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ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از خشکی تاالب هامون
بر اکوسیستم گیاهی و جانوری تاالب
شهرکی 1

مجید دهمرده*  ،2جواد
تاريخ پذيرش94 /69 /21 :
تاريخ دريافت94 /60/12 :
چکيده
تاالب ناحیهای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که نه تنها موجب تغذيه و تامین بخشی از سفرههای آب
زيرزمینی می شوند ،بلکه محیطی را فراهم میآ ورند که بسیاری از پرندگان ،ماهیها و آبزيانی که حیات آنها
وابسته به وجود چ نین نقاطی است ،بتوانند از آن به عنوان بهترين زيستگاه جهت بقا و تامین غذای خود
استفاده کن ند .از طرفی خشکی و نابودی تاالبها در جهان اث رات منفی زيست محیطی زيادی را بهوجود
میآورد که باعث از بین رفتن تمامی کارکردهای تاالب می شود .در اين مقاله سعی گرديده تا با کمی کردن
ارزش پولی خسارتهای زيست محیطی ،به منظور تعیین ارزش خسارتهای زيست محیطی ناشی از خشکی
تاالب هامون(خسارات وارده به گونههای گی اهی ،جانوری و اکوسیستم جنگلی تاالب) ،از روش تجربه مبتنی
بر انتخاب  3و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه) 4 (MNLاستفاده گردد .اطالعات مورد نیاز با
تکمیل پرسش نامه و جمع آوری اطالعات از  266خانوار ساکن در حاشیه تاالب هامون در سال  2393جمعآوری
گرديد .د ر اين مطالعه برای تعیین تعداد نمونه از روش انتساب متنا سب استفاده گرديد .نتايج نشان میدهد
که کل خسارت زيست محیطی تاالب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل
 412209/8و  021246/4میلیون ريال برآورد میگردد.

طبقهبندي Q25 ,Q24 ,Q16 : JEL
واژههاي كليدي :اثرات زيست محیطی ،تجربه مبتنی بر انتخاب ،لوجیت چندگانه ، ،تاالب هامون.

 -2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و د انشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 -1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
* نويسندهی مسئول مقالهmajid_dahmardeh@yahoo.com ،
3- Choice experiment
)4- multinomial logit model (MNL
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پیشگفتار
تاالب يکی از منابع طبیعی مهم توسعهی اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه است .در
کشور ما نیز تاالبها در توسعه ی اقتصادی-اجتماعی منطقهای و کشوری نقشی اساسی داشته اند.
کاالها و خدماتی که تاالبها تولید میکنند به طور مستقیم يا غیرمستقیم مورد مصرف قرار میگیرند.
به اين دلیل بخشی از ارزش تاالبها مربوط به ارزشهای استفادهای آنها میشود .بخش ديگری از
ارزش تاالبها مربوط به ارزشهای غیراستفادهای آنها میشود .اين ارزشها که به آنها ارزشهای
حفاظتی نیز گفته می شود ،مربوط به مبالغی است که افراد تمايل دارند بپردازند تا از تاالبها حفاظت
شود .با وجود ارزشهای مختلف تاالبها ،افزايش جمعیت از يک طرف منجر به افزايش تقاضا برای
کاالها و خدمات تاالبها شده و اين امر به نوبه خود موجب افزايش استفاده و تخريب تاالبها و در
نتیجه از بین رفتن تنوع زيستی موجود در آنها شده و از سويی ديگر خشکسالیها و گرمای جهانی
هوا باعث خشکی و از بین رفتن بسیاری از تاالبها در مناطق مختلف جهان گرديده است.
بدين ترتیب ،با از بین رفتن تنوع زيستی تاالبها ،کارکردهای اکولوژيکی آنها مختل گرد يده و
خدماتی که از طريق آنها نصیب جامعه می گرديد ،هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تقلیل
خواهد يافت .اطالع از میزان منافعی که با تخريب منابع تاالبی از دسترس جامعه خارج خواهد شد،
انگیزه ی حفاظت از آنها را در جامعه افزايش می دهد .به منظور مديريت و بهره برداری پايدار از
تاالبها ضروری است اطالعات زيادی از ارزشهای اقتصادی ،زيستمحیطی ،اکولوژيکی و تنوع
زيستی موجود تاالبها در دسترس باشد .به طور کلی در جهت شناخت ارزشهای اکولوژيکی،
زيستمحیطی و اقتصادی تاالبها ،شناخت سهم تاالبها در رفاه انسان ،ارزيابی میزان خسارتهای
اجتماعی ناشی از خشکی و نابودی تاالب ،فراهم آوردن ارتباطی بین سیاستهای اقتصادی دولتها و
منافع اکوسیستم تاالبی و تصمیم گیری در مورد تخصیص زمین به تاالبها يا ديگر کاربردهای زمین
ضروری است اکويستمهای تاالبی ارزش گذاری شوند .تا چند سال اخیر در بسیاری از کشورها ،ارزش
تاالب ها فقط معادل ارزش ماهی برداشتی از آنها يا شکار پرندگان تاالبی و يا تامین اراضی کشاورزی
حاشیه تاالبها در نظر گرفته می شد .اين امر موجب برآورد با اريب پايین تاالبها شده و نابودی و
خشکی آنها را منجر شده است .تاالب هامون در منطقه سیستان واقع شده است .دشت سیستان در
شرق ايران با مساحتی بیش از هشت هزار کیلومترمربع در انتهای حوضه آبريز رودخانه هیرمند و در
جوار مرز افغانستان قرار گرفته است .منطقه سیستان  266متر باالتر از سطح دريا قرار داشته و
شهرستانهای مهم آن زابل (مرکز سیستان) ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون می باشند .کاهش نزوالت
جوی در منطقه سیستان و خشکسالی های چندين ساله از يک سو و از سويی ديگر عدم تخصیص
حقابه رودخانه هیرمند از سوی افغان ها باعث خشکی کامل تاالب هامون شده است به طوری که

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /7شماره  /4زمستان(9314صص)19 -38

13

اين تاالب تما می کارکردهای خود را ( تولیدی ،اطالعاتی و تنظیمی) ،از دست داده است .همزمان با
خشکی و نابودی تاالب های سه گانه هامون مشکالت بسیاری در سطح منطقه به وجود آمده است
به طوری که گروههای مختلف بهره بردار ساکن در حاشیه تاالب هامون ( کشاورزان ،دامداران،صیادان
و ،)...به طور کامل از منطقه مهاجرت نموده اند و همچنین طوفان های شن و خاکی که از بستر
خشک تاالب ها و رودخانه سیستان به وجود می آيد باعث شده بسیاری از مردم منطقه سیستان به
انواع بیماری های تنفسی و عفونی مبتال گردند.
حیات و توسعه منطقه سیستان با رودخانه هیرمند و تاال ب هامون ارتباط تنگاتن

دارد .بنابراين لزوم

آبگیری تاالب هامون و رودخانه هیرمند در منطقه مورد مطالعه امری حیاتی و ضروری می باشد به
طوری که می توان گفت با خشکی تاالب هامون ادامه حیات برای مردم منطقه سیستان در اين ناحیه
امکان ناپذير است .شناخت صحیح از تاالب هامون نیازمند برنامه ريزی است ،و ابزار برنامه ريزی ،
شناخت کارکرد های متفاوت و ارزشمند تاالب هامون می باشد .پس از ارزيابی و شناخت کارکرد
های مختلف تاالب هامون ،به منظور برآورد میزان خسارت های زيست محیطی ناشی از خشکی
تاالب هامون در منطقه سیستان اقدام به ارز ش گذاری کارکردهای زيست محیطی تاالب می گردد.
برای اين منظور از نظر اقتصادی میزان تاثیرات زيست محیطی ناشی از خشکی تاالب هامون برآورد
می گردد و همچنین اثرات اقتصادی ناشی از خشکی تاالب بر سالمت ساکنان منطقه محاسبه می
گردد.
کارلسون و همکاران (  ) 1663در مطالعه ای با بکارگیری رهیافت آزمون انتخاب ويژگی های تاالبی را
در استافانستورپ سوئد به منظور اجرای يک طرح توسعه تاالب ارزش گذاری نمودند .آنها با استفاده
از يک الگوی با پارامترهای تصادفی به اين نتیجه رسیدند که تنوع زيستی و امکان پیاده روی مهمترين
عوامل افزايش رفاه هستند.
در مطالعه ای که توسط هانلی و همکاران (  ) 1662برای برآورد ارزش اقتصادی بهبود سه مؤلفه
اکولوژيکی در دو تاالب وير در انگلیس و کلید در اسکاتلند مرکزی صورت گرفت از الگوی الجیت
چند جمله ای و الجیت با پارامترهای تصادفی استفاده گرديد .نتايج اين مطالعه حاکی از ارزش های
متفاوت هر يک از اين سه ويژگی در ذهن پاسخ دهندگان بوده ،به گونه ای که برای هر دو رودخانه،
اکولوژی رودخانه باالترين ارزش و زيبايی آن پائین ترين ارزش را دارا بوده است.
بل (  ،) 1622به ارزش گذاری تاالبی در فلوريدا پرداخته و در اين مطالعه از روش ارزش تو لیدات
تجاری و ارزش گذاری مشروط استفاده کرده است .بر اساس روش ارزش تولیدات تجاری ،ارزش هر
هکتار تاالب ،معادل  992دالر و بر اساس روش ارزش گذاری مشروط ،ارزش تفريحی هر هکتار تاالب
در طول يکسال ،معادل  0446دالر محاسبه شده است.
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روشهاي ارزشگذاري اثرات زیست محيطی
اقتصاددانان محیط زيست پیشرفت قابل توجهی در زمینه طبقه بندی ارزش های اقتصادی مواهب
محیط زيست به دست آورده اند .هر چند که همه اصطالحات آن هنوز مورد توافق واقع نگرديده ،اما
مبنای آنها بر اساس قیمت گذاری سنتی اقتصاد است .دو روش عمومی که متخصصین اقتصاد محیط
زيست در تعیین ارزش مورد استفاده قرار می دهند شامل -2 :ارزشهای متکی بر استفاده کنندگان
 -1ارزش غیر متکی بر استفاده کنندگان.
ارزش استفاده کنندگان ،با ارزشیابی مصرف واقعی کاالهای زيست محیطی تعیین می شود اما ارزش
هايی که از طريق انتخاب نوع استفاده از کاالها و خدمات محیط زيست در آينده تعیین می گردد
پیچیده تر هستند .اين ارزش ها ،شاخصی از درجه ترجیح يا اهمیت ( تمايل به پرداخت) افراد برای
حفظ سیستمهای زيست محیطی جهت استفاده احتمالی در آينده می باشند .اما ارزش های غیر
استفاده ای از پیچیدگی بیشتری برخوردارند چون ارزش هايی را مطرح می نمايد که در ماهیت شی
وجود داشته اما با استفاده واقعی آن ارتباطی ندارد .در عوض اين روش ها درجه ترجیح افراد ديگری
به جز استفاده کنندگان را مورد توجه قرار داده و همدلی و رعايت حقوق موجودات غیر انسانی را نیز
مورد تعمق قرار می دهند .پس ارزش کل اقتصادی برابر است با ارزش استفاده واقعی بعالوه ارزش
انتخاب و ارزش وجودی که همان ارزش غیراستفاده ای است .همانگونه که بیان شد در ادبیات اقتصاد
محیط زيست روش های مختلفی برای ارزيابی تمايل نهايی استفاده کنندگان برای کاالهای زيست
محیطی ارائه شده است.
روش ارزشگذاری مشروط و تجربه مبتنی بر انتخاب دو تا از مهمترين تکنیکهای مبتنی بر ترجیحات
بیانشده می باشند که علی رغم وجود برخی مشکالت و انتقادات در مطالعات مختلف اقتصادی بکار
گرفته شدهاند .مطالعات انجام گرفته توسط ،ديويس (  ،) 2903بیتمن و ترنر (  ،(2993واک و راسل
(  ،) 2994آلبرينی و همکاران (  ،) 2996ديکی و آلری ،) 1662 ( ،و  ....از جمله مطالعات انجام شده در
اين زمینه می باشد .ارزشگذاری مشروط عمدتا" زمانی استفاده می شود که تنها يک آلترناتیو در
مقابل گزينه وضع موجود مطرح بوده و چنانچه چندين ويژگی همراه با چندين آلترناتیو مدنظر باشد
استفاده از اين روش با محدوديت هايی همراه است .بدين ترتیب که روش ارزش گذاری مشروط
فرض می کند که مردم درک و فهم کاملی از کاالی مورد سوال دارند و در بازار های مشروط درست
مانند يک بازار واقعی ترجیحاتشان را بیان می کنند در حالی که بیشتر مردم با ارزش گذاری دالری
روی کاالها و خدمات محیط زيست آشنا نیستند ،بنابراين شايد مردم يک مرجع مناسب برای بیان
ارزش های واقعی شان نداشته باشند .همچنین پاسخ های ارائه شده در روش ارزش گذاری مشروط
ممکن است دارای اريب (تورش) باشند .برای مثال پاسخگو ممکن است تمايل به پرداخت خود را
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برای يک کاال يا خدمت مثبت اظهار کند .چون در مورد کاالی عمومی و اجتماعی مردم احساس
خوبی دارند حتی اگر اطمینان داشته باشد که آن کاال چندان مهم نیست .در چنین مواردی استفاده
از روش آزمون انتخاب توصیه می گردد .روش آزمون انتخاب بر مبنای ويژگیها می باشد و امکان
ارزشگذاری ويژگیها و تغییرات موقعیتی وجود دارد .از طرف ديگر روش تجربه انتخاب از لحاظ نظری
مبتنی بر يک مدل مطلوبیت تصادفی  2است که با تئوريهای اقتصادی سازگار است .جلوگیری از وقوع
به دريافت 4

رفتار استراتژيک  1و جواب موافق و توانايی تعیین هر دو مقدار تمايل به پرداخت  3و تمايل
از طريق اين روش ،از ديگر مزيتهای اين روش بر روش ارزشگذاری مشروط است .در اين روش اين
امکان وجود دارد که برای ارزيابی خسارات وارده به منابع طبیعی به جای مقادير پولی از مقادير
جبرانی کاالها برای برآورد میزان خسارت وارده بر يک مشخصه خاص استفاده شود .لذا با توجه به
اين ويژگیهای روش آزمون انتخاب و با نظر به اينکه خشکی و نابودی تاالب ها عموما" با خطرات
چندگانه زيست محیطی همراه است استفاده از اين روش در تحلیل ترجیحات مردم و همچنین
برآورد میل نهايی به پرداخت  2آنها برای کاهش اثرات زيست محیطی تاالب هامون بر روش ارزش
گذاری مشروط ترجیح داده شده است.
سناریو آزمون انتخاب
در اين روش پاسخگو با مجموعههای چندگانه انتخاب روبرو میگردد که در هر مجموعه دو يا چند
گزينه وجود دارد .به اين ترتیب که در اين روش نگرانی در ارتباط با رفتار استراتژيک و پاسخ بلی يا
خیر وج ود ندارد .همان گونه که قبال ذکر شد در روش ارزش گذاری مشروط ،گفتن بله و انتخاب
بین پرداختن برای بهبود شرايط زيست محیطی و عدم پرداخت ،پاسخگويان را در يک بالتکلیفی
شديد و دودلی قرار می دهد و اين مشکل در روش آزمون انتخاب وجود ندارد .به طوری که در اين
روش از پا سخگويان خواسته می شود از میان سناريوهای مختلف يک سناريو را انتخاب کنند و با
توجه به اينکه سطوح هر مشخصه در سناريوهای مختلف فرق می کند ،فرد نگرانی از بابت اينکه با
انتخاب يک سناريو به موافقت يا مخالفت با تخريب محیط زيست متهم گردد ،نخواهد داشت .فرد با
انتخاب گزينهها در مجموعه های انتخاب در واقع ترجیحات خود را برای سطوح ويژگیهای مختلف
آنها ابراز می دارد .بعبارت ديگر در اين روش ،ساختار ترجیحات مصرف کننده با تاکید بر اهمیت
نسبی ويژگیها تعیین می شود و اين فرض اساسی وجود دارد که هر فرد منطقی است بگونهای که

1- Random utility model
2- Strategic behavior
)3- Willingness to pay (WTP
)4- Willingness to accept (WTA
)5- Marginal willingness to pay (MWTP
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انتخا ب وی در راستای حداکثر کردن مطلوبیتش با توجه به محدوديت مخارجش می باشد .لذا ساختار
اين روش مستلزم شناسايی ويژگیهای زيست محیطی مورد ارزيابی و تعريف سطوح مختلف از اين
ويژگیهاست .مثال" در مورد خسارتهای زيست محیطی ناشی از خشکی تاالب میتوان ويژگیهای در
معرض تهد يد  -2جنگل  -1گونههای گیاهی  -3گونههای جانوری را با سطوح مختلف از حفاظت
آنها تعريف نمود و سپس از ويژگی "قیمت" بعنوان ابزار پرداخت استفاده کرد .در هر گزينه از
مجموعهی انتخاب ،پاسخگو میتواند بین ويژگیهای زيست محیطی و سطح قیمتی که حاضر است
بپردازد دست به انتخاب بزند .در اينصورت از برآورد مطلوبیت نهايی میتوان به برآوردهای تمايل به
پرداخت برای تغییر در سطح هر يک از ويژگیهای کاالهای زيست محیطی دست يافت.
همزمان با خشکی  26ساله تاالب هامون ،نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری تاالب که در
نهايت باعث نابودی ک امل اکوسیستم تاالب گرديده از يک سو ،و از طرف ديگر به وجود آمدن عواقب
زيانبار خشکی تاالب که از آن جمله می توان به مهاجرت گروههای مختلف بهره بردار از تاالب،
(کشاورزان ،دامداران ،شکارچیان پرنده ،صیادان و  )...به ساير نقاط کشور و روند رو به رشد بیماريهای
تنفسی در منطقه سیستان ،در مطالعه حاضر به منظور ارزيابی بخشی از خسارات به وجود آمده ناشی
از خشکی تاالب ،ابتداء سه ويژگی زيست محیطی در معرض تهديد و يک ويژگی "قیمت" در سطوح
مختلف به شرح جدول زير تعیین گرديده است .سپس مجموعههای انتخابی از اين ويژگیها و سطوح
تشکیل گرديده تا پاسخگو بتواند ترجیحات خود را برای حفاظت هر يک از سطوح ويژگیها در مقابل
با قمیتی که حاضر به پرداخت آن است ،ابراز نمايد .دامنه و سطوح ويژگی قیمت بر اساس تعدادی
پرسشنامه پیش آزمايشی  2بطور تصادفی از  36خانوار محدوده مطالعات از میان تعداد خانوارهايی که
عضو موسسه حمايت از تاالب هامون بودند  ،تعیین شد .در اين پرسشنامه ابتداء توضیح مختصری
در مورد تاالب هامون و اثرات زيست محیطی ناشی از خشکی آن به منظور آگاهسازی پاسخگو ارائه
گرديد و سپس اين سوال مطرح شد که با توجه به اينکه شما عضو موسسه حمايت از تاالب هامون
هستید " ،ماهانه حاضر به پرداخت چه مبلغی بابت کاهش اثرات زيست محیطی ناشی از خشکی
تاالب هامون هستید؟" نتايج تحلیل دادههای اين پرسشنامهها نشان داد که دامنه قیمتی که خانوارها
ماهانه حاضر به پرداخت آن برای کاهش اثرات زيست محیطی ناشی از خشکی تاالب هستند از  6تا
 26666ريال در نوسان است .لذا برای ويژگی قیمت چهار سطح  36666 ،12666 ،22666و
 26666ريال در نظر گرفته شده است.
سطوح هر يک از سه ويژگی زيست محیطی بر اين اساس تعیین گرديده که سطح اول هر ويژگی
میزان حفاظت شده آن ويژگی در شرايط خشکی تاالب است و سه سطح ديگر با فرض بهبود در
1- Pre-test questionary
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سطح هر ويژگی در نظر گرفته شده است بطوريکه سطح چهارم هر ويژگی نشاندهنده بهترين
وضعیت آن ويژگی در مقايسه با سطح اول هر ويژگی است .بنابراين سطوح مختلف هر ويژگی بر
اساس حجم تخريب شده آن ويژگی در شرايط خشکسالی و همچنین بهبود در شرايط آن ويژگی در
شرايط آبگیری مجدد تاالب تعیین گرديده است .جدول (  ) 2ويژگیها و سطوح مربوط به آنها را در
آزمون انتخاب اين مطالعه برای تاالب هامون نشان میدهد.
روش تجربه مبتنی بر انتخاب نیازمند طراحی مجموعههای انتخابی است که بتواند فاکتورهايی را که
بر انتخاب تاثیر میگذارند ،آشکار سازد .در اين روش نوعا" پاسخگو با مجموعههای انتخابی روبرو
است که در هر مجموعه دو گزينه يا بیشتر را با هم مقايسه می کند .در اين مطالعه هر مجموعه
انتخاب شامل سه گزينه اصلی در نظر گرفته شده است که يک گزينه (گزينه  ) Aنشاندهنده وضعیت
موجود (شرايط خش کی تاالب) است و در همه مجموعههای انتخاب مشترک و ثابت است و دو گزينه
ديگر (  Bو ) Cنشان دهنده سناريوهای بهبود هستند .بر اين اساس ،از آنجا که  4ويژگی و  4سطح
برای هر ويژگی در نظر گرفته شده است تعداد ترکیبات دو گزينهای و لذا تعداد مجموعههای انتخاب
ممکن  4 4  4 4حالت می باشد که با توجه به عدم امکان عملی انتخاب پاسخگو از بین اين تعداد
زياد از ترکیبات ،در اين مطالعه يک زيرمجموعه از اين ترکیبات که شامل  32مجموعه انتخاب
می باشد با استفاده از تکنیک "طرح اثرات اصلی متعامد  "2با نرمافزار  SPSSتعیین گرديده است.
در نهايت اين مجموعهها بطور تصادفی به  6بلوک  2تايی تقسیم گرديده و برای هر گروه پرسشنامه
ويژهای طراحی شده است که در مجموعه های انتخاب با همديگر متفاوتند .لذا هر پاسخگو با 2
مجموعه انتخاب مواجه بوده که از وی خواسته شده در هر مجموعه ،از بین سه گزينه  ( Aگزينهای
که شامل سطوح اول هر ويژگی بوده و شرايط موجود تاالب را نشان میدهد) و دو گزينه  Bو C
( گزينههايی که با سطوح مختلفی از  4ويژگی تعريف میشوند) يک گزينه را انتخاب نمايد.
مدلسازي اقتصاد سنجی
مدل مطلوبيت تصادفی
ساختار روش  CEمنطبق با يک مدل مطلوبیت تصادفی بوده و فرض میشود که افراد از يک مجموعه
انتخاب موجود گزينهای را که مطلوبیت آنها را حداکثر کند ،انتخاب می نمايد .در اين چارچوب

میت وان تابع مطلوبیت غیرمستقیم پاسخدهنده  iام از انتخاب گزينه  jام در مجموعه انتخاب Ci
را بصورت تابع زير نوشت (مک فادن :) 2984

1- Orthogonal main effect design
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U ij  Vij ( Zij , Si )  eij

()2

که در آن  Vijمولفه معین قاب ل مشاهده و  eijمولفه تصادفی غیرقابل مشاهده است Vij .خود نیز
تابعی خطی از ويژگیهای گزينههای موجود در مجموعه انتخاب (  ) Z ijو ويژگیهای شخص انتخاب
کننده (  ) S iمی باشد .پاسخ دهنده  iام ،گزينه  jام را زمانی که به ازای همه  j  kدر مجموعه
انتخاب  U ij  U ik ، Ciباشد ،انتخاب خواهد کرد .بر اين اساس احتمال انتخاب گزينه  jام توسط
پاسخ دهنده  iام عبارتست از (مک فادن:) 2984 ،
) pri ( j  Ci )  pr (Vij  eij  Vik  eik
()1
)  pr (Vij  Vik  eik  eij

به عبارت ديگر ،مطلوبیت تصادفی بیان میکند که فرد  iام گزينه  jام را از مجموعه انتخاب Ci
در صورتی انتخاب خواهد کرد که مطلوبیت غیرمستقیم  jبزرگتر از هر انتخاب ديگری در اين
مجموعه باشد .در اين صورت احتمال انتخاب گزينه  jام بر اساس الگوی الجیت شرطی به شرح زير
خواهد بود ( مک فادن:) 2984 ،
()3

) pri ( j  Ci )  exp( Vij ) /  exp( Vik
k Ci

که  پارامتر مقیاس بوده و بطور معکوس با واريانس جمله خطا مرتبط است .فرض اساسی در اين
الگو اين است که جمالت خطا بطور مستقل و يکسان توزيع شده و دارای توزيع  Weibullمی باشد.
اين نوع توزيع جمالت خطا ،تضمین می نمايد که احتمال انتخاب گزينه  jام به عنوان ارجحترين
گزينه بصورت توزيع الجستیک بیان شود .لگاريتم تابع درستنمايی برای تخمین رابطه (  ) 1که با
استفاده از روش حداکثر راستنمايی برآورد میگردد بصورت زير است (هاسمن و مک فادن:) 2984 ،

LnL   Yij . ln pri ( j  Ci )
3

()4

N

i 1 j 1

اگر پاسخ دهنده  iام گزينه  jام را انتخاب نمايد Yij ،مقدار يک و در غیر اينصورت مقدار صفر را
اختیار خواهد کرد .يک فرض قوی در تصريح الگوی لوجیت تامین شرط استقالل گزينههای نامرتبط
است .به عبارت ديگر ،نسبت احتمال مرتبط با ساير گزينههای مجموعه انتخاب ،با وجود يا حذف
يک گزينه ،حفظ می شود .اين شرط در الگوی الجیت شرطی توسط آزمون هاسمن -مک فادن مورد
آزمون قرار می گیرد که دارای دو مرحله است .در مرحله اول الگوی غیرمقید بطور کامل و با کلیه
گزينهها برآورد میشود و در مرحله دوم الگوی مقید با اعمال محدوديت بر گزينهها برآورد میشود
آماره آزمون هاسمن بصورت زير است(هاسمن و مک فادن .) 2984
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H   u   r  (r  u ) 1  u   r 

که   uو   rبه ترتیب بردار پارامترهای الگوی غیرمقید و مقید و   uو   rبه ترتیب ماتريس
واريانس-کواريانس الگوهای مقید و غیرمقید می باشند .اين آماره دارای توزيع   2با درجه آزادی
 kبوده و فرضیه صفر مورد آزمون ،استقالل گزينههای نامرتبط است (هاسمن و مک فادن .)2984
تصریح الگوي اقتصادسنجی
به منظور محاسبه تمايل نهايی به پرداخت خانوارها (  ) MWTPدر قبال کاهش خسارت زيست
محیطی ناشی از خشکی تاالب هامون ،دو الگوی لوجیت چندگانه  MNLبرآورد گرديده است .که
در يک الگو ،جزء معین قابل مشاهده تابع مطلوبیت غیرمستقیم ، Vij ،تنها تابعی خطی از بردار
ويژگیهای چهارگانه زيست محیطی و ويژگی قیمت است .بعبارت ديگر در اين الگو تنها اثر مشخصات
انتخاب شونده بر انتخاب مد نظر بوده و لذا داريم:
)Z  ( Z1 , Z 2 , Z 3 , Z 4 )  ( jungle , junospecie s , plantspeci es, price
() 0
Vij  1.Z1,ij   2 .Z 2,ij   3 .Z 3,ij   4 .Z 4,ij
 1تا   4پارامترهای هر يک از ويژگیهای زيست محیطی و قیمت بوده که مطلوبیت افراد را تحت
تاثیر قرار می دهند .با گرفتن ديفرانسیل کلی از رابطه ( ) 0تمايل نهايی به پرداخت برای هر يک از
ويژگیها برآورد میگردد که نشان دهنده ارزش نهايی (قیمت) يک واحد افزايش در آن ويژگی است.
به عبارت ديگر ،ارزش تغییر نهايی هر ويژگی زيست محیطی که بیانگر قیمت ضمنی آن است از
تقسیم ضريب هر ويژگی بر ضريب ويژگی قیمت بدست میآيد.
()6

4

()8

4

()9

4

  1

  1

 3



dZ1

dZ1

dZ3

MWTPforst  dZ 4

MWTPforst  dZ 4

MWTPflora  dZ 4

در معادله ( ) 0ضريب متغیر قیمت (  )  4در واقع همان مطلوبیت نهايی درآمد است و هر يک از
معادالت  6تا  ، 9نرخ نهايی جانشینی بین تغییر در درآمد افراد و تغییر در هر يک از ويژگیهای زيست
محیطی مورد نظر را نشان میدهند.
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در الگوی دوم  MNLعالوه بر ويژگیهای انتخابشونده ،روابط متقابل ويژگیهای انتخابکننده با
ويژگیهای انتخابشونده وارد الگو گرديدهاند تا عالوه بر تعیین میزان اثرات مشخصات انتخاب شونده
بر احتمال انتخاب ،اثر متغیرهای اقتصادی -اجتماعی افراد بر انتخاب و در نهايت بر تمايل نهايی آنها
به پرداخت برای بهبود ويژگیهای زيست محیطی مشخص گردد .در اين صورت الگوی ساده MNL
(رابطه ) 0به معادله زير تبديل میگردد:
6

Vij  1.Z1,ij   2 .Z 2,ij  3.Z 3,ij   4 .Z 4,ij    i Z1,ij . Sik
k 1

( ) 26

6

k
i

6

6

   i Z 2,ij . S   i Z3,ij . S  i Z 4,ij . S
k 1

k
i

k 1

k
i

k 1

که )S  (S1 , S 2 , S3 , S 4 , S5 )  (VISIT , SEX , AGE, EDUCATION, INCOME

برداری از و يژگیهای اقتصادی -اجتماعی افراد پاسخ دهنده می باشد .تمايل نهايی به پرداخت برای
هر يک از ويژگیهای زيست محیطی بر اساس معادله  26به شرح روابط زير بدست میآيد:

)  ( 1   1. S 1  ...   6 . S 6 ) /( 5  1. S 1  ....  6 . S 6
()22

)  ( 2  1. S  ...   6 . S ) /( 5  1. S  ....  6 . S
6

1

6

dZ1

1

dZ 2

)  (  3   1 . S 1  ...   6 . S 6 ) /(  5  1 . S 1  ....   6 . S 6

MWTPjungle  dZ 4

 dZ 4

dZ 3

MWTPjunospecies

MWTPplantspecies  dZ 4

تمايل نهايی به پرداخت ( ) MWTPخانوارها مبنايی برای محاسبه تمايل به پرداخت ( ) WTP
هر خانوار برای جبران خسارتهای وارده به هر يک از ويژگیهای زيست محیطی و رساندن آنها از
وضعیت موجود به باالترين سطح آن ويژگی را فراهم میآورد .بر اين اساس ،خسارت به هر يک از
ويژگیهای زيست محیطی در معرض تهديد تاالب هامون از ديدگاه جامعه مورد مطالعه ،معادل مجموع
تمايل به پرداخت همه خانوارها برای بهبود اين ويژگیها و کاهش اثرات منفی زيست محیطی ناشی
از خشکی تاالب می باشد .بنابراين جمع خسارت به هر س ه ويژگی جنگل ،گونههای جانوری و گونههای
گیاهی ناشی از خشکی تاالب معادل کل خسارتهای زيست محیطی آن از ديدگاه جامعه خواهد بود.
نتایج تجربی
نتايج اين مطالعه شامل دو بخش است .در بخش اول به ارائه نتايج توصیفی حاصل از  266پرسشنامه
تکمیلی در مورد گرا يشات کلی و طرز تفکر پاسخ دهندگان نسبت به منابع آب کشور و خشکی تاالب
ها اختصاص يافته است .در بخش دوم نتايج ،اقدام به محاسبه تمايل نهايی به پرداخت خانوارهای
نمونه برای جبران خسارتهای زيست محیطی ناشی از خشکی تاالب با استفاده از نتايج الگوهای
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لوجیت شرطی و لذا محاسبه ارزش اقتصادی کل خسارتهای زيست محیطی خشکی تاالب گرديده
است .روش نمونه گیری در اين بخش ،نمونه گیری به روش انتساب متناسب بوده است.
نتايج تحلیل پرسشنامهها نشان میدهد که حدود  06 /3درصد از پاسخدهندگان شرايط موجود منابع
آبی کشور را نگرانکننده میدانند و بر اين باورند که منابع آبی کشور کمیاب است ،در حالی که 6/8و
 14 /9درصد ديگر به ترتیب معتقدند که شرايط موجود منابع آب کشور در حد فراوان و نرمال است.
عالوه بر اين اکثريت پاسخدهندگان (  69درصد) پیش بینی می نمايند که کشور در آينده با کمبود
منابع آب روبرو خواهد بود .حدود  34درصد صرفهجويی در مصرف آب 8 /3 ،درصد افزايش نرخ آب
و  9 /2درصد ديگر راه مقابله با آن را توسعه منابع آبی جديد میدانند .عالوه براين نتايج پرسشنامهها
نشان می دهد که اغلب مردم نسبت به اثرات چندگانه زيست محیطی ناشی از خشکی تاالب هامون
بر اکوسیستم ط بیعی و محیط زيست اطالعی ندارند.
برای برآورد میل نهايی به پرداخت خانوارها برای هر يک از ويژگیهای زيست محیطی در معرض
تهديد تاالب هامون و تعیین خسارت زيست محیطی اين ناشی از خشکی آن ،دو الگوی لوجیت
چندگانه  MNLبا استفاده از برنامه نويسی در نرمافزار SHAZAMبرآورد گرديده است که نتايج
برآورد آنها در جداول (  ) 1و (  ) 3ارائه گرديده است .نتايج جدول (  ) 1مربوط به مدل ساده و بدون
اثرات متقابل ويژگیهای زيست محیطی با ويژگیهای اقتصادی -اجتماعی پاسخدهندگان و نتايج
مندرج در جدول (  ) 3مربوط به مدل " با اثرات متقابل" می باشد.
بر اساس نتايج جدول (  ) 2مالجظه می شود که ضرايب مربوط به کلیه ويژگیها در الگوی ساده،
معنیدار بوده و دارای عالمت مورد انتظار می باشد بگونهای که ضرايب مربوط به سه ويژگی زيست
محیطی همگی مثبت بوده و نشان میدهند که سطح هر يک از اين ويژگیها بطور مثبت با انتخاب
گزينههای  Bو  Cنسبت به گزينه شرايط موجود (گزينه  ) Aدر مجموعههای انتخاب ارتباط دارند
و در مقابل ضريب ويژگی قیمت بطور معنیداری منفی است بدين معنی که هر چه سطح قیمت در
گزينه بیشتر باشد احتمال انتخاب آن گزينه کاهش می يابد.
تمايل نهايی به پرداخت هر خانوار برای هر يک از ويژگیهای زيست محیطی بر اساس نتايج دو الگوی
لوجیت چندگانه مندرج در جداول (  ) 1و (  ) 3نیز با استفاده از مجموعه روابط (  ) 9 ( ،) 8 ( ،) 6و () 22
تعیین گ رديده است که ارقام مربوط به آن در جدول شماره (  ) 4گزارش شده است.
بر اساس نتايج اين جدول MWTP ،برای هر يک از ويژگیهای جنگل ،گونههای جانوری و گونههای
گیاهی بر اساس مدل ساده به ترتیب معادل  26 /69 ،2 /42و  89 /23ريال می باشد .بدين معنی که
هر واحد افزايش حفاظت از اين ويژگیها دارای ارزش نهايی به میزان ارقام فوق می باشد .بعنوان مثال
ارزش نهايی يک واحد افزايش در حفاظت از گونههای گیاهی به میزان  89 /23ريال می باشد .نتايج
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برآوردهای صورت گرفته برای میل نهايی به پرداخت خانوارها بر اساس الگوی لوجیت با اثرات متقابل
بسیار نزديک به نتايج الگوی لوجیت ساده می باشد و لذا به نظر میرسد که وارد کردن متغیرهای
اقتصادی -اجتماعی در شکل اثرات متقابل ،تغییر قابل توجهی در نتايج MWTPبرای هر ويژگی
ايجاد نخواهد کرد .جدول (  ) 2تمايل به پرداخت (  ) WTPماهانه هر خانوار برای تخفیف اثرات زيست
محیطی ناشی از خشکی تاالب هامون و رساندن هر يک از ويژگیها از پايینترين سطح به باالترين
سطح آن را نشان میدهد که با ضرب  MWTPمربوط به هر ويژگی در اختالف پايینترين و باالترين
سطح آن ويژگی بدست آمده است .همنطور که مالحظه می شود تمايل به پرداخت هر خانوار برای
رساندن وضعیت تاالب از پايین سطح به باالترين سطح آن بر اساس الگوی ساده و بدون اثرات متقابل
ماهانه معادل  3860ريال ،برای گونههای جانوری به میزان  32609ريال و برای گونههای گیاهی در
معرض تهديد مبلغ  1130ريال میباشد.
براين اساس تمايل به پرداخت هر خانوار برای جبران کلیه خسارتهای چندگانه زيست محیطی تاالب
هامون ،ماهانه بطور متوسط معادل  3688ريال و ساالنه معادل  86166ريال است .همچنین متوسط
تمايل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار بر اساس الگوی با اثرات متقابل به ترتیب معادل 8848 /4
و  214228ريال می باشد .بنابراين کل خسارت زيست محیطی تاالب هامون که حاصلضرب تعداد
خانوارهای جامعه مورد مطالعه در تمايل به پرداخت ساالنه هر خانوار می باشد ،بر اساس دو الگوی با
و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل  412209 /8و  021246/4میلیون ريال برآورد میگردد.

جمعبندي نتایج و بحث
خشکی و نابودی تاالب ها همراه با اثرات معکوس بر اکوسیستمهای طبیعی و اجتماعی از جمله
تخريب جنگلها ،نابودی گونه های گیاهی و جانوری و در برخی موارد تهديد آثار تاريخی و میراث
فرهنگی همراه است .تعیین ارزش منابع و عناصر زيست محیطی به عنوان ابزار کلیدی ،اين امکان را
در اختیار برنامه ريزان کشور قرار می دهد تا نسبت به سیاست گذاری های منطقی استقرار کاربری
های مختلف در مناطق اقدام نموده و کاربری را با توجه به درجه اهمیت منابع انتخاب نمايند .عالوه
بر اين امر بايد توجه داشت که پايه و اساس حسابداری زيست محیطی مبتنی بر داشتن ارزش های
عناصر زيست محیطی و اکولوژيکی است .بدين مفهوم که با داشتن ارزش منابع می توان هزينه های
آلودگی های زيست محیطی و تخريب و تغییر کاربری را به صورت کمی درآورده و آ نها را در کل
بودجه مورد نیاز جهت ايجاد کاربری جديد يا اجرای پروزه های توسعه ای لحاظ نمود.
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پيشنهادات سياستی:
 -2فراهم آوردن اطالعات مناسب برای سیاست گذاران تا با توجه به شرايط موجود منطقه راهکارها
و سیاست های مناسبی را برای مواجهه با مشکالت ناشی از خشکی تاالب در منطقه اتخاذ نمايند و
اين سیاستها را در سطوح بین المللی اجرايی و عملیاتی نمايند.
 -1پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی با رعايت اصول و تحلیل اقتصادی به منظور اصالح نظام
تخصیص آب به منطقه سیستان.
 -3ارائه ارزش و اهمیت تاالب ،تالش و عزم سیاست گزاران و مردم را در جهت احیاء و حفاظت از
آن افزايش خواهد داد.
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پیوستها
جدول  -9ویژگيهاي زیست محيطی و سطوح آن در آزمون تجربه
مبتنی بر انتخاب موردي تاالب هامون
سطوح

*2

3666

سطح

2666

سطح 1

8666

سطح 3

22666

سطح 4

216

*

سطوح

سطح

شرح

نوع ویژگی

ه کتار حفاظت از جنگل

جنگل

*2

246

سطح1

266

سطح 3

122

سطح 4

32

سطح* 2

46

سطح 1

46

سطح 3

23

سطح 4

22666

سطح 2

12666

سطح1

36666
26666

سطح 3
سطح4

ت عداد گونه های جانوری حفاظت شده

ت عداد گونه های گیاهی حفاظت شده

افزايش اضافی در نرخ آب ماهانه هر خانوار
(ريال)

گونه های جانوری

گونه های گیاهی

قیمت

نشان دهنده سطح موجود هر ويژگی در شرايط وجود تاالب

جدول  -1نتایج تخمين الگوي لوجيت شرطی ساده بدون وجود اثرات متقابل
آماره t
ضرایب
جنگل
گونه های جانوری
گونه های گیاهی
قیمت
مشاهدات ***

تعداد
آماره والد

Log - likelihood

Coefficien t

t - static

6/618
3/31
2/21
-6/641

**4/8
*2/6
*1/2
*-6/62

266
223/8
-1862/3
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* و ** به ترتیب معنیدار در سطح آماری  6/62و 6/62
*** با توجه به اينکه نمونه شاااامل  266پاساااخگو بوده و هر پاساااخدهنده بايساااتی در  2مجموعه انتخاب در بین
گرينههای آنها دست به انتخاب زده است کل مشاهدات  n =266است

جدول  -3نتایج تخمين الگوي لوجيت شرطی با وجود اثرات متقابل
ضرایب

Coefficien t
جنگل
گونه های جانوری
گونه های گیاهی
قیمت
جنگل *بازديد
جنگل * جنسیت
جنگل * سن
جنگل * سواد
جنگل * درآمد
جنگل * بازديد
گونه های جانوری * جنسیت
گونه های جانوری * سن
گونه های جانوری * سواد
گونه های جانوری * درآمد
گونه های گیاهی * بازديد
گونه های گیاهی در جنسیت
گونه های گیاهی * سن
گونه های گیاهی * سواد
گونه های گیاهی * درآمد
قیمت * بازديد
قیمت * جنسیت
قیمت * سن
قیمت * سواد
قیمت * درآمد
تعداد مشاهدات
آماره والد

Log - likelihood
منبع :يافتههای تحقیق

6/620
2/23
4/24
-6/622
6/64
6/622
6/23
2/610
6/62
6/4
6/618
2/668
2/46
6/631
6/62
-6/31
2/68
-6/18
6/06
6/6210
2/664
-6/26
6/42
6/668
266
143/6
-2822/1

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح آماری  6/62و 6/62

آماره t
t - static
**1/88
1/12
*2/86
**-3/0
6/68
6/642
6/28
*2/24
2/13
6/12
6/212
**1/22
2/68
2/66
**1/32
-6/49
1/16
-6/34
*1/20
*2/13
6/86
-6/32
*1/23
*2/06
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جدول  -4برآورد  MWTPهر خانوار محدوده مطالعات براي جبران خسارتهاي زیست محيطی
ناشی از خشکی تاالب هامون
ویژگی

MWTP

MWTP

( الگوي بدون اثرات متقابل)

( الگوي با اثرات متقابل)

جنگل

2/42

2/19

گونه های جانوری

26/69

20 /26

گونه های گیاهی

89/23

94/42

منبع :يافتههای تحقیق

جدول  -5برآورد  WTPهر خانوار محدوده مطالعات و ارزش كل خسارت زیست محيطی
ناشی از خشکی تاالب هامون

WTP

WTP

جنگل

( الگوي بدون اثرات متقابل)
3860

( الگوي با اثرات متقابل)
4046

گونه های جانوری

32609

1199

گونه های گیاهی

1130

2969/4

جمع تمايل به پرداخت ساالنه هر خانوار
(ريال)

96166

214228

412209/8

021246/4

جمع خسارت زيست محیطی ناشی از خشکی
تاالب (میلیون ريال)
منبع :يافتههای تحقیق

