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با کر در استان فارسيتعیین ارزش حفاظتی رودخانه
استفاده از تمایل به پرداخت افراد

*یو سمانه غزالیلیم اسماعیعبدالکر
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چکیده
رودخانه با این حفاظت از برايکر و میزان تمایل به پرداخت افرادياظتی رودخانهارزش حفمطالعهاین در

خدمات محیطی ناشی از . شدانتخاب دوگانه تعیینينامهگذاري مشروط و پرسشاستفاده از روش ارزش
میزان گیريبراي اندازه. استتفریحپرورش ماهی و ،زراعتها ترین آني کر گوناگون است که بهرودخانه

،نماییاستفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست) Logit(الگوي لوجیتتمایل به پرداخت افراد از 
برايحاضر به پرداخت مبلغی ،درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه57دهد که نتایج نشان می. برآورد شد

به طور کريبراي ارزش حفاظتی رودخانهتمایل به پرداخت افرادترینبیش. کر هستنديحفاظت رودخانه
تمایل به دریافت افراد در ازاي بیشینهریال براي هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و 66193متوسط

بنابراین.ریال براي هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد90000به طور میانگینخشک شدن رودخانه
ارزش در این مطالعه، متوسط . استشان تر از تمایل به پرداختت افراد بیشتمایل به دریافدرصد36حدود 

حفاظتی رودخانه و پایین ارزش .ریال براي هر خانوار برآورد شده است286ي رودخانه معادل حفاظتی ساالنه
الزم است دهد و نشان میي کربه رودخانهراتوجهی آنانآگاه نبودن مردم و بی،خدمات محیطی ناشی از آن

. ي کر، اقداماتی را انجام دهندسازي افراد نسبت به ارزش رودخانهبراي آگاهگیران گذاران و تصمیمکه سیاست
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مقدمه
ترین می و پرآب و به اعتباري با اهمیتیهاي داسیوند از جمله رودخانهکر ويرودخانه

کیلومتر مربع 9700ریز کرآبيمساحت حوزه. شوندهاي استان فارس محسوب میرودخانه
فعالیت صنعتی و يتوسعه،کر و سیوند در گسترش فعالیت کشاورزيينقش رودخانه.است
تر و بهياز این رو براي استفاده. تعیین کننده استها و مراکز مسکونی گیري آباديشکل
هاي گسترش فعالیترواج و. ده استشبر روي رودخانه کر سدي احداث ،تر از آببیش

تر از بخش مراتب بیشه ب) درودزن(دست این سد کشاورزي و صنعتی و شهرنشینی در پایین
صنعتی و ،شهري،منابع خانگیلبه دلیکر يآلودگی رودخانهبه دنبال آن،. استباالدست 

هاي شهري و فاضالبافزون بر اثرات بدي که . رسددست سد به اوج میکشاورزي در پایین
آب آشامیدنی مورد نیاز به ویژهوداشت محیطبه،گذارندها به جا میصنعتی در پرورش ماهی

ايویژهانه داراي اهمیت بنابراین حفاظت از رودخ؛اندازددست را نیز به خطر میاهالی پایین
).1375نام بی(است

اول آن که اطالع از دیدگاه مردم و ارزشی . این مطالعه از دو جهت مهم و قابل توجه است
ریزان را براي حفاظت از رودخانه توجیه و دهند مسووالن و برنامهي کر میکه به رودخانه

بود است به بررسی دلیل آن و چگونگی بهدوم این که اگر ارزش رودخانه پایین . کندیاري می
هایی را که به رودخانه کند و گروهدیدگاه مردم نسبت به منابع و ذخایر طبیعی کمک می

. کندمند معرفی میویجی و هدفرهاي تدهند، براي اجراي برنامهاهمیت زیادي می
. ار گرفته استگذاري منابع طبیعی مورد توجه اقتصاددانان قرهاي اخیر ارزشدر سال

گذاري و سنجش نقش منابع در تامین رفاه انسان به ارزش)1991(کاران هانمان و هم
. اندتوجه کردهارزش مصرفی به تر آنان بیشالبته . پرداختند

در این مطالعه . هاي مانگرو در جنوب ایران پرداختبه ارزیابی جنگل) 2006(اسماعیلی 
چنین در هم. فاده از تابع شفرد براي صیادان منطقه برآورد شدارزش بازاري جنگل حرا با است
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1گذاري مشروطمحیطی جنگل با استفاده از روش ارزشي گفته شده، ارزش زیستمطالعه

)CVM( شدمحاسبه .
ي اي ارزش وجودي مناطق ییالقی منطقهدر مطالعه) 1386(کاران دانشورکاخکی و هم

دهد که نتایج نشان می. گذاري مشروط محاسبه کردندزشزشک مشهد را با استفاده از ار
ریال در 135600ي افراد براي ارزش وجودي این منطقه متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه

.طول سال است
سنگان به برآورد ارزش حفاظتی و تفرجی  پارك جنگلی سی) 1385(کاران امیرنژاد و هم
ذاري مشروط استفاده کردند و ارزش حفاظتی و گها از روش ارزشآن. نوشهر پرداختند

.میلیون ریال در هکتار به دست آوردند5/2و 8/5ي این پارك را به ترتیب گري ساالنهگردش
ي عوامل گوناگون اجتماعی و اقتصادي پرداخته است که بر به مطالعه) 1383(دوست خورشید

در این پژوهش . ریز تاثیر می گذاردتمایل به پرداخت افراد براي محافظت از محیط زیست تب
ي بین پارامترهاي مختلف و میزان تمایل به پرداخت، از براي تحلیل آماري و تبیین رابطه

دهد که هر فرد مایل نتایج تحقیق نشان می. گذاري مشروط استفاده شده استروش ارزش
.بپردازدریال براي حفاظت از محیط زیست41140است به طور متوسط ماهیانه مبلغ 

در 2ي یاکیواي به تخمین ارزش غیر بازاري رودخانهدر مطالعه) 2007(کاران اوجیدا و هم
شهرستان انجام دادند و متوسط 40گذاري مشروط را در ها روش ارزشآن. مکزیک پرداختند

ایل ي بین تمدر این مطالعه، رابطه. پسوس در ماه گزارش کردند73تمایل به پرداخت افراد را 
نهاد اولیه، سطح درآمد، تحصیالت و به پرداخت افراد با متغیرهاي کلیدي چون مقدار پیش

.تعداد فرزندان بررسی شد
تر هر چه بهبراياي مثبت گذاري اقتصادي را به گونهارزش) 2002(کاران هوارت و هم

براي افزایش را سازوکار الزم،هاسامانهاین . ندمحیطی دخالت دادهاي زیستساختن سیاست
.استاهمیت زیادي داراي از این رو کمی و قابل فهم کردن این منافع ؛ندکنرفاه بشر فراهم می

____________________________________________________
1-Contingent Valuation Method
2-Yaqui
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گذاري ارزشی را براي ضرورتدالیل)1998(و وازي ) 2001(کاران ، گوآ و هم)2000(آشیم 
شناخت و فهم از جمله این دالیل عبارت از. کنندمطرح میهاي محیطیسامانهمنابع طبیعی و 

ل محیطی کشور به یمسايهیارا،محیطی و اکولوژیکی توسط انسانتمنافع زیس
مدهاي آهاي اقتصادي و درفراهم آوردن ارتباط میان سیاست،ریزانگیرندگان و برنامهتصمیم
محاسبات ملی مانند يتعدیل و اصالح مجموعه،سنجش نقش و اهمیت منابع طبیعی،طبیعی

.باشندمیو جلوگیري از تخریب و بهره برداري منابع طبیعی ) GDP(داخلیتولید ناخالص 
زیان، کشاورزي و آب ي کر شامل پرورش آباگر چه ارزش مهم مصرفی رودخانه

زي و گاه جانداران آبآشامیدنی است، ارزش غیر مصرفی آن شامل حیات وحش، زیست
رزش حفاظتی، توجه به منابع ي ابه طور کلی محاسبه. تفرجگاه نیز قابل توجه است

.کندها جلوگیري میمحیطی را افزایش داده و از تخریب آنزیست

روش تحقیق
گذاري مشروط استفاده شده ش ارزشي کر، از روبراي تعیین ارزش حفاظتی رودخانه

گذاري محیط زیست به کار گرفته هاي متعددي براي ارزشدر ادبیات موضوع، روش. است
گذاري ، قیمت2ي اجتناب، هزینه1یافت تابع تولیدتوان به رهاز آن جمله میشده است که

.گذاري مشروط اشاره کردو روش ارزش4ونقلي حمل، هزینه3کیفی
ي مورد بررسی، از رودخانه براي تولید کاال و یا به دلیل آن که بسیاري از افراد جامعه

آورند، رودخانه، مطلوبیت مستقیم به دست میکنند و فقط با آشامیدن آبمحصول استفاده نمی
ي ي اجتناب براي آب آشامیدنی جامعهروش هزینه. روش تابع تولید مورد استفاده قرار نگرفت

مثل (شد هاي متعدد دیگري میمورد مطالعه مناسب بود، اما به دلیل آن که از رودخانه استفاده
گذاري کیفی قیمت. رد استفاده واقع شودتوانست مو، روش یاد شده به تنهایی نمی)تفریح

____________________________________________________
1-Production method
2-Avoided Cost
3-Hedonic
4-Transport cost
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. گیرد که منبع زیستی مورد بحث ارزش غیر مستقیمی را ایجاد کندزمانی مورد استفاده قرار می
هاي مشابه قیمت ها یا زمینهاي اطراف رودخانه نسبت به خانهها یا خانهبراي نمونه، زمین

اند ي مورد بررسی در این وضعیت نبودهامعهدر این مورد نیز بسیاري از افراد ج. باالتري دارند
ي روش هزینه. اند؛ ضمن این که روش اخیر مشکالتی نیز داردو یا ملکی با این شرایط نداشته

هاي باستانی یا طبیعی مناسب گري داراي جاذبههاي گردشتر براي مکانونقل که بیشحمل
هاي جانشین است ي گوناگون و مکاني زمان، بازدیدهااست نیز دچار مشکالتی مانند هزینه

افزون بر آن، در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانه مورد توجه بوده که با روش ). 1991هیل (
نیز اگر چه (CVM)گذاري مشروط روش ارزش. رس استگذاري مشروط قابل دستارزش

؛ )2002ان لی و ه(داراي مشکالتی از قبیل تورش قیمت آغازین و تورش نوع پرداخت است 
اوجیدا (ها مورد استفاده قرار گرفته است هاي اخیر به دفعات، بویژه براي رودخانهاما طی سال

2007 .(
این روش را به طور عموم به عنوان یکی از ابزارهاي استاندارد و ) 1994(هانمان

نابع هاي مصرفی غیربازاري مهاي غیرمصرفی و ارزشگیري ارزشپذیر براي اندازهانعطاف
را تنها روش براي تعیین ارزش CVMروش) 2003(ونکاتاچاالم . محیطی برشمردزیست

.شناسدمی) هاي وجودي، میراثی و انتخابیارزش(حفاظتی منابع 
، از CVMافراد در بررسی روش)WTP(1گیري تمایل به پرداختبراي اندازه

روش انتخاب دوگانه اولین بار . تي دو بعدي استفاده شده اسي انتخاب دوگانهنامهپرسش
نهاد گویان تنها یک پیشدر این روش، پاسخ. ارایه شد1979توسط بیشوپ و هبرلین در سال 

رو گویان هنگام روبهپاسخ. کنندنهادهاي از پیش تعیین شده انتخاب میرا بین تعدادي از پیش
کارسون . دهندی یا خیر مینهادي تحت موقعیت بازار فرضی، فقط پاسخ بلشدن با قیمت پیش
ي آن، روش اند و نتیجهروش انتخاب دوگانه را تعدیل و اصالح کرده1985و هانمان در سال 

نهاد اولیه ي دو بعدي است که این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشانتخاب دوگانه
اولیه بستگی دارد نهادگو در پیشتر به جواب بله یا خیر یا واکنش پاسخنهاد، بیشپیش. است

____________________________________________________
1-Willing to pay
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بخش اول . هاي مختلفی استي ارزش حفاظتی شامل بخشنامهپرسش). 2003ونکاتاچاالم (
گویان نسبت به رودخانه و خدمات محیطی اطالعاتی را در مورد میزان آگاهی و آشنایی پاسخ

و وجدر بخش دوم، تمایل به پرداخت افراد را براي حفاظت رودخانه جست. کندآن ارایه می
ي وضعیت اجتماعی و اقتصادي افراد و بخش چهارم بخش سوم در برگیرنده.  کندمی

در مورد تمایل . ي انتخاب افراد بین رشد اقتصادي یا حفاظت از منابع طبیعی استدهندهنشان
، نظرسنجی شده که آیا افراد حاضرند مبلغی را در ازاي خشک شدن )WTA(1به دریافت

ها را به چه میزان درك نامه با طرح این مساله که سوالدر پایان پرسش. رودخانه دریافت کنند
هاي مربوطه از آوري دادهبراي جمع. یابی قرار گرفته استنامه مورد ارزشاید، پرسشکرده

ي آماري شامل افراد ساکن جامعه. ي رودررو استفاده شدنامه و مصاحبهتکمیل پرسش
آزمون نامه به عنوان پیشپرسش30یري تصادفی تعداد گسپس با روش نمونه. مرودشت بود

علت انجام این کار، نبودن مطالعات گذشته و نبود درك مشخص از واریانس . تکمیل شد
چنین علت استفاده از روش تصادفی آن هم. ارزش تعلق گرفته به رودخانه از طرف مردم بود

نامه، قبل از تکمیل پرسش.  داده شودي آماريبود که  وزن یکسانی به افراد مختلف در جامعه
. ي آلفاي کرونباخ بررسی شدنامه با مراجعه به کارشناسان و آمارهروایی و پایایی پرسش

در 1386نامه براي این مطالعه به روش تصادفی در پاییز سال پرسش140سرانجام تعداد 
).تکمیل شد140ی نهاد کرد ولنامه را پیشپرسش137ها محاسبه(مرودشت تکمیل شد 

براي رانهاديکه فرد مبلغ پیشاست فرض شده ،WTPگیري اندازهالگو برايبراي تعیین 
کردن مطلوبیت خود تحت بیشینهبر اساس ،کر به صورت ماهیانهيحفاظت از رودخانه

).1984هانمان(کند دیگر رد میايگونهیا آن را به و )1يرابطه(پذیردشرایط زیر می
)1(

  )S;Y,(U)S;AY,1(U 1

U ،دست می آورده مطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد ب .Y،Aمد فردآبه ترتیب در،
. استفرد ياقتصادي که تحت تاثیر سلیقه-هاي اجتماعیدیگر ویژگیSنهادي و مبلغ پیش

 . اندر ومستقل توزیع شدهمتغیرهاي تصادفی با میانگین صفر که به طور براب1,
____________________________________________________

1-Willing to accept
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پسدانند،میکیفی يریمتغراWTP ي متغیر وابسته)1997(و لی ) 1991(کاران هانمان و هم
انتظار این است که ضریب مقدار. دهندمیبراي این منظور مورد استفاده قرارالگوي لوجیت را

تر تمایل به پرداخت افراد کماحتمال ،نهاديیعنی با افزایش مقدار پیش.نهادي منفی باشدپیش
مقدار يبراي محاسبه،قسمتیWTPروش متوسط . مثبت باشدγوθچنبن ضرایب شود و هم

ه ب،WTPمقدار انتظارييتمایل به پرداخت به کار گرفته شده است و از آن براي محاسبه
لی و .اده شده استاستف) A(بیشینهنهاد صفر تا پیشيگیري عددي در محدودهانتگراليوسیله

ی آماري یکارا،وريیها با تاین روش ثبات و سازگاري محدودیتگویند که می) 2002(کاران هم
) 2003(کاران و لیتونین و هم) 1997(کاران و هم1هادکر. کندی جمع شدن را حفظ مییو توانا

دانند ومیلوجیتالگويترین تکنیک براي تخمین رایجرای ینمادرست) بیشینه(روش حداکثر 
يبه وسیلهWTPسپس مقدار انتظاري . شودبرآورد میآنبا استفاده ازالگوپارامترهاي 

:شودمحاسبه می)2يرابطه(صورت ه گیري بانتگرال
)2(

 


  
MaxA

*
MaxA dA)

)A(exp1

1
(dA)U(F)WTP(E

ه که باستعرض از مبدا تعدیل شده *است وWTPمقدار انتظاري E(WTP)که 
. اضافه شده است) (عرض از مبدا اصلی ياقتصادي به جمله-اجتماعیيجملهيوسیله

از لوجیتالگويمحاسبات ریاضی و تخمین پارامترهاي ،براي تجزیه و تحلیل آماري متغیرها
. استفاده شده استEXCELو EVIEWSافزار نرم

نتایج و بحث
در . ي ارزش حفاظتی به صورت زیر استنامهپرسش140اري حاصل از بررسی نتایج آم

گویان درصد از پاسخ7/95ي کر، گویان نسبت به رودخانهپیوند با سطح آگاهی و آشنایی پاسخ
4/76. انددرصد از این تعداد از رودخانه دیدن کرده1/70اند و ي کر را شنیدهنام رودخانه

____________________________________________________
1-Hadker
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گویان را در مورد نظر پاسخ) 1(جدول . ند در آینده از آن جا دیدن کننددرصد نیز در نظر دار
. دهداهمیت رودخانه نشان می

ي کرشوندگان از وضعیت رودخانهشناخت مصاحبه). 1(جدول 
خیلی مهممهممهم نیستسطح آگاهی

%1/75%1/17%8/7تاثیر جریان آب رودخانه بر زراعت منطقه
%4/41%6/38%20خانه بر شیالت منطقهتاثیر جریان آب رود

%3/44%7/40%15تاثیر جریان آب رودخانه بر تفریحات مردم
%9/37%7/35%4/26تاثیر جریان آب رودخانه بر مسایل فرهنگی

هاي تحقیقیافته: ماخذ
درصد از ساکنان مرودشت 57: ي کرتمایل به پرداخت افراد براي حفاظت از رودخانه

مانده به دالیلی درصد باقی43ي کر بپردازند، بنابراین مبلغی را براي حفظ رودخانهحاضرند 
.شود، حاضر به پرداخت نیستندنشان داده می) 2(که در جدول 

دالیل نداشتن تمایل به پرداخت). 2(جدول 
خانواده از آن 

بردنفعی نمی
تواند خانواده نمی

پرداخت کند
دولت باید این مبلغ را 

اخت کندپرد
جذابیت نداشتن 

رودخانه
دالیل دیگر

20%3/18%50%3/8%3/3%
نفر2نفر5نفر30نفر11نفر12

هاي تحقیقیافته: مأخذ
ریال براي حفاظت از رودخانه پرداخت 100000گویان حاضرند ماهیانه نفر از پاسخ35

105از تعداد . یانه نیز موافق هستندریال ماه150000با مبلغ %) 3/34(ها نفر از آن12کنند که 
با پرداخت %) 1/57(نفر 60ریال ماهیانه نیستند، 100000گو که حاضر به پرداخت نفر پاسخ

بیشینه تمایل به پرداخت افراد براي حفاظت . اندریال به صورت ماهیانه موافقت کرده50000
. ریال است143909معیار ریال است که داراي انحراف66193از رودخانه به طور متوسط 

.ریال گزارش شده است) 0(و صفر 1000000ي این متغیر به ترتیب بیشینه و کمینه
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دهد که توسط آمار متغیرهاي مهم را نشان می) 3(جدول : اقتصادي افراد-وضعیت اجتماعی
.زن تکمیل شده است51مرد  و 89

وندگانشاقتصادي مصاحبه-پارامترهاي اجتماعی). 3(جدول 
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینمتغیرها

4/338/111370)سال(گویان سن پاسخ
8/46/1110)نفر(ي هر خانواده اندازه

9/21/104تعداد فرزندان خانواده
هاي تحقیقیافته: ماخذ

آمده است نامهي خانواده به صورت کیفی در پرسشدو متغیر شغل و میزان درآمد ماهیانه
.نشان داده شده است) 5و 4(هاي ها در جدولکه توزیع فراوانی آن

گویانتوزیع فراوانی شغل پاسخ). 4(جدول 

کارمند کشاورزشغل
دولت

شغل 
جمعسایربازنشستهمحصلکارگرخصوصی

206019513716140)نفر(تعداد 
3/149/426/136/32/954/11100درصد
هاي تحقیقیافته:ماخذ

ي هر خانوادهتوزیع فراوانی درآمد ماهیانه). 5(جدول 
سطح درآمد ماهیانه 

)هزار ریال(
5000باالتر از 5000تا 40004000تا 30003000تر از کم

59292527)نفر(تعداد 
2/427/208/173/19درصد
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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17گویان طرفدار محیط زیست، نفر از پاسخ18: تصاديطرفدار محیط زیست یا رشد اق
ي اقتصادي هستند و بقیه توجه به هر دو گزینه را به طور مساوي نفر طرفدار رشد و توسعه

.گذاري محیط زیست نشان می دهددیدگاه افراد را در مورد ارزش) 6(جدول . خواستارند

زیستگذاري محیطدیدگاه افراد در مورد ارزش). 6(جدول 
درصد)نفر(تعداد دیدگاه افراد

گذاري آن تواند ارزش اقتصادي داشته باشد و با ارزشطبیعت نمی
.توان مردم را آگاه کردنمی

53,6

گذاري تواند ارزش اقتصادي داشته باشد ولی با ارزشطبیعت نمی
.توان مردم را آگاه کردآن می

42,8

گذاري آن ه باشد و با ارزشتواند ارزش اقتصادي داشتطبیعت می
.توان مردم را آگاه کردمی

12186,4

تواند ارزش اقتصادي داشته باشد اگر چه نتوان با طبیعت می
.گذاري آن مردم را نسبت به اهمیت آن آگاه کردارزش

107,2

هاي تحقیقیافته: ماخذ
در ازاي خشک شدن نفر تمایل به دریافت مبلغی 14گو، پاسخ140چنین از تعداد هم

ریال ماهیانه به 90000افراد در ازاي خشک شدن رودخانه WAPمتوسط . رودخانه داشتند
یابی ارزش. تر از متوسط تمایل به پرداخت افراد استبیش% 36دست آمد که حدود 

.آمده است) 7(نامه در جدول هاي پرسشمیزان درك و فهم افراد از سوال: نامهپرسش

شوندگاني مصاحبهنامه به وسیلهرزیابی پرسشا). 7(جدول 
غیر قابل فهممتوسطخوبیابی ارزش
110282)نفر(تعداد 
78,6201,4درصد
هاي تحقیقیافته: ماخذ

گزارش شده )8(براي ارزش حفاظتی در جدول الگوي لوجیتورد آنتایج حاصل از بر
ترین متغیر توضیحی احتمال که مهم)Bidamount(نهاد متغیر پیشضریب تخمینی.است
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WTPدار شده براي ارزش حفاظتی است از نظر آماري در سطح احتمال بسیار پایین معنی
دهد که اگر عالمت یاد شده، نشان می. عالمت این پارامتر بنا بر انتظار منفی شده است. است

.یابدپرداخت کاهش مینهادي افزایش یابد، احتمال موافقت افراد در تمایل به قیمت پیش

کريبراي ارزش حفاظتی رودخانهت یالجالگوينتایج ).8(جدول 
داريسطح معنی tي ارزش آماره خطاي استاندارد ضرایب متغیرها
0000/0 785199/4- 000106/0 000508/0- نهادپیش
0013/0 227010/3 025135/0 081110/0 سن

0624/0 863558/1 265174/0 494167/0 فرزندتعداد

0669/0 832469/1 665485/0 219481/1 آموزش
0600/0 880965/1 271174/0 510068/0 درآمد

هاي تحقیقیافته: ماخذ
همان . دار شده استمعنی% 10ضریب درآمد در ارزش حفاظتی از نظر آماري در سطح 

در ) آري(ش احتمال بله ي افزایدهندهرفت عالمت آن مثبت است که نشانگونه که انتظار می
WTPدار با عالمت مثبت معنی% 1ضریب متغیر سن در سطح . راه با افزایش درآمد استهم

افزایش WTPگویان، احتمال موافقت در دهد با افزایش سن پاسخشده است که نشان می
. معنادار است% 10ضریب متغیرهاي  تعداد فرزند و آموزش از نظر آماري در سطح . یابدمی

دهد که با افزایش تعداد فرزند در خانواده، احتمال موافقت عالمت مثبت این پارامترها نشان می
کرده و در افراد تحصیلWTPدر ) آري(چنین احتمال بله هم. یابدافزایش میWTPافراد در 

، که ارزش حفاظتیWTPمقدار انتظاري متوسط . تر از افراد زیر دیپلم استدانشگاه رفته بیش
گیري به ي انتگرالکند، بعد از تخمین پارامترهاي الگو، به وسیلهي کر را ارایه میرودخانه

.محاسبه شده است) 5(ي صورت رابطه
)3(

  ل 96.4ریا
)A000508.0(906.4(exp1

1
WTP 1000000 
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ریال براي هر 96/4ي کر براي ارزش حفاظتی رودخانهWTPبر اساس این رابطه، متوسط 
هاي سال ضرب چنان چه عدد گفته شده در تعداد ماه. مدفرد به صورت ماهیانه به دست آ
ریال براي هر خانوار به دست 286ي رودخانه برابر با شود مقدار ارزش حفاظتی ساالنه

. آیدمی

نهادهاگیري و پیشنتیجه
این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پرداخته است بر این اساس که آیا مردم راضی به 

بنابراین، بازاري فرضی در نظر گرفته . ي کر هستند یا نهي حفاظت از رودخانهپرداخت مبلغی برا
براي رسیدن به این هدف . پرداختشد که به بررسی منافع غیر مصرفی و مصرفی غیر مستقیم می

ي آن است که مردم دهندهنتایج نشان. و تمایل به پرداخت افراد استفاده شدCVMاز روش 
57نفري، 140ي در یک نمونه. ي کر هستندبراي حفاظت از رودخانهحاضر به پرداخت مبلغی

براي حفاظت از رودخانه WTPدر این مطالعه، متوسط . حاضر به پرداخت بودندافرادازدرصد
دهد که متغیر میزان نتایج نشان می. ریال براي هر خانوار به صورت ساالنه برآورد شد286
سه . دار استمعنی%  10و درآمد در سطح %) 1(بسیار پایین نهاد از نظر آماري در سطحپیش

نتایج به . دار شدمتغیر سن، تعداد فرزند و میزان تحصیالت از نظر آماري با ضریب مثبت معنی
) 2007(کاران ي اوجیدا و همدست آمده در این پژوهش مشابه با نتایج به دست آمده از مطالعه

نهادي منفی ها نیز ضریب میزان پیشي آناست که در مطالعهي یاکیوي مکزیکبر روي رودخانه
حفاظتی رودخانه و پایین ارزش . اقتصادي مثبت است-و ضریب دیگر متغیرهاي اجتماعی

دهد نشان میي کرنسبت به رودخانهراتوجهی مردمناآگاهی و بی،خدمات محیطی ناشی از آن
ي سازي افراد نسبت به ارزش رودخانهبراي آگاهگیرانگذاران و تصمیمو الزم است که سیاست

تواند ها میاندازي جشنوارهها و راهتبلیغات، آموزش در سطح مدرسه. کر،  اقداماتی انجام دهند
.موثر باشد
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