی و درآمداثر متقابل گونه"،"بازدید
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اند. از سویی ضریب متغیر دار شدهمعنی "اثر متقابل قیمت و درآمد"و  "قیمت و سطح تحصیالت

های گیاهی و اثر متقابل گونه"، "های جانوری و سناثر متقابل گونه "، "اثر متقابل جنگل و سن"

اثر "و  "اثر متقابل قیمت و جنسیت"، "های گیاهی و سطح تحصیالتاثر متقابل گونه"، "جنسیت

طور مثال، موجب کاهش تمایل ایش سن بهدهد افزمنفی است، که نشان می "متقابل قیمت و سن

گونه تفسیر کرد که چون بیشتر توان اینشود. این نتیجه را میهای جانوری میبه حفاظت از گونه

تر تمایل کمتری ناند، افراد مسهای جانوری با افزایش قیمت همراه بودههای حفاظت از گونهبرنامه

-)شامل متغیرهای اقتصادی 1شود که مدلبه عالوه دیده می اند.ها نشان دادهبرای انتخاب آن

  -0/1310به  -2/9159مطابق لگاریتم حداکثر راست نمایی که از  1اجتماعی( در مقایسه با مدل 

 تر است. متناسب -بهبود یافته
 الگوی لوجیت شرطی با وجود اثرات متقابل برآوردنتایج  (3)جدول 

 tآماره  ضرایب ویژگی ها

 5/9** 117/1 جنگل

 9/1 73/1 گونه های جانوری

 5/1* 91/7 گونه های گیاهی

 -7/1** -171/1 قیمت

 19/1 11/1 دفعات بازدید و جنگلاثر متقابل 

 15/1 112/1 جنسیت و جنگلاثر متقابل 

 -51/1 -12/1 سن و جنگلاثر متقابل 

 31/1* 119/1 سطح تحصیالت و جنگلاثر متقابل 

 2/1 11110/1 درآمد و جنگلاثر متقابل 

 01/1 10/1 دفعات بازدید و گونه های جانوریاثر متقابل  

 1/1 191/1 جنسیت و گونه های جانوریاثر متقابل 

 -9/9** -0/1 سن و گونه های جانوریاثر متقابل 

 1/1 11/9 سطح تحصیالت و گونه های جانوریاثر متقابل 

 5/1 121/1 درآمد و گونه های جانوریاثر متقابل 

 1/9** 11/1 دفعات بازدید و گونه های گیاهیاثر متقابل 

 -00/1 -15/1 جنسیت و گونه های گیاهیاثر متقابل 

 15/1 17/1 سن و گونه های گیاهیاثر متقابل 

 -10/1 -73/1 سطح تحصیالت و گونه های گیاهیاثر متقابل 

 11/1* 192/1 درآمد و گونه های گیاهیاثر متقابل 

 00/1* 1150/1 دفعات بازدید و قیمتاثر متقابل 

 -50/1 -12/1 جنسیت و قیمتاثر متقابل 
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 الگوی لوجیت شرطی با وجود اثرات متقابل برآورد( نتایج 3جدول )ادامه 

 tآماره  ضرایب ویژگی ها

 -10/1 -11/1 سن و قیمتاثر متقابل 

 0/1* 191/1 سطح تحصیالت و قیمتاثر متقابل 

 55/1* 1111/1 درآمد و قیمتاثر متقابل 

 تعداد مشاهدات

 آماره مک فادن

 لگاریتم راست نمایی

 آماره ماداال

 درصد صحت پیش بینی

511 

1717/1 

0/1310- 

11/1 

09/1 

 

  11/1و  12/1دار در سطح آماری * و ** به ترتیب معنی؛ های تحقیق: یافتهمنبع

های نهایی جانشینی بین ضرایب در این گونه الگوها، نرخ با توجه به ناممکن بودن تفسیر مستقیم

توان به عنوان شود. نتایج این محاسبه را میهای پولی محاسبه میهای غیربازاری و ویژگیویژگی

تمایل نهایی به پرداخت هر خانوار برای میانگین تمایل به پرداخت نهایی در هر ویژگی تفسیر نمود. 

( 1نتایج دو الگوی لوجیت چندگانه مندرج در جداول ) پایه محیطی برهای زیستهر یک از ویژگی

( تعیین گردیده است که ارقام مربوط به 11( و )3(، )0(، )7( نیز با استفاده از مجموعه روابط )9و )

 ( گزارش شده است.5آن در جدول شماره )

 زیست محیطی سد البرز هایآسیبهر خانوار محدوده مطالعات برای جبران  MWTPبرآورد  (4)جدول 
 )الگوی با اثرات متقابل(MWTP ) الگوی بدون اثرات متقابل(MWTP ویژگی

 20/1 210/1 جنگل

 1/15 0/19 گونه های جانوری

 91/111 9/111 گونه های گیاهی

 های تحقیق          : یافتهنبعم

های جانوری و ای جنگل، گونههبرای هر یک از ویژگی MWTPاساس نتایج این جدول،  بر 

باشد. ریال می9/111و  0/19، 210/1ترتیب معادل به مثبت و مدل ساده  پایههای گیاهی بر گونه

دست آمده از استفاده سدهای بزرگ را به میانگینها مطلوبیت بهبود این ویژگی بدین معنی که

 میانگینشرطی، هر فرد به طور  لوجیتدست آمده از الگوی به دهد. با توجه به نتایجافزایش می

ریال در هر دوره  9/111های گیاهی، تمایل دارد مبلغ برای افزایش یک درصد حفاظت از گونه
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جانوری، تمایل به پرداخت  پرداخت کند. عالوه بر این برای هر یک درصد افزایش حفاظت از گونه

نتایج برآوردهای صورت گرفته برای میل نهایی به پرداخت ارد. ریال را در هر دوره د 0/19مبلغ 

و  استخانوارها بر اساس الگوی لوجیت با اثرات متقابل بسیار نزدیک به نتایج الگوی لوجیت ساده 

اجتماعی در شکل اثرات متقابل، تغییر قابل  -رسد که وارد کردن متغیرهای اقتصادیلذا به نظر می

 برای هر ویژگی ایجاد نخواهد کرد.  MWTP توجهی در نتایج

گذاری در احداث سد البرز در دو حالت با و بدون به منظور مقایسه نرخ بازدهی داخلی سرمایه

های اقتصادی طرح به این محیطی و بررسی چگونگی واکنش شاخصهای زیستاحتساب هزینه

عنوان بخشی از هجیت، بمحیطی برآورد شده بر مبنای الگوی لوزیست آسیب یزانها، مهزینه

های طرح در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر هزینه کل احداث سد البرز، مجموع هزینه

پذیری طرح از دو دیدگاه اقتصادی و محیطی است. لذا توجیههای زیستهای ساخت و هزینههزینه

در مقابل  ی منافع طرح تنهازیست محیطی صورت گرفته است. در تحلیل اقتصاد-اقتصادی

ارزیابی قرار گرفته است در  برداری و نگهداری مورد، ساخت و هزینه بهرههاههای مطالعهزینه

به  یاد شدهمقابل مجموع سه نوع هزینه محیطی، منافع طرح در زیست-که در تحلیل اقتصادیحالی

( نتایج 0جدول )محیطی احداث سد مورد ارزیابی گردیده است. ستون دوم های زیستعالوه هزینه

محیطی و بر های زیست( طرح سد البرز را بدون احتساب هزینهCBAتحلیل منفعت به هزینه )

های سوم و چهارم این جدول دهد و ستون( نشان می1901های سال پایه مطالعات )مبنای قیمت

به  ،1907های سالمحیطی و بر مبنای قیمتهای زیسترا با منظور نمودن هزینه CBAنتایج 

ن خاطر های قیمتی بدیدهند. تبدیل پایهترتیب از دیدگاه جامعه مورد مطالعه و کل کشور نشان می

های ساخت، لغ قیمتی هزینهارزیابی اقتصادی طرح و لذا مبا هایصورت گرفته است که مطالعه

عیین ت 1901های سال داری و همچنین منافع طرح بر پایه قیمتبرداری و نگهها و بهرهمطالعه

برآورد شده  پژوهشمحیطی سد که بر مبنای نتایج این های زیستآسیبکه برآورد ده در حالیش

پذیر باشد باشد، لذا برای اینکه جمع این دو رقم هزینه امکانمی 1907های سال پایه قیمتاست بر 

شاخص  ازپژوهش های یک سال برآورد گردند. بنابراین در این بایستی هر دو بر مبنای قیمت

های سازی ارزش حال منافع و هزینهبه منظور بهنگام 1907الی 1909هایبرای سال 1قیمتی سویل
                                                           
1 Civil Index 
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های سال ( و تبدیل آن به قیمت0جدول 1طرح سد البرز )ارقام هزینه و منافع مندرج در ستون

 دهد نسبت منفعت به هزینه طرح در حالتاستفاده گردیده است. نتایج این جدول نشان می1907

باالی  به نسبتپذیری دهنده توجیهبوده که نشان 77/1محیطی های زیستبدون احتساب هزینه

های که میزان این شاخص در حالت با احتساب هزینهباشد در حالیاحداث سد در این حالت می

و کل کشور  بررسیسد از دیدگاه جامعه مورد  آسیبهای محیطی و برای زمانی که هزینهزیست

این است که افراد  CBAعلت تفاوت  است. 71/1و  15/1به ترتیب معادل زیابی قرار گیرد مورد ار

تری درک خواهند کرد و افراد کل طور ملموسمحیطی را بههای زیستهزینه بررسیجامعه مورد 

افراد جامعه  محیطی به اندازههای زیستاستقرار مکانی در منطقه با هزینهنداشتن کشور به دلیل 

 آسیبهای دن هزینهکردهد منظور مقایسه این ارقام نشان میاند. رو نشدهبررسی روبه مورد

ویژه این هپذیری آن کاسته است. بمحیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیهزیست

آمار و اطالعات  موضوع در صورتی که نتایج را بتوان به کل کشور تعمیم داد جالب توجه است.

شرکت مهندسی از  البرز سداز احداث  دست آمدهبهو همچنین منافع های ساخت مربوط به هزینه

محیطی نیز با های زیستآوری شده است. هزینهگردمشاور مهاب قدس واقع در استان مازندران 

 استفاده از میزان تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای نمونه محاسبه گشته است. 
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 ( طرح سد مخزنی البرز )ارقام به میلیارد ریال(CBAهزینه ) -منفعت تحلیل  (6جدول )

 

 

 

CBA  بدون احتساب

 های زیست محیطیهزینه

 (1901)سال پایه مطالعات

CBA های با احتساب هزینه

 زیست محیطی

 بررسیاز دیدگاه جامعه مورد 

 (1907)سال پایه 

CBA های با احتساب هزینه

 زیست محیطی

 خانوارهای کشوراز دیدگاه کل 

 (1907)سال پایه

 51/1171 51/1171 59/200 1های ساختهزینه

 0/1037 00/219 1 1های زیست محیطیهزینه

 11/1000 17/1075 59/200 هزینه کل

 53/1101 53/1101 92/1117 منافع طرح

 نسبت منفعت به هزینه

(
C

B) 
77/1 15/1 71/1 

 تحقیقهای : یافتهنبعم 

، (به کل کشور پژوهشبا فرض قابل تعمیم بودن نتایج این ) شوده میدید، (0)با توجه به جدول 

 .که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیستده ش 71/1نسبت منفعت به هزینه سد البرز 

 هاپیشنهادو  گیرینتیجه
نیازهای اجتماعی در چارچوب ، تعیین شده هایبه منظور احداث یک سد که برای تحقق هدف

در  ،ار گیرد. سودمندی سدهامحیط اطراف مورد بررسی قر برآن  گذاریاثر ستبایگیرد میانجام می

های و بررسی همطالع ،اما اگر به هر دلیلی، قبل از ساخت سد ،منابع آب و تضمین آن استتأمین 

را برای  مشکالت فراوانی ،آن لحاظ نشده باشد هجانبهمه احتمالی و  هاینارساییبینی الزم و پیش

توان به مشکالت اقتصادی، اکولوژیکی، اجتماعی آن می پیامدهایتواند فراهم کند که از منطقه می

باشد و فرهنگی اشاره کرد. احداث سد البرز اگرچه ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 

آشامیدنی( مناطق پایین دست را مرتفع کند اما  آبی )کشاورزی،کم چالشتواند بآن  از برداریبهره و

وحش، خشک شدن های منطقه، تخریب زیستگاه حیاتبا توجه به تخریب بخش عظیمی از جنگل

محیطی در اثر ورود گردشگران به منطقه و مسائل بسیار زیاد های زیستها، آلودگیبستر رودخانه

                                                           
1 Construction Cost 
2 Environmental Cost 
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ها و اثرات مثبت احداث این پروژه عظیم برتریمحیطی از این دست، اجتماعی و فرهنگی و زیست

 .رو کرده استهملی را به چالش روب

منفی آن در موارد بیان  پیامدهایاز این پروژه بزرگ و کاهش  سودمندمندی بنابراین جهت بهره

محیطی سد های زیستآسیبارزش بایستی  جانبه و پایدارشده و جهت حرکت به سوی توسعه همه

در  پژوهش،در این مورد بررسی قرار گیرد. لذا محیطی ارزیابی زیست هایروشاز با استفاده البرز 

های آسیبی کردن ارزش پولی هزینه اجتماعی و با کمّ–چارچوب یک تحلیل منفعت

 یمحیطی سد البرز با استفاده از روش تجربهای زیستآسیبمحیطی، ضمن تعیین ارزش زیست

های ارزیابی ، شاخص (MNL)قالب الگوی لوجیت چندگانهسازی آن در مبتنی بر انتخاب و مدل

د تا میزان شمحیطی، محاسبه های زیستاقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه

 محیطی روشن شود. ها و حساسیت آنها به مالحظات زیستاثرپذیری این شاخص

دهد که نشان می شرطی بدون لحاظ اثرات متقابل، لوجیتاز برآورد الگوی  دست آمدهبهنتایج 

های ها را کاهش داده و از گونههایی هستند که میزان تخریب جنگلپاسخگویان طرفدار برنامه

کند. منفی بودن ضریب قیمت، تایید کننده تئوری اقتصاد مطلوبیت گیاهی و جانوری حمایت می

شود. شرایط منجر به کاهش مطلوبیت می دیگردهد افزایش قیمت با ثبات است که نشان می

 و کوچکترین ضریب به "های گیاهیگونه"شود که بزرگترین ضریب به ویژگی ده میدیدهمچنین 

های فردی پاسخگویان، عبارات متقاطع سن، سپس برای بررسی ویژگی شود.مربوط می "جنگل"

د. شاه اثرات متقابل برآورد شرطی به همر لوجیتدرآمد، تحصیالت و جنسیت اضافه شده و الگوی 

 شود. های جانوری میدهد که افزایش سن، موجب کاهش تمایل به حفاظت از گونهنتایج نشان می

محیطی های زیستها برای هر یک از ویژگیبرآورد میل نهایی به پرداخت خانواردست آمده بهنتایج 

برای هر  MWTPمحیطی این سد، نشان داد که زیست آسیبدر معرض تهدید سد البرز و تعیین 

که  بوده و بدین معناستمثبت  های گیاهیهای جانوری و گونههای جنگل، گونهیک از ویژگی

در دهد. دست آمده از استفاده سدهای بزرگ را افزایش میبه میانگینها مطلوبیت بهبود این ویژگی

محیطی صورت گرفته است. زیست-اقتصادیپذیری طرح از دو دیدگاه اقتصادی و نهایت توجیه

های عدم احتساب هزینهحالت در باالی احداث سد به نسبت پذیری دهنده توجیهنتایج نشان

سد از دیدگاه  آسیبهای که میزان این شاخص برای زمانی که هزینهدر حالی استمحیطی زیست
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پذیری آن ابل توجهی از توجیهبه میزان قگیرد، مدنظر قرار میو کل کشور  بررسیجامعه مورد 

کاسته است. با فرض قابل تعمیم بودن نتایج این مطالعه به کل کشور، نسبت منفعت به هزینه سد 

 پژوهشاز  دست آمدهبهبا توجه به نتایج  .یستده که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نش 71/1البرز 

بنابراین زیست احداث سدهای بزرگ اشاره کرد توان به اهمیت مساله لحاظ نمودن آثار محیطمی

 د:شوموارد زیر پیشنهاد می منفی آن پیامدهایو کاهش  از این پروژه سودمندمندی جهت بهره

 های تخریب شده و آسیب دیده در اثر احداث سدـ احیاء جنگل1

رویه های مختلف جانوری و جلوگیری از شکار بیکنترل و نظارت دقیق در حفاظت از گونه-1

رحمانه ) کلر زنی آب ـ تورهای ماهیگری و ... ( روش غیر اصولی و بیه ها بپرندگان و صید ماهی

 توسط گردشگران نا اهل

 زیستهای مختلف مرتبط با حفاظت از محیطتدوین و اجرای قوانین کنترلی و نظارت در زمینه -9

 زیستلودگی محیطها جهت جلوگیری از آهایی برای دفن زبالهـ طراحی سیستم5

زیست و ارتقاء فرهنگ عمومی بومیان در ـ تقویت میزان مشارکت بومیان در حفاظت از محیط2

 میهمان در حفاظت از مناطق زیستی تعامل میان جامعه میزبان و

 روبی رودهاها و الیهـ توجه بیشتر به حفاظت و نگهداری از رودخانه0

زیست ان برای مشارکت در حفاظت از محیطتشویق بومی ـ دادن تسهیالت بانکی با بهره کم جهت7

 و رونق و توسعه گردشگری پایدار

زیست و توسعه های حفاظت از محیطـ مشارکت دادن بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه0

 های ذیربطپایدار و کنترل و نظارت دقیق از طریق سازمان
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