
  

 

 ستیزطیبر مح بومستیز راتییاثرات تغ یبررس
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 چکیده
ان به دلیل زیستی شده است، این مورد نیز در شهرستان اردکتغییر اقلیم در چند دهه اخیر موجب بروز تاثیراتی عمیق بر روی تنوع

هدف  رونیای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. از هاانسانی و زندگی عیطبمهینی طبیعی و هاستمیاکوسآن وجود دارد و  بودنیصنعت
بر محیط زیست شهر اردکان است. در این مطالعه از الگوی لوجیت و روش  بومستیزاصلی از مطالعه حاضر بررسی اثرات تغییرات 

در شهر اردکان در سال  نامهپرسش 272اطالعات از  آوردنبدستی مشروط در غالب تکنیک دوگانه دوبعدی استفاده شد. برای رگذاارزش
ی هاخسارتی از پوشچشمو تمایل به دریافت جهت  بومستیزو در دو بخش تمایل به پرداخت افراد به منظور جلوگیری از تغییرات  1331

در دو  بیترتبهی طیمحستیزاستفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای شاخص حفاظتی حیات وحش و شاخص  بومستیزناشی از تغییرات 
ساالنه  صورتبهبخش تمایل به دریافت و تمایل به پرداخت منفی و معنادار و مثبت و معنادار شدند. همچنین مقدار تمایل به دریافت افراد 

ریال است. شاخص حمایتی که پرداخت مبلغی به صورت 1423288ساالنه  صورتبهه پرداخت افراد ریال و مقدار تمایل ب 0832888برابر با 
خیرخواهانه برای حفظ حیات وحش بود معنی دار است و این نتایج به این معنی است که حیات وحش و گیاهان و جانواران برای افراد از 

 یست آسیب می زند حداالمکان متوقف شده یا کاهش یابند.یی که به محیط زهاتیفعالی برخوردار است و اژهیواهمیت 
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 مقدمه

طور زیستی بو در نهایت بهبود کیفیت یزندگیازهایرفاهی و تامین ن بشر برای تأمین امکانات یهاتیفعال

اندیشی نشود در درازمدّت ممکن اثر داشته است و چنانچه چاره ستیزطیمستقیم و غیرمستقیم بر مح

. از جمله این (2931)فتاحی،  است نه تنها کیفیت زندگی را بهبود نبخشد بلکه آن را مختل نیز سازد

So22، 1 چون ییهاندهیآالتولید برق با استفاده از سوخت باشد که با تولید  تواندیم یلیفسیهاتیفعال

NOx و  CO2ساالنه هزاران نفر از  کهیطور؛ بهکندیفراوانی را به محیط زیست وارد م یهاخسارت

. عالوه شوندیدچار م هوایبا آلودگ مرتبطیها، به سرطانیصنعتی، خصوصاً در شهرهانیزمساکنین کره

یدکننده حیات جوامع بشری، باعث اهمیت موضوع عنوان تهد، بهییوهوابر این، بحث تغییرات شرایط آب

اخیر، به موازات  یهاها از بخش تولید، بیش از پیش، گردیده است. از این حیث، در دههآالینده انتشار

حاصل از آن نیز بطور  یهایناشی از تولید انرژی و نگران یهایتوسعه، تولید آلودگ یزیرمسأله برنامه

مجموعه مسایل و مشکالت محیطزیستی را . 9(1129، )پرنکا و ایوبین است جدی مورد توجه قرار گرفته

زیست ناشی از مـستهلک نمودن و از بین در دو شاخه اصلی خالصه کرد؛ نخست تخریب محیط توانیم

شدن ها و همچنین خاک به علت فشردگی استفاده از آن و دوم، آلودهبردن طبیعت مانند نابودی جنگل

مطرح است. دالیل و عوامل مؤثر در نوع  CO24یق انتشار گازهای سمی و مضر مانند محیطزیست از طر

که منشأ که آلودگی محیطزیست با وجود ایناول تخریب محیطزیست تقریبا ساده و آشکار است؛ درحالی

 ها نیاز به مطالعه و بررسیآن مشابه مورد پیشین مشخص است، ولی عوامل مؤثر برآن متعدد و تمییز آن

ها و فرسودن خاک به دلیل افزایش جمعیت و . از بین بردن جنگل(2311بامول و اوتس، )بیشتری دارد 

سوزی ها در اثر آتشها در فرایند افزایش تولید مطرح است. از بین رفتن جنگلنیاز بیشتر به این نهاده

شده حال، بیشتر مطالعات انجامها باشد. به هر توجهی انسانمتاثر از بی تواندیفراتر از عوامل طبیعی م

، پژوهان در فضای تخریب محیطزیست در حول و حوش آلودگی محیطزیست قرار دارد )جاللیان و

2931). 

                                           
1  Sulfur Dioxide 
2 Nitrogen Oxides 
3  Prienka and Aiobin.2013 
4  Carbon DIoxide 
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 است.یک ابزار بسیار مهم تبدیل شدهبه کربن  یگذارمتیای، قگلخانهیمنظور مبارزه با انتشار گازهابه

استفاده از حمل و نقل سبز کمک به کاهش و  ت بر کربنونقل، مالیاحمل یهاتیتعیین قیمت برای فعال

در میان دیگر اقدامات، سیستم مالیاتی است که اثر مستقیم در کاهش انتشار  این مشکل است.

-مقرون به ،بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مالیات کربن. 2(1112ای دارد )منکیو، گلخانهیگازها

عنوان گزینه است. اما برای اجرای مالیات کربن به یاگلخانهیگازهاراه برای کاهش انتشار  نیترصرفه

 .1(1121محیطی مهم است )اوبرهوفر و فورست ستیز یهایموثر سیاست، آگاه

 ییسزاکه کارخانجات کاشی و سرامیک نقش بهجادر شهر اردکان آلودگی هوا، بحرانی شده است، از آن

تعامل و همکاری بیشتر این واحدها را جهت  توانیی روشی مناسب مدر آالیندگی هوا دارند با به کارگیر

ترین بیماری که در شهرهای بزرگ و . شایع(2934)وکیلی و همکاران،  کرد کاهش آلودگی هوا برقرار

ها که به دلیل از دیگر بیماری .ها آسم استتنفسی و در رأس آن یمارهای، بکندیها را مبتال مبچه ،آلوده

هایی که آلرژی پوستی و سرطان را نام برد. احتمال سرطان در بچه توانی، مشودیده ایجاد ممحیط آلو

در حال حاضر مقدار باالی (. 2932اردکانی و رستگار، )قانعی ، بیشتر استکنندیدر مناطق آلوده زندگی م

شهرستان اردکان در  و خودروهاغیره( آجر پزی و  یهامنتشره از منابع ثابت )صنایع، کوره یهاندهیآال

دارد، بشدت  و غیره زیست، پوشش گیاهی، آثار تاریخیعالوه بر آثار بسیار مضری که برای محیط

لذا الزم است تهیه  و (2939پور، )جوزی و داراب سالمتی مردمان این دیار را با خطر رو به رو ساخته است

ف شهرهای دارای آلودگی هوای کشور و تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوا، شهر اردکان هم در ردی

پیشگرانه و کنترلی به صورت نظام مند و همه جانبه و با مشارکت همگانی مورد  یهاقرار گیرد تا با برنامه

پیگیر شهرستان اردکان که دارای آب و هوای گرم و خشک بیابانی و دور از هر گونه قطره آبی از دریا و 

 .است بهبود یابد یااچهیدر

بوم و جلوگیری از جه با توجه به شرایط موجود در شهرستان اردکان، بررسی علمی تغییرات زیستدر نتی

آن از طریق وضع مالیات کربن حائز اهمیت است. در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی در این 

به بررسی  گذاری مشروط( با استفاده از روش ارزش1122شود. فتاحی و همکاران )حوزه پرداخته می

میزان تمایل به پرداخت مردم تهران برای آلودگی هوای تهران پرداختند. در این مطالعه دو تکنیک 

بعدی و دوگانه دوبعدی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان تمایل به پرداخت هر دوگانه تک

                                           
1 Bamol and Oats. 1998 , Manki. 2006 
2 Ooberhaven and Forrest. 2012 
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و  111231ترتیب بالغ بر بهبعدی دوبعدی و تکشهروند برای بهبود آلودگی هوا در دو روش دوگانه

با کرد و  انیبد توان به عنوان درآم یبر کربن را م اتی(، معتقد است مال1125گوپتا )ریال است.  225532

-به یبرا توانیم اتیو پرداخت مال افتیدرآمد حاصل از باز قیو از طر کردرفاه کل کمک  شیآن به افزا

 .برد کاربه یحمل ونقل عموم یرساختیدر مسائل ز گذاریهیسرما ایو  رآلودهیغ لهینق لیوسا یرکارگی

به افزایش درآمد  تواندیم( نشان دادند که جایگزینی مالیات کربن برای مالیات کار 1124) 2اورلو وگرس

حاصل از مالیات صادرات، تعرفه واردات، ارزش افزوده مالیات و برخی از مالیات غیرمستقیم به دلیل 

از  ستزیطیمح اتیمالبیان کردند (، 1121زوها و سگرسون )لیاتی منجر شود. ی ماهاگاهیپاگسترش 

 تیفیباعث بهبود ک توانندمی هاهستند. آن یمنف یاصالح اثرات جانب یموثر برا یاستسییابزارها

-تیاز حد فعال شیکاهش ب یاصل برا کیجامعه به عنوان  یبرا یکل یو منجر به دستاوردها ستزیطیمح

ای که توسط گلخانهیشده برای انتشار گازهاتحمیل یهانهیهز( 1122) 1شود. رولس و همکاران آلوده های

میلیون دالر در سال 9/2حدود  ،شده است هسانفرانسیسکو تخمین زد تاسیسات صنعتی در منطقه

شرایط  ( به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به دریافت  مردم در1121زارع و قربانی )فیروزبرآورد کردند. 

عدم کاهش آلودگی هوا شهر مشهد پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که تمایل به دریافت افراد در 

ریال  9212121و  1242251، 4141511ترتیب قبال ادامه روند آلودگی هوای مشهد در مناطق مختلف به

ی متغیرهای درآمد، سن، منطقه در ماه است. عالوه بر این براساس نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات وزن

روی در طی هفته و استفاده از ماسک عوامل مؤثر بر تمایل به محل سکونت، داشتن خودرو، میزان پیاده

ی اقتصادی تأثیرات گذارارزش(: در تحقیقی تحت عنوان 1114و همکاران ) 9چانلدریافت افراد هستند. 

در اثر تولید آلودگی هوا را مشخص نمایند و تأثیر  آمده وجودبهآلودگی هوا تالش کردند میزان ریسک 

  ی مشروط محاسبه کردند.گذارارزشاقتصادی آن را به کمک روش 

 دهیپد یخسارات اقتصاد ( با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط به بررسی2932قنواتی و همکاران )

درآمد  یرهاینشان داد که متغج برای شهرستان اردکان پرداختند. نتای یانسان ستیز طیگردوغبار بر مح

بر  یو معنادار یاثر منف تیسن، تعداد افراد خانوار و جنس یرهایاثر مثبت و معنادار و متغ التیو تحص

در مقابل گردوغبار دارند. ارزش کل  یسبز شهر یهوا و فضا یحفظ آلودگ یبه پرداخت افراد برا لیتما

گردوغبار  دهیاز پد یهوا ناش یاز آلودگ یریجلوگ یگردوغبار برا دهیخسارات در مقابل پد

                                           
1 Orlow and graz. 2014 
2 Rolls and al. 2014 
3 Chanel  
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سبز در مقابل  یو حفظ فضا الیر 51492521111 یحفظ محصوالت کشاورز ال،یر 99215421411

 ( به2932هرچگانی و دهمرده )دست آمد. شهر اردکان به  یدر سال برا الیر 91292221241گردوغبار 

 جی. نتابا استفاده از مدل تعادل عمومی پرداختند نرایسالمت در ا یهانهیسبز بر هز اتیاثرات مال یبررس

طور قابل هوا به  یاز کاهش آلودگ یسالمت ناش یهانهیسبز، هز اتیمال یهانرخ شینشان داد با افزا

 ر،می وسالمت از جمله مرگ  هایبر شاخص راتیتأث نیا یمال یابیارز نیچن. همابدییکاهش م یتوجه

. دیدرصد برآورد گرد 22/2و  12/4، 21 بترتی هوا به یاز آلودگ یناش رسالمتیو اثرات غ یماریب

هوا را  یاز آلودگ یسالمت ناش هاینهیهز یادیسبز تا حد ز اتیبا اعمال مال توانیم ج،یبراساس نتا

گذاری مشروط میزان و روش ارزش یبازار فرض کیبا استفاده از  (2934محوالتی و کازرانی ) .دکاهش دا

 قیبه دست آمده در تحق یهاافتهی. کردند نییتع کربن اتیداخت افراد در جهت پرداخت مالبه پر لیتما

عوامل ذکر  یتمام. بر کربن دارند اتیبه پرداخت مال لیدرصد مردم تما 49 بایتقرنشان داد که  حاضر

بر  لیتأهل بر تما تیو وضع تیسن، شغل، جنس الت،یسطح درآمد، سطح تحص یعنیشده در مدل 

به پرداخت کاهش  لیتما زانیبر کربن م اتینرخ مال شیبا افزا. همچنین مثبت دارند ریخت فرد تأثپردا

به روش  را یصنعت کوچک در شهرستان سار 91 ( در مطالعه خود،2931امیرنژاد و رفیعی ) .ابدی یم

این پرداخت  به لیعوامل مؤثر بر تمااز نظر مشروط  یذارو روش ارزش گ ایخوشه بندیطبقه یرگینمونه

 رشیاثر در پذ نیشترینشان داد که ب جی. نتاکردند ییشناسا ستیز طیمح یجهت کاهش آلودگ عیصنا

 یرهایبوده است. متغ عیصنا انهیمربوط به درآمد ماه ست،یز طیمح یکاهش آلودگ یبرا یشنهادیمبالغ پ

درآمد  ت،یریمد بودنیو بوم التیسطح تحص ر،یمد یطمحیستیصنعت، اطالعات ز یآلودگ زانیم

ثابت و تعداد کارگران  هیسرما یرهایمبالغ داشته و متغ رشیبر پذ دارییصنعت، اثر مثبت و معن انهیماه

. اندداشته دارییو معن یرابطه منف ،یپرداخت یدستمزدها نیانگیو م یشنهادیمبالغ پ زانیصنعت، م

 ب،یترتبه ستیزطیحفاظت مح و یکاهش آلودگ تهر صنعت جه انهیو سال انهیپرداخت ماه زانیم

 .دیبرآورد گرد الیر 21/1221221و  55/211141

 مسیر از مالی دولت تأمین بر عالوه یطیمحستیز یهااتیمالدر نتیجه با توجه به مطالب بیان شده، 

 و یطیمحستیزیهااتیمال از استفاده .شودیم کشور بالنده توسعه برای الزم بستر حفظ موجب سالم

 بر مالیات مالیات بجای این باشد. با جایگزینیداشته نیز دیگری منافع تواندیم مالیاتی پایه افزایش

 بر دیگر شده وضع یهااتیمال از بخشی بخشش با یا داد کاهش را بیکاری توانیم دستمزد و حقوق

از این  .نمود حمایت بخش صنعت از اندشده متضرر بیشتر یطیمحستیز مالیات وضع از که ییهاشرکت
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شهرسان اردکان با  ستیزطیبر مح بومستیز راتییاثرات تغ یبررسرو هدف اصلی در مطالعه حاضر 

 وجود آمده در این شهرستان است.درک شرایط به
 

 هاروشمواد و 

 مطالعهمنطقه مورد

. باشدیم آناست. شهر اردکان مرکز  رانیدر مرکز ا زدیاستان  یهااز شهرستان یکیشهرستان اردکان 

با  اردکان. (2935است )مرکز آمار ایران،  نفر بوده 32321، برابر با  2935شهرستان در سال  نیا تیجمع

 ،یسه بخش مرکز ی. داراشودیشهرستان استان محسوب م نیمربع بزرگتر لومتریهزار ک 14از  شبی

دقیقه شرقی و عرض  41درجه و  59شهر اردکان در طول جغرافیایی  .باشدیبخش خرانق و بخش عقدا م

 هکتار است. 1121آن  مساحت و دقیقه شمالی واقع شده است 11درجه و  91جغرافیایی 

 
 (: نقشه منطقه مورد مطالعه2شکل )

 روش تحقیق

 WTP2به منظور تعیین درک مردم و  یطیمحستیاستفاده از روش ارزشگذاری مشروط برای ارزیابی ز

 CVM1، یطیمحستیارزیابی ز یهادر میان روش .رودیکار مست بهحفاظت از محیط زی یریگبرای اندازه

. در مطالعه حاضر نیز از روش 9(1111؛ ویتینگتون، 2331؛ اندرونی، 2334من، ناست )ها نیترمحبوب

                                           
1 Willingness to pay 
2 Conditional valuation 
3 Hausman.1994; Andrew. 1990; wittington. 2002  
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برای تعیین مدل جهت اندازه گیری، دوبعدی استفاده شد. گذاری مشروط در قالب تکنیک دوگانهارزش

غیربازاری یک منبع طبیعی را بر اساس  یهابلغ پیشنهادی برای تعیین ارزشکه فرد م شودیفرض م

 (2931زاده . ) فتاحی و فتحکندین را رد مآو یا  ردیپذیحداکثر کردن مطلوبیت خود تحت شرایطی م

 

U =آوردیمطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد بدست م.  Y=فرد درآمد ،A=مبلغ پیشنهادی ،=S سایر

 تصادفی =متغیرهای و .باشدیم فردی سلیقه تاثیر تحت که است اقتصادی  اجتماعی یهایژگیو

 .اندشده مستقل توزیع و برابر بطور که هستند صفر میانگین با

 به صورت زیر محاسبه شود: تواندیم تفاوت مطلوبیت 

 

تر از صفر باشد پاسخ دهنده مطلوبیت خود را با موافقت با پرداختن ( بزرگمطلوبیت ) تفاضل چنانچه

دهنده یک پاسخ صفر یا یک . در نتیجه برای هر پاسخکندیمبلغی برای به دست آوردن کاال حداکثر م

 . درباشندیم A,Y,S دهندیم قرار تاثیر تحت خیر( را یا پاسخ )بلی که وجود خواهد داشت. عواملی

 برآورد برای دارد. وجود باشدیم یک یا صفر آن یک الگوی اقتصادسنجی که متغیر وابستهنتیجه ی

 .شودیم استفاده پروبیت یا لوجیت الگوهای از تایی دو یمتغیر وابسته با الگوهای

 

ال افادان و ماددر این الگو، متغیرهای متعددی جهت بهترین برازش استفاده شده است. ضریب مک

نمایی مدل حاکی از ضریب نسبت درستو  دهدیصیفی موثر بر متغیر وابسته را نشان متغییرات تو

استخراج  یهادر روشWTP  برای برآورد میانگین .باشدیممدل کامل  دارییا عدم معنی داریمعنی

 .شودیانتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه م

 

  E(WTA) د، متغیر مقدار انتظاری تمایل به پرداخت افراBID پرداخت یا  ای از تمایل بهدر واقع نماینده

با توجه به تمایل به پرداخت یا دریافت منفی یا مثبت  bidدریافت افراد در الگو بوده )عالمت متغیر 

ی اقتصادی به جمله-ی اجتماعیباشد که به وسیله جملهشده میعرض از مبدا تعدیل خواهد بود( و 

 دنبال به مشروط یگذارارزش پژوهشگران(. 2334، 2( اضافه شده است )هانمنαمبدا اصلی )عرض از 

                                           
1 Hanemann 
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هستند که درصد انحراف تمایل به پرداخت برآورد شده را از تمایل به پرداخت واقعی حداقل کنند  این

نند(. در این که مقدار مطلق تمایل به پرداخت برآورده شده را از تمایل به پرداخت واقعی حداقل ک)نه این

 داشته باشند: WTPاز ضریب تغییرات یاهیها نیاز به این دارند که برآورد اولشرایط آن

 

V= مقدار واقعی =و  ضریب تغییراتWTP 

 استفاده شد. 2برای محاسبه نمونه در مطالعه حاضر از رابطه 

 

 درصد d و شده برآورد WTP مقدار t-student، RWTPآماره  مقدار t نمونه، حجم  n(، 2) رابطه در    

 و شده تعیین محقق توسط d مقدار ضریب تغییرات است. واقعی و  WTPیا  WTP از RWTP اختالف

قبول است )تمامی موارد  قابل محقق برای WTP واقعی مقدار از انحراف درصد چند که دهدمی نشان

 در d قبول قابل مقدار ای تمایل به دریافت نیز صدق می کند(؛بیان شده در خصوص تمایل به پرداخت بر

 دقت بایستی محقق (.2933باشد )بستان و همکاران، می 9/1و  15/1 بین مشروط گذاریمطالعات ارزش

 دلیل همین به نباشد، استفاده قابل است ممکن شودمی تکمیل که هایینامهاز پرسش بخشی که کند

(. در 2931باشد )بستان و همکاران،  روش این با برآوردی از مقدار بیشتر هامهناپرسش تعداد است بهتر

-بین مردم شهرستان اردکان توزیع شد. در این پژوهش از نرم 2932پرسشنامه در سال  121نهایت 

 جهت محاسبات و تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است. shazamو  excel ،maple یافزارها
 

 ی پژوهشهاافتهی

گو که صاحب اختیار و نامه افراد پاسخپس از استخراج آمار و اطالعات مربوط به پرسشدر این قسمت 

( ارائه شد. بیشترین 2در جدول ) انیگواجتماعی و اقتصادی پاسخ یهایژگیمستقل از درآمد بودند، و

و درآمد سالیانه  ددرآمد ماهیانه فربعد از آن و  باشدیمبه مصرف سالیانه سم انحراف معیار مربوط 

داشته باشد.  انیگودرآمد اثر قابل توجهی بر رفتار پاسخ رودیبنابراین، انتظار م .است کشاورزی

سال است. همچنین،  12سال و حداکثر آن  15، انیگوحداقل سن پاسخ شودیگونه که مالحظه مهمان

 میانگین درآمد ماهانه فردسال است.  21سواد و حداکثر ، بیانیگوتحصیل پاسخ یهاحداقل سال

 ریال است. 119351121 سالیانه کشاورزیریال و میانگین درآمد  3951524 )غیرکشاورزی(
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 اجتماعی و اقتصادی یهایژگی(: و2جدول )

 راتییتغبیضر حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر

 15/1 15 12 21/29 42/54 )سال( سن

 21/1 1 21 24/5 12/2 )سال( تحصیالت

 11/2 1 41111111 21252441 3951524 )ریال( فردماهیانه درآمد 

سالیانه کشاورزی  درآمد

 )ریال(
119351121 194919111 2511111111 5111111 14/2 

 29/1 2 21 14/1 52/4 )تعداد( تعداد خانوار

 99/1 1 111 53/25 23/2 مصرف سالیانه سم )لیتر(

 پژوهش یهاافتهیمأخذ: 
 

ی کشاورزی و زراعی به صنعت هانیزمو تغییرکاربری  بومستیزت دیگر پژوهش مربوط به تغییرات قسم

و حفظ  بومستیزی جهت جلوگیری از تغییرات اموسسهو کارخانجات است، در این بخش آمده است؛ اگر 

یافت کند، آیا ی گیاهی و جانوری به فعالیت بپردازد و در قبال آن از کشاورز مبلغی درهاگونهمنابع و 

درصد مبلغ میانی  23/22شده تکمیل نامهپرسش 121تمایل به پرداخت وجود دارد یا خیر؟ از تعداد 

. از افرادی که مبلغ اول را اندنکردهدرصد این پیشنهاد را قبول  91/11و اندرفتهیپذریال( را 2111111)

 59/42و  اندکردهدرصد آن را قبول  42/51که  استشدهریال( پرسش 1111111، مبلغ باالتر)اندرفتهیپذ

ریال(  511111) ترنییپا، مبلغ اندنکرده، هچنین از افرادی که مبلغ میانی را قبول اندرفتهینپذدرصد 

با . اندرفتهینپذدرصد این مبلغ پیشنهادی را  25/44و  اندکردهرا قبول  آن 14/51پرسش شده است که 

 (1، برآورد و در جدول )باشدیکه بر تمایل به پرداخت افراد اثرگذار ماستفاده از الگوی لوجیت عواملی 

 .ارائه شده است
 

 بوم(ستیز راتییاز تغ یریبه پرداخت جلوگ لی)تما تیمدل لوج جی(: نتا1جدول)

 tآماره ضریب متغیر
کشش در 

 میانگین
 اثر نهایی

 - -51/1 -15/2 -59/2 ضریب ثابت

 -55/1* -44/1 -51/1 -15/1* سن

 تعدادافراد خانوار

 نفر( 5)باالی 
42/1- 32/2 *95/1- 21/1- 

 19/1* 14/1 23/9 21/1 تحصیالت
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 درآمدساالنه کشاورزی

 (241111111)باالی 
95/1 11/2 *21/1 *21/1 

 22/1* 92/1 21/1 12/1 شاخص حمایتی

 91/1* 24/1 21/1 29/1 یطیمحستیزشاخص

 -11/1* -24/1 -91/1 -42/1* مبلغ پیشنهادی
21/2=  Percentage of right predictions 

13/2= Maddala R- Square 
122/2= Mcfadden R- Square 

82/382- =Log- Likelihood(0) 

2222/2=P-Value 

 پژوهش یهاافتهیمأخذ: 
 

اگر مبلغ پیشنهادی کاهش یابد احتمال  داردی( عالمت منفی مبلغ پیشنهادی بیان م1با توجه به جدول )

 شو اگر مبلغ پیشنهادی افزایش یابد احتمال پذیرش آن کاه ابدییپذیرفتن آن و پاسخ بله افزایش م

مد فرد آو معناداری متغیر درآمد بدین معنا است که هر چه در طور عالمت مثبتخواهد یافت. همین

افزایش پیدا کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی نیز افزایش خواهد یافت و تمایل به پرداخت افراد با 

است. تفسیر این کشش بدان  -21/1ورد شده برای مبلغ پیشنهادی آکشش بر درآمد بیشتر باالتر است.

جلوگیری از یش یک درصدی در مبلغ پیشنهادی احتمال همکاری با موسسه برای معنا است که با افزا

. با توجه به اثرنهایی این متغیر با ثابت بودن سایر عوامل با ابدییدرصد کاهش م 21/1 بومستیزتغییر 

واحد در احتمال همکاری با این  11111135/1 افزایش هزار ریال در مبلغ پیشنهادی منجر به کاهش

بر اساس اثر نهایی متغیر درآمد فرد با افزایش یک میلیون ریالی در درآمد فرد، احتمال  .شودیم موسسه

؛ و کشش این متغیر گویای ابدییواحد افزایش م 121/1پذیرش مبالغ پیشنهادی برای همکاری با موسسه 

د افزایش درص 121/1 آن است که افزایش یک درصدی در درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی

هرچه سن افراد افزایش پیدا  دهدیکه نشان م باشدیدارای عالمت منفی م متغیر سن معنادار و .ابدییم

، بر اساس کشش برآورد شده این متغیر، افزایش یک ابدییکند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش م

درصد  13/1مردم نهاد  سسهگو احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای همکاری با مودرصدی در سن پاسخ

گو احتمال پذیرش کاهش خواهد یافت. بر اساس اثر نهایی این متغیر با افزایش یک سال در سن پاسخ

که  باشدیمتغیر تحصیالت دارای عالمت مثبت و معنادار م .ابدییدرصد کاهش م 1193/1مبلغ پیشنهادی 

به پرداخت نیز افزایش خواهد یافت، براساس هرچه تحصیالت فرد افزایش پیدا کند تمایل  دهدینشان م
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درصد احتمال پذیرش مبلغ  14/1 انیگوکشش برآورد شده افزایش یک درصدی در تحصیالت پاسخ

پیشنهادی افزایش خواهد یافت؛ براساس اثر نهایی این متغیر با افزایش یک واحد به تحصیالت فرد 

متغیر تعداد افراد خانوار دارای عالمت  اهد کرد.افزایش پیدا خو 119/1احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

. براساس کشش برآورد شده با افزایش یک واحد به تعداد باشدیو معنادار است که بدین معنا م مثبت

و براساس اثر نهایی برآورد شده با  ابدییمدرصد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش  195/1خانوار 

افزایش خواهد یافت. متغیر  21/1ار احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش یک نفر به تعداد خانو

و منابع طبیعی و  ستیزطیمحاست، هرچه افراد به  داریمعنی دارای عالمت مثبت و طیمحستیزشاخص

خواهد بود. متغیر شاخص حمایتی دارای  ترشیب هاآناهمیت دهند، تمایل به پرداخت  ترشیبمنابع آبی  

ی داشته باشند، ترشیباست، هرچه فرد به پرداخت مبلغ خیرخواهانه تمایل  داریمعنعالمت مثبت و 

برای بررسی معناداری کلی بوم نیز خواهند داشت. تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر زیست

 داری. معنشودیاستفاده م (LR)رگرسیون برآوردی حاصل از مدل لوجیت از آماره نسبت راست نمایی 

است. ضریب مک فادن  داریاین موضوع است که مدل برآورد شده بهطورکلی معن گرانین این آماره ببود

که متغیرهای توضیحی مدل، به خوبی تغییرات متغیر وابسته )تمایل به پرداخت( را  دهدیال نشان ماو ماد

دل برآورد شده درصد است. بنابراین، م 22صحیح در مدل برآوردی  ینیبشی. درصد پدهندیتوضیح م

نماید. به عبارتی  ینیبشیتوانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر وابسته را با توجه به متغیرتوضیحی پ

نسبتی کامالً مناسب با  یشده  بله یا خیر را با ارائه ینیبشی، تمایل به پرداخت پانیگودرصد پاسخ 22

که مبلغ مالیات سبز در راستای  WTPمتوسط  اند. مقدار انتظاریاطالعات، به درستی اختصاص داده

، بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش داردیبیان م را بومستیزتغییرات  کاهش

ریال(، به  1111111) عددی در محدوده صفر تا مبلغ حداکثر یریگ، به وسیله انتگرالیینماحداکثر راست

 : شودیمحاسبه م 2رابطه صورت 

 رابطه )2(                  0023511

به صورت ساالنه برآورد   ریال 2459111ارزش زیست بوم برای کشاورزان منطقه مورد مطالعه برابر با 

شده است. در این قسمت پژوهش سواالت تمایل به دریافت از کشاورزان پرسیده شده است با این 

ی از خسارات ناشی از تغییرات پوشچشمالنه آیا حاضر به مضمون که با دریافت مبلغی به صورت سا

درصد مبلغ میانی  12/29تکمیل شده  نامهپرسش 121زیست بوم هستند یا خیر؟ از تعداد 
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، از افرادی که پیشنهاد اول را اندنکردهدرصد این مبلغ را قبول  22/12و اندرفتهیپذریال( را 5111111)

درصد این مبلغ را پذیرفته و  11/42ریال( پرسش شده است که 1511111) ترنییپامبلغ  اندرفتهیپذ

مبلغ باالتر  اندرفتهینپذ. همچنین از افرادی که مبلغ اول را اندرفتهینپذدرصد این پیشنهاد را   22/51

درصد این  54/51و  اندرفتهیپذدرصد این پیشنهاد را  45/42ریال( پرسش شده است که  21111111)

، باشدیافراد اثرگذار م دریافتبا استفاده از الگوی لوجیت عواملی که بر تمایل به . اندنکردهل مبلغ را قبو

 .( ارائه شده است9برآورد و در جدول )

 

 
 بوم(ستیز رییاز خسارات تغ یپوشچشم افتیبه در لی)تما تیمدل لوج جی(: نتا9جدول )

 tآماره ضریب متغیر
کشش در 

 میانگین
 اثر نهایی

 - 91/2 21/2 21/2 ثابتضریب 

 42/1* 12/1 32/2 12/1* سن

 5تعداد افراد خانوار )باالی 

 نفر(
21/1 93/1 21/1 22/1 

 -21/1* -11/1 -23/2 55/1* تحصیالت

درآمد ماهانه )باالی 

22111111) 
22/1- 21/1- 21/1- 21/1- 

 -29/1* -52/2 -12/4 -99/1 وحشاتیحشاخص حفاظتی 

 -15/1* -11/2 -21/1 -29/1 وحشاتیحشاخص حمایتی 

 -15/1* -42/2 -11/1 -29/1 یطیمحستیزشاخص 

 91/1 12/2 52/2 *52/1* (bidمبلغ پیشنهادی)
22/2=Percentage of right predictions 

12/2=Maddala R- Square 

12/2=Mcfadden R- Square 

221/111 =Likelihood ratio test 
22/333- =Log- Likelihood(0) 

2222/2=P-Value 

 پژوهش یهاافتهیمأخذ: 
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یابد  افزایشاگر مبلغ پیشنهادی  داردیمبلغ پیشنهادی بیان م ثبت( عالمت م9ا توجه به جدول )ب

و اگر مبلغ پیشنهادی افزایش یابد احتمال پذیرش آن  ابدییل پذیرفتن آن و پاسخ بله افزایش ماحتما

مد آو معناداری متغیر درآمد بدین معنا است که هر چه در منفیطور عالمت خواهد یافت. همین افزایش

افراد با  دریافتخواهد یافت و تمایل به  کاهشفرد افزایش پیدا کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی نیز 

است. تفسیر این کشش بدان  52/2 ورد شده برای مبلغ پیشنهادیآکشش بر تر است.درآمد بیشتر کم

چشم پوشی از خسارات تغییر زیست  معنا است که با افزایش یک درصدی در مبلغ پیشنهادی احتمال

ودن سایر عوامل با افزایش هزار . با توجه به اثرنهایی این متغیر با ثابت بابدییم افزایشدرصد  52/2 بوم

ی از خسارات تغییرات پوشچشم واحد در احتمال 11111152/1افزایش ریال در مبلغ پیشنهادی منجر به 

فرد با افزایش یک میلیون ریالی در  ساالنه کشاورزی براساس اثر نهایی متغیر درآمد .شودیم بومستیز

ی از خسارات تغییرات پوشلغ پیشنهادی برای چشمفرد، احتمال پذیرش مباکشاورزی  ساالنه درآمد

و کشش این متغیر گویای آن است که افزایش یک درصدی در  ابدییم کاهشواحد  21/1 بومستیز

دارای عالمت  متغیر سن معنادار و .ابدییم کاهشدرصد  21/1 درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی

فراد افزایش پیدا کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی هرچه سن ا دهدیکه نشان م باشدیم مثبت

گو احتمال ، براساس کشش برآورد شده این متغیر، افزایش یک درصدی در سن پاسخابدییم افزایش

خواهد یافت.  افزایشدرصد  12/1 ی از خسارات تغییر زیست بومپوشپذیرش مبلغ پیشنهادی برای چشم

 1142/1پذیرش مبلغ پیشنهادی  گو احتمالیش یک سال در سن پاسخبراساس اثر نهایی این متغیر با افزا

هرچه  دهدیکه نشان م باشدیو معنادار م نفیمتغیر تحصیالت دارای عالمت م .ابدییم افزایشدرصد 

خواهد یافت، براساس کشش برآورد شده  کاهشنیز  افتیدرتحصیالت فرد افزایش پیدا کند تمایل به

 کاهشدرصد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  11/1 انیگوصیالت پاسخافزایش یک درصدی در تح

خواهد یافت؛ براساس اثر نهایی این متغیر با افزایش یک واحد به تحصیالت فرد احتمال پذیرش مبلغ 

و معنادار است که  مثبتمتغیر تعداد افراد خانوار دارای عالمت  پیدا خواهد کرد. کاهش 12/1پیشنهادی 

-د. شاخص زیستخواهد بو ترشیب دریافتافراد بیشتر باشد تمایل به  هرچه تعداد باشدیبدین معنا م

، بدین معنی باشندیمدارای عالمت منفی و معنادار  وحشاتیحی حمایتی و حفاظتی هاشاخصمحیطی و 

برای ی از خسارات آن نیستند. پوشچشمبرای فرد بیشتر باشد حاضر به  هاشاخصکه هر چه اهمیت این 

 (LR)نمایی بررسی معناداری کلی رگرسیون برآوردی حاصل از مدل لوجیت از آماره نسبت راست

کلی طوراین موضوع است که مدل برآورد شده به گرانیبودن این آماره ب داری. معنشودیاستفاده م
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ییرات خوبی تغکه متغیرهای توضیحی مدل، به دهدیال نشان مااست. ضریب مک فادن و ماد داریمعن

درصد  21صحیح در مدل برآوردی  ینیبشی. درصد پدهندی( را توضیح مدریافتمتغیر وابسته )تمایل به 

است. بنابراین، مدل برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر وابسته را با توجه به 

شده بله یا ینیبشیاخت پ، تمایل به پردانیگودرصد پاسخ 21عبارتی نماید. به ینیبشیمتغیرتوضیحی پ

اند. مقدار انتظاری متوسط نسبتی کامالً مناسب با اطالعات، به درستی اختصاص داده یخیر را با ارائه

WTA  بعد از داردیمبوم را بیان پوشی و تحمل خسارات تغییر زیستیارانه سبز جهت چشمکه مبلغ ،

عددی  یریگ، به وسیله انتگرالیینماکثر راستتخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حدا

 : شودیمحاسبه م 1 رابطه ریال(، به صورت 21111111) در محدوده صفر تا مبلغ حداکثر

   ( 1رابطه )

کشاورز برای هر  بومستیزی و تحمل خسارت تغییر پوشبرای چشم دریافتسبز قابل  یارانهمقدار 

 . برآورد شده استالنه به صورت ساریال  1131111
 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت

در چند دهه گذشته تخریب محیط زیست از سوی بشر باعث تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شده 

است. در مطالعه حاضر نیز با توجه به تغییرات زیست بوم در شهرستان اردکان به بررسی اثر این تغییرات 

ه دریافت و پرداخت شهروندان برای این تغییرات محیطی پرداخته بر شهرستان اردکان و میزان تمایل ب

شده است. در این مطالعه از روش ارزشگذاری مشروط در قالب تکینک دوگانه دوبعدی استفاده شد. 

پرسشنامه در  121همچنین از روش الجیت و حداکثر درستنمایی برای مدلسازی استفاده شد. تعداد 

ر شهرستان اردکان توزیع شد. در این مطالعه برای بخش تمایل به پرداخت بین افراد مختلف د 2932سال 

ریال استفاده شد. نتایج نشان داد که در قسمت  1111111و  2111111، 511111از سه قیمت پیشنهادی 

ی زراعی و هانیزمتمایل به پرداخت برای تغییرات زیست بوم در جهت کاهش اثرات تغییر کاربری 

ریال به  2459111مبلغ  هاکارخانهبردن زیستگاه حیوانات و حیات وحش و احداث  کشاورزی، از بین

بوم مبلغ برآورد صورت ساالنه برآورد شد. در قسمت تمایل به دریافت افراد برای تغییرات زیست

افراد با دریافت مبلغی حاضرند از مشکالت ناشی از تغییرات  دهدیمریال است که نشان  1131111شده

جهت  گذاریهیمبلغ سرما پوشی کنند. همچنین با توجه به میزان تمایل به پرداخت،وم چشمبزیست

ضرب در تعداد کشاورزان مبلغ  ی بابوم بخش کشاورز ستیز رییاز تغ یریو جلوگ هابومستیحفظ ز
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نتایج مطالعه حاضر همسو با اکثر مطالعات داخلی و خارجی به . است ریال محاسبه شده 24154221411

 است.  ستزیطیجهت حفاظت از مح ی( در جهت پرداخت مبلغ2919دوست ) دیخورشویژه مطالعه 

تمایل به پرداخت هایدار در قسمتدست آمده متغیر تحصیالت دارای عالمت مثبت و معنیطبق نتایج به

 ود. درزیست امیدوار بتوان به بهبود شرایط محیطباشد، لذا با رشد تحصیالت و اهمیت به آن میمی

شود با  یم شنهادیپ ییایمیش یاز استفاده از کودها یناش یها انیبا توجه به ضرر و ز کشاورزی بخش

تر آگاه سازند و در مورد  شیکود ها ب نیآن ها را از مضررات ا یبه کشاورز یآموزش یکالس ها یبرگزار

اخت مبلغی به صورت شاخص حمایتی که پرد داده شود. یحاتیتوض ییایمیش ریسالم تر و غ یکودها

خیرخواهانه برای حفظ حیات وحش بود معنی دار است و این نتایج به این معنی است که حیات وحش و 

یی که به محیط زیست آسیب هاتیفعالی برخوردار است و اژهیوگیاهان و جانواران برای افراد از اهمیت 

و  ستیزطیاهمیت حفظ مح به جهبا تومی زند حداالمکان متوقف شده یا کاهش یابند. در نهایت 

و نتایج مطالعه  داریپاو اهمیت آن در توسعه ستیزطیمح بیخارجی حاصل از تخر فراوان یهانهیهز

خارجی  یهانهیابزار مناسبی برای جبران هز سبزی هااتیمالحاضر و دیگر مطالعات داخلی و خارجی، 

براساس مطالعات کاهش دهد. الیی ی را به حد باخسارات ناشی از آلودگی فراهم کرده تا انتشار آلودگ

 یهانهیاقتصادی مورد نظر، برای کاهش هز ییکی از  ابزارها یطیمحستیز یهااتیمالمختلف، 

ها فاصله بسیاری بین نظریه از بعد کارایی بین مواد خارجی اقتصادی است. در این نوع مالیات یهاتیفعال

 یهاکه برنامه یطورتوسعه و موارد اجرا شده وجود دارد به یهادر برنامه یطیمحستیبرنامه ز

کشور را در  بر  یطیمحستیز یازهایاز لحاظ حقوق  بسیار غنی و کامل بوده و بیشتر ن یاقتصادتوسعه

است  اما در مقام اجرا  به دلیل نبود  ابزارهای کافی و نبود یک خواست ملی نتایج در خور انتظاری داشته

از این رو  .استکرده انیو نظارت را در این حوزه بیش از پیش نما یگذاراست و نیاز به قانونردهرا ارائه نک

انجام مطالعات بیشتر در این زمینه در کشور برای بررسی دقیق موضوع مورد نظر در مطالعات آتی 

 شود.پیشنهاد می
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