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با  دشت عباساز سد کرخه به آبخوان  ارزش غیربازاری آب ورودی حاضر، در پژوهشبنابراین، ندارد. 

و  محیطی زیستهای ویژگی ارائهبا  ؛ همچنین،مورد بررسی قرار گرفت انتخاب زمونآ استفاده از روش

 ای ارزش غیراستفاده ،برداربهره 108از  شده آوریجمع هایداده و پرسشنامه یکاجتماعی در  -اقتصادی

 در این آبخوان، که داد نشان مطالعه نتایج .شدبرآورد ین آبخوان دب انتقال آب ای غیرمستقیمو استفاده

به ازای هر  ریال هزار 258با مبلغ حدود  زایی بیابانخاک و  بیشترین مقدار پرداختی مربوط به شوری

و میزان اشتغال با کمترین  است؛ دوم رتبةدر  هزار ریال 176مبلغ  کاهش سطح نیزار با و هکتار در ماه

ایل به پرداخت هر کل تمبه ازای هر هکتار در ماه بوده و  هزار ریال 69مقدار تمایل به پرداخت حدود 

 ،حاضر مطابق نتایج پژوهش .استبه ازای هر هکتار در ماه  هزار ریال 630حدود  آبخوان بردارخانوار بهره

تواند قبل از اعمال هر شده می ی استخراجهاشده توسط کشاورزان در مورد ویژگی برآورد ترجیحات بیان

 که شود می پیشنهاد ،بنابراین. کمک کند آنهاریزان در مدیریت آبخوبه برنامه ،ایسیاست یا برنامه

 و یست محیط اهمیت در زمینة تجربه کم کشاورزان سازی با آگاه ،کشاورزی بخش متولیان ریزان و برنامه

 .آورندفراهم را  هاطرح گونهدر این  آنهامشارکت  ، امکانمحصوالتشان عملکرد با آن نزدیک ارتباط

 )استان(.، دشت عباس، ایالم زیست محیط ،غیربازاری آزمون انتخاب، ارزشانتقال آب،  :ها کلیدواژه

 JEL: Q51,Q52بندی  طبقه

 مقدمه

، آینهده  ههای دههه  در کهه  رودمی انتظار و است اقتصاد های حیاتیبخش یکی از کشاورزی

 در(. Wreford and Topp, 2020; EEA, 2019) یابهد  افزایش درصد هفتاد غذا جهانی تقاضای

 ههوایی و آب تغییهرات  اثرات از مهمی هایچالش با کشاورزی ، بخشآینده هایدهه حال، در عین

 عامهل  ترین مهم و روستایی زندگی اصلی هسته کشاورزی هایفعالیت .(IPcC, 2012) روست هروب

 بهه  نیهاز  .(Hsu, 2020) گهذارد مهی  تهثثیر  رفهاه  سهطح  بهر  ،مسهتقیم  طهور  به که است معاش امرار در

 پایداری ،حال این با. آمیزدمی درهم معاش امرار برای تالش به کشاورز نیاز با منابع در جویی صرفه

 بیشهتری  اهمیهت  اقتصهادی  توسهعه  که کشورهایی و درآمد کم مناطق در توانمین را محیط زیست

 شود،می مدت کوتاه در کشاورز درآمد افزایش باعث که وضعیت این .گرفت نادیده ،کندمی پیدا
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 پایهداری  مشهکل موجهب بهروز    بعهدی  ههای دوره در کشاورزی منابع از حد از بیش استفاده دلیل به

 .(Tempesta and Vecchiato, 2013) شهود مهی  )آب و خهاک(  محیط زیست آلودگی ناشی از

 و خشهک  ییوههوا  آب شهرایط  تهثثیر  تحهت  ایهران  در کشهاورزی  ههای زمهین  از تهوجهی  قابهل  بخش

 بها  ،انسهانی  هایفعالیت تثثیر دلیل به ،این بر عالوه ؛ ودارد بستگی طبیعی عوامل به که است خشک نیمه

 از. (Zaker Esfahani, 2012) سهت رو روبهه  زایهی  بیابان و آلودگی ،شوری مانند مختلف مشکالت

 و مقهدار  نظهر  از خهاک  در موجهود  ههای نمهک  شستن برای ساالنه در این مناطق بارش که آنجا

 سهرعت  را زایهی  بیابهان  رو، از ایهن  و یابهد مهی  افهزایش  شهوری ، نیسهت  کافی سال طول در توزیع

ههای  بهاال بهودن سهطح آب    دلیهل  بهه شهوری   که رودکمتر انتظار می ،در ایران ،چندهر. بخشد می

وجهود دارد کهه بنها بهه      دشهت عبهاس در اسهتان ایهالم    اما مناطقی هماننهد   ،مینی تشدید شودززیز

 زیرزمینی هایآب سطح ، در آنجاطبیعی عدم وجود زهکشی و آبیاری نامناسب دالیلی همچون

و آلهودگی منهابع آب    شهود  مهی  شهور  ،آب از حهد  از بیش استفاده دلیل به هاخاک و رودمی باال

هها در منهاطق   گهی عهدم یکنهواختی توزیهع زمهانی و مکهانی بارنهد       .یابدزیرزمینی نیز افزایش می

های حای در قالب طرحوضه انتقال آب بین یکی از دالیل مهمی است که موجب مختلف کشور

ایجهاد  مشهکل   مبهد   حوضهة تنهها بهرای    نهه  ایهن انتقهال آب  . تده اسشآب  تثمینای برای توسعه

 حوضهة  محهیط زیسهت   درتغییهرات ناخواسهته    ثمنشه  تواندمی ،رغم رفع کمبودهابه بلکه کند، می

های آبیاری در برخی از مناطق پایاب شبکه توسعةبا  (.Fazlolahi et al., 2019) شدبا قصد همم

برداری از منابع آب زیرزمینی مورد غفلهت واقهع شهده اسهت کهه پیامهد آن       بهره ،سدهای کشور

شههور و مانههدابی شههدن اراضههی کشههاورزی ایههن   آبخههوان و نیههز محههیط زیسههتتغییههرات فر  

  (.Soltani, 2017) ستها دشت

 دشت عباس منطقةبه  سد کرخهتوان به انتقال آب دریاچه از جمله موارد انتقال آب می

با توجه به  ،1386استان ایالم در سال  دشت عباسبه  سد کرخه ةانتقال آب عقبپس از . کرداشاره 

 ،و زهکش طبیعی ندارد است بسته از نظر هیدرولوفی آبخوانی دشت عباسکه آبخوان این

 ای که گونه ه، بهرات زیادی شدهای کشاورزی و منابع آب زیرزمینی آن دستخوش تغیی زمین
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 ،در برخی از مناطق ،2یا هدایت الکتریکی 1شوری آب بر اساس شاخص ،کیفیت آب زیر زمینی

ه یافت افزایش از انتقال آب درصد نسبت به قبل صدبیش از  ،درصد و در برخی دیگر پنجاهبیش از 

 ،دیگر درصد و در برخی چهلحدود  ،نیز در برخی مناطق 3ذرات محلول در آب شاخص است؛

(. IRWC, 2020; Karimi and Alimoradi, 2017) درصد افزایش داشته است صدحدود 

ی زیرزمینی، افزایش سطح نیزار و بیابانی شدن این آبخوان بر اهعالوه بر کاهش کیفیت آب

هدایت  ،خاک، بافت خاک مؤثرهای عمق و با استفاده از شاخص زایی بیاباناساس مدل ایرانی 

 آبخوان دارد زایی بیابانیاهی نشان از سرعت الکتریکی، تجدید حیات و وضعیت پوشش گ

(Mombeni et al., 2016.)  اهدا  آبیاری و  برایبررسی مناسب بودن آب زیرزمینی منطقه

غالب بودن  گرنشان دشت عباسهیدروشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان  ةتعیین رخسار ،همچنین

با بررسی  ،پس از انتقال آب به آبخوان ،بدین ترتیب است. (Ca-So4) ساختار کلسیم سولفاته

و بر اساس استاندارد سازمان  بت الکتریکی آب و ذرات محلول در آهای هدایشاخص

ها برای استفاده کشاورزی دارای وضعیت درصد از آب چاه بیستفقط حدود  ،بهداشت جهانی

روند کاهش کیفیت آب  ،بنابراین (.Hosseini et al., 2018)است  خوب تا مجاز بوده

گسترش  فرآیندکم باعث شوری خاک و زیرزمینی، عدم زهکش طبیعی، دمای باال و بارش

 آبخوان شده است. زایی بیابان

به  ،و همچنین محیط زیستمدیریت منابع طبیعی و  از میان رویکردهایی که به ارزیابی

را « شده بیان اتترجیح رویکرد» توان می ،اندپرداخته افراد تمایل به پرداخت و ترجیحات برآورد

 ی قابل قبولبوده و نتایج مورد توجه فراوان و محیط زیست ت ازظاحف برایکه روشی  یادآور شد

شود تا کنندگان خواسته میاز مصر  ،شده است. طبق تعریف، در ترجیحات بیانهم داشته 

تواند فرضی که می را مورد نظرترجیحات و تمایل به پرداخت خود برای یک کاال یا سیاست 

                                                                                                                                               
1. water salinity index 

2. Electrical Conductivity (EC)  
3. Total Dissolved Solids (TDS) 
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 رویکرد از ایمجموعهزیر 1روش آزمون انتخابند. بیان کنبوده و وجود خارجی نداشته باشد، 

 رایج ابزار یک به و کندمی عمل تصادفی مطلوبیت نظریه است که بر اساس شده بیان ترجیحات

 ;Louviere et al., 2000; Hensher et al., 2005) است شده تبدیل محیط زیست ارزیابی برای

Hanley et al., 2001).  ن داب کامالً ،روش تحقیق در قسمتکه ) 2گسستهآزمون انتخاب روش

 شده است.بنا  (Lancaster, 1966) لنکستر هایویژگی نظریه از کاربردیبر مبنای  (شود میپرداخته 

 مطلوبیت بر اساس توانمی را کاال یک مصر  مطلوبیت که است بر این باور لنکستر

 در روش ایناز  .(Aleskerov et al., 2007) در نظر گرفت کاال آن های ویژگی از آمده دست به

 های مختلف اقتصادی برفعالیت تثثیر با ارتباط در افراد ترجیحات برآورد برای متعددی مطالعات

 ;Sharzehei, Gh. and Javidi Abdollahzadeh Aval, 2011) است شده استفاده محیط زیست

Narrei and Ataee-pour, 2020; Travisi and Nijkamp, 2008; Birol et al., 2010; 

Bergmann et al., 2006; Tempesta and Vecchiato, 2013).  ،ین منظور تبی بهدر ادامه

مواردی از کاربرد آزمون انتخاب  ،محیط زیستحوزه کشاورزی و روش مورد استفاده در 

 مدل الجیت شرطی در ادبیات موجود مرور شده است.  ویژه به

 مقادیر و مطلوبیت تابع ( به برآوردNarrei and Ataee-pour,2020)پور  نرئی و عطایی

 در ای پرسشنامه ،منظور ینو بد انتخاب پرداختند آزمون روش طریق از پایدار معدن استخراج

 مطلوب، اثرات اقتصادی چهار ویژگی اثرات ،این تحقیق در .گرفت قرار کارانمعدن اختیار

 محیطی ارزیابی شد وزیست نامطلوب مطلوب و اثرات اجتماعی اتتثثیراجتماعی،  نامطلوب

 مدل .صورت گرفتبا استفاده از مدل الجیت شرطی  گویان پاسختمایل به پرداخت برآورد 

 توانند می که ندداد نشان استخراج های ویژگی مورد در شده محاسبه ضرایب و شرطی الجیت

باالترین مقدار تمایل به  ؛آورند دست به رامرتبط  نتایج پایدار، استخراج مطلوبیت تابع برای

و  دالر به ازای هر تن بود 9/5پرداخت مربوط به ویژگی اثرات اقتصادی مطلوب با مبلغ 

                                                                                                                                               
1. Choice Experiment (CE) 

2. Discrete Choice Experiment (DCE) 
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 3/11 معادل موردی این پژوهش مطالعه عنوان به معدن یک در پایدار استخراج ارزش ین،همچن

 زاده اول ای و جاویدی عبداهلل شرزه .شدها برآورد برای تمام ویژگی تن هر در دالر

(Sharzehei and Javidi Abdollahzadeh Aval, 2011به مطالعه درونی ) جانبی  هزینةسازی

)الجیت شرطی( پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که  ون انتخابدر تولید برق به روش آزم

های سازی هزینهدرونی منظور بهکنندگان به پرداخت مبالغ باالتری برای انرفی برق مصر 

فعالیت  بر اثرشده یی و آلودگی هوای ایجادوهوا آبجانبی در ارتباط با امنیت انرفی و تغییرات 

افزایش درآمد سبب افزایش تمایل به پرداخت  سوی دیگر،از  مندند.های حرارتی عالقهنیروگاه

بر  دارمعنی تثثیرتحصیالت  ،همچنین ؛شودو افزایش سن سبب کاهش تمایل به پرداخت می

گیری از  ، با بهره(Pishbahar et al., 2020) بهار و همکاران پیش .ردتمایل به پرداخت ندا

بر کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران به بررسی ترجیحات مصر  آزمون الجیت شرطی،

میانگین تمایل  ،فرضیه کاهش اریب در روش آزمون انتخاب پرداختند. در این پژوهش اساس

تی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماکنندگان برای ویژگیبه پرداخت مصر 

پیشنهاد  ؛ و سرانجام،آمد دست بهتومان  18641و  27494، 11608ترتیب،  و مقدمه صادقانه، به

الزم است  ،دهندگان برای چای ارگانیکشد که با توجه به تمایل به پرداخت پاسخ

 همچنین، موالیی و آقایی در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد. رسانی کامل اطالع

(Molaei and Aghaei, 2018،) ،)به برآورد  با استفاده از روش آزمون انتخاب )الجیت شرطی

 ،تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداختند. در این مطالعه

نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان  104شده از  آوریهای جمعبا استفاده از داده

 و شدهای کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد ی زمیناسیاهکل، ارزش منافع غیراستفاده

ها نسبت به شالیزارها تمایل به پرداخت بیشتر برای حفظ باغاز نتایج نشان داد که افراد 

 ،ترتیب رداخت برای حفظ شالیزار و باغ، به، متوسط تمایل به پ؛ افزون بر اینندبرخوردار

 دست آمد. ر خانوار در هکتار در سال بهای همیلیون ریال بر 53/42732و  99/28977
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به  (Travisi and Nijkamp, 2008) در مطالعات خارجی نیز تراویسی و نیجکامپ

 انتخاب آزمون رویکرد با کشاورزی در بهداشتی و محیطیزیست خطرات گذاریارزش مطالعة

 در که کند می ارائه را تجربی مطالعه یک نتایج مقاله ایتالیا پرداختند. این در هاکش آفت برای

 با ها، کش آفت از استفاده گسترده اثرات کاهش اقتصادی ارزش تخمین هد  با ایتالیا شمال

 برای دار معنی یابزار ،آزمایشی طرح. است شده انجام انتخاب آزمون رویکرد کارگیری به

 کشاورزی شیمیایی مواد از استفاده با مرتبط محیطی منفی اثرات به پولی های ارزش تخصیص

 کشاورزی، های زمین زیستی تنوع کاهش به خاص طور به مقاله ،ارتباط این در. کند می فراهم

مشخص  بر اساس نتایج تحقیق، .پردازد می انسان سالمت به آسیب و زیرزمینی های آب آلودگی

 یورو 1750معادل ) سال در خانواده هر برای یورو 1450 پرداخت به مایل دهندگانپاسخ که شد

 لودگیآ از جلوگیری منظور به (2011خانواده درسال با برابری قدرت خرید سال  برای هر

 ( نیزTempesta and Vicchiato, 2013)چیاتو تمپستا و و .هستند خاک و زیرزمینی های آب

 ،انتخاب آزمون گیری از ، با بهرهزیرزمینی های آب و رودخانه انداز چشم از حفاظت مطالعةبا 

آن  دلیل احتماالً و هستند نگران زیرزمینی های آب کیفیت مورد در ویژه به مردم که ندداد نشان

 که بود جالب نکته این مشاهده ،همه این با. است انسان سالمت با ارتباط تنگاتنگ این موضوع

 یک عنوان به رودخانه منظره تثثیرگذار بر اقدامات برای هزینه پرداخت به زیادی تمایل مردم

 آن نیز دلیل، که کنند می ابراز( جنگل احیای عالوه به آب جریان حداقل حفظ مانند) کل

 بهداشتی اهدا  تفریح، برای رودخانه منطقه عملکردهای و رودخانه ةمنظر بین نزدیک ارتباط

سال  در یورو 1/53یا  یورو 4/93 دارند کهتمایل  ؛ همچنین، مردماست زیستی تنوع حفظ و

، ده یا ترتیب به ،نیتروفن غلظت بازیرزمینی  آب حداکثر کیفیت تضمین برای خانوادهازای هر  هب

 رودخانه، جریان حداقل ضمانت به توجه با ،سرانجام .کنندلیتر پرداخت  در گرممیلی پنجاه

 سال در یورو 4/30 با جریان درصد ده سطح برای را بیشتری تمایل به پرداخت دهندگان پاسخ

 خانوادهبرای هر  سال در یورو 3/20 که برابر با درصد بیست سطح به نسبت خانوادهبه ازای هر 

 با استفاده از آزمون انتخاب، (،Birol et al. 2010)بایرول و همکاران  .از خود نشان دادند ،بود
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 گذاری ارزش ترکیب با آب کم مناطق در جایگزین آب منابع اقتصادی پایداری به ارزیابی

چهار  ،فایده آبخوان آکروتیری قبرس پرداختند. در این مطالعه و هزینه تحلیل و اقتصادی

منطقه با استفاده از دو مدل  شناختی بومویژگی کیفیت آب، کمیت آب، میزان اشتغال و شرایط 

شد و  بررسیگروه کشاورزان منطقه و ساکنان طور جداگانه برای دو  هب تخمین الجیت شرطی

 هایکننده تعیین آبخوان مدیریت برنامه تعریف در موجود هایویژگی همه که داد نشان نتایج

 و کمیت آب ،آب کیفیت مثبت ضرایب. هستند دهندگان پاسخ انتخاب در مهمی بسیار

 انتخاب را هاییگزینه زیاد احتمال به کشاورزان که دهدمی نشان کشاورزی اشتغال هایویژگی

 بینیپیش اقتصادی نظریه در که گونه همان. کند حفظ را هاویژگی این فعلی شرایط که کنندمی

 زیاد احتمال به کشاورزان که دهدمی نشان نکته این ؛است منفی آب قیمت شده، ضریب

 برای ضرایب بزرگی. کنندمی انتخاب ترپایین بهای آب با را آبخوان مدیریت هایبرنامه

 آب کمیت( هاویژگی این میان در) که دهدمی نشان آب کمیت و کیفیت دوتایی هایویژگی

دوم قرار  آب در رتبه کیفیت ،آن از پس و است کشاورزان انتخاب کننده تعیین عامل ترین مهم

پوند  014/0به پرداخت  آنهاتمایل  حاکی از کشاورزان نیز رآورد تمایل به پرداختب .دارد

مکعب  ازای هر متر به قبرس برای حفظ کمیت آب پوند 028/0و برای حفظ کیفیت آب  سقبر

به  قبرس پوند 00002/0به پرداخت کشاورزان  ،برای ایجاد یک شغل اضافی ،همچنین است؛

تمایل  با توجه به نتایج برآورد آزمون انتخاب، در مقابل، دارند. تمایل مکعب آب ازای هر متر

مکعب آب  رهر مت به ازای قبرس پوند 133/0 فظ کیفیت آببرای حن منطقه ساکنا به پرداخت

 آمد. دست بهآبخوان از  شناختی بومبرای حفظ شرایط  قبرس پوند 055/0و 

 توانمی را اجتماعی -اقتصادی اثرات و قیمت اثرات ،محیطی زیست در مجموع، اثرات

اگر سیاست جدید مدیریت منابع آب سبب افزایش  .دانست انتقال آب ةپروف یک هایویژگی

هیچ قیمتی  ،شودباعث خسارت به محیط زیست  ،کلی طور بهآلودگی منابع آب زیرزمینی و یا 

ی هابرآورد چنین ارزش شیوةنیاز است که به  ،بنابراین .در بازار وجود ندارد برای این خسارت

شده در مورد تمایل به  مطالعات انجامبا توجه به ته شود. غیربازاری پرداخ محیطی زیست
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در اکثر  های آزمون انتخابیید مدلثکید و تثن و تکنندگاپرداخت و ترجیحات مصر 

برای  آنهایحات در مورد تمایل به پرداخت و ترج بررسی رفتار کشاورزان ،یادشدهات مطالع

به بتوان  از این رهگذر، تا دارد ریزان بخش کشاورزی اهمیت فراوانگذاران و برنامهسیاست

با  رو، از این .پرداختمنابع آب  در زمینة ویژه بهخش کشاورزی های بها و سیاستبرنامه ارزیابی

ای دچار مشکالت حوضه که در اثر انتقال آب بین دشت عباسآبخوان اهمیت توجه به 

را بررسی  کشاورزان منطقهترجیحات هم  بر آن است که ة حاضرمطالع ،شده محیطی زیست

 پژوهش .مورد سنجش قرار دهد محیط زیستل شان را در ارتباط با مسائتو هم مشارک کند

آیا کشاورزان »ین پرسش است که ددنبال پاسخ ب حاضر، با استفاده از روش آزمون انتخاب، به

زمینی و کاهش آلودگی آب زیر نیزار و نیز برای کاهش که دارند تمایل دشت عباسآبخوان 

مبلغی  عباسبه دشت  سد کرخهپس از انتقال آب از  ایجادشده زایی بیابانو  خاکشوری 

 «.؟کنندپرداخت 

 منطقه مورد مطالعه و روش پیمایش

 است که در دشت عباس در جنوب غربی ایران، در استان ایالم محدوده مورد مطالعه

جنوب شرقی شهرستان دهلران در حوزه آبریز کرخه قرار دارد. دشت عباس از شمال به دریاچه 

سد مخزنی کرخه، از جنوب به دشت فکه، از غرب به شهر موسیان و از شرق به رودخانه کرخه 

 منطقة ،سد کرخه ةپس از انتقال آب از عقب تر گفته شد، پیشکه  گونههمان. شود میمحدود 

ی و عمیق آن نیازمند که بررسی علم شدشدیدی  محیطی زیستچار تغییرات د دشت عباس

دشت برداران بخش بهره حاضر شتمل جامعه آماری تحقیق .استدر این ارتباط  جامع ایمطالعه

دچار مشکالت  آنها، اراضی که پس از انتقال آب به آبخوان استاستان ایالم  عباس

 شبکه آبیاری و زهکشیشده، سطح خالص  انجام شده است. بر اساس مطالعات محیطی زیست

که از آنجا  .گیرد را دربرمی و حدود بیست روستا هزار هکتار است هفدهحدود  دشت عباس

ة جامعه آماری مطالع ،اندمواجه آب زیرزمینی مشکل باالآمدگی هشت روستا از آبخوان با
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که بیشترین جمعیت  از آبخوان چهار روستا ،بر این مبنا شامل همین هشت روستاست. حاضر

. عمل آمد گیری بهنمونه آنها از کشاورزان ،تصادفی طور بهانتخاب و  ،کشاورز را در خود دارند

دهنده و گفتگوی رودرو با وضعیت کنونی دشت از طریق متن آگاهی مطالعه با توصیف

 ،س از استخراجشد و پشروع آزمون و استخراج نتایج آن کشاورزان از طریق پرسشنامه پیش

محیط بهبود وضعیت  برایحاضر به پرداخت مبلغی  گویان پاسخدرصد  که نودمشاهده شد 

، خطای 1/0و  90/0برابر با ترتیب،  ، بهکوکران رابطةدر  qو  P ،هستند. بنابراین آبخوان زیست

تعداد نمونه مورد  ،ین ترتیببدقرار داده شد.  96/1متناظر برابر با  t و 05/0برابر با  (d)قابل قبول 

  :آمد دست بهنمونه  108اورکات تعداد  -کوکران رابطةی از بررس

 𝑛 =
𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑡2𝑝𝑞
= 108  

 1400حضوری در سه ماه نخست سال  ةآمار و اطالعات الزم از طریق مراجع

  . شدآوری  جمع

 
 تصویری از آبخوان دشت عباس استان ایالم -1شکل 
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 تحقیقمبانی نظری و روش 

  آزمون انتخاب

 هایویژگی ارزیابی برای آزمون انتخاب ،پولی گذاریارزش رویکردهای میان در

کلی  طور به را کاال ارزش برآورد تنها نه زیرا ،است مناسب کامالً غیربازاری و بازاری کاالهای

سازد  می پذیر امکان نیز را آن هایویژگی ضمنی ارزش برآورد بلکه ،کندمحاسبه می

(Bateman et al. 2002.) بایرول و همکاران که گونه همان (Birol et al., 2010) بیان وضوح به 

سهیم ( 1: )سازدمی پذیر امکان را اطالعات از اصلی مجموعه سه استنتاج آزمون انتخاب ،کردند

 ؛ جداگانه صورت بهها ویژگی حوسط تنوع از ناشی مطلوبیت دردهندگان پاسخشدن 

 سیاست توسعه برای اهمیت یا اولویت نظر از آنها سطوح و هاویژگی بین نسبی بندی رتبه (2)

 در موجود وضع جمله از مختلف سناریوهای مزایای مقایسه امکانفراهم شدن  (3) و ؛مورد نظر

 طور به ویژگی مختلف سطوح از طرح ناشی از طریق مطلوبیت هاسیاست ارزیابی و طراحی

 ارزیابی برای را ها این آزمون های انتخابآزمون توسط شده ارائه اطالعات ،بنابراین .زمان هم

 مختلف هایگزینه باید ،آن در که کشاورزی هایسیاست مانند محیطیزیست پیچیده خدمات

توان ، میگسسته انتخاب کاربردی مطالعات در .کندمی ، مناسبگیرد قرار توجه مورد سیاست

های انتخاب، آزمون در. (Tempesta and Vicchiato, 2013) کرد استفاده مختلف های از مدل

در این  .شودمی تقسیم آنها اصلی هایویژگی به شده گذاریارزش هایمشیخط یا کاالها

 مد ویژگی ماهیت به بسته و کندمی مرتبط ویژگی هر با را هاارزش از ایمجموعه محقق ،راستا

افزارهای مختلف   از نرم ،آزمایش طراحی در. باشند کیفی یا کمی مقادیر این ممکن است نظر،

افزار از نرم حاضر، در تحقیقشود.  استفاده می SAS, Minitab, Design Expertاز جمله 

 تغییر با اپتیمال -، به روش دیانتخاب مختلف هایمجموعه ایجاد برای استفاده و 16تب مینی

 .استشده  اقدام هاویژگی سطوح
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 نتخابآزمون ا های استفاده درگام

 دشت عباس منطقةهای تعیین ویژگی گام اول:

 یا محصول به مربوط هایویژگی تعیین آزمون انتخاب، از استفاده در منخستین گا

 از تعدادی که شوند انتخاب هاییویژگی باید ،آزمون انتخاب هر در. است نظر مورد خدمات

 مورد لهمسئ به مربوطهای  ویژگی: اند از ، عبارتاین الزامات ةجمل از ؛کنند برآورده را الزامات

 برای استفاده قابل نمونه و جامعه توسط درک قابل و ؛باشند بینانه ؛ معتبر یا واقعاشندب بررسی

 اثرات به حاضر تحقیق که آنجا از. (Bergmann et al., 2006) سیاست باشند تحلیلو تجزیه

 منطقه بر آن اتتثثیر ایجادشده و تغییرات ،پردازدمی دشت عباس آبخوانجانبی انتقال آب به 

توان به دو گروه را می دشت عباس منطقةهای ویژگی .است منطقه این هایویژگی دهنده نشان

محیطی شامل تغییرات های زیستویژگی .کردبندی اجتماعی تقسیم -و اقتصادی محیطی زیست

، تغییر کیفیت آب زیرزمینی و زایی بیاباندر منطقه از جمله شوری خاک و  شناختی ایجادشده بوم

هایی قرار چنین طرح تثثیراز آنجا که عموم مردم منطقه تحت  همچنین، .استافزایش سطح نیزار 

در  .شود اجتماعی وارد مدل می -ویژگی اقتصادی عنوان به هم تغییر سطح اشتغال منطقه گیرند،می

 (Bergmann et al., 2006; Birol et al., 2010) اشاره کرد هاییپژوهش توان بهمی ارتباط،این 

اجتماعی همانند تعداد افراد شاغل یا ساکن در روستا را در آزمون انتخاب  -که عوامل اقتصادی

 یک عنوان به را «پرداخت به تمایل» است آزمون انتخاب، الزم از استفاده هنگام. اندلحاظ کرده

آزمون و از  و در پیش شده تعریف گذاریارزش از قبل که هاییویژگی سایر میان در ویژگی

 ؛شودبه چهار ویژگی قبلی اضافه  ،است آمده دست بهرودرو با کشاورزان منطقه  ةطریق مصاحب

 .بود خواهد ویژگی پنجمین «پرداخت به تمایل»، اساس این بر
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 (قیمت بر حسب ده هزار ریال) در آزمون انتخاب آنهاها و سطوح مربوط به ویژگی -1 جدول

 هاویژگی
 سطوح

 مطلوب و نسبی بهبود وضعیت موجود

  شناختی بومشرایط 

 آبخوان( زایی بیابانمیزان شوری خاک و )

افزایش  و افزایش شوری خاک

 زایی بیابانسرعت 

کاهش شوری خاک و کند شدن و 

 زایی بیابان مهار

 و کاهش کیفیت آب زیرزمینی مهار کیفیت آب زیرزمینی کاهش کیفیت آب زیرزمینی

  میزان اشتغال

 )تعداد کشاورزان شاغل(

کاهش اشتغال در منطقه و افزایش 

 مهاجرت

حفظ اشتغال در منطقه و کاهش 

 مهاجرت

 کاهش و حذ  نیزار در آبخوان افزایش شدید سطح نیزار سطح نیزار در آبخوان

 50، 80، 120 قیمت

 (2)جدول  اندو در مجموعه انتخاب تفکیک شده شده مشخصها و سطوح کلی ویژگی طوره ب در جدول باال، های پژوهش یافتهمثخذ: 

 هاگام دوم: اختصاص سطوح به ویژگی

 تعریف اول گام در که است هاییویژگی به مختلف سطوح اختصاص شامل دوم گام

 سه ،ة حاضرمطالع در. شودمی داده اختصاص سطوح به تغییرات برای ایمحدوده یا دامنه. ندشد

ود ببه و متوسطبهبود در حد  وضعیت موجود،: ه استشد گرفته نظر در ویژگی هر برای سطح

انتخاب  ،قه قابلیت اجرا دارندهایی که در منطاین سطوح بر اساس سیاست .در سطح مطلوب

مقدماتی و تصاویری از شوری خاک، سطح نیزار و آماری  ةدهند و از طریق متن آگاهی اندشده

منظور  ،و در مورد ویژگی اشتغاله شداز کاهش کیفیت آب زیرزمینی برای کشاورزان تشریح 

 آنهای که تعدادی از ا گونه ، بهتحقیق است مسئلةتعداد کشاورزان شاغل در آبخوان و درگیر با 

 موفق به برداشت بخشی از محصول خود در فصول کشت نتوانستند کشت را انجام دهند یا

در شرایط متوسط ترتیب،  ، بهدرصد کشاورزان دو تا پنجحدود  ،و طبق محاسبات محقق ؛نشدند

 ها آنسه برنامه پیشنهادی که از طریق سازمدهند. و وضعیت موجود فصل کشت را از دست می

 اند از: ، عبارتاستمطرح  آبخوان محیطی زیست وضعیت بهبود برایالح ص و کارشناسان ذی

استفاده  -2 ؛شودباعث بهبود وضعیت می تا حد زیادی، زهکشی فیلترینگ یا زیرزمینی که -1
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استفاده  -3و  در حال حاضر هم رواج دارد؛های سطحی که کانال صورت بهاز زهکشی سطحی 

ها( )برنامه هااز این سیاست کدامهر  .استآن بدون هزینه  یاز پمپاف آب چاه که مجوز پروانه

آستانه  ،د که با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاهکنهایی بر کشاورز تحمیل میهزینه

وارد  «تمایل به پرداخت»مقادیر  عنوان بهاستخراج نهایی  برایمحاسبه و  آنهاپایین و باالی 

 سطوح بندیطبقه این مورد در «پرداخت به تمایل»، . بنابرایناسته شدآزمون پیش ةپرسشنام

 تمایل زیرا ،باشند عددی هایارزش دارای و کمی سطوح این باید .کندمی صدق نیز هاویژگی

 هزینه دارمق .شودمی تعیین پرسشنامه در کمی طریق از ویژگی هر برای افراد پرداخت به

های فنی هزینه هر هکتار زهکشی فیلتر و بر وردبرآاز طریق  1 در جدول زهکشی زیرزمینی

پمپاف آب  ،یعنی)دو برنامه دیگر  هزینة ه واساس نظر کارشناسان فنی و اقتصادی محاسبه شد

نیز بر اساس تکمیل پرسشنامه از کشاورزان محلی مورد سنجش  (زیرزمینی و زهکشی سطحی

 از طریق آمده دست بههر سه قیمت  ،سپس ه است؛آمد دست به آنهاو میانگین  هقرار گرفت

 مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته و ،شد انجام 1399پرسشنامه در اسفند  سیآزمون که با  پیش

در  ازای یک هکتار هریال ب (هزار)ده  120و  80، 50مقادیر تمایل به پرداخت  ،بدین ترتیب

  .ه استپرسشنامه نهایی آزمون انتخاب وارد شد
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 پژوهش حاضر مراحل آزمون انتخاب در -1 نمودار

 آنها ةها و مجموعگام سوم: طراحی انتخاب

 )مطلوب و متوسط( گزینه بهبوددوهای انتخاب شامل مجموعه، ایجاد گامدر این 

 گنجاندنتداوم وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت.  منطقه و محیطی زیستوضعیت 

 جذابغیر بالقوه گزینه دو بین نیستند مجبور انگوی پاسخ که کندمی تضمین وضعیت موجود

 آزادی انتخاب ةدهند نشان ،همچنین ؛کنند انتخاب را یکی شوند، نمی انتخاب عمل در که

ا وجود پنج ویژگی ب .(Holmes et al., 2017) نیستند پرداخت به مایل که است کشاورزانی
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های بهبود برای جایگزین کلیه حاالت ممکن و استفاده از طرح فاکتوریل کامل،سطحی  سه

با  کارآییاپتیمال طرح  -اما بر اساس روش دیافتد. حالت اتفاق می( 59049 ،یعنی) 2∗35

به  ارائهو ورود به پرسشنامه  برای و انتخاب ،زمونتب، شش آ افزار مینیاستفاده از نرم

 با که کندمی تغییر ایگونه به ویژگی هر سطوح مختلف، هایانتخاب درد. ش تولید گویان پاسخ

 همراه به را ویژگی هر اهمیت توانمی دیگری، بر گزینه یک انتخاب و اولویت گرفتن نظر در

ها از عه انتخابوها و مجمنکته بررسی این آزمون ترین مهم .کرد ارزیابی آن با مرتبط سطح

های گزینههای یکسان یا ترکیبات شامل گزینه ،به همین دلیل ؛استبودن  مغلوب لحاظ

 شود.مشاهده می 2 عه انتخاب در جدولوای از مجمنمونه اند.حذ  شده 1مغلوب

 انتخاب در پرسشنامه ةمجموع ای از نمونه -2 جدول

 3گزینه  2گزینه  1گزینه  هاویژگی

  شناختی بومشرایط 

 (زایی بیابانمیزان شوری خاک و )

 

 مطلوب

 

  وضعیت موجود

 

 )بحرانی( وضعیت موجود

ازی به بهبود وضعیت نیست و نی هیچ

 کنم. ای هم پرداخت نمی هزینه

 مطلوب متوسط کیفیت آب زیرزمینی

  غالمیزان اشت

 ()تعداد کشاورزان شاغل
 مطلوب مطلوب

 متوسط وضعیت موجود میزان سطح نیزار در آبخوان

 50 80 ()ده هزار ریال تمایل به پرداخت

    کنید؟کدام گزینه را انتخاب می

 های پژوهش مثخذ: یافته

  

                                                                                                                                               
در حهالی   ،ها شودها شامل سطوح بهتری از ویژگیاگر یکی از گزینه ،طور تصادفی ا کنار هم قرار دادن دو گزینه بهبمثال ً -1

 دهد.هر فرد آن را به گزینه دیگر ترجیح می قطعاً ،در این صورت ،تری داشته باشدکه قیمت پایین
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 فرآیند تخمین :گام چهارم

مطلوبیت تصادفی، تابع مطلوبیت شامل دو جزء قایل مشاهده و تصادفی  ةبر اساس نظری

 :(Aleskerov et al., 2007; Hensher et al. 2016) شودزیر نوشته می رابطة صورت است و به

(1)   𝑈𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛(𝑍𝑖. 𝑆𝑛) + 𝜀𝑖𝑛   

شده و بخش  تعداد اجزای مشاهده)گزینه(،  تعداد سناریوترتیب،  ، به𝑖 ،𝑛 ،𝜀𝑖𝑛 که در آن،

سن، اجتماعی جامعه هد  همانند  -بردار متغیرهای اقتصادی 𝑆𝑛 بوده و تصادفی تابع مطلوبیت

گزینه یا  𝑖ها در  بردار ویژگی 𝑍𝑖 ،محیطی زیست های و گرایش ، بعد خانواردرآمد، تحصیالت

مطلوبیت  𝑈𝑖𝑛 و مستقیم یا جزء قابل مشاهده در تابع مطلوبیتتابع مطلوبیت غیر 𝑉𝑖𝑛 ،سناریو

 جزء قابل مشاهده است. توسط 𝑖سناریوی انتخابی 

توان از تصادفی مدل، میبرای توزیع آماری جزء  1وایبولبا فرض توزیع افزون بر این، 

 ;Kusuoka and Maruyama, 2006)کرد زیر برای تصریح الجیت شرطی استفاده  رابطة

Narrei and Ataee-pour, 2020): 

(2)  𝑃𝑖𝑛 = 𝑒𝜇𝑉𝑖

∑ 𝐶𝑒𝜇𝑉𝑖 
𝑖𝜀 ∀ 𝑖𝜖𝐶 

⁄  

 است پارامتر مقیاس فرد و امین 𝑛 توسط 𝑖احتمال انتخاب گزینه ترتیب،  ، بهμ و 𝑃𝑖𝑛 ،که در آن 

و  (؛که برابر با یک است)شود که در ارتباط با توزیع جمله اخالل و برای سادگی فرض می

𝐶 استانتخاب  مجموعة. 

پذیر و خطی فرض اساسی در مورد تابع مطلوبیت غیرمستقیم این است که این تابع جمع

 : زیر است رابطةآمده از  دست بهها( )ویژگی از متغیرهای مستقل

                                                                                                                                               
1. Weibull 
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(3)  𝑉𝑖 = ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑘   

های هر سطوح مربوط به ویژگی X𝑘𝑖ها و ضرایب ویژگی β𝑘 ها،ویژگی ةنمایند 𝑘که در آن، 

 : زیر نوشت رابطة صورت تر بهتوان به شکل عمومیرا می (3) رابطه هاست.از گزینه کدام

(4)   𝑉𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝛽1𝑍1 + 𝛽1𝑍1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑍𝑛  

مطلوبیت ناشی از  ةثابت خاص جایگزین است که اثرات غیرقابل مشاهد 𝛼 که در آن،

 (.Birol and Das, 2010) دهدها را نشان می ویژگی

 : شودنوشته می (5) رابطهصورت  ، مدل الجیت شرطی بهسرانجام

(5)  𝑃𝑖𝑛 =
𝑒 ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑘

∑ 𝑒∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑘  𝑖𝜀𝐶 ∀ 𝑖𝜖𝐶 
⁄ 

 : شود می زیر محاسبه رابطةتابع برآورد حداکثر راستنمایی برای مدل الجیت بر اساس 

(6)  𝐿(𝛽𝑥 . 𝛽𝑝) = ∏ ∏ ∏ 𝑃(
𝑖

𝑐
)𝑆𝑗𝑐𝑖  𝐼

𝑖
𝐶
𝑐

𝐽
𝑗 

را انتخاب کند،  𝑐از مجموعه انتخاب  𝑖سناریوی 𝑗دهد که اگر فرد نشان می 𝑆𝑗𝑐𝑖 که در آن،

 دست بهبا  صفر خواهد بود. با برابر ارزش آن، این صورت ارزش آن برابر با یک و در غیر

 رابطة از استخراج با آید ومی دست به نمایی راست تابع حداکثر ،رابطة باال لگاریتم آوردن

 در ضرایب مستقیم تفسیر امکان عدم دلیل به. آیدمی دست به برآوردی ضرایب ،لگاریتمی

 استفاده مورد صفات ضرایب تفسیر برای معیاری عنوان به هامدل این شرطی، الجیت های مدل

 هاویژگی پرداخت به تمایل یا ضمنی هایقیمت با مقایسه برای توانندمی و گیرندمی قرار

 .(Kusuoka and Maruyama, 2006; Narrei and Ataee-pour, 2020) شوند استفاده
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رابطة که  رسد میتمایل به پرداخت  ةنوبت به محاسب ،پس از برآورد مدل الجیت شرطی

 : استصورت زیر  آن به

(7)  𝑊𝑇𝑃 =
−𝛽𝑘

𝛽𝑝 ⁄   

 ضریب ویژگی قیمت یا هزینه است. 𝛽𝑝و  مورد نظرهای  ضرایب برآوردی ویژگی 𝛽𝑘 ،آن در که

 آزمون برای. است 1نامربوط هایگزینه استقالل الجیت شرطی بحث مدل مهم ویژگی

 در که کرد استفاده متعددی آماری هایآزمون از توانمی ،نامربوط هایگزینه استقالل فرضیه

 طور به (Hausman and McFadden, 1984) فادن مک و سمنها پیشنهادی آزمون ،میان این

 طور به ابتدا در الگو که ترتیب یندب ،گیرد می قرار استفاده مورد علمی ادبیات در گسترده

 مدل و شده حذ  انتخاب مجموعه از هاگزینه از یکی ،سپس و شودمی برآورد نامحدود

 مقدار با که است دو یک ةآمار دارای آزمون این .شودمی زده تخمین محدود طور به

نیازی  ،است مثبت هآمار این مقدار که هنگامی. شودمی مقایسه جدول در داده این ةشد مشخص

 مطلوبیت تابع آوردن دست به برای یطشرالجیت  مدل و نیست مطلوبیت تابع تصادفی بخش به

تحلیل و تجزیه برای (.McFadden 1974; Kusuoka and Maruyama, 2006) است مناسب

 .شداستفاده  16افزار استاتا از نرم ،و برازش الگو در بخش نتایج هاداده

 نتایج و بحث

از طریق  تحقیق هد  پاسخ، از و قبل تکمیل مصاحبه حضوری طریق از هاپرسشنامه

 را پرسشنامه ابهام توانستندمی آنها رو، از این و شد داده توضیحگویان  پاسخ به دهنده متن آگاهی

ة . در مطالعشدها اعمال نامهاصالحات الزم در پرسش ،ترتیب یندب. کنند مطرح تیاالؤس ضمن

                                                                                                                                               
1. Independence Irrelevant Alternatives (IIA) 

 با) دیگر جایگزین به گزینه یک انتخاب احتمال نسبت که استی معن بدین های نامرتبطاستقالل از جایگزین فرض -1

 دیگری در اضافی ةگزین گونه هیچ تثثیر تحت( هستند انتخاب غیرصفر احتمال دارای گزینه دو هر اینکه به توجه

 (.Louviere et al., 2000) گیردنمی قرار انتخاب مجموعه
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که مشاهده  گونه همانشامل مردان سرپرست خانوار بود.  طور کامل،  به ،نمونه مورد نظر ،حاضر

تحصیالت مربوط به افراد دارای و یا  انکشاورز نمونه را درصد جمعیت هشتادحدود  ،شودمی

درصد  پانزده از آن میان، ند کها کرده صد جمعیت تحصیلدر 34 دهند؛ تشکیل میکشاورزی 

نگاهی به با درصد هم فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند.  66و  ؛اندکارشناسی دارای تحصیالت

درصد  نودشود که بیش از  می مشاهده ،نمودار نگرانی در مورد وضعیت محیط زیست منطقه

 کشاورزان نگرانی خیلی شدید و شدید در این مورد دارند.
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 مورد مطالعه ةاجتماعی نمون -اطالعات اقتصادی -2 نمودار

 . آمارشدها و نیکویی برازش برآورد مدل الجیت شرطی برای تحلیل و بررسی داده

 داری کل مدل رگرسون دارد نشان از معنی (P ≥ 01/0) دو نسبت الگرانژ با توزیع احتمال کی

و مقدار آن در بازه  1/0کاذب بیشتر از  دو کینتایج مدل رگرسیون شرطی وقتی که . (3 جدول)

مورد  (،است 9/0تا  7/0معادل مقدار آن در حداقل مربعات معمولی در بازه  ،یعنی) 4/0تا  2/0

ضریب قیمت منفی و با سطح  . عالمت(Hensher et al., 2005) گیردپذیرش قرار می

 ضرایب ،الجیت شرطی سازیدر مدل .استمطلوبیت  نظریةسازگار با  P ≥ 01/0 داری معنی

 د:دا قرار بررسی مورد های زیرجنبه از توانمی را شده تعریف هایویژگی برای آمده دست به

 نظر مورد ویژگی سطح افزایش که دهدمی نشان منفی ضریب: (منفی یا مثبت) ضرایب عالمت

 هایویژگی که این است بر انتظار ،بدین ترتیب .دهدمی کاهش افراد برای را هاگزینه مطلوبیت

 شیوة از استفاده هنگام. باشند مثبت دارای عالمت مثبت هایویژگی و منفی عالمت دارای منفی

 این در استفاده مورد نظریه طبق دیگر، عبارت به. باشد منفی باید قیمت ضریب ،انتخاب آزمون

 خدمات یا کاالها ، قیمت آنخدمات یا هاکاال مطلوبیت افزایش با )مطلوبیت غیرمستقیم(، شیوه

 .یابدمی کاهش
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 اهمیت ضرایب باالتر عددی ارزش: آنها عالمت به توجه بدون ضرایب عددی ارزش مقایسه

 .دهدمی نشان گو پاسخ افراد برای را هاویژگی سایر نسبت به ویژگی آن بیشتر

 دخیل گزینه انتخاب در ویژگی آن آیا که دهدمی نشانداری ضرایب معنی: داری ضرایبمعنی

 .خیر یا است بوده

 آبخوان مدیریت برنامه تعریف در موجود هایویژگی همه که دهدمی نشان نتایج

 نشان هاویژگی مثبت ضرایب. هستند انگوی پاسخ انتخاب در مهمی بسیار هایکننده تعیین

 این فعلی شرایط که کنندمی انتخاب را هاییگزینه زیاد احتمال به کشاورزان که دهد می

ه ضریب کای  گونه ، بهانتظار استها مطابق عالمت ضرایب ویژگی .ها را تغییر دهدویژگی

 ضریبمنفی بودن است،  شده بینیپیش اقتصادی در نظریة که گونه همان است. قیمت منفی

 آن دسته از کشاورزان زیاد احتمال به که دهدمی نشان محیطی زیست)سیاست(  برنامه هزینه

بقیه  البته و دارد؛تری پایین قیمت آبخوان که در کنندمی انتخاب ی رامدیریت هایبرنامه

ضریب مربوط به شوری خاک و باالترین  ،از نظر ارزش عددی د.ها ضرایب مثبت دارن ویژگی

 هر اهمیت 3 جدول در ستون احتمال .استو کمترین ارزش عددی مربوط به اشتغال  زایی بیابان

 یک انتخاب در ویژگی یک آیا که است معنی یندب اهمیت ،اینجا در. دهدمی نشان را ویژگی

 P ≥ 01/0 ها در سطحویژگی همه ،شودکه مالحظه می گونه همان .نه یا است گزینه دخیل

هایی د که ویژگیکنمی این باور را القا ها در این سطحداری ویژگیمعنی اند.شده دارمعنی

 سطح نیزار، کیفیت آب زیرزمینی و تمایل به پرداخت ،زایی بیابانهمچون شوری خاک و 

 اهمیت انگوی پاسخ که استی معن بدان اینها هستند. ها در انتخاب گزینهویژگی ترین مهم

و  زایی بیابانتر ضرایب ویژگی شوری خاک و  مقدار بزرگ .دهندمی اتتثثیر یندب بیشتری

ای را انتخاب ویژگی سطح نیزار ناشی از این واقعیت است که کشاورزان به احتمال زیاد برنامه

دو ویژگی دیگر نیز بهبود  در نتیجه،خشد و دو ویژگی را تا حد مطلوب بهبود بکنند که این می

  یابند.می
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 هاسمن آزمون اساس بر الجیت شرطی مدل با ارتباط در نامربوط هایجایگزین استقالل

دو برابر با  کی) آن ارزش و انجام شد (Hausman and McFadden, 1984) فادنمکو 

 آزمون این مثبت ارزش به توجه با. گرفت قرار ارزیابی ( مورد17/0احتمال برابر با ، 78/12

 قابل تثثیر کنیم، هیچ حذ  انتخاب مجموعه هر در را گزینه سه از کدام هر بخواهیم اگر آماری،

 نامربوط هایجایگزین استقالل ین معنی کهدب ،شودنمی ایجاد مدل ةماند باقی پارامترهای بر توجهی

 ییدثت از منظر معتبر بودن توانمی را مدل این نتایج و کرد رد هامدل این با ارتباط در تواننمی را

 بخش دارای مطلوبیت تابع که دهدمی نشان هاسمن آزمون در آمار مثبت مقادیر ،این بر عالوه. دکر

 دست به الجیت شرطی ة مدلقابل مشاهد بخش از طریق مطلوبیت تابع ،اساساین  بر. نیست تصادفی

 و( Narrei and Ataee-pour, 2020)پور  نرئی و عطایی مطالعةبا زمون این آ نتایج .آیدمی

 مطابقت دارد.  (Doherty et al., 2021دوهرتی و همکاران )

 نتایج برآورد مدل الجیت شرطی -3 جدول

|z |𝒑آماره  خطای استاندارد یبضر هاویژگی > 𝒛 

 000/0 33/6 264/0 35/1 *** (زایی بیابان)شوری خاک و  شناختی بومشرایط 

 004/0 89/2 22/0 64/0 *** کیفیت آب زیرزمینی

 01/0 57/2 141/0 36/0 *** اشتغال در منطقه

 000/0 29/5 17/0 92/0 *** در منطقه سطح نیزار

 000/0 -72/5 00000915/0 -0000523/0 *** قیمت

 75/378 آماره الگرانژ

 273/0 کاذبدو  کی

 1890 تعداد مشاهدات

 داری در سطح یک درصد معنی ***    های پژوهش مثخذ: یافته
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 اجتماعی کشاورزان -اثر متقابل با ویژگی های اقتصادی 

شناختی و اجتماعی، جمعیت -های اقتصادیهای ویژگیناهمگنی پیامد تفاوت
 منظور به ،(. بنابراینBoxall and Adamowicz, 2002) ان استگویهای فردی پاسخ گرایش

آبخوان،  محیطی زیستهای بر رفتار پذیرش برنامه آنها تثثیرتعیین ناهمگنی رفتار کشاورزان و 
اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.  -الگوی الجیت شرطی با ورود متغیرهای اقتصادی

ای، مثبت و ضریب متغیرهای ثابت خاص گزینه ،ودشمشاهده می 4 در جدول گونه که همان
بر های پیشنهادی ز وضع موجود به سمت یکی از گزینهکه هر حرکتی ااست، بیانگر آندار معنی
 کشاورزان خواهد داشت ایمثبت بر مؤثر خواهد بود و مطلوبیت محیط زیستبهبود 

(Adamowicz et al., 1998.) 

کشاورزان آبخوان با  محیطی زیستبر رفتار  مؤثرت شرطی عوامل الگوی الجی -4 جدول
 اثرات متقابل

|𝒑| خطای استاندارد zآماره  یباضر متغیر > 𝒛 
 000/0 05/1 39/5 3/5 *** 1ثابت خاص
 000/0 /93 37/5 67/5 *** 2ثابت خاص 

 000/0 254/0 76/5 4/1 *** (زایی بیابان)شوری خاک و  شناختی بومشرایط 
 052/0 21/0 94/1 67/0 ** کیفیت آب زیرزمینی
 025/0 14/0 24/2 36/0 *** اشتغال در منطقه
 000/0 17/0 32/5 93/0 *** سطح نیزار در منطقه

 000/0 -000009/0 -44/6 -0000541/0 *** قیمت
 001/0 02/0 13/3 085/0 *** جمله ثابت×  سن

 027/0 0017/0 22/2 **00039/0 جمله ثابت×  تحصیالت
 000/0 017/0 07/4 068/0 *** جمله ثابت×  درآمد
 047/0 232/0 -02/2 -45/0 ** جمله ثابت×  بعد خانوار
 004/0 022/0 86/2 063/0 *** جمله ثابت×  محیطیگرایش زیست

 94/416آماره الگرانژ                          
 3014/0دو کاذب                           کی

 1890                   تعداد مشاهدات      

 داری در سطح پنج درصد معنی ** داری در سطح یک درصد و  معنی ***  های پژوهش مثخذ: یافته



...... انتقال آب سد كرخه به يارزش غيربازار یارزياب    

191 

است، قدرت  3/0ده که معادل شوجه به ضریب نیکویی برازش برآوردبا ت

که  گونه همان بهبود یافته است. ،باال و نسبت به الگوی الجیت شرطی دهندگی الگو توضیح

و سطح نیزار با ضرایب باالتری نسبت به  زایی اندو ویژگی شوری خاک و بیاب ،شودمشاهده می

کند و یید میثاسستاندارد را ت که مدل شرطی ،ندا های اشتغال و کیفیت آب ظاهر شدهویژگی

از اهمیت باال کشاورزان برای لموس و م دو ویژگی در آبخوان کامالً ر آن، همینتر اممه

 اثر متقابل پژوهش فرآینداجتماعی مورد استفاده در  -های اقتصادیویژگی .است برخوردار

 از آنجا کهمحیطی. مد، سن، بعد خانوار و گرایش زیستند از تحصیالت، درآا عبارت حاضر

در این الگو ثابت بیانگر وجود تمایل به پرداخت در حالت کلی است، چون  ةمثبت بودن جمل

 ،انددار شدهمحیطی مثبت و معنیدرآمد، تحصیالت و گرایش زیست متقابل متغیرهای ضرایب

رایش و دهد که با افزایش درآمد، تحصیالت باالتر و گمثبت هر سه متغیر نشان می متعال

بود وضعیت تمایل به پرداخت و اجرای برنامه و سیاستی که باعث به ،محیط زیستمندی به  عالقه

توان آن را  ضریب بعد خانوار منفی است که می گیرد.مورد استقبال قرار می ،شود محیط زیست

ه تمایل ب ، اوچنین توضیح داد که با افزایش تعداد فرزندان و افزایش بار تکفل سرپرست خانوار

. این نکته اهمیت زیادی دارد که گفته خواهد داشت محیط زیستبهبود  برای یپرداخت کمتر

با ثابت فرض کردن سایر شرایط تفسیر شده  ،شودتغییر توضیح داده میوقتی ضریب یک م ،شود

های موالیی و  پژوهش مطالعات در این زمینه از جملهبا نتایج سایر  حاضر پژوهشاست. نتایج 

بهار و  پیش( و Birol et al., 2010( بایرول و همکاران )Molaei and Aghaei, 2018)آقایی 

ین معنی است که با دب عالمت مثبت سن .مطابقت دارد( Pishbahar et al., 2020همکاران )

به  آنها تمایل ،آبخوان محیطی زیستهای پذیرش برنامه منظور به ،رزانکشاو افزایش سن

فیروز زارع  پژوهش نتایجمشابه این نتیجه  است؛ محیط زیستبهبود  برایمبلغ بیشتری  پرداخت

(Firooz Zare, 2018 )تر در مقایسه با کشاورزان با تجربهکشاورزان با ،به عبارت دیگر است؛

مصاحبه  متحمل شوند. محیط زیستبیشتری را برای بهبود وضعیت سن کمتر حاضرند بار مالی 

از  ها نشان داد که اکثر کشاورزان برخوردارآوری دادهبا کشاورزان آبخوان در طول جمع
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وضوح لمس  منطقه را جدی و به محیطی زیستدر فعالیت کشاورزی تغییرات  تجربه بیشتر

و  بخوان و بعد از آن را داشتندکشاورزی قبل از انتقال آب به آ ةی که تجربا گونه ، بهانددهکر

تثبیت شده است و معتقدند که چنانچه این روند بدون برنامه و استفاده  آنهااین تغییرات در ذهن 

های آتی و انتقال این شغل به از آب کانال ادامه یابد، دیگر فعالیت کشاورزی در سال

نامساعد شدن وضعیت خاک و آلودگی منابع آب زیرزمینی و نیزار شدن  دلیل به ،فرزندانشان

مشخص شد که تولید کشاورزان  ،در روند مصاحبه ،. همچنیننخواهد بودپذیر  امکان ،آبخوان

یابد. به حدود نصف کاهش می ،است محیطی زیستدر مزارعی که آبخوان دچار مشکالت 

تا بتوانند هم کاهش تولید را جبران  بپردازندحاضرند مبلغ بیشتری در این زمینه  آنها ،بنابراین

  ای بهتر متصور باشند.هم برای فرزندان خود آینده کنند و

 دشت عباسهای آبخوان برای ویژگی تمایل به پرداخت نهایی -5 جدول

 ها ویژگی
 پرداخت نهاییتمایل به 

 مدل هیبرید مدل استاندارد

 25878 25812 (زایی بیابان)شوری خاک و  شناختی بومشرایط 

 12384 12237 کیفیت آب زیرزمینی

 6654 6883 اشتغال در منطقه

 17190 17590 سطح نیزار

 های پژوهش مثخذ: یافته

 به تمایل توانمی ،آن موجب به که است فردی منحصربه مزیت آزمون انتخاب دارای

 و گذاریسیاست در تواندمی این خصوصیت. کرد محاسبه ویژگی هر برای را پرداخت

 در ضریب نسبت اساس بر ویژگی هر برای تمایل به پرداخت .باشد مفید مربوط تحلیلو تجزیه

نرخ نهایی جایگزینی هر ویژگی  این نسبت بیانگر .شودمی محاسبه قیمت ضریب به ویژگی هر

 منظور بهبرآورد این نسبت برای هر ویژگی  از طریقجای پول است و تمایل به پرداخت فرد  به
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های ویژگی برای افراد توسط پرداخت به تمایل شود.تعیین می محیط زیستاجتناب از تخریب 

. باالترین سطح تمایل به پرداخت مربوط به ویژگی شوری آمده است 5در جدول  ة حاضرمطالع

در ماه برای هر هکتار است. ویژگی بعدی با تمایل  هزار ریال 258با حدود  زایی بیابانخاک و 

دوم  رتبةدر  ،برای هر هکتار در ماه هزار ریال 175به پرداخت باال سطح نیزار است که با حدود 

برای هر  هزار ریال 68قرار دارد. کمترین مقدار تمایل به پرداخت مربوط به اشتغال در منطقه با 

ان این ویژگی را در اولویت دهد که کشاورزنشان می موضوع این ؛هکتار در ماه است

تغییراتی است که  ،اصلی منطقه و آنچه ملموس است ئلةکه مس، چرااند تری قرار داده پایین

زمینی با تمایل به پرداخت ها را برانگیخته است. اما ویژگی کیفیت آب زیربینند و واکنش آن می

نشان از این استدالل  ست وهاسوم ویژگی رتبةبرای هر هکتار در ماه در  هزار ریال 122د حدو

کشاورزانی که بیشتر از  ناملموس بودن کاهش کیفیت آب زیرزمینی برایبا توجه به  که دارد

وجود  آنهااین نگرانی برای  ،ولی با این حال ،کنندکیفیت مناسب استفاده می باآب سطحی 

 رو، ، از اینهمین ویژگی است ،شوددارد که در بلندمدت آنچه تغییرات منطقه را موجب می

  نصف ویژگی شوری خاک و بیایبان زایی است. برای این ویژگی تقریباً آنها تمایل به پرداخت

 ؛آیدمی دست به نتیجه دو ،هاویژگی کشاورزان برای پرداخت به تمایل برآورد اساس بر

 مجموع که استخراج ارزش دیگری، و انگوی پاسخ برای شده تعریف هایویژگی اهمیت ،یکی

 محیطی زیستبا توجه به تغییرات  که مشخص شد ة حاضر،در مطالع .است پرداخت به تمایل

در این منطقه که منجر به شوری خاک و افزایش سطح  در اثر انتقال آب دشت عباس آبخوان

ی که نتایج آزمون انتخاب و واکنش ا گونه ، بهدرستی تببین شده است ، این مسئله بهنیزار شده

 برایتمایل به پرداخت کشاورزان  ،در مجموع وموضوع مورد بررسی است  مؤید گویان پاسخ

 برای هر هکتار در ماه است. هزار ریال 624منطقه حدود  محیطی زیستبهبود شرایط 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

 مدیریت برنامه یک از استفاده قابلیت ارزیابی برای یچارچوبمطالعة حاضر به ارائة 

 مدیریت برنامه .است شناختی بوم و اقتصادی بلندمدت اثرات دارای که پردازد می محیطی زیست

انتقال آب از  ،است که در آن آبخوان مدیریت برنامه یک اینجا در مورد توجه محیطیزیست

نشان داد که کشاورزان برای  ة حاضرنتایج مطالعده است. مد نظر بوآبخوان  بهسد کرخه  ةعقب

این که ضرایب تمام ای  گونه اند، به لشده اهمیت زیادی قائ تعریف محیطی زیستهای ویژگی

هزار  630به پرداخت حدود  آنها تمایل ،ند و در مجموعبهبود مثبت بود راستایدر  ها ویژگی

ین میزان اشتغال با کمترشده،  های تعریف. در میان ویژگیدارندبه ازای هر هکتار در ماه  ریال

توان بدین نکته  ، میدالیل آن ، که ازآمد دست به هزار ریال 69مقدار تمایل به پرداخت حدود 

هنوز به مرز بحرانی نرسیده و کشاورزی از این منطقه مهاجرت  که شرایط آبخوان اشاره کرد

این مقوله نیز  ،زایی بیابانولی در صورت ادامه گسترش روند شوری خاک و  ؛نکرده است

و کاهش  مهار آنهااولویت  که مشخص شد سوی دیگر،از ملموس و قابل مالحظه خواهد بود. 

ز های حفاظت ایکی از چالشمنطقه است.  زایی بیابانکاهش روند  ،ین ترتیبدشوری خاک و ب

 حاضر، تحقیق ، دردلیل به همین ؛هاستعملی و واقعی در پرداخت ةنبود پشتوان محیط زیست

 محیط زیستبهبود وضعیت  ة خود برایخانواد ةگو از یاران الی مبنی بر تمایل به پرداخت پاسخؤس

بیش  که ها از پرسشنامه نشان داد. استخراج پاسخدر پرسشنامه لحاظ شده است دشت عباسمنطقه 

ای حفاظت از محیط زیست و بهبود بر آنها ةآنماه ةیارانکه از  حاضرند گویان پاسخدرصد  نوداز 

وجه کرد که اگر حفظ و ین نکته تدباید ب افزون بر این،برداشت شود.  دشت عباس منطقةآن در 

که در این مورد این چنین  ،باشد در ارتباط گویان پاسخبا منافع  طور مستقیم به محیط زیستبهبود 

 منطقةفت که در نتیجه گرتوان  می ،تر خواهد بود. بنابراین واقعی آنهابه پرداخت تمایل  ،است

نتایج این بخش  وس است.واقعی و ملم کامالً محیط زیستتمایل به حفظ و بهبود  ،طالعهمورد م

بایرول و همکاران  (،Birol and Das, 2010)بایرول و داس  با نتایج مطالعات ة حاضرز مطالعا

(Birol et al., 2010)  چیاتوتمپستا و وو (Tempesta and Vecchiato, 2013) د.همخوانی دار 
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مورد متغیرهای درآمد، سن، سطح تحصیالت و گرایش  در حاضر با توجه به نتایج تحقیق

محیط در ارتباط با منافع  احاد جامعه سطح آگاهی با افزایش توان پیشنهاد کرد کهمی ،محیطی زیست

 -)کشاورزی ترویج علمی ،در این مورد خاص و های مختلفابزارها و روش به کمک زیست

مدت بلند در ویژه بهمدت و  در کوتاه محیط زیست که حفظ و بهبود این واقعیت (محیطی زیست

در حفاظت از  مشارکت و تالش جامعهبر  ،بخشدود میبرا چه مستقیم و چه غیرمستقیم به آنهامنافع 

ای داری متغیره ، معنییعنی)نتایج این بخش از پژوهش  .افزود گیرچشم ای گونه به محیط زیست

فیروز  (،Molaei and Aghaei, 2018) مطالعات موالیی و آقایی نیز با نتایج (اجتماعی -اقتصادی

مطابقت دارد.  (Birol and Das, 2010) بایرول و داس و (Firooz Zare, 2018) زارع

تواند در های نوین آبیاری میروش ویژه بههای نوین در کشاورزی استفاده از روش ،همچنین

خشکسالی ممکن است  در زمان ی وارد منطقه شده ودیگر ةآب که از حوز ةمصر  بهینه نهاد

و  کرداستنتاج  حاضر توان از تحقیقای که مینکتهاهمیت دارد.  شود، بسیارورود آن ممنوع 

باید  ،ایحوضه این است که در انتقال آب بین داشت،عرضه  انگذار پیشنهاد به سیاست عنوان به

که ممکن است آثار جانبی منفی ، چرامقصد نیز توجه کرد حوضةبه ابعاد و آثار مختلف آن در 

 یی بلندمدتهاهای کشاورز شده و چالشباعث افزایش هزینه محیطی زیستپیامدهای  ویژه به

رو  های پیشو از چالش شدهتوجه  مبد  ةحوضبه  صرفاً ،در حال حاضر ، زیرادربرداشته باشد

شده  حاضر در برآورد ترجیحات بیان نتایج پژوهش .شودپوشی می در حوضه مقصد چشم

ریزان در مدیریت تواند به برنامهشده می های استخراجتوسط کشاورزان در مورد ویژگی

 که شود می پیشنهاد ،بنابراینای کمک کند. برنامه ها قبل از اعمال هر سیاست یا آبخوان

 ارتباط و محیط زیست اهمیت به را تجربه کم کشاورزان بخش کشاورزی ریزان و متولیان برنامه

ها با خود همراه را در این نوع طرح آنهاتا  سازند واقف محصوالتشان عملکرد با آن نزدیک

و بدین  محیط زیستحفاظت از  براینهادهای مردمی  و تقویت منجر به تشکیل خود ، کهکنند

پیشنهاد  ،نفس اجتماعی در این حوزه خواهد شد. همچنینبه، آزادی عمل و اعتمادترتیب
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ویژگی رفتاری اقشار  عنوان بهاقدام جمعی  مبتنی بر هایروش ،در مطالعات آتی که شود می

  از جمله کشاورزان مد نظر قرار گیرد. محیط زیست درگیر مختلف

 از منابع ذخیره گندم ،ها و همچنینطول مصاحبه و گردآوری دادهاز آنجا که در 

مزارع در اثر ماندابی شدن ملکرد گندم ع ، نتایجی حاکی از کاهشدشت عباس (ی)سیلوها

عملکرد محصول گندم در آبخوان  میانگین توجه بهبا  که توان استنباط کردمی ،آمد دست به

 ،ماندابی شدن مزارع در اثر مقداراین به نصف  آن کاهش و تن در هکتار 5/4حدود  معادل

 ،معقول استوضوح  های حفظ دشت و بهبود آن به هزینهکشاورزان برای پرداخت  ةانگیز

توجه به نتایج با  همچنین، و با توجه به عملکرد گندم در آبخوان و درآمد حاصل از آن چراکه

 آنهادرصد از درآمد  05/0مقدار تمایل به پرداخت کشاورزان فقط حدود  حاضر، پژوهش

د و این در صورتی است که فرض کنیم فقط بو 1399-1400در سال زراعی  ازای هر هکتار هب

پرواضح است که کشاورزان با این مقدار  ،)گندم( در سال دارند. بنابراین یک کشت

 موافق باشند.  کامالً ها پرداخت
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