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 چکيده 
ی، ملی یهای کالن منطقهگذاری آن، در بسیاری از طرحمحیطی و ارزشبه دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست  

گردد. ها اشاره مییا به صورت گذرا به آن ،شودپوشی میلودگی ایجاد شده چشمآی ی هزینهالمللی از اندازهو بین
رود از چای تبریز در مسیل درون شهری مهرانآجی یدر این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه

خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطالعات  011تعداد  .دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است
که هر خانوار تبریزی تمایل دارد  دادنتایج این تحقیق نشان  .شدبا استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل 

ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف  0011متوسط ماهانه به طور 
این مطالعه نشان داد که عواملی  نتایجچونین ها متفاوت است. همهای اقتصادی و اجتماعی آنبسته به ویژگی

ی تمایل به نی داری بر اندازهمانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیالت آثار مع
خانوار در استان، ارزش  019001 بودن و با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه .پرداخت افراد دارد

 .دیریال در سال برآورد گردمیلیون  00/11822چای در این مسیل ی آجیکاهش آلودگی رودخانه
 

 JEL: ,C350 Q510 طبقه بندی

 چای محیطی، آجیگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مدل الجیت، آلودگی زیستارزش: لیدیهای کواژه
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 مقدمه

های رفتترین مسایلی است که بشر به دلیل پیشمحیطی امروزه یکی از مهمهای زیستآلودگی 

های بی رویه در محیط زیست با آن درگیر است. با توجه به روند یکارآوری و دستفن

محیطی مانند آلودگی آب و هوا یا خاک در شهرهای های زیستی افزایش آلودگیافزاینده

روز افزایش پیدا ها روزبهبزرگ مانند تبریز، اهمیت حفاظت از محیط زیست و مهار این آلودگی

جا که محیط زیست یک کاالی عمومی با منافع استثنا ناپذیر و رقابت ناپذیر کند. اما از آنمی

شوند. در واقع مند میشود، همگان از منافع آن بهرههر خدمتی که در این ارتباط داده می است،

یی برای محیطی وجود ندارد، و در نتیجه کسی هزینهبازاری برای این کاالها یا خدمات زیست

اکنون در جوامع توسعه خود مشخص نیست. همپردازد و ارزش آن خدمات نیز به خودیآن نمی

های حفاظت محیط زیست از بندی اقدامات زیربنایی یا پروژهریزی و اولویترای برنامهیافته ب

کنند. در کشور ما نیز به محیطی استفاده میگذاری خدمات زیستهای علمی برای ارزشروش

گذاری خدمات تفریحی محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و ها برای ارزشتازگی از این روش

که یکی از  1گذاری مشروطده است. در این مطالعه سعی شده با روش ارزشمانند آن استفاده ش

محیطی محیطی است، کاهش آلودگی زیستگذاری خدمات زیستهای رایج ارزشروش

گذاری شود. روش گذرد، ارزشچای تبریز که درست از وسط شهر میی آجیرودخانه

از کشور برای برآورد ارزش خدمات گذاری مشروط در مطالعات متعددی در داخل و خارج ارزش

گذاری مشروط را برای روش ارزش ،(1991شوتز و لیندسی )کار رفته است. محیطی بهزیست

ی کار بردند. در مطالعههای زیرزمینی در آمریکا بهبرآورد تمایل به پرداخت برای حفاظت از آب

ی دار بود. در مطالعهمانند سن، جنسیت، سطح سواد و درآمد معنی ها اثر متغیرهاییآن

اوگاندا، با استفاده از  مابیرا درارزش کارکرد تنوع زیستی اکوسیستم جنگل (، 0111مورامیرا )

هکتار از  20برای  تمایل به پرداخت افرادی اندازه محاسبه شد.گذاری مشروط ارزشروش 

 . مریکا برآورد شدآدالر  613، های همیشه سبز این منطقهجنگل

حفاظت گذاری مشروط نشان دادند که برای با استفاده از روش ارزش( 0116ن )او همکار لتونن 

مند به افزایش حفاظت و حاضر به هگویان، عالقپاسخ %8/26 فنالند، های جنوباز جنگل

، اما نندکمیایت از افزایش حفاظت حم %8/11. ندها بودپرداخت مبلغی برای حفاظت جنگل

ها خواستار کاهش حفاظت جنگل %9/4تفاوت و بی %1/1 و ،کنندپولی بابت آن پرداخت نمی

                                         
1 .Contingent valuation 
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یی آپاالچیکوال در ی رودخانه( در بررسی ارزش تفریحی منطقه0112شرستا و همکاران ) بودند.

دکنندگان فلوریدا تقاضای بازدیدکنندگان را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که بازدی

(  با استفاده 0119دالر برای هر روز اند. وانگ و ژانگ ) 18/24طور متوسط مایل به پرداخت به

نفری به دست آوردند که ساکنان شهر جینان چین تمایل دارند برای  1111ی از یک نمونه

 یوآن چینی بپردازند. 111کاهش آلودگی هوا 

ی هر تابع لوجیت، متوسط تمایل به پرداخت ماهانه ( نیز پس از برآورد1688رفیعی و امیرنژاد ) 

چونین ریال برآورد نمودند. هم 1/2631ی ساری تنگههای سلیمانفرد را برای حفاظت از جنگل

های ارسباران میانگین سی در جنگلی دره( در برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه1688موالیی )

( متوسط تمایل به پرداخت 1689. فتاحی )ریال برآورد نمود 6918تمایل به پرداخت را 

ریال برآورد نمود.  048931های زیرزمینی را اردکان برای حفاظت از آب-خانوارهای دشت یزد

ی تمایل به گذاری مشروط اندازه( نیز با استفاده از روش ارزش1689راحلی و همکاران )

ی تمایل عوامل مؤثر بر اندازهپرداخت گردشگران برای ارزش تفریحی روستای بند در ارومیه و 

ریال و  3011میانگین تمایل به پرداخت افراد به پرداخت افراد را برآورد کردند. در این مطالعه 

بهجتی و  میلیون ریال برآورد گردید. 111ی روستای بند ارومیه حدود ارزش تفرجی ساالنه

وای پاک در تهران را برآورد گذاری مشروط، ارزش ه( با استفاده از روش ارزش1689همکاران )

ریال  6111ها، مردم تهران تمایل دارند به طور متوسط ماهانه ی آننمودند. بر اساس مطالعه

 برای کاهش آلودگی هوای شهر خود بپردازند.

ترین شهرهای ایران است. این شهر به یکی از قدیمی ،تاریخی طوالنی یشهر تبریز با سابقه 

آب و هوایی سرد و خشک، با متوسط  داشتنغرب کشور ضمن  در شمال واقع شدندلیل 

( با 1681نفر )سال  1129610میلیمتر در سال، و جمعیتی در حدود  081بارندگی  یاندازه

)مرکز آمار ایران، های مهم صنعتی کشور است هکتار یکی از قطب 11111مساحتی حدود 

مناسبی نسبتا و توانسته است شرایط اگرچه از یک ساین شهر،  صنعتی افزون. رشد روز(1681

ها و مشکالتی شده موجب پدید آمدن دشواری سوی دیگراما از  ،را برای شهروندان فراهم آورد

 یاین مشکالت همگام نبودن توسعه ترینمهماست که خاص جوامع در حال توسعه است. 

های نسانی به کانالهای اشهر است. ورود فاضالب یخدمات زیربنایی با رشد جمعیت و توسعه

صدمات و خسارات  وارد آمدنموجب در محیط، مواد زاید جامد  یتخلیه وهای سطحی آب

ناکافی بودن تجهیزات و نیروی انسانی و تکمیل آن دلیل شده است. محیط زیست  فراوان به
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ایجاد تعامل و برقراری پل است. های تصفیه آوری فاضالب و سیستمهای جمعشبکهنشدن 

کارهای مناسب و قابل راه دادنپایدار و  یبودهای موجود با مفاهیم توسعهن کمایمباطی ارت

مدیریت کالن شهری است.  یها در حوزهترین فعالیتاجرا برای حفظ محیط زیست از مهم

ویژه مسیل هشهری تبریز، بهای اصلی دروندهی مسیلسازی و سامانشاهد این مدعا به

 ش بر مفاهیم یاد شده است. رود،  با نگرمهران

آوری و عاز دشت تبریز و جم گذرو پس از  گیردمیرود از ارتفاعات سهند سرچشمه مهران 

مسافت طوالنی از شرق وارد تبریز گذر از پس از  کناری،ارتفاعات از های بارندگی هدایت آب

 -شرقی جهتا برود نسیل مهرام به نامبزرگ  راهآبشهراز راه یک  درونشود. این رود در می

و سرانجام در نزدیکی فرودگاه  گذردمیکیلومتر از سراسر شهر  11تقریبی  درازای غربی و به

ترین مسیل درون شهری تبریز اصلی ،رودمسیل مهران .پیونددرود( میچای )تلخهتبریز به آجی

دو نیم تقسیم  و تقریبا شهر تبریز را به کشیده شدهاست که از جنوب شرقی به شمال غربی 

تواند . این مسیل سطحی می(1689یی استان آذربایجان شرقی، )سازمان آب منطقه کرده است

تواند چونین میباشد. هم شتهدایی ویژهی نیز جایگاه گردشگرهای شهری و از نظر ایجاد جاذبه

ای در صورت تبدیل شدن به یک مسیل همیشگی، بخشی از نیاز آبی شهر )مصارف عمومی، فض

کند. بازی آینده شهر تبریز نقش بسیار تأثیرگذاری را  یو در توسعه کند،مین اترا سبز( 

و دور نگه داشتن آن از آلودگی  بسیاری دارد،بنابراین حراست و حفاظت از حریم آن اهمیتی 

 ناپذیر است. گریزالزامی و 

چای از راه انه آجیمحیطی کاهش بار آلودگی رودخهدف از این پژوهش برآورد ارزش زیست 

برآورد تمایل به پرداخت نهایی شهروندان تبریزی برای کاهش این آلودگی است. این تحقیق 

اجرای طرح شبکه یی بیانگر ارزش واقعی اقدامات زیربنایی در خصوص تواند تا اندازهمی

این  شد.بای منازل و اماکن شهری به همه آنآوری فاضالب شهر تبریز و واگذاری انشعاب جمع

کار بلند مدت عنوان راه به، زمان اجرایی آنو طوالنی بودن  آنهای باالی به دلیل هزینه طرح

سیستم بهداشتی و یک در همین راستا اجرای  ه است.عنوان گردیدریزی شهری در برنامه

نهاد  کهو شهرداری  رسدنیز الزم و ضروری به نظر میهای شهری آوری و دفع زبالهدرست جمع

با توجه به وسعت  اما .دشواری دارد یدر این میان وظیفهاست مدیریت شهری خدمات متولی 

الزم  محیطیزیست هایبرای کاهش خطر های مدیریت شهری،شهر تبریز و گستردگی طرح

 شود.بندی اولویت هااجرای طرحاست در 
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 روش تحقیق

ی محیط زیست و سایل حیطهترین مبه دلیل ماهیت غیربازاری منابع طبیعی، یکی از مهم

محیطی و مواهب طبیعی گذاری کاالهای زیستگذاری آن منابع است. ارزشمنابع طبیعی ارزش

گیرد تقریبا غیرممکن بود. اما در ها شکل نمیکه بازاری برای آنخدادادی با توجه به این

ایی از این کاالها قابل هها جنبههای اخیر فنونی در اقتصاد ابداع شد که با استفاده از آندهه

 شود.گذاری میارزش

( 1شود: ی عمده تقسیم میگذاری به دو دستههای ارزشدر اقتصاد محیط زیست روش

 هایی که به برآورد تابع تقاضا متکی نیست.( روش0هایی که متکی بر تابع تقاضا است، و روش

های گزینی از روشهای جایرفته و روش هزینهی فرصت ازدستهایی مانند روش هزینهروش

ی هایی که مبتنی بر برآورد تابع تقاضا است خود بر دو دستهمتکی بر تابع تقاضا است. روشغیر

ی افراد تقاضای ی اول با استفاده از ترجیحات آشکار شدهگردد: دستهمی عمده تقسیم

ی سفر و ن به روش هزینهتواها میکند. از این دسته روشمارشالین و ارزش کاال را برآورد می

 قیمت هدونیک اشاره نمود.

ی هایی است که بر پایهشود، آنهایی که به برآورد تابع تقاضا ختم میی دوم، روشاما دسته

و روش آزمون  1(CVMگذاری مشروط )ترجیحات گفته شده استوار است، مانند روش ارزش

شود ابتدا شرایط یک بازار فرضی فراهم میها برای کاالی مورد نظر . در این روش0(CEانتخاب )

محیطی ی تغییرات زیستشود که ترجیحات خود را دربارهو سپس از افراد درخواست می

 (. 1994مستقیم بازگو کنند )هانیمن، 

گیری عمومی برای هایی است که برای کمک به تصمیمگذاری مشروط یکی از روشروش ارزش

محیطی یا به نحوی منجرشونده به تغییرات تغییرات زیستهایی با ایجاد ارزیابی پروژه

توان به برآورد سود محیطی به فراوانی استفاده شده است. از موارد کاربرد این روش میزیست

کاهش آلودگی هوا در مناطق شهری، کاهش خطر سالمتی افراد ناشی از آلودگی آب، حفاظت 

ها اشاره نمود. این روش نیز مانند دیگر ند اینهای در حال انقراض و ماناز حیات وحش و گونه

ترین برتری این روش توانی است. مهمگذاری مزایا و نقاط ضعف بهارزش هایروش

گذاری برای تمایل به های ارزشی پرسشپذیری بسیار باالی آن است که امکان استفادهانعطاف

                                         
1 . Contingent Valuation Method 
2 . Choice Experiment 
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سازد. از این رو حتا در ری فراهم میبازاپرداخت را برای هر جنبه از سالمتی یا هر کاالی غیر

محیطی نیز استفاده شده است. اما موارد اندکی از این روش برای ارزیابی خسارات زیست

شود بیشتر در اعتبار و قابلیت اعتماد نتایج است. در این روش انتقادهایی که از این روش می

ی تدوین این گردد. شیوهآوری مینامه جمعاطالعات مورد نیاز مستقیمانه از راه پرسش

ها بسیار در نتایج به دست آمده تأثیرگذار است. قابلیت اعتماد ها و روش تکمیل آننامهپرسش

( 0گرایی و ( آزمون اعتبار هم1توان آزمود: گذاری مشروط را از دو راه مینتایج روش ارزش

 ایی.( از راه روش بازآزم1WTPهای تمایل به پرداخت )ی اندازهمقایسه

دست آمده از یک روش دیگر بازگویی های بهگذاری مشروط با ارزشدر روش اول، نتایج ارزش 

های دیگر بازگویی ترجیحات در بسیاری از جا که روششود. اما از آنترجیحات مقایسه می

تواند بازتاب های ضعیفی از ارزش درست منابع طبیعی است، این مقایسه نمیموارد شاخص

گیری شده، ماهیت بازار مورد استفاده در این روش با اشد. عالوه بر این منافع اندازهواقعیت ب

 های بازگویی ترجیحات متفاوت است.دیگر روش

گذاری مشروط، روش بازآزمایی است که شکل دوم آزمون قابلیت اعتماد نتایج روش ارزش  

از خانوارهای خاص، و  گذاری مشروط در یک مورد خاص و در یک نمونهشامل انجام ارزش

یی دیگر از ی زمانی دیگر یا در نمونهسپس تکرار همین مطالعه در همین نمونه در یک دوره

ی زمانی است. اگر نتایج به دست آمده از دو نمونه در یک همین جمعیت و در همین دوره

باشد، نتایج این دار نهای زمانی متفاوت از نظر آماری معنیی زمانی یا یک نمونه در دورهدوره

 روش قابلیت اعتماد و استفاده را دارند. 

مشکالت مرتبط با این روش را ناشی از اجرای ضعیف و  0گذاری مشروطداران روش ارزشطرف 

های بسیاری را برای انجام روش دانند و در همین راستا دستورکارنادرست این روش می

معتبر و قابل اعتمادی را به دست آورد. تعدادی از اند تا بتوان نتایج گذاری مشروط داده ارزش

 ها در زیر آورده شده است:ترین این دستورکارمهم

 دهندگان شناخته شده باشد.محیطی مورد بررسی باید برای پاسخکاالی زیست 

 تر است.های استفاده نکردن دقیقهای استفاده از ارزشارزش 

  پاسخ دهندگان داده شود.باید اطالعات کافی اما نه بیش از حد به 

                                         
1. Willingness To Pay 
2 . Contingent Valuation 
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 دار باشد.ی نمونه باید از نظر آماری معنیاندازه 

 گذاری یی از ارزشدهندگان تجربهاین روش در صورتی خوب جواب خواهد داد که پاسخ

 کاالی مورد نظر داشته باشند.

 ی پرداخت انتخاب شده برای ارزش کاال باید واقعی و مناسب باشد.وسیله 

 چهره یا از راه پست( باید با دقت انتخاب گردد.بهیافت چهرهامه )رهنروش تکمیل پرسش 

 های اعتبارسنجی ارزیابی شود.نتایج در صورت امکان با آزمون 

گذاری مشروط دارد، به دالیل زیر و با در این تحقیق نیز با وجود مزایا و معایبی که روش ارزش

 گفته استفاده شده است.رعایت دستورکارهای پیش

محیطی و منابع طبیعی استفاده های اخیر از این روش در تحقیقات زیستدر سال-1

 یی شده و موفقیت آن تا حدودی تایید شده است.گسترده

 ی تقاضای هیکس بنا شده است.ی نظریهاین روش بر پایه -0

های همسان دیگر جامعیت بیشتری دارد، چون در این این روش نسبت به بسیاری از روش -6

ی آماری مورد نظر انتخاب، و سعی ی مورد مطالعه به روش تصادفی از جامعهروش نمونه

نامه، عکس، اسالید شود تمایل به پرداخت نهایی افراد با ایجاد یک بازار فرضی از راه پرسشمی

هایی دارد، اما در صورت انجام درست و اگرچه این روش محدودیت یا فیلم تخمین زده شود.

 واند به اطالعات بسیار مفید و ارزشمندی منجر شود.تدقیق می

ی انتخاب دو بعدی یا نامهگیری تمایل به پرداخت افراد، از پرسشدر این مطالعه برای اندازه 

گویان تنها یک پیشنهاد را از میان چندین پیشنهاد داده دوگانه استفاده شد که در آن پاسخ

جهه با قیمت پیشنهادی یک بازار فرضی، فقط پاسخ بله گویان در مواشده، انتخاب کردند. پاسخ

هایی در مورد تمایل به پرداخت افراد برای کاهش نامه پرسشیا خیر دادند. بخش اصلی پرسش

محیطی این مسیل درون شهری بود. سه مبلغ در سطوح متفاوت به افراد آلودگی زیست

داخت خود را نشان دادند. بخش دیگر این پیشنهاد شد، و افراد با پاسخ بله یا خیر تمایل به پر

گو اختصاص داده شد. هدف از های فردی، اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخنامه به ویژگیپرسش

گرفتن این اطالعات این بود که نقش عوامل مختلف در تمایل به پرداخت نهایی افراد برای این 

ها شامل جنسیت، سن، ویژگیمحیطی در بخش تکمیلی پژوهش بررسی شود. این کاالی زیست

سطح سواد، درآمد خانوار، تعداد اعضای خانوار، دوری یا نزدیکی از این رودخانه و مدت زمان 



 1331/ 3/شماره ی 6اقتصاد کشاورزی/جلد   78

 

 

آزمونی که انجام شد سه مبلغ پیشنهادی تمایل به پرداخت سکونت در تبریز بود. بر اساس پیش

 ریال انتخاب گردید. 11111و   1111،  1111

، فرض شد که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین WTPگیری برای ساختن مدل برای اندازه

( خود تحت Uبازاری یک منبع طبیعی را بر اساس بیشینه کردن مطلوبیت )های غیرارزش

 کند.پذیرد یا رد میشرایطی می

(1)                                         01 );,0();,1(   SYUSAYU 
به ترتیب درآمد فرد  Aو  Yآورد. مطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد به دست می Uدر اینجا، 

های اجتماعی ـ اقتصادی فرد است که دیگر ویژگی Sدهد و و مبلغ پیشنهادی را نشان می

دفی با میانگین متغیرهای تصا 1و 0های فردی است.ی وی تحت تاثیر این ویژگیسلیقه

 باشد.  طور برابر و مستقل توزیع شدهصفر است که به

 ی زیر توصیف شود.تواند با رابطهمی Uتفاوت مطلوبیت 

 (0)                                             )();,0();,1(
01

  SYUSAYUU 

دهنده مطلوبیت خود را با پرداختن ختر از صفر باشد، پاس( بزرگdUاگر تفاضل مطلوبیت )

 1دهنده با یک پاسخ کند. در نتیجه برای هر پاسخمبلغی برای به دست آوردن کاال بیشینه می

است. در نتیجه  Sو  Y, Aکند مواجه خواهیم بود. عواملی که بر پاسخ )بله یا خیر( اثر می 1یا 

ک است مورد بحث خواهد بود. برای ی آن صفر یا ییک الگوی اقتصادسنجی که متغیر وابسته

شود. باتوجه تایی از الگوهای لوجیت یا پروبیت استفاده میی دوبرآورد الگوهای با متغیر وابسته

به سادگی و قابل اعتماد بودن محاسبات، در این مطالعه از مدل لوجیت، همان گونه که در 

 (.1988همکاران،  شود، استفاده شده است )جاج ودیده می 1و شکل  6ی رابطه

 
)exp(

)XF()Pr(YP iti
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1

1
1                                                                  (6)  
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 الگوی مدل لوجیت (1ی )نگاره

 Fدهد به صورت که احتمال پذیرش پیشنهاد را نیز نشان می dUاگر توزیع احتمال تجمعی 

(Du )تعریف گردد، برای برآورد میانگین WTP های )امید ریاضی تمایل به پرداخت( در روش

  شود.استخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه می

 (4)                                                      Xd
X

dAdUFWTPE
t

i



  )exp(

)()(
1

1 

عددی در  گیریانتگرال یبه وسیله تمایل پرداخت مقدار انتظاری پس از برآورد مدل لوجیت،

و  1994)هانمن،  شودصورت زیر محاسبه میبه 1یپیشنهادمبلغ صفر تا باالترین ی محدوده

 :( 0110لی، 

(1)                                        
  

ی نماینده BIDبرای حفاظت، متغیر  (WTPتمایل پرداخت افراد ) مقدار انتظاری ،E(WTP)که  

 یجمله یوسیلهه تعدیل شده است که ب اعرض از مبد وو تمایل پرداخت افراد در الگ

. در برآورد مدل اضافه شده است )(اصلی اعرض از مبد یاقتصادی به جمله -اجتماعی

غییر در متغیرهای توضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط تبینی آثار پیش لوجیت،

(، بیانگر مقدار تغییر در احتمال پذیرش مبلغ MEمقدار اثر نهایی ) .ام اهمیت خاصی داردiفرد

-( نتیجه می3ی )پیشنهادی به ازای تغییر در یک واحد از هر متغیر توضیحی است، و از رابطه

 شود:

                                         
1 .Bid  

Prob (y=1) 









BIDMax

i

n

i

i dBID
BID

wtppWTPE
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0
1

)
)}(exp{
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(3) 
 

ی آماری این تحقیق، امین متغیر توضیحی است. جامعهk، پارامتر برآورد شده kβکه در آن 

گیری تصادفی و ی مورد نظر به روش نمونهی رودخانه است، که نمونهشهروندان تبریزی حاشیه

نامه تعیین گردید. با توجه به باال بودن جمعیت جامعه عدد پرسش 111با روش کوکران معادل 

 نمونه استفاده شد: ی زیر برای تعییناز رابطه
2 2 2 2

2 2

(1,96 0.254 )
99.138 100

0.05

t s
n

d


                                                                         (2)  

ضریب اطمینان  tحفاظتی است.  ی الزم برای برآورد ارزشحجم یا تعداد نمونه nکه در آن که 

برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه آماری است که در این تحقیق،  S2قابل قبول، 

دقت احتمالی مطلوب و یا درصد خطا  dبرآورد واریانس تمایل به پرداخت برای حفاظت است. 

 (. 1623؛ تاجداری، 1620است )سرایی،  %11تا  1است. درصد خطا معموال میان 

ها حذف شد، نامه به دلیل ناقص بودن و نادرست جواب دادن به پرسشپرسش 11از این تعداد  

تحلیل شد. انواع مختلف مدل الجیت مانند خطی و لگاریتمی برآورد  نامه تجزیه وپرسش 81و 

ها، در نهایت مدل خطی به دلیل سازگاری های هر یک از مدلو مقایسه شد. با توجه به ویژگی

های تحقیق به عنوان مدل نهایی برای تجزیه و تحلیل نتایج مورد استفاده قرار بیشتر با داده

برای برآورد  Mapleو  Shazam10افزارهای این مطالعه از نرمگرفت. الزم به ذکر است در 

 پارامترهای مدل و انجام محاسبات ریاضی استفاده شده است.

 نتایج و بحث
ها به آن اختصاص نامهگویان که بخشی از پرسشبررسی اطالعات اقتصادی و اجتماعی پاسخ 

ترین و سال و کم 09یق گویان این تحقداده شده بود، نشان داد که متوسط سن پاسخ

دهندگان را پاسخ %46سال بوده است. تقریبا  41و  18گویان به ترتیب ترین سن پاسخبیش

 دهد. مردان و بقیه را زنان شاغل و خانه دار تشکیل می

گویان دارای تحصیالت در سطح دیپلم و طور متوسط بیشتر پاسخبر اساس این اطالعات، به

زیر دیپلم بودند. خصوصیات آماری برخی از  %10ت دانشگاهی و ها دارای تحصیالآن 64%

 نشان داده شده است.  1گویان به شکل خالصه در جدول های اقتصادی و اجتماعی پاسخویژگی

  k2
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 گویانهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ( ویژگی1جدول )

 ترینبیش ترینکم انحراف معیار میانگین نام متغیر

 41 18 2 09 سن

 18 1 3/0 02/16 وادسطح س

 8 1 28/1 4 اندازه خانوار

 3111 1 9/1104 0111 درآمد ماهانه )هزار ریال(

 مأخذ : یافته های تحقیق     

ترین آن برای ترین و بیشی کممیلیون ریال در ماه و اندازه 1/0گویان متوسط درآمد پاسخ

(. متوسط تعداد 1ه بود )جدول میلیون ریال در ما 3و  1های مورد بررسی به ترتیب نمونه

ترین ترین خانوار تک نفره، و بزرگنفر، کوچک 4های مورد بررسی اعضای خانوار در نمونه

 نفره بود. 8خانوار 

شد نشان داد ی تمایل به پرداخت افراد میها که مربوط به اندازهنامهبررسی قسمت دوم پرسش

چ مبلغی برای کاهش آلودگی این رودخانه گویان، حاضر به پرداخت هیپاسخ %12که حدود 

 %86این افراد زنان نامستقل )مالی( و مردان با توان مالی کم بودند. حدود  %91نبودند. تقریبا 

 محیطی داشتند.گویان تمایل به پرداخت برای خدمت زیستپاسخ

ودخانه گویانی که اظهار تمایل به پرداخت مبلغی برای کاهش آلودگی این ردر میان پاسخ 

تر از که بیش %61ریال و  1111پرداخت  %14ریال،  1111پرداخت ماهانه  %13نمودند، حدود 

ریال برای  11111میان مردان و از سطوح درآمدی تقریبا باال بودند، حاضر به پرداخت ماهانه 

 ریال در ماه بود. 11111ی مطلق تمایل به پرداخت محیطی شد. بیشینهاین خدمت زیست

رآورد مدل الجیت برخی از متغیرها مانند مدت زمان سکونت در شهر تبریز و دوری و در ب 

دست آوردن نتایج بهتر حذف داری نداشت، برای بهنزدیکی به این رودخانه که تأثیر معنی

وآمد تبریز مانند بازار تبریز، فرودگاه های پر رفتگردید. دلیل این امر گذار این رودخانه از مکان

ی دانشگاه تبریز بود که باعث شده است تقریبا همه شهروندان تبریزی به راهی با این دهو محدو

نتایج برآورد مدل الجیت نهایی  0ها و در نتیجه با این رودخانه پیوند داشته باشند. جدول مکان

 دهد.انتخاب شده بر اساس معیارهای برازش یک مدل خوب را نشان می
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 چای تبریزی آجیت خطی برای ارزش کاهش آلودگی رودخانه( نتایج مدل الجی 8جدول )

 نام متغیر مقدار ضریب انحراف معیار tی آماره کشش پذیری

111/1-  32/1-  1169/1  متغیر پیشنهاد *1/1133- 

118/1  44/1  96/1  جنسیت 0/28 

131/1  14/1  199/1  11/1  سن 

61/1  28/0  12/1  سطح تحصیالت **1/19 

112/1  21/1  41/1  08/1  ی خانواراندازه 

103/1  29/1  درآمد ماهانه *11-1×1/26 11-1×1/41 

60/1-  21/0-  99/2  عرض از مبدا **01/33- 

 90/1درصد پیش بینی درست:         18/1ضریب تعیین مک فادن :         0/63نمایی : آزمون نسبت راست

 (%11و  1داری در سطوح ) ** و * به ترتیب معنی  

 افته های تحقیق مأخذ: ی
                                     

گر دار است، و بیانضریب متغیر پیشنهاد مطابق انتظار منفی برآورد شده و از نظر آماری معنی

این مفهوم است که اگر رقم پیشنهادی افزایش یابد، احتمال پذیرفتن مبالغ پیشنهادی کاهش 

داری بر احتمال تایج، متغیر جنسیت اثر مثبت و معنی(. بر اساس این ن0خواهد یافت )جدول 

پذیرش رقم پیشنهادی دارد. با توجه به این نکته که مردان از نظر اقتصادی استقالل عمل 

رسد که احتمال پذیرش و تمایل به پرداخت در مردان تری دارند، طبیعی به نظر میبیش

 تر از زنان باشد. بیش

نمایی، ضریب تعیین مک فادن و میت مهم، آزمون نسبت راستبه سه ک 0در ردیف آخر جدول 

گر خوبی برازش مدل است، اشاره شده است. درصد بینی درست مدل که بیاندرصد پیش

گویان با نسبتی کامال مناسب با پاسخ %90گر آن است که حدود بینی درست بیانپیش

 اند. خ دادهبینی شده را به درستی پاساطالعات، تمایل به پرداخت پیش

ی تمایل به پرداخت دهد که با باال رفتن سطح تحصیالت و آگاهی افراد اندازهنتایج نشان می 

کند. یکی دیگر از متغیرهایی که تاثیر مثبت و محیطی نیز افزایش پیدا میبرای خدمات زیست

اط کامال مطابق ی تمایل به پرداخت افراد داشته سطح درآمد است. این ارتبداری بر اندازهمعنی

محیطی با انتظارات است. افراد با درآمد باالتر تمایل بیشتری به پرداخت برای خدمات زیست

پذیری یا به عبارت دیگر تغییر در احتمال پذیرش قیمت دارند. ستون آخر جدول باال کشش

هد. دتغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی در این مدل نشان می %1پیشنهادی را به ازای 
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کاهش  %11/1ی افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش را به اندازه %1برای نمونه 

افزایش در  %1دهد که به ازای خواهد داد. در ارتباط با سطح تحصیالت نیز نتایج نشان می

یابد. در مورد درآمد افزایش می %6/1های تحصیلی افراد، احتمال پذیرش رقم پیشنهادی سال

ی افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی ا افزایش یک درصدی در درآمد ماهانهماهانه، ب

 افزایش خواهد یافت. 103/1%

ی ی آماری مورد نظر، از رابطهی متوسط تمایل به پرداخت برای تمام افراد جامعهبرای محاسبه 

ابطه به شکل زیر شود. با توجه به نتایج برآورد پارامترهای مدل الجیت، این ر( استفاده می0)

تعریف خواهد شد و مقدار عددی حاصل از آن متوسط تمایل به پرداخت خانوارهای تبریزی را 

 دهد:چای نشان میبرای کاهش آلودگی آجی

                         
 

 

 

ریال در ماه محاسبه  4111به این ترتیب متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار تبریزی در حدود 

ریال  14111ماه سال ضرب شود، هر خانوار حاضر است ساالنه  10اگر این مبلغ در  گردید که

چونین با احتساب تعداد خانوارهای تبریزی )حدود چای بپردازد. همبرای کاهش آلودگی آجی

خانوار بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  406331

میلیون  34/00822گی از منظر شهروندان تبریزی در حدود ( ارزش کل کاهش آلود1681

 ریال در سال است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 بر داریمعنی اثر گوهاپاسخ  درآمد نظر، مورد هایکشش برآورد و مطالعه این نتایج به توجه با 

 ینبنابرا دارد. منطقه در چایآجی رودخانه آلودگی کاهش برای پیشنهادی مبالغ پذیرش

 و درآمد کم افراد ویژه به درآمدی سطوح تقویت ها،ارزش این از مندیبهره در سیاستی یتوصیه

 برای تقاضا و محیطیزیست هایپرداخت زیرا بود. خواهد درآمد ترعادالنه توزیع راه از جامعه فقیر

 افراد، درآمد شافزای با و دارد باالیی درآمدی کشش طبیعی مواهب از بهتر و تربیش برداریبهره

 حمایت و تقویت بنابراین کند.می پیدا افزایش  محیطیزیست کاالهای برای پرداخت به تمایل

 توجه با باشد. مؤثر پیشنهادی مبلغ پذیرش در تواندمی درآمد،کم مردم میان در ویژهبه درآمدی

 افراد یانم در عمومی آموزش گسترش پیشنهادی، مبالغ پذیرش در تحصیالت مناسب اثر به
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 تواندمی دولت که است هاییسیاست از و است، ارزش این به بیشتر توجه در مؤثر گامی نیز جامعه

  برگزیند. چایآجی یرودخانه حفاظت برای

 مشارکت جلب با تبریزی، شهروندان یساالنه پرداخت به تمایل یشده محاسبه مقدار به توجه با 

میلیون ریال در سال از محل  34/00822 چای،آجی یرودخانه حفظ برای توانمی هاآن

 شود، مطرح نیز ملی سطح در رودخانه این اهمیت اگرچونین مشارکت عمومی تامین نمود. هم

 از تواندمی وجوه این داد. توسعه ملی سطوح در مشارکت مطابق را گذاریسرمایه یاندازه توانمی

 گرفته رودخانه به نزدیک نقاط برای ویژهبه شهر گردشگری هایمکان برای ورودیه دریافت محل

 جلب راستای در پیشنهادی مبالغ گرفتن برای غیردولتی هایسازمان مشارکت چونینهم شود.

 خواهد بود.  مؤثر بسیار چایآجی یرودخانه حفظ برای مردمی هایمشارکت

 منابع
وای پاک و تعیین عوامل مؤثر بر تمایـل (. برآورد ارزش ه1689بهجتی، ت.، مرتضوی، ا. و عبدالهی، ب. )

 .19-41(: 4)11های اقتصادی، نامه پژوهشبه پرداخت ساکنان شهر تهران. فصل

(. برآورد ارزش تفرجی روستای بنـد ارومیـه 1689راحلی، ح.، خداوردی زاده، م. و نجفی علمدارلو، ح. )

 .49-30(: 4)0ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، گذاری مشروط. مجلهبه روش ارزش

هـای ترجیحات عمومی و تمایل بـه پرداخـت بـرای حفاظـت جنگـل(. 1689رفیعی، ح. و امیرنژاد، ح. )

هـای ی جنگـل و فـرآورده(. مجلـهساری یتنگهسلیمان یاستان مازندران )بررسی موردی: منطقه

 .611-632: 4چوب )منابع طبیعی ایران(، 

 (، مرکز آمار و اطالعات.1689ی )یی استان آذربایجان شرقسازمان آب منطقه

 .گیری در تحقیق. چاپ اول، انتشارات سمت، تهرانی بر نمونهیمقدمه .(1620) .سرایی، ح

ی دکتـرا، گـروه اقتصـاد نامهگذاری اقتصادی آب زیرزمینی در دشت یزد. پایان(، ارزش1689فتاحی، ا. )

 کشاورزی، دانشگاه تهران.
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