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مطالعه منابع آب ) بوم نظامگذاری اقتصادی خدمات ارزش

رود(موردی: رودخانه زاینده  
 1الهه فهیمی، احمد فتاحی اردکانی، مسعود فهرستی 

 69/64/6931تاریخ پذیرش:                                                                                       42/70/6931تاریخ دریافت:

 چکیده
سطح  که خشک مناطق در ویژهبهکه اهمیت آن  است، بشر قرارگرفته اختیار در که است ثروتی بهاترینگران آب

برآورد ارزش  این بررسیهدف اصلی . لذا شودیمبسیار احساس  ،است برگرفته در را ایران کشور از ایگسترده
چنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی و همای استفاده ای و بدوناستفادهخدمات رود برای آب زایندهاقتصادی 

. باشدپسماند می وگذاری مشروط ارزش یهاروشبا استفاده از برای محصوالت گندم و جو در شرق اصفهان 
ارزش آب در بخش صنعت نیز برای صنعت فوالد و مبارکه اصفهان با استفاده از روش این بررسی همچنین در 

ی کارکرد برا 6931در سال خانوار تمایل به پرداخت هر  میانگین داد،. نتایج نشان شدای برآورد پسماند و بازده برنامه
ارزش هر همچنین . باشدیمریال  96361ای ماهیانه تفادهسا بدونریال، برای کارکرد  33399ای ماهیانه استفاده

ریال و برای شبکه  6636برای محصول گندم در شبکه آبشار  6939مترمکعب آب در بخش کشاورزی در سال 
 ریال برآورد شد. 363روددشت  ریال و برای شبکه 933آبشار ریال و برای محصول جو در شبکه  3399روددشت 

ریال  019333رابر آمده برای هر مترمکعب آب برای صنایع فوالد و مبارکه اصفهان بدستهبر این ارزش ب افزون
 بها دریافتی در طول زمان به تخصیص بهتراصالح تدریجی قیمت آب یا آبشود ، پیشنهاد میدر نهایت برآورد شد.

ویی جشاورزی و صرفهت کوری آب در تولیدااین نهاده بین محصوالت مختلف کمک نموده و موجب بهبود و بهره
 .شوددر مصرف آب 

 

 JEL  :O26,Q51,H41,Q57 طبقه بندی

،کارکردهای منابع آب، روش  گذاری مشروط، ارزشتمایل به پرداخترود، ی زایندهرودخانه کلیدی: ناگواژه

  پسماند

                                                           
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان)نویسنده مسئول( و استادیار دانشیار، دانشجوی کارشناسی ارشد :ترتیببه 1

Email: fatahi@ardakan.ac.ir  
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 مقدمه
 گسترده فشار دلیل به کشور، مرکز انسانی در توسعه اساسی محور عنوانبه رودیندهزا رودخانه

 المللیینب تاالب و تبدیل فصلی ایرودخانه به توسعه شهری، و صنایع کشاورزی، یهابخش

 (.4931ی و نادری، صادق محمد یرم)است  نشدخشک کامل طوربه درمعرض گاوخونی

 یهااز حوضه یکیمنطقه  ینا دهد،ینشان م رودیندهزا یزآبر یانجام شده در حوضه هاییبررس

دما،  یشافزا ی،با کاهش بارندگ ینده( و در آ4931 یدری،و ح یاست )سالم یتحت تنش آب یزآبر

 یمقلا ییراتتغ ییدهاز پد ییهامنابع آب که نشان یدکاهش شد ی،خشک متوال یهاسال یشافزا

به اثبات  یعیمتنوع منابع طب یکارکردها یین(. تع4931 ید،و مر یرو شود )مساح بوانروبه ت،اس

و  ی)فتاح کندیکارکردها کمک م ینا یاقتصاد یگذارها و ارزشانسان یها برانقش آن

بوم  یکارزش  یماگر بخواه یگر(. به عبارت د6142و همکاران،  ی، فتاح4931مله،  اللهی¬فضل

است  یکارکردها، کاالها وخدمات مختلف یبندبه طبقه یازن یم،را به جامعه بشناسان یعینظام طب

 (.6142و همکاران،  ی؛ فتاح4936ی،کل دخالت دارند )فتاح یگذارکه در ارزش

و بهداشت،  آشامیدن تفریح، در و مصرف آن آب یاقتصاد ارزش نییتع تیاهم به توجه با نیبنابرا

رزش و مقایسه آن با اکشاورزی، صنعت و بررسی الگوی مدیریتی تخصیص بهینه آب در هر بخش 

بسیاری در داخل  هایبررسیآب  یگذارارزشدر مورد  واقع شود. سودمند تواندیم هابخش دیگر

 .باشدیم ریزبه شرح  هابررسیبرخی از نتایج و خارج از کشور صورت گرفته است. 

 برآورد را با اردکان – یزددر دشت  یرزمینیز یهاآب یاقتصاد یگذار(، ارزش4933)ی فتاح

و  یالر 912هر مترمکعب  یبرا یآب در بخش کشاورز یارزش اقتصاد ،نشان داد یتلوج الگوی

 (،4931زراعت کیش ) .باشدمی یالر یلیاردم 1/441ی در بخش کشاورز یارزش کل آب مصرف

شامل کاهش  یطیمح یستز هایاهداف یقتلف را با یآب در بخش کشاورز یاقتصاد ارزش

ص بازده ناخال یشبرداران شامل افزابهره هایبا اهداف یمیاییو سموم ش یمیاییمصرف آب، کودش

ر آب د یمتق یینبه تع یتکه در نها پرداختبازده ناخالص  یانسوار یا )خطرپذیری()درآمد( و 

 یوالگ ینشد. در تدو نجاما یچندهدف یزیربرنامه یافتاز رهبا استفاده  شودیممنطقه پرداخته 

نتایج نشان  .شدمحصوالت در استان استفاده  4916-34بازده ناخالص ساالنه دوره  زا یزن یسکر

که ارزش  شدلحاظ  یابرنامهبازده درصد در  11و 21،  11منابع آب در سطوح  یتمحدود داد

 یالر 9111و  یالر 4111،  یالر 611برابر با  یبترتهب یتسطوح محدود ینآب در ا یاقتصاد

(، ارزش هر متر مکعب آب زیرزمینی در 4932زاغی بیچارپس ) یدیگر بررسیدر  .شد یینتع
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نشان  یجنتا ینبرآورد شد. همچن یالر 43/313را با استفاده از روش آزمون انتخاب  یندشت قزو

(، در 6111)  ینگ.  سباشدیدر سال م یالر3/623333به پرداخت هر خانوار  یلتما یزانداد م

 استفاده از آب، ییبهبود کارا یبرا یهدف ارائه ابزار گجرات هند با یدر بخش کشاورز یقیتحق

 یبدان معن ینوجود دارد. ا یاریآب آب یو ارزش اقتصاد یمتق ینب یکرد که شکاف بزرگ اادع

آن باهم متعادل شوند که خود  یاست تا عرضه و تقاضا یازآب ن یمتق یشافزا یاست که برا

خود با استفاده از  ی(، در بررس6113و همکاران  ) یوسدارد. جن یکاهش رفاه کشاورزان را در پ

 شتریب شماربا درآمد باال،  یهاخانوادهکه  دندیرس جهینت نیمشروط به ا اریگذروش ارزش

ه ب لیو پاسخ دهندگان زن تما کنندیماستفاده  یکشلولهکه از آب  یفرزندان کوچک، افراد

های بررسی ( در6141) 4تانگ و همکاران د.و عرضه آب دارن تیفیبهبود ک یبرا یشتریپرداخت ب

تابع  برآوردطور همزمان ، به6گونژانگتولیدکننده گندم در دشت  911نمونه از  یک پایهبر خود 

حلیل ت و ها، به تجزیهرساندن هزینه کمترین به یبرارا مرتبه اول مربوط به آن  یطو شرا یدتول

، 91/1 یاداقتص یوری کلو بهره یصیتخص ی،فن میانگین؛ که پرداختند یاریکارایی مصرف آب آب

آب و  یمتتحلیل مرحله دوم، ادراک کشاورزان از کمبود آب، ق و یهتجزدر  بود و 31/1و  32/1

که شدن تکه تکهدرحالی ،شدیاری بررسی آب آب یصیکارایی تخص یاریهای آبزیرساخت زایشاف

ر باالت یمتق یلکه از دست دادن درآمد کشاورزان به دل دادندنشان  ین. همچنیابدکاهش  ینزم

 داخلی و خارجی هاینتایج بررسی شود. جبران یاریکارایی مصرف آب آب یشبا افزا دتوانآب می

جمع بندی کرد، تاکنون  گونهینان توایمآب  تعیین ارزش اقتصادی زمینهصورت گرفته در 

رود، تعیین ارزش آب برای محصول رودخانه زاینده اییراستفادهغدر مورد برآورد ارزش تحقیقی 

ز ا گندم و جو با روش پسماند و تعیین ارزش آب در بخش صنعت اصفهان انجام نگرفته است.

ذا ل گوناگون،  هاینبهبه دلیل اهمیت رودخانه زاینده رود برای استان اصفهان از ج سوی دیگر

 چهاردر منابع آب و محاسبه ارزش آب  یکارکردهابرآورد ارزش اقتصادی  این بررسیهدف اصلی 

 .باشدیمای، بخش کشاورزی و صنعت یراستفادهغای، بخش استفاده

 روش تحقیق
 ساکنان ای،استفاده و ایاستفاده بدون کارکردهای گذاریارزش در بررسی مورد منطقه موقعیت

 محصول روی کشاورزیدر بخش  آب گذاریارزش برای بررسی مورد یمنطقه وشهر اصفهان 

                                                           
1 tang et al 

2 Guanzhong 
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های کراراج، جی و قهاب، برآن شمالی، برآن بخش اصفهان شرق استان منطقه و جو در گندم

های جلگه، بن رود، برسیان و تیمارت، خویا، چم و ده کرم درشبکه جنوبی در شبکه آبشار و بخش

 با طمرتب صنایعمبارکه به عنوان نماینده  و صنعت فوالد صنعت،در بخش باشد. و روددشت می

 .باشدرود در کل استان میزاینده آب

 
 بررسیموقعیت مناطق مورد ( 1)شکل 

 ایاستفادهبدون ای و گذاری کارکردهای استفادهارزش

با افراد در مورد میزان مبلغی که تمایل به پرداخت  به طور مستقیمگذاری مشروط ارزش در روش

)فتاحی اردکانی و هاشمی  شودیم پرسشبرای استفاده یا حفاظت از کاالهای طبیعی دارند 

که افراد  دهدیم. این مبلغ ارزشی را نشان (6142بزرگی بندکوکی و همکاران، ؛ 6141شیری، 

 توانیم ،پذیرشتمایل به پرداخت و تمایل به  از یرغبه. کنندیمکاالی طبیعی تعیین  نی آبرا

 الت،یتحص زانی، مدهندهپاسخدرآمد  زانیدیگر موارد مربوطه مانند م نییدر مورد تع ییهایبررس

 انجام داد رهیافراد خانواده و نحوه آشنایی با منطقه موردنظر و غ شمار ت،یسن، جنس

 (.6149؛ عابدی و همکاران، 4936)فتاحی،



 09اقتصادی خدمات... گذاریارزش 

فردی و کیفیت کاالی  هایویژگیبستگی به درآمد وی،  (U)هر فرد  یرمستقیمغتابع مطلوبیت 

. برای تعیین مدل جهت (6149)عطایی و همکاران،  ، داردشودیم یگذارارزشمنابع طبیعی که 

بع یک من یربازاریغی هاارزشفرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین  WTP یریگاندازه

گری ، یا آن را به طور دیردیپذیمکردن مطلوبیت خود تحت شرایطی  بیشینه پایهبر  طبیعی را

 :کندیمرد 

 

𝑈(1. 𝑌 − 𝐵; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0. 𝑌; 𝑆) + 𝜀0 (4) 

درآمد  یبترتبه Bو  Y. آوردیمدست همطلوبیت غیر مستقیم است که فرد ب U( 4) یرابطهدر 

اقتصادی که تحت تأثیر سلیقه فردی -ی اجتماعیهایژگیودیگر  Sفرد و مبلغ پیشنهادی، 

، انددهشی تصادفی با میانگین صفر که به طور برابر و مستقل توزیع رهایمتغ 𝜀1و 𝜀0 .باشدمی

 ( توصیف شود:6) یرابطهبه صورت  تواندیم 𝑈∆ . تفاوت مطلوبیتباشدمی

∆𝑈 = 𝑈(1. 𝑌 − 𝐵; 𝑆) − 𝑈(0. 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0) (6) 

از صفر باشد پاسخ دهنده مطلوبیت خود را با بلی گفتن و  تربزرگ 𝑈∆ مطلوبیتچنانچه تفاضل 

دهنده  هر پاسخ یجهدرنت. کندیم بیشترینکاال  آوردنموافقت با پرداختن مبلغی برای به دست 

 هاییعامل شدآن اشاره  طور که در باال نیز بهخواهد بود. همان روروبهبا یک پاسخ صفر یا یک 

. در نتیجه الگوی اقتصاد باشندیم Sو  B، Y، دهندیمقرار  ریتأثکه این پاسخ بلی یا خیر را تحت 

ی با الگوها برآوردبرای (. 4332)پارک و لومیس،  باشدمیی آن صفر یا یک وابستهسنجی متغیر 

تمال احچنانچه توزیع  .شودیمی لوجیت یا پروپیت استفاده الگوهااز  ییدوتای وابستهمتغیر 

. برای شودتعریف  f(du)به صورت  دهدیمکه احتمال پذیرش پیشنهاد را نیز نشان  duتجمعی 

ی استخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه هاروشدر  WTPمیانگین  برآورد

 (.4331)بیتمن و همکاران،  شودیم

نشان داده شده است  (2)در رابطه  باشدیمدارای توزیع لوجستیک که الگوی رگرسیونی لوجیت 

(Judge et al, 1988.) 

(9) 𝑃𝑖 = 𝑝𝑟(𝑌𝑡 = 1) = 𝐹(𝑋𝑖
´𝛽) =

1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑡
´ 𝛽)

 

به صورت  دهدیمکه احتمال پذیرش پیشنهاد را نیز نشان  duچنانچه توزیع احتمال تجمعی 

F(du)  د. برای برآورد میانگین شوتعریفWTP  امید ریاضی(WTP در )استخراج  یهاروش

 .(Hadker et al., 1997) شودیمانتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه 
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(1) E(WTP) =∫ 𝐹(𝑑𝑈)𝑑𝐴 = ∫
1

1+exp (−𝑋𝑡
´  𝛽)

d�́� 

گیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد محاسبه انتگرال با WTPمقدار انتظاری  آنگاه

 .شودیم

 گذاری کارکرد کشاورزیارزش
 ایران در یکشاورز آب یگذارارزش مختلف یهاروش بین در روش پرکاربردترین پسماند روش

 یهاطرح یاقتصاد ارزیابی در مهم یهاروش از یکی نیز کماکان آینده در رودیم انتظار و بوده

 (.4931)نشریه وزارت نیرو، باشد آب منابع توسعه

 داشتن مستلزم آب، منابع توسعه طرح یک یکشاورز آب یگذارارزش در پسماند روش یریکارگبه

 تجربه، یمبنا بر مزرعه بودجه تحلیل .است طرح بدون و با شرایط در یکشاورز مزرعه یهابودجه

 جزیی بودجه رود.می کار به یهای پیشنهادینهگز جهت در یکشاورز تولید یحسابدار و اقتصاد

 مزرعه منابع یدهسازمان در مدتکوتاه تاثیر یدارا که پردازدیم هاییپذیریرتغیی تحلیل به

 تغییرهای است ممکن کامل بودجه است. متمرکز هایبازده افزایش و متغیر هایینههزبر  و داشته

 درآمد و منابع یدهسازمان که پیشنهادهایی یو برا کند بررسی را مزرعه هایییدارا در یاعمده

 همواره نیازمند تاحدودی آب یزیربرنامه هاییتفعال .است مناسب کنند،یم متأثر بلندمدت در را

 (.4931)نشریه وزارت نیرو،است  کامل بودجه تحلیل

 هر تولید یبرا یازموردن یهانهاده و مختلف عملیات شناسایی به مزرعه بودجه تحلیل آغاز نقطه

 یکار چنین بودن ینانهبواقع یبرا. (4911)فتاحی اردکانی و موسی نژاد،  شودیم مربوط محصول

مهندسی  شناسی،یاهگ ی،شناسخاک مانند گوناگون یهاتخصص بین مشارکتی فرآیند است الزم

 کلی دسته دو در توانیم را یفرآیند چنین نتایج. گیرد صورت محلی کارشناسان و یکشاورز

 استفاده سربار و گذارییهسرما متغیر، هایینههز از اعم هانتولید آ هایینههز و گیاهان عملکرد

 .کرد

 kمصرف آب و  یزانم wباشد و  کامل رقابت یک بازار هانهاده و محصوالت بازار که شود فرض اگر

 ( .6111)یانگ، توان نوشتباشد، می تولید در استفاده مورد یهانهاده دیگر بردار

(1) ww+ VMP ikiVMP∑  𝑛
𝑖=1=  yTVP 

مقدار   ikام،  iارزش تولید نهایی نهاده  iVMPارزش کل محصول تولیدی،  yTVP( 1که در رابطه )

 نوشت: توانیم( 2رابطه ) بنابر. باشدارزش تولید نهایی نهاده آب می  wVMPام،  iنهاده 
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VMPw = 
𝑇𝑉𝑃𝑦− ∑  

𝑛
𝑖=1 𝑉𝑀𝑃𝑖𝑘𝑖

𝑤
=Pw (2) 

بجز هزینه آب کسر و حاصل  هاینههزیعنی اگر از ارزش کل محصول تولیدی سالیانه کشاورز همه 

مقداری است که  بیشترینآب مصرفی تقسیم شود. مقدار حاصل شده نشان دهنده  بر مقدار

 را پوشش دهد. هایشینههز یتا همهبرای آب بپردازد  تواندیمکشاورز 

 گذاری کارکرد صنعتیارزش
کارخانه فوالد مبارکه  یبرا یابرنامهو بازده  پسماند روش به آب شده تمام هزینه ،بررسی این در 

به عبارت دیگر؛ اگر از ارزش کل محصول  شود.می برآورد اصفهان استان  در به نمایندگی صنایع 

کسر و حاصل بر مقدار آب مصرفی تقسیم شود. مقدار  هاینههزتولیدی سالیانه کارخانه همه 

ی مههی آب بپردازد و برا تواندیممقداری است که صنعتگر  بیشترینحاصل شده نشان دهنده 

 یآب مبتن یگذارارزش یاسیق هایراهبرد یشترکه ب)روش پسماند  را پوشش دهد. هایشینههز

 روش .کندبرآورد میرا آن ارزش  شده،بینییشپ یدرآمدها ینه ازباکم کردن هز( بر آن هستند

 و یران بودهدر ا یآب کشاورز یگذارمختلف ارزش یهاروش ینروش در ب ینپسماند پرکاربردتر

 توسعه یهاطرح یاقتصاد یابیمهم در ارز یهااز روش یکیکماکان  یزن یندهدر آ رودیانتظار م

 ینا یریکارگمختلف، امکان به یهاکاردر وجود دستور توانیامر را م ینا یل. دالآب باشد منابع

 یهپا یهابه داده یدسترس یت، وجود و قابلشایان پذیرش یکارشناسان با سطح علم توسط روش

 یکه برا ییهاپسماند روش یها. روشو زمان دانست ینههز یت محدودیتنها و در یازن مورد

 نی. ارودیبه کار م یدکنندهمربوط به تول یکاالها یا هایی واسطبازار یرغ یکاالها یگذارارزش

را با کم  نشده گذارییمتنهاده مولد ق یک ید نهاییارزش تول یا یها اجاره خالص اقتصادروش

رآورد ب (یبیطور تقربه شدهبینییشپ) از ارزش محصول (برآوردی) یدتول هایینههز یهمهکردن 

 (.4931 یرو،وزارت ن) کنندیم

 آوری آمار و اطالعات گرد
اه ای از دیدگاستفاده بدونای، رود برای کارکردهای استفادهبرآورد ارزش آب زاینده این بررسیدر 

گذاری مشروط، پرسشنامه دوگانه دوبعدی با شهروندان شهر اصفهان با استفاده از روش ارزش

ویان تکمیل و با استفاده از پرسشنامه تدوین و توسط پاسخگ 111 شمارروش میشل و کارسون 

 .شد برآورد mapleو  Shazamنرم افزار 
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اصفهان شبکه  در شرقکشاورزی برای محصوالت گندم و جو  در بخشچنین برآورد ارزش آب هم

آبشار و روددشت و در نه بخش با استفاده از آمار و اطالعات وزارت جهادکشاورزی استان اصفهان 

رود در بخش صنعت رودخانه زاینده آب ارزش برآورد یبرا نیاز مورد آمارانجام شد.  4931در سال 

 4931ای استان اصفهان در سالد مبارکه و شرکت آب منطقهآمارو اطالعات شرکت فوال پایهبر

 به دست آمده است.

 نتایج و بحث
 را نن شهر اصفهاساکنابه پرداخت کمی مؤثر بر تمایل  متغیرهای توصیفی نتایج (4در جدول )

هزینه ماهانه  و ماهانه اندازه خانوار، درآمد ،تأهلسن، وضعیت  شامل متغیرها این. دهدمی نشان

 باشد.می
 های توصیفی متغیرهای کمی( آماره1جدول )

 ضریب تغییرات انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیرها

 92/7 99/64 07 61 91 سن

 11/7 01/6 0 6 16/9 اندازه خانوار

 01/7 6760677 17777777 7 69949777 درآمد ماهانه )ریال(

 00/7 106227 07777777 7 67344777 هزینه ماهیانه )ریال(

 منبع:یافته های تحقیق
نشان دهنده درک افراد نمونه از شرایط اقتصادی  باشد، کهمی 11/91گویان سن پاسخ میانگین

نیز مشخص شده باشد، میانگین درآمد و هزینه ماهیانه می 24/9میانگین اندازه خانوار  می باشد.

درآمد و اندازه خانوار  متغیرهای به مربوط معیار به ترتیب انحراف رینبیشترین و کمتاست. 

ک متوسط اند طوربهدهد که فاصله متغیرها از میانگین باشد. مقادیر انحراف معیار نشان میمی

 باشد.می

شده یفتعرای در مدل ( متغیر میزان تحصیالت پاسخگویان به صورت یک متغیر رتبه9در جدول )

 . مشخص شده است( 6آن در جدول )است و آمارهای توصیفی 
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 های توصیفی متغیر تحصیالت( آماره2جدول )

 کارشناس کاردان دیپلم زیر دیپلم سوادیب تحصیالت
کارشناس 

 ارشد

دکتری تخصصی یا 

 یاحرفه

 47 29 692 06 609 01 9 شمار

 2 1/1 1/41 4/62 1/92 4/66 1/7 درصد

 منبع:یافته های تحقیق
خانه دروای ادهاستفبدون و ای تفادهبرآورد ارزش اسمدل لوجیت به منظور  نتایج (9ول )در جد

متغیرها عالمت مورد انتظار همه  دو الگوی برآورد شده،با توجه به  مشخص شده است.رود زاینده

بین درصد احتمال  یمعنادارافراد اختالف  هایویژگی همهاند. به عبارتی و معنادار شده داشتهرا 

  کنند.پذیرش مبلغ پیشنهادی ایجاد می

متغیرها در سطوح باالی از معناداری قرار دارند.  یهمه بیانگر آن است که دو الگونتایج برآورد 

 متغیر یخوببه مدل توضیحی متغیرهای ماداال، و فادان مک هاییبهمچنین با توجه به ضر

و حالت د در درست بینییشپ درصد. دهندیم توضیح را (گویان)تمایل به پرداخت پاسخ وابسته

 توانسته شده برآورد مدل بنابراین است، درصد 19و  14ای به ترتیب، استفادهبدون و  یااستفاده

. کند یبینیشپ توضیحی متغیرهای به توجه با را وابسته مقادیر از شایان پذیرشی درصد است

 یارائه با را خیر یا بله بینییشپ پرداخت به تمایل ،یانوگپاسخدرصد  11بیش از  دیگر،یعبارتبه

  .اندداده اختصاص یدرستبه اطالعات، با مناسب بسیار نسبتی

این است که با افزایش قیمت پیشنهادی دهنده نشاندر دو الگو پیشنهاد  ضریب منفی عالمت

 ،نهایی اثر بهبا توجه همچنین یابد. احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی افراد کاهش می

و حالت برای د را پیشنهادی مبلغ پذیرش احتمال قیمت پیشنهادی در یک میلیون ریالی افزایش

 یبضرعالمت مثبت  .دهدواحد کاهش می 9/1و  1/1 ای به ترتیباستفادهبدون و  یااستفاده

همچنین  .ابدییمآن است که با افزایش سن، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش  گویای  سن

این موضوع است که با افزایش یک سال به عمر افراد، احتمال  دهندهنشاناثر نهایی این متغیر 

ای استفادهبدون در حالت واحد 1111/1و  یااستفادهدر حالت  1114/1ی پذیرش مبلغ پیشنهاد

 یافت. افزایش خواهد

 ییهان اثر بهبا توجه  .باشدیم فرضیههمسو با  عالمت ای تحصیالتمتغیر رتبهعالمت مثبت 

 واحد 113/1را  پیشنهادی مبلغ پذیرش احتمال تحصیالت در ایرتبه یک افزایش متغیر،

اعضای  شمارعالمت منفی ضریب  دهد.می افزایش (ایاستفادهبدون واحد ) 111/1( و یااستفاده)
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حاکی از آن است که با افزایش تعداد خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش  خانوار

 ندهدهنشان. همچنین اثر نهایی این متغیر باشدیمسو همکه با آنچه مورد انتظار است  ابدییم

 142/1این موضوع است که با افزایش یک نفر به اعضای خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

 کاهش خواهد یافت.( ایاستفادهبدون ) واحد 191/1( و یااستفاده)واحد 

چه با آنو غیراستفاده ای  یااستفادهبرای هر دو حالت  ضریب درآمد افراد پاسخگوعالمت مثبت 

ی افزایش احتمال پذیرش در تمایل به پرداخت دهندهنشانداشته و  خوانیهم ،مورد انتظار است

 بدونی و ااستفادهدرصد  رود، همراه با افزایش درآمد است. ضریباستفاده از زاینده برای

ن بدوای و بیانگر تخصیص درصدی مبلغ تمایل به پرداخت در هر بخش استفاده یااستفاده

فراد سهم بیشتری به ارزش یش احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی، ابا افزا باشد وای میاستفاده

 محیطییستزضریب شاخص مثبت عالمت  دهند.ای اختصاص میاستفاده بدونو  یااستفاده

رود دارند. دارای تمایل حاکی از این است افرادی که تمایل بیشتری به حفاظت رودخانه زاینده

 به پرداخت بیشتری نیز هستند. 

 ای استفاده بدونو  اینتایج برآورد مدل لوجیت ارزش استفاده (3)جدول 

  ایاستفاده بدون مدل ارزش  ایمدل ارزش استقاده 

 اثرنهایی tآماره  هاضریب اثرنهایی tآماره  ضرایب متغیر

عرض از 

 مبدأ
129/2- 

 ***

233/1- 
- 33/2- 

 ***

12/1- 
- 

 یشنهادپ

 ریال()
11116/1- 

*** 

419/44- 
111111/1- 111141/1- 

 ***

32/3- 
111119/1- 

 1111/1 93/6**  166/1 1114/1 341/4**  1411/1 سن

 111/1 13/1***  439/1 1139/1 69/1***  611/1 تحصیالت

اعضای 

 خانوار
1111/1– 43/4- 1422/1- 414/1- ***63/6- 191/1- 

 111111112/1 39/6**  111111161/1 111111113/1 14/1***  1111111921/1 درآمد

درصد 

 ایاستفاده
1919/1  ***96/1 1133/1 142/1 13/4 111/1 

درصد 

بدون 

 یااستفاده

1611/1  ***16/9 1121/1 129/1  ***16/1 141/1 
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 ای و بدون استفاده اینتایج برآورد مدل لوجیت ارزش استفاده (3)جدول ادامه 

شاخص 

 یطیمحستیز
درصد 

 درستی

 ینیبشیپ

5940/5 ** 33/2 511/5 123/5 
 ***

22/9 
535/5 

14/1 19/1 

𝑹𝟐 62/1 64/1 ماداال 

𝑹𝟐  مک

 فادان
41/1 66/1 

 بیشینهآماره 

 یینمادرست
614 911 

سطح معنی 

 داری
11111/1 11111/1 

 درصد( 4درصد و  1درصد،  41در سطح  یداریمعنتحقیق )* و **، *** به ترتیب  یهاافتهی: منبع

(، جنیوس و 6141تانگ و همکاران ) هاینتایج بررسیدو الگو همسو با  از دست آمدهبهنتایج 

 باشد.( می4932( و زاغی بیچاربس )6113همکاران )

 اب ،یینمادرست بیشینهروش  از استفاده پرداخت با به تمایل میانگین لوجیت مدل برآورد از پس

 دونبی و ااستفادهبیشینه برای ارزش  پیشنهادمبلغ  تا صفر محدوده در عددی یریگانتگرال

 .شد( محاسبه 3( و )1) هایرابطه صورتبه ترتیب به وجودی، میراثی، انتخاب(،) یااستفاده

 
E (WTP) =∫ [(

1

1+exp(−2.2076+𝑏𝑎)
)

160000

0
]𝑑𝐵𝐼𝐷 = 99811.90813 (1) 

 

E (WTP) =∫ [(
1

1+exp(−1.8477+𝑏𝑎)
)

200000

0
]𝑑𝐵𝐼𝐷 = 137387.3103 (3) 

ای استفادهبدون  و یالر 33344ی ااستفاده، کارکرد یانوگپاسخمیانگین تمایل به پرداخت 

 24/9شهر اصفهان که  در خانوار. با توجه به میانگین اندازه شدیال در سال برآورد ر 491931

ریال و برای کارکرد  913943ی هر خانوار حاضر است سالیانه ااستفادهباشد، برای کارکرد نفر می

دست آمده از الگوهای لوجیت، هبا توجه به نتایج ب ریال ساالنه بپردازد. 131139ی ااستفادهغیر 

 .باشندیمارزش بیشتری قائل  ایاستفادهبدون پاسخگویان برای خدمات 

 تولید محاسبه ارزش اقتصادی آب برای منظوربه (1، جدول )(2( و )1)های با توجه به رابطه

 شده است.یمتنظمحصول گندم و جو در دو شبکه 
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 دو محصول گندم و جو در دو شبکه آبشار و روددشتتولید ارزش اقتصادی آب برای  (9)جدول 

 )جو(wVMP  )گندم(wVMP  شرح

 12/913 2/4434 آبشار

 12/641 93/6199 روددشت

 تحقیق هاییافته: منبع

ار آبشمحصول گندم در شبکه تولید اقتصادی هر مترمکعب آب برای  ارزش( 1جدول )با توجه به 

چنین ارزش است، هم آمده دستبهریال  93/6199ریال و برای شبکه روددشت  2/4434

و برای شبکه  12/913محصول جو در شبکه آبشار تولید اقتصادی هر مترمکعب آب برای 

محصول تولید ارزش آب برای ( 1)به دست آمده است. با توجه به جدول  ریال 12/641روددشت 

 است. آمدهدستبهمحصول جو تولید بیشتر از  هر دو شبکه گندم در

 ریال 40و  49ی هادر سال( ارزش اقتصادی آب به نسبت عملکرد مالی 0)جدول

 

 شرح

 4931سال 

 گروه

 

 شرکت اصلی

 4931سال 

 گروه

 

 شرکت اصلی

 ناخالصسود 

 6ای()بازده برنامه
2/113311 2/343229 4/616411 6/631193 

 -سود خالص

 پس از کسر مالیات
1/121111 3/391111 4/646111 1/631111 

 استان اصفهان یامنطقه: شرکت فوالدمبارکه و شرکت آب منبع

دست بهارزش اقتصادی آب  .شدمحاسبه  خالصسود  وای ارزش آب در دو حالت بازده برنامه

باشد، همچنین ارزش هر ریال می 2/113311ای،، با روش بازده برنامه4931آمده در سال 

یال بیانگر ارزش آب ر 1/121111، 4931شرکت در سال  6مترمکعب آب به نسبت سود خالص

این ارزش مقدار ارزش آبی است که توسط شرکت فوالد  باشد.برای کارخانه فوالد مبارکه می

 ن به عنوان نماینده صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.مبارکه اصفها

                                                           
1 Gross margin 

 یانهآب( و سود ناخالص) درآمد سال یینهجز هزبه هاینههز یبا کسر همه یواحد صنعت یانهسود خالص )درآمد سال 6

 (هاینههز یبا کسر همه یواحد صنعت
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 و پیشنهادها یریگجهینت
 913943 ساالنه برای هر خانواده یااستفادهارزش  برایتمایل به پرداخت  یانگینم ،بررسی این در

 ریال برآورد 131139 حدود رودخانه این خانواده هر ساالنه یااستفاده بدون ارزش یانگینو م ریال

 ایاستفادهبدون خدمات  یژهوبهکه نشاندهنده ارزش باالی خدمات رودخانه زاینده رود،  ،شد

 پیشنهاد، میزان متغیرهای با توجه به آماره اثر نهایی،دهد نتایج همچنین نشان می. باشدیم

زش ار برای احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادیبر  مؤثر هایعاملترین مهمو درآمد افراد،  یالتتحص

، متغیرهای میزان پیشنهادماره اثر نهایی، آ برپایه ینهمچن باشد.رود میای رودخانه زایندهاستفاده

برتمایل به پرداخت افراد جهت ارزش  مؤثر هایعاملترین خانوار مهم افراد شمار تحصیالت و

آب در بخش  هر مترمکعبارزش همچنین  د.نباشرود میی رودخانه زایندهااستفادهبدون 

ریال  6199یال و در شبکه روددشت ر 4434آبشار محصول گندم در شبکه تولید کشاورزی برای 

 913آبشار محصول جو در شبکه تولید برآورد گردید، همچنین ارزش هر مترمکعب آب برای 

از شرکت  شده دریافتریال برآورد شده است. با توجه به اطالعات  641در شبکه روددشت  و ریال

ریال و  611تقریبی در شبکه آبشار  طوربهی استان اصفهان قیمت هرمترمکعب آب امنطقهآب 

 آب در بخش باشد، که نشاندهنده قیمت بسیار پایینریال می 661قیمت آب در شبکه روددشت 

آمار و اطالعات کارخانه فوالد مبارکه اصفهان با بیشترین سهم  یلوتحلیه با تجزاست. کشاورزی 

 آب به نسبت مترمکعباصفهان، ارزش هر  هاینعت به نمایندگی کارخانجامصرف آب در بخش ص

 ایهنتایج بررسیبا  این بررسینتایج  د.شریال برآورد  121111/ 1سود خالص در بخش صنعت 

 .باشدیم( همسو 6141( و تانگ و همکاران )4931زراعت کیش )

 ایاستفادهبدون  برای خدمات بررسی، جامعه مورد دهدیمنشان  بررسی طور که نتایج مهمان

نشان  ارزش، اینقائل هستند. ری ترودخانه زاینده رود ارزش بیش یااستفادهنسبت به خدمات 

زیست محیطی و گردشگاهی نسبت  یهابخشو مدیران استانی باید به  یزانربرنامهکه  دهدیم

ین اند. به عبارت دیگر ها در حوزه رودخانه زاینده رود توجه بیشتری داشته باشبه دیگر بخش

 با یاقتصاد رقابت وارد تواندیم رودخانه جریان ایاستفادهبدون  ارزش ،دهدیمنشان  بررسی

 حل راه یک توانندمی ای،منطقه یزانربرنامه راهاز این  و شود یو کشاورز صنعتی ،یشهر کاربرد

 اصفهان، فراهم شهر در رودزایندهرودخانه  به مندانعالقه مطلوبیت افزایش یبرا یاقتصاد مناسب

 :شودزیر عنوان می ن زمینه پیشنهادهایدر ای .آورند
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و متغیر تحصیالت در د. یااستفاده بدونو  یااستفادهبا توجه به نتایج الگو در دوحالت  .4

م با فراه ضرورت داردبنابراین افراد دارد.  تمایل به پرداختحالت رابطه مستقیمی با 

ویژه در افراد هب و کشاورزان یش سطح اگاهی شهرونداناموزشی و افزآ هایینهزمکردن 

منابع آبی، زمینه افزایش تمایل به پرداخت  خدمات زمینهبا سطح تحصیالت پایین در 

 را فراهم آورد.

 که کشاورزاندر حالیدست آمد هبریال  4241ارزش اقتصادی آب برای محصول گندم  .6

های باصالح تدریجی قیمت آب یا آبلذا کنند. برای هر مترمکعب پرداخت میریال  692

 ردهکدریافتی در طول زمان به تخصیص بهتر این نهاده بین محصوالت مختلف کمک 

جویی در مصرف آب وری آب در تولیدات کشاورزی و صرفهو موجب بهبود و بهره

توان ی آبیاری مدرن شده و آن را میهاتواند صرف هزینهالتفاوت می. این ما بهشودمی

 های آب افزایش یابد.ارزش دیگرتا  ای در نظر گرفتسازمان آب منطقه نظارتبه عنوان 

ت دسهگندم باالتر از جو بتولیدآب برای اقتصادی ارزش ، دست آمدهبهبا توجه نتایج  .9

شت محصول کشاورزان به ک ایجاد تسهیالت به منظور ترغیب است. در نتیجه آمده

مد کشاورزان و بازدهی باالتر آب در بخش کشاورزی موجب افزایش درا تواندیمگندم 

 .شودشهرستان 

 4931نسبت به سال  4931ارزش آب برای کارخانه فوالد مبارکه اصفهان در سال  .1

 ایدبارزش باالی آب در این صنعت دارد، لذا  از که نشان افزایش سه برابری داشته است

جدید افزایش یابد تا میزان مصرف آب  هاییفناورفاده از آب با استفاده از کارایی است

 در این صنعت کاهش یابد.
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