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ارزشگذاری اقتصادی خدمات بوم نظام منابع آب (مطالعه
موردی :رودخانه زایندهرود)
الهه فهیمی ،احمد فتاحی اردکانی ،مسعود فهرستی
تاریخ دریافت6931/70/42:
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تاریخ پذیرش6931/64/69 :

چکیده
آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته است ،که اهمیت آن بهویژه در مناطق خشک که سطح
گستردهای از کشور ایران را در برگرفته است ،بسیار احساس میشود .لذا هدف اصلی این بررسی برآورد ارزش
اقتصادی آب زایندهرود برای خدمات استفادهای و بدون استفادهای و همچنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی
برای محصوالت گندم و جو در شرق اصفهان با استفاده از روشهای ارزشگذاری مشروط و پسماند میباشد.
همچنین در این بررسی ارزش آب در بخش صنعت نیز برای صنعت فوالد و مبارکه اصفهان با استفاده از روش
پسماند و بازده برنامهای برآورد شد .نتایج نشان داد ،میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار در سال  6931برای کارکرد
استفادهای ماهیانه  33399ریال ،برای کارکرد بدون استفادهای ماهیانه  96361ریال میباشد .همچنین ارزش هر
مترمکعب آب در بخش کشاورزی در سال  6939برای محصول گندم در شبکه آبشار  6636ریال و برای شبکه
روددشت  3399ریال و برای محصول جو در شبکه آبشار  933ریال و برای شبکه روددشت  363ریال برآورد شد.
افزون بر این ارزش بهدستآمده برای هر مترمکعب آب برای صنایع فوالد و مبارکه اصفهان برابر  019333ریال
برآورد شد .در نهایت ،پیشنهاد میشود اصالح تدریجی قیمت آب یا آببها دریافتی در طول زمان به تخصیص بهتر
این نهاده بین محصوالت مختلف کمک نموده و موجب بهبود و بهرهوری آب در تولیدات کشاورزی و صرفهجویی
در مصرف آب شود.
طبقه بندی JEL

O26,Q51,H41,Q57 :

واژهگان کلیدی :رودخانهی زایندهرود ،تمایل به پرداخت ،ارزشگذاری مشروط ،کارکردهای منابع آب ،روش
پسماند

1به ترتیب :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار(نویسنده مسئول) و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
Email: fatahi@ardakan.ac.ir
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مقدمه
رودخانه زایندهرود بهعنوان محور اساسی توسعه انسانی در مرکز کشور ،به دلیل فشار گسترده
بخشهای کشاورزی ،صنایع و توسعه شهری ،به رودخانهای فصلی تبدیل و تاالب بینالمللی
گاوخونی درمعرض بهطور کامل خشکشدن است (میر محمد صادقی و نادری.)4931 ،
بررسیهای انجام شده در حوضهی آبریز زایندهرود نشان میدهد ،این منطقه یکی از حوضههای
آبریز تحت تنش آبی است (سالمی و حیدری )4931 ،و در آینده با کاهش بارندگی ،افزایش دما،
افزایش سالهای خشک متوالی ،کاهش شدید منابع آب که نشانهایی از پدیدهی تغییرات اقلیم
است ،روبهرو شود (مساح بوانی و مرید .)4931 ،تعیین کارکردهای متنوع منابع طبیعی به اثبات
نقش آنها برای انسانها و ارزشگذاری اقتصادی این کارکردها کمک میکند (فتاحی و
فضل¬اللهی مله ،4931 ،فتاحی و همکاران .)6142 ،به عبارت دیگر اگر بخواهیم ارزش یک بوم
نظام طبیعی را به جامعه بشناسانیم ،نیاز به طبقهبندی کارکردها ،کاالها وخدمات مختلفی است
که در ارزشگذاری کل دخالت دارند (فتاحی4936،؛ فتاحی و همکاران.)6142 ،
بنابراین با توجه به اهمیت تعیین ارزش اقتصادی آب و مصرف آن در تفریح ،آشامیدن و بهداشت،
کشاورزی ،صنعت و بررسی الگوی مدیریتی تخصیص بهینه آب در هر بخش و مقایسه آن با ارزش
دیگر بخشها میتواند سودمند واقع شود .در مورد ارزشگذاری آب بررسیهای بسیاری در داخل
و خارج از کشور صورت گرفته است .نتایج برخی از بررسیها به شرح زیر میباشد.
فتاحی ( ،)4933ارزشگذاری اقتصادی آبهای زیرزمینی در دشت یزد – اردکان را با برآورد
الگوی لوجیت نشان داد ،ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی برای هر مترمکعب  912ریال و
ارزش کل آب مصرفی در بخش کشاورزی  441/1میلیارد ریال میباشد .زراعت کیش (،)4931
ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی را با تلفیق اهدافهای زیست محیطی شامل کاهش
مصرف آب ،کودشیمیایی و سموم شیمیایی با اهدافهای بهرهبرداران شامل افزایش بازده ناخالص
(درآمد) و (خطرپذیری) یا واریانس بازده ناخالص پرداخت که در نهایت به تعیین قیمت آب در
منطقه پرداخته میشود با استفاده از رهیافت برنامهریزی چندهدفی انجام شد .در تدوین الگوی
ریسک نیز از بازده ناخالص ساالنه دوره  4916-34محصوالت در استان استفاده شد .نتایج نشان
داد محدودیت منابع آب در سطوح  21 ، 11و 11درصد در بازده برنامهای لحاظ شد که ارزش
اقتصادی آب در این سطوح محدودیت بهترتیب برابر با  611ریال  4111 ،ریال و  9111ریال
تعیین شد .در بررسی دیگری زاغی بیچارپس ( ،)4932ارزش هر متر مکعب آب زیرزمینی در
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دشت قزوین را با استفاده از روش آزمون انتخاب  313/43ریال برآورد شد .همچنین نتایج نشان
داد میزان تمایل به پرداخت هر خانوار 623333/3ریال در سال میباشد .سینگ ( ،)6111در
تحقیقی در بخش کشاورزی گجرات هند با هدف ارائه ابزاری برای بهبود کارایی استفاده از آب،
ادعا کرد که شکاف بزرگی بین قیمت و ارزش اقتصادی آب آبیاری وجود دارد .این بدان معنی
است که برای افزایش قیمت آب نیاز است تا عرضه و تقاضای آن باهم متعادل شوند که خود
کاهش رفاه کشاورزان را در پی دارد .جنیوس و همکاران ( ،)6113در بررسی خود با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط به این نتیجه رسیدند که خانوادههای با درآمد باال ،شمار بیشتر
فرزندان کوچک ،افرادی که از آب لولهکشی استفاده میکنند و پاسخ دهندگان زن تمایل به
پرداخت بیشتری برای بهبود کیفیت و عرضه آب دارند .تانگ و همکاران )6141( 4در بررسیهای
خود بر پایه یک نمونه از  911تولیدکننده گندم در دشت گونژانگ ،6بهطور همزمان برآورد تابع
تولید و شرایط مرتبه اول مربوط به آن را برای به کمترین رساندن هزینهها ،به تجزیه و تحلیل
کارایی مصرف آب آبیاری پرداختند؛ که میانگین فنی ،تخصیصی و بهرهوری کلی اقتصادی ،1/91
 1/32و  1/31بود و در تجزیه و تحلیل مرحله دوم ،ادراک کشاورزان از کمبود آب ،قیمت آب و
افزایش زیرساختهای آبیاری کارایی تخصیصی آب آبیاری بررسی شد ،درحالیکه تکهتکه شدن
زمین کاهش یابد .همچنین نشان دادند که از دست دادن درآمد کشاورزان به دلیل قیمت باالتر
آب میتواند با افزایش کارایی مصرف آب آبیاری جبران شود .نتایج بررسیهای داخلی و خارجی
صورت گرفته در زمینه تعیین ارزش اقتصادی آب میتوان اینگونه جمع بندی کرد ،تاکنون
تحقیقی در مورد برآورد ارزش غیراستفادهای رودخانه زایندهرود ،تعیین ارزش آب برای محصول
گندم و جو با روش پسماند و تعیین ارزش آب در بخش صنعت اصفهان انجام نگرفته است .از
سوی دیگر به دلیل اهمیت رودخانه زاینده رود برای استان اصفهان از جنبههای گوناگون ،لذا
هدف اصلی این بررسی برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای منابع آب و محاسبه ارزش آب در چهار
بخش استفادهای ،غیراستفادهای ،بخش کشاورزی و صنعت میباشد.

روش تحقیق
موقعیت منطقه مورد بررسی در ارزشگذاری کارکردهای بدون استفادهای و استفادهای ،ساکنان
شهر اصفهان و منطقهی مورد بررسی برای ارزشگذاری آب در بخش کشاورزی روی محصول
tang et al
Guanzhong
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گندم و جو در منطقه شرق استان اصفهان بخشهای کراراج ،جی و قهاب ،برآن شمالی ،برآن
جنوبی در شبکه آبشار و بخشهای جلگه ،بن رود ،برسیان و تیمارت ،خویا ،چم و ده کرم درشبکه
روددشت میباشد .و در بخش صنعت ،صنعت فوالد و مبارکه به عنوان نماینده صنایع مرتبط با
آب زایندهرود در کل استان میباشد.

شکل ( )1موقعیت مناطق مورد بررسی

ارزشگذاری کارکردهای استفادهای و بدون استفادهای
در روش ارزشگذاری مشروط به طور مستقیم با افراد در مورد میزان مبلغی که تمایل به پرداخت
برای استفاده یا حفاظت از کاالهای طبیعی دارند پرسش میشود (فتاحی اردکانی و هاشمی
شیری6141 ،؛ بزرگی بندکوکی و همکاران .)6142 ،این مبلغ ارزشی را نشان میدهد که افراد
برای آن کاالی طبیعی تعیین میکنند .بهغیر از تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش ،میتوان
بررسیهایی در مورد تعیین دیگر موارد مربوطه مانند میزان درآمد پاسخدهنده ،میزان تحصیالت،
سن ،جنسیت ،شمار افراد خانواده و نحوه آشنایی با منطقه موردنظر و غیره انجام داد
(فتاحی4936،؛ عابدی و همکاران.)6149 ،
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تابع مطلوبیت غیرمستقیم هر فرد ) (Uبستگی به درآمد وی ،ویژگیهای فردی و کیفیت کاالی
منابع طبیعی که ارزشگذاری میشود ،دارد (عطایی و همکاران .)6149 ،برای تعیین مدل جهت
اندازهگیری  WTPفرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین ارزشهای غیربازاری یک منبع
طبیعی را بر پایه بیشینه کردن مطلوبیت خود تحت شرایطی میپذیرد ،یا آن را به طور دیگری
رد میکند:
𝑈(1. 𝑌 − 𝐵; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0. 𝑌; 𝑆) + 𝜀0

() 4
در رابطهی ( U )4مطلوبیت غیر مستقیم است که فرد بهدست میآورد Y .و  Bبهترتیب درآمد
فرد و مبلغ پیشنهادی S ،دیگر ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی که تحت تأثیر سلیقه فردی
میباشد 𝜀0 .و 𝜀1متغیرها ی تصادفی با میانگین صفر که به طور برابر و مستقل توزیع شدهاند،
میباشد .تفاوت مطلوبیت 𝑈∆ میتواند به صورت رابطهی ( )6توصیف شود:
() 6
) ∆𝑈 = 𝑈(1. 𝑌 − 𝐵; 𝑆) − 𝑈(0. 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0
چنانچه تفاضل مطلوبیت 𝑈∆ بزرگتر از صفر باشد پاسخ دهنده مطلوبیت خود را با بلی گفتن و
موافقت با پرداختن مبلغی برای به دست آوردن کاال بیشترین میکند .درنتیجه هر پاسخ دهنده
با یک پاسخ صفر یا یک روبهرو خواهد بود .همانطور که در باال نیز به آن اشاره شد عاملهایی
که این پاسخ بلی یا خیر را تحت تأثیر قرار میدهند Y ،B ،و  Sمیباشند .در نتیجه الگوی اقتصاد
سنجی متغیر وابستهی آن صفر یا یک میباشد (پارک و لومیس .)4332 ،برای برآورد الگوهای با
متغیر وابستهی دوتایی از الگوهای لوجیت یا پروپیت استفاده میشود .چنانچه توزیع احتمال
تجمعی  duکه احتمال پذیرش پیشنهاد را نیز نشان میدهد به صورت ) f(duتعریف شود .برای
برآورد میانگین  WTPدر روشهای استخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه
میشود (بیتمن و همکاران.)4331 ،
الگوی رگرسیونی لوجیت که دارای توزیع لوجستیک میباشد در رابطه ( )2نشان داده شده است
(.)Judge et al, 1988
1
() 9
= )𝛽 ´𝑋(𝐹 = )𝑃 = 𝑝𝑟(𝑌 = 1
)𝛽 𝑡´𝑋(𝑝𝑥𝑒 1 +

𝑖

𝑡

𝑖

چنانچه توزیع احتمال تجمعی  duکه احتمال پذیرش پیشنهاد را نیز نشان میدهد به صورت
) F(duتعریف شود .برای برآورد میانگین ( WTPامید ریاضی  )WTPدر روشهای استخراج
انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه میشود (.)Hadker et al., 1997
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() 1

1

́𝑋∫ 1+exp(−𝑋´ 𝛽)d
𝑡

= 𝐴𝑑)𝑈𝑑(𝐹 ∫= )E(WTP

آنگاه مقدار انتظاری  WTPبا انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد محاسبه
میشود.

ارزشگذاری کارکرد کشاورزی
روش پسماند پرکاربردترین روش در بین روشهای مختلف ارزشگذاری آب کشاورزی در ایران
بوده و انتظار میرود در آینده نیز کماکان یکی از روشهای مهم در ارزیابی اقتصادی طرحهای
توسعه منابع آب باشد (نشریه وزارت نیرو.)4931،
بهکارگیری روش پسماند در ارزشگذاری آب کشاورزی یک طرح توسعه منابع آب ،مستلزم داشتن
بودجههای مزرعه کشاورزی در شرایط با و بدون طرح است .تحلیل بودجه مزرعه بر مبنای تجربه،
اقتصاد و حسابداری تولید کشاورزی در جهت گزینههای پیشنهادی به کار میرود .بودجه جزیی
به تحلیل تغییرپذیریهایی میپردازد که دارای تاثیر کوتاهمدت در سازماندهی منابع مزرعه
داشته و بر هزینههای متغیر و افزایش بازدهیها متمرکز است .بودجه کامل ممکن است تغییرهای
عمدهای در داراییهای مزرعه را بررسی کند و برای پیشنهادهایی که سازماندهی منابع و درآمد
را در بلندمدت متأثر میکنند ،مناسب است .فعالیتهای برنامهریزی آب تاحدودی همواره نیازمند
تحلیل بودجه کامل است (نشریه وزارت نیرو.)4931،
نقطه آغاز تحلیل بودجه مزرعه به شناسایی عملیات مختلف و نهادههای موردنیاز برای تولید هر
محصول مربوط میشود (فتاحی اردکانی و موسی نژاد .)4911 ،برای واقعبینانه بودن چنین کاری
الزم است فرآیند مشارکتی بین تخصصهای گوناگون مانند خاکشناسی ،گیاهشناسی ،مهندسی
کشاورزی و کارشناسان محلی صورت گیرد .نتایج چنین فرآیندی را میتوان در دو دسته کلی
عملکرد گیاهان و هزینههای تولید آنها اعم از هزینههای متغیر ،سرمایهگذاری و سربار استفاده
کرد.
اگر فرض شود که بازار محصوالت و نهادهها یک بازار رقابت کامل باشد و  wمیزان مصرف آب و k
بردار دیگر نهادههای مورد استفاده در تولید باشد ،میتوان نوشت (یانگ. )6111،
𝑛
TVPy = ∑𝑖=1 VMPiki + VMPww
() 1
که در رابطه ( TVPy )1ارزش کل محصول تولیدی VMPi ،ارزش تولید نهایی نهاده  iام ki ،مقدار
نهاده  iام VMPw ،ارزش تولید نهایی نهاده آب میباشد .بنابر رابطه ( )2میتوان نوشت:
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𝑖𝑘𝑖𝑃𝑀𝑉 𝑇𝑉𝑃𝑦− ∑𝑛𝑖=1

() 2
=P w
𝑤
یعنی اگر از ارزش کل محصول تولیدی سالیانه کشاورز همه هزینهها بجز هزینه آب کسر و حاصل
بر مقدار آب مصرفی تقسیم شود .مقدار حاصل شده نشان دهنده بیشترین مقداری است که
کشاورز میتواند برای آب بپردازد تا همهی هزینههایش را پوشش دهد.
= VMPw

ارزشگذاری کارکرد صنعتی
در این بررسی ،هزینه تمام شده آب به روش پسماند و بازده برنامهای برای کارخانه فوالد مبارکه
به نمایندگی صنایع در استان اصفهان برآورد میشود .به عبارت دیگر؛ اگر از ارزش کل محصول
تولیدی سالیانه کارخانه همه هزینهها کسر و حاصل بر مقدار آب مصرفی تقسیم شود .مقدار
حاصل شده نشان دهنده بیشترین مقداری است که صنعتگر میتواند برای آب بپردازد و همهی
هزینههایش را پوشش دهد .روش پسماند (که بیشتر راهبردهای قیاسی ارزشگذاری آب مبتنی
بر آن هستند) باکم کردن هزینه از درآمدهای پیشبینیشده ،ارزش آن را برآورد میکند .روش
پسماند پرکاربردترین روش در بین روشهای مختلف ارزشگذاری آب کشاورزی در ایران بوده و
انتظار میرود در آینده نیز کماکان یکی از روشهای مهم در ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه
منابع آب باشد .دالیل این امر را میتوان در وجود دستورکارهای مختلف ،امکان بهکارگیری این
روش توسط کارشناسان با سطح علمی شایان پذیرش ،وجود و قابلیت دسترسی به دادههای پایه
مورد نیاز و در نهایت محدودیت هزینه و زمان دانست .روشهای پسماند روشهایی که برای
ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری واسطهای یا کاالهای مربوط به تولیدکننده به کار میرود .این
روشها اجاره خالص اقتصادی یا ارزش تولید نهایی یک نهاده مولد قیمتگذاری نشده را با کم
کردن همهی هزینههای تولید (برآوردی) از ارزش محصول (پیشبینیشده بهطور تقریبی) برآورد
میکنند (وزارت نیرو.)4931 ،

گرد آوری آمار و اطالعات
در این بررسی برآورد ارزش آب زایندهرود برای کارکردهای استفادهای ،بدون استفادهای از دیدگاه
شهروندان شهر اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،پرسشنامه دوگانه دوبعدی با
روش میشل و کارسون شمار  111پرسشنامه تدوین و توسط پاسخگویان تکمیل و با استفاده از
نرم افزار  Shazamو  mapleبرآورد شد.
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همچنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی برای محصوالت گندم و جو در شرق اصفهان شبکه
آبشار و روددشت و در نه بخش با استفاده از آمار و اطالعات وزارت جهادکشاورزی استان اصفهان
در سال  4931انجام شد .آمار مورد نیاز برای برآورد ارزش آب رودخانه زایندهرود در بخش صنعت
برپایه آمارو اطالعات شرکت فوالد مبارکه و شرکت آب منطقهای استان اصفهان در سال4931
به دست آمده است.

نتایج و بحث
در جدول ( )4نتایج توصیفی متغیرهای کمی مؤثر بر تمایل به پرداخت ساکنان شهر اصفهان را
نشان میدهد .این متغیرها شامل سن ،وضعیت تأهل ،اندازه خانوار ،درآمد ماهانه و هزینه ماهانه
میباشد.
جدول ( )1آمارههای توصیفی متغیرهای کمی
متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب تغییرات

سن

91

61

07

64/99

7/92

اندازه خانوار

9/16

6

0

6/01

7/11

درآمد ماهانه (ریال)

69949777

7

17777777

6760677

7/01

هزینه ماهیانه (ریال)

67344777

7

07777777

106227

7/00

منبع:یافته های تحقیق

میانگین سن پاسخگویان  91/11میباشد ،که نشان دهنده درک افراد نمونه از شرایط اقتصادی
می باشد .میانگین اندازه خانوار  9/24میباشد ،میانگین درآمد و هزینه ماهیانه نیز مشخص شده
است .بیشترین و کمترین انحراف معیار به ترتیب مربوط به متغیرهای درآمد و اندازه خانوار
میباشد .مقادیر انحراف معیار نشان میدهد که فاصله متغیرها از میانگین بهطور متوسط اندک
میباشد.
در جدول ( )9متغیر میزان تحصیالت پاسخگویان به صورت یک متغیر رتبهای در مدل تعریفشده
است و آمارهای توصیفی آن در جدول ( )6مشخص شده است.
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جدول ( )2آمارههای توصیفی متغیر تحصیالت
کارشناس

دکتری تخصصی یا

ارشد

حرفهای
47
2

تحصیالت

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

کاردان

کارشناس

شمار

9

01

609

06

692

29

درصد

7/1

66/4

92/1

62/4

41/1

1/1

منبع:یافته های تحقیق

در جدول ( )9نتایج مدل لوجیت به منظور برآورد ارزش استفادهای و بدون استفادهای رودخانه
زایندهرود مشخص شده است .با توجه به دو الگوی برآورد شده ،همه متغیرها عالمت مورد انتظار
را داشته و معنادار شدهاند .به عبارتی همه ویژگیهای افراد اختالف معناداری بین درصد احتمال
پذیرش مبلغ پیشنهادی ایجاد میکنند.
نتایج برآورد دو الگو بیانگر آن است که همهی متغیرها در سطوح باالی از معناداری قرار دارند.
همچنین با توجه به ضریبهای مک فادان و ماداال ،متغیرهای توضیحی مدل بهخوبی متغیر
وابسته (تمایل به پرداخت پاسخگویان) را توضیح میدهند .درصد پیشبینی درست در دو حالت
استفادهای و بدون استفادهای به ترتیب 14 ،و  19درصد است ،بنابراین مدل برآورد شده توانسته
است درصد شایان پذیرشی از مقادیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی پیشبینی کند.
بهعبارتیدیگر ،بیش از  11درصد پاسخگویان ،تمایل به پرداخت پیشبینی بله یا خیر را با ارائهی
نسبتی بسیار مناسب با اطالعات ،بهدرستی اختصاص دادهاند.
عالمت منفی ضریب پیشنهاد در دو الگو نشاندهنده این است که با افزایش قیمت پیشنهادی
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی افراد کاهش مییابد .همچنین با توجه به اثر نهایی،
افزایش یک میلیون ریالی در قیمت پیشنهادی احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را برای دو حالت
استفادهای و بدون استفادهای به ترتیب  1/1و  1/9واحد کاهش میدهد .عالمت مثبت ضریب
سن گویای آن است که با افزایش سن ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش مییابد .همچنین
اثر نهایی این متغیر نشاندهنده این موضوع است که با افزایش یک سال به عمر افراد ،احتمال
پذیرش مبلغ پیشنهادی  1/1114در حالت استفادهای و 1/1111واحد در حالت بدون استفادهای
افزایش خواهد یافت.
عالمت مثبت متغیر رتبهای تحصیالت عالمت همسو با فرضیه میباشد .با توجه به اثر نهایی
متغیر ،افزایش یک رتبهای در تحصیالت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  1/113واحد
(استفادهای) و  1/111واحد (بدون استفادهای) افزایش میدهد .عالمت منفی ضریب شمار اعضای
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خانوار حاکی از آن است که با افزایش تعداد خانوار ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش
مییابد که با آنچه مورد انتظار است همسو میباشد .همچنین اثر نهایی این متغیر نشاندهنده
این موضوع است که با افزایش یک نفر به اعضای خانوار ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 1/142
واحد (استفادهای) و  1/191واحد (بدون استفادهای) کاهش خواهد یافت.
عالمت مثبت ضریب درآمد افراد پاسخگو برای هر دو حالت استفادهای و غیراستفاده ای با آنچه
مورد انتظار است ،همخوانی داشته و نشاندهندهی افزایش احتمال پذیرش در تمایل به پرداخت
برای استفاده از زایندهرود ،همراه با افزایش درآمد است .ضریب درصد استفادهای و بدون
استفادهای بیانگر تخصیص درصدی مبلغ تمایل به پرداخت در هر بخش استفادهای و بدون
استفادهای میباشد و با افزایش احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ،افراد سهم بیشتری به ارزش
استفادهای و بدون استفادهای اختصاص میدهند .عالمت مثبت ضریب شاخص زیستمحیطی
حاکی از این است افرادی که تمایل بیشتری به حفاظت رودخانه زایندهرود دارند .دارای تمایل
به پرداخت بیشتری نیز هستند.
جدول ( )3نتایج برآورد مدل لوجیت ارزش استفادهای و بدون استفاده ای
مدل ارزش استقادهای
متغیر

ضرایب

عرض از
مبدأ

-2/129

پیشنهاد
(ریال)

-1/11116

سن

1/1411

تحصیالت

1/611

آماره t

مدل ارزش بدون استفادهای
اثرنهایی

ضریبها

-

-2/33

-1/111111

-1/111141

** 4/341

1/1114

1/166

***

آماره t

***

-1/233

***

-1/12

***

-44/419

اثرنهایی
-

***

-3/32
**

6/93

-1/111119
1/1111

1/1139

1/439

***

1/13

1/111

اعضای
خانوار

–1/1111

-4/43

-1/1422

-1/414

***-6/63

-1/191

درآمد

1/1111111921

*** 1/14

1/111111113

1/111111161

** 6/39

1/111111112

درصد
استفادهای

1/1919

*** 1/96

1/1133

1/142

4/13

1/111

درصد
بدون
استفادهای

1/1611

***

1/1121

1/69

9/16

1/129

***

1/16

1/141
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ادامه جدول ( )3نتایج برآورد مدل لوجیت ارزش استفادهای و بدون استفاده ای
شاخص
زیستمحیطی
درصد
درستی
پیشبینی

***

** 2/33

5/5940

5/511

5/123

5/535

9/22

1/14

1/19

𝟐𝑹 ماداال

1/64

1/62

𝟐𝑹 مک
فادان

1/41

1/66

آماره بیشینه
درستنمایی

614

911

سطح معنی
داری

1/11111

1/11111

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  41درصد 1 ،درصد و  4درصد)

نتایج بهدست آمده از دو الگو همسو با نتایج بررسیهای تانگ و همکاران ( ،)6141جنیوس و
همکاران ( )6113و زاغی بیچاربس ( )4932میباشد.
پس از برآورد مدل لوجیت میانگین تمایل به پرداخت با استفاده از روش بیشینه درستنمایی ،با
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد بیشینه برای ارزش استفادهای و بدون
استفادهای (وجودی ،میراثی ،انتخاب) ،به ترتیب بهصورت رابطههای ( )1و ( )3محاسبه شد.
()1

)]𝑑𝐵𝐼𝐷 = 99811.90813

()3

)]𝑑𝐵𝐼𝐷 = 137387.3103

1

160000

([

)𝑎𝑏1+exp(−2.2076+

1

200000

([

)𝑎𝑏1+exp(−1.8477+

E (WTP) =∫0
E (WTP) =∫0

میانگین تمایل به پرداخت پاسخگویان ،کارکرد استفادهای  33344ریال و بدون استفادهای
 491931ریال در سال برآورد شد .با توجه به میانگین اندازه خانوار در شهر اصفهان که 9/24
نفر میباشد ،برای کارکرد استفادهای هر خانوار حاضر است سالیانه  913943ریال و برای کارکرد
غیر استفادهای  131139ریال ساالنه بپردازد .با توجه به نتایج بهدست آمده از الگوهای لوجیت،
پاسخگویان برای خدمات بدون استفادهای ارزش بیشتری قائل میباشند.
با توجه به رابطههای ( )1و ( ،)2جدول ( )1بهمنظور محاسبه ارزش اقتصادی آب برای تولید
محصول گندم و جو در دو شبکه تنظیمشده است.
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جدول ( )9ارزش اقتصادی آب برای تولید دو محصول گندم و جو در دو شبکه آبشار و روددشت
شرح

(VMPwگندم)

(VMPwجو)

آبشار

4434/2

913/12

روددشت

6199/93

641/12

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( )1ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب برای تولید محصول گندم در شبکه آبشار
 4434/2ریال و برای شبکه روددشت  6199/93ریال بهدست آمده است ،همچنین ارزش
اقتصادی هر مترمکعب آب برای تولید محصول جو در شبکه آبشار  913/12و برای شبکه
روددشت  641/12ریال به دست آمده است .با توجه به جدول ( )1ارزش آب برای تولید محصول
گندم در هر دو شبکه بیشتر از تولید محصول جو بهدستآمده است.
جدول( )0ارزش اقتصادی آب به نسبت عملکرد مالی در سالهای  49و  40ریال

شرح
سود ناخالص
(بازده برنامهای)

6

سود خالص-
پس از کسر مالیات

سال 4931
گروه

شرکت اصلی

سال 4931
گروه

شرکت اصلی

113311/2

343229/2

616411/4

631193/6

121111/1

391111/3

646111/4

631111/1

منبع :شرکت فوالدمبارکه و شرکت آب منطقهای استان اصفهان

ارزش آب در دو حالت بازده برنامهای و سود خالص محاسبه شد .ارزش اقتصادی آب بهدست
آمده در سال  ،4931با روش بازده برنامهای 113311/2،ریال میباشد ،همچنین ارزش هر
مترمکعب آب به نسبت سود خالص 6شرکت در سال  121111/1 ،4931ریال بیانگر ارزش آب
برای کارخانه فوالد مبارکه میباشد .این ارزش مقدار ارزش آبی است که توسط شرکت فوالد
مبارکه اصفهان به عنوان نماینده صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.

Gross margin

1

 6سود خالص (درآمد سالیانه واحد صنعتی با کسر همهی هزینهها بهجز هزینهی آب) و سود ناخالص( درآمد سالیانه
واحد صنعتی با کسر همهی هزینهها)

ارزش گذاری اقتصادی خدمات92...

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این بررسی ،میانگین تمایل به پرداخت برای ارزش استفادهای ساالنه برای هر خانواده 913943
ریال و میانگین ارزش بدون استفادهای ساالنه هر خانواده این رودخانه حدود  131139ریال برآورد
شد ،که نشاندهنده ارزش باالی خدمات رودخانه زاینده رود ،بهویژه خدمات بدون استفادهای
میباشد .نتایج همچنین نشان میدهد با توجه به آماره اثر نهایی ،متغیرهای میزان پیشنهاد،
تحصیالت و درآمد افراد ،مهمترین عاملهای مؤثر بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش
استفادهای رودخانه زایندهرود میباشد .همچنین برپایه آماره اثر نهایی ،متغیرهای میزان پیشنهاد،
تحصیالت و شمار افراد خانوار مهمترین عاملهای مؤثر برتمایل به پرداخت افراد جهت ارزش
بدون استفادهای رودخانه زایندهرود میباشند .همچنین ارزش هر مترمکعب آب در بخش
کشاورزی برای تولید محصول گندم در شبکه آبشار  4434ریال و در شبکه روددشت  6199ریال
برآورد گردید ،همچنین ارزش هر مترمکعب آب برای تولید محصول جو در شبکه آبشار 913
ریال و در شبکه روددشت  641ریال برآورد شده است .با توجه به اطالعات دریافت شده از شرکت
آب منطقها ی استان اصفهان قیمت هرمترمکعب آب بهطور تقریبی در شبکه آبشار  611ریال و
قیمت آب در شبکه روددشت  661ریال میباشد ،که نشاندهنده قیمت بسیار پایین آب در بخش
کشاورزی است .با تجزیه وتحلیل آمار و اطالعات کارخانه فوالد مبارکه اصفهان با بیشترین سهم
مصرف آب در بخش صنعت به نمایندگی کارخانجاهای اصفهان ،ارزش هر مترمکعب آب به نسبت
سود خالص در بخش صنعت  121111 /1ریال برآورد شد .نتایج این بررسی با نتایج بررسیهای
زراعت کیش ( )4931و تانگ و همکاران ( )6141همسو میباشد.
همانطور که نتایج م بررسی نشان میدهد ،جامعه مورد بررسی برای خدمات بدون استفادهای
نسبت به خدمات استفادهای رودخانه زاینده رود ارزش بیشتری قائل هستند .این ارزش ،نشان
میدهد که برنامهریزان و مدیران استانی باید به بخشهای زیست محیطی و گردشگاهی نسبت
به دیگر بخشها در حوزه رودخانه زاینده رود توجه بیشتری داشته باشند .به عبارت دیگر این
بررسی نشان میدهد ،ارزش بدون استفادهای جریان رودخانه میتواند وارد رقابت اقتصادی با
کاربرد شهری ،صنعتی و کشاورزی شود و از این راه برنامهریزان منطقهای ،میتوانند یک راه حل
مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت عالقهمندان به رودخانه زایندهرود در شهر اصفهان ،فراهم
آورند .در این زمینه پیشنهادهای زیر عنوان میشود:
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با توجه به نتایج الگو در دوحالت استفادهای و بدون استفادهای .متغیر تحصیالت در دو
حالت رابطه مستقیمی با تمایل به پرداخت افراد دارد .بنابراین ضرورت دارد با فراهم
کردن زمینههای آموزشی و افزایش سطح اگاهی شهروندان و کشاورزان بهویژه در افراد
با سطح تحصیالت پایین در زمینه خدمات منابع آبی ،زمینه افزایش تمایل به پرداخت
را فراهم آورد.
ارزش اقتصادی آب برای محصول گندم  4241ریال بهدست آمد در حالیکه کشاورزان
 692ریال برای هر مترمکعب پرداخت میکنند .لذا اصالح تدریجی قیمت آب یا آببهای
دریافتی در طول زمان به تخصیص بهتر این نهاده بین محصوالت مختلف کمک کرده
و موجب بهبود و بهرهوری آب در تولیدات کشاورزی و صرفهجویی در مصرف آب
میشود .این ما بهالتفاوت میتواند صرف هزینهها ی آبیاری مدرن شده و آن را میتوان
به عنوان نظارت سازمان آب منطقهای در نظر گرفت تا دیگر ارزشهای آب افزایش یابد.
با توجه نتایج بهدست آمده ،ارزش اقتصادی آب برای تولیدگندم باالتر از جو بهدست
آمده است .در نتیجه ایجاد تسهیالت به منظور ترغیب کشاورزان به کشت محصول
گندم میتواند موجب افزایش درامد کشاورزان و بازدهی باالتر آب در بخش کشاورزی
شهرستان شود.
ارزش آب برای کارخانه فوالد مبارکه اصفهان در سال  4931نسبت به سال 4931
افزایش سه برابری داشته است که نشان از ارزش باالی آب در این صنعت دارد ،لذا باید
کارایی استفاده از آب با استفاده از فناوریهای جدید افزایش یابد تا میزان مصرف آب
در این صنعت کاهش یابد.
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