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برآورد میزان مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی
جهت حفظ و احیای مناطق بیابانی
(منطقۀ مورد مطالعه :منطقۀ نصرآباد ،شهرستان آران و بیدگل)
 زهرا اسالمیان؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه کاشان ،ایران.
 مهدی قربانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حامد رفیعی؛ استادیار دانشکده اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 طیبه مصباح زاده؛ استادیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
چکیده
در سالهای اخیر اقت صاددانان منابعطبیعی ارزشگذاری و سنجش نقش منابعطبیعی در تأمین رفاه ان سان را در د ستور کار خود قرار
دادهاند .این مطالعه میزان تمایل به پرداخت افراد برای مشاااارکت در و و ا یای منطقۀ بیابانی نصاااردباد با اساااتواده از روش
ارزش گذاری م شروط و پر س شنامۀ انتخاب دوگانه دو بعدی را مورد برر سی قرار میدهد .برای بردورد میزان تمایل به پرداخت افراد از
مدل رگرسیونی لوجیت استواده شده و براساس روش داکثر راست نمایی ،پارامترهای این مدل بردورد شدند .نتایج اکی از دن است
که متغیرهای سن ،شغل ،تح صیالت ،فعالیت باغداری ،بومی منطقه بودن ،تغییرات اقلیمی ،مدیریت ضعیف م سئولین ،دردمد ماهیانۀ
خانواده و تعداد اعضااای خانواده تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای جنساایت ،فعالیت زراعت ،ارای بیش از د دا  ،گسااترش اراضاای
شهری و مبلغ پیشنهادی تأثیر منوی و معناداری بر روی میزان تمایل به پرداخت مرد داشتهاند .افراد اخالقگرا  0/868وا د ا تمال
به پرداخت بی شتری در مقای سه با افراد پیامدگرا دا شتهاند که این متغیر بی شترین اثر نهایی را به خود اخت صاص داده ا ست .متو سط
تمایل به پرداخت افراد اخالقگرا و پیامدگرا برای مشاااکت در و و ا یای منطقۀ بیابانی نصااردباد به ترتی  68586و  6586ریال
بردورد شده است.
کلید واژگان :ارزشگذاری مشروط ،اخالق گرا ،پیامدگرا ،تمایل به پرداخت ،مدل لوجیت ،منطقۀ نصردباد
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 .1مقدمه
ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشااا
جهانی و وجود اقلیم خش ا و فراخش ا  6/08 ،درصااد
مناطق بیابانی جهان را داراسااات .در ال اضااار فردیند
بیابانزایی یکی از بزرگترین مشاااکالت زیسااات محیطی
مناطق مرکزی ،جنوب و شاارقی ایران محسااوب میشااود
] .[5اکو سی ستمهای بیابانی دارای پتان سیلهای اقت صادی
قا بل توجهی هسااات ند .از ع مده کارکرد های مهم این
اکوساایسااتمها میتوان به کارکردهای تولیدی ،تنظیمی،
زیسااات یاهی و اطال عاتی اشااااره کرد .همچنین از م یان
پتان سیلهای اقت صادی بیابانها که میتواند نقش ب سزایی
را در توسااا عۀ پا یدار ی کشاااور ای وا ک ند ،میتوان به
انرژی های نو و تجدید پذیر همچون بادی ،خورشااایدی و
زمین گرمایی ،توسااعۀ اکوتوریساام ،بهرهبرداری از منابع،
معادن و گونه های خاص گیاهی و جانوری و نیز نقش این
نوع از اکوسیستم در تحقیقات و پیشرفتهای علمی اشاره
کرد .علیرغم پتان سیلهای اقت صادی قابل توجه بیابانها،
همواره در طول تاریخ این گو نه م نابعطبیعی کمتر مورد
توجه قرار گرفته ا ست و جوامع ب شری دنها را فاقد ارزش
اقتصاااادی و تی زیان دور تلقی کردهاند .ارزش گذاری و
تعیین قیمت خدمات زیسااات محیطی به د یل ماهیت
خدمات و تنوع گستردۀ دنها بسیار مشکل است .ولی ،به
دلیل دنکه سارمایههای زیسات محیطی بسایار ارزشامند
ه ستند و یات ان سان به دنها متکی ا ست ،علم اقت صاد
محیط زیساات ،با توجه به پیچیدگی کار ،روشهایی برای
ارز یابی و تعیین قی مت دن ها بر سااا وا د های قا بل
مقایسااه با سااایر خدمات دییر بخشهای اقتصااادی ابداع
کرده ا ست .ایدۀ ارزش گذاری اقت صادی مواه طبیعی بر
ا ساس تمایل به پرداخت بنا شده ا ست ] .[10تکنی های
موجود برای تعیین ت ما یل به پردا خت با دام نۀ نساااب تا
وساایعی روبهرو هسااتند .نمونههایی وجود دارد که نشااان
میدهند تحقیق و بررسی دربارۀ استواده از تکنی تمایل
1 Ciriacy-Wantrup
2 Davis , R.K

به پرداخت سودمند ا ست ] .[86از بین روشهای موجود،
روش ارزشگذاری م شروط مهمترین و منا س ترین روش
اساات ] .[86،85در این مطالعه برای بردورد ارزش و و
ا یای م ناطق ب یا بانی از روش ارزش گذاری مشاااروط
استواده شده است .روش ارزشگذاری مشروط را اولین بار
در سااال  ،1860کریساای – وانتراپ 1معرفی کردند ] [6و
دیویس 8در سال  1860نخ ستین بار از دن ا ستواده کرد
] .[6این روش ،ت ما یل به پردا خت ) (6WTPافراد را در
قال ابزار فرضااای تعیین میکند ] .[18یکی از بهترین و
بحااب برانییزترین روشهااا در میااان تمااا روش هااای
ارزشگذاری مواه محیط زیست قلمداد میشود ].[86
م طال عاتی ز یادی در زمی نۀ تعیین ارزش واظتی
اکوسااایساااتم های طبیعی مختلف با اساااتواده از روش
ارزش گذاری م شروط صورت گرفته ا ست بهعنوان مثال:
محققان تمایل به پرداخت افراد را به طور متوساااط 10
هزار نایرا به ازای هر ماه برای بهبود عرضااۀ دب در منطقۀ
وارا در ک شور نیجریه بهد ست دوردند ] .[86در تحقیقی با
اسااتواده از روش دوگانه دو بعدی و بردورد الیوی لوجیت
ت ما یل به پردا خت افراد را برای بهبود عرضااااۀ دب در
متروپولیس نیجر یه مورد بررسااای قرار داد ند که ن تایج
ا صل از بردورد مدل ن شان میدهد که متو سط تمایل به
پردا خت افراد در این م طال عه  500نایرا به ازای هر ماه
اساات ] .[8در تحقیقی به بررساای ارزش توریحی منطقۀ
رودخااانااهای دپااا ا ی کو در ف لوریاادا بااه ت ح لیاال
بااازدیاادک نناادگااان پرداختنااد و نتیجااه گرفتنااد کااه
بازدیدکنندگان بهطور متوساااط برای هر روز  06/18د ر
پردا خت میکن ند ] .[88در تحقیقی ت ما یل به پردا خت
ما ها نۀ هر خانوار برای ارزش واظتی تا ب بینالمللی
انزلی را برای خانوار های دارای ت مایالت وظی وهگرا یا نه و
پ یا مدگرا یا نه به ترت ی  1881/80و  16818/06ر یال
بردورد نمود ند ] .[81در تحقیقی دییر برای تعیین ارزش
وجودی جنیل ارسااباران ،میانیین تمایل به پرداخت افراد
6 Willingness to Pay
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را  16588ریال در ماه بردورد کردند ] .[18در پژوه شی با
استواده از روش ارزشگذاری مشروط ارزش تورجی سا نۀ
روسااا تای توریساااتی ک ندوان دذر بای جان شااارقی را
 1101500000ریال بهدساات دوردند ] .[15برای واظت
پارک ملی گل ستان ،پژوه شیری با ا ستواده از روش ارزش
گذاری مشاااروط ،تمایل به پرداخت ساااا نۀ هر خانوار را
 108800ریااال بردورد نمود ] .[1محققی دییر میزان
تمایل به پرداخت مرد تبریز را جهت واظت از محیط
زیساات شااهری و کاهش دلودگی های موجود در شااهر ،به
طور متوسط ماهیانه  61160ریال بهدست دورد ].[16
از دنجایی که نقش مشاااارکت مردمی در فعالیت های
مدیر یت م نابع طبیعی مطرح بوده اسااات هدف از این
تحقیق تعیین تمایل به پرداخت مرد منطقۀ مورد مطالعه
برای م شارکت در ا یاء و و مناطق بیابانی با ا ستواده
از روش ارزشگذاری مشروط است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ ن صردباد ( سوید شهر) از توابع شهر ستان دران و
بیاادگاال در  18کیلومتری کاااشااااان و  16کیلومتری
شااهرسااتان دران و بیدگل و تنها شااهر در بخش مرکزی
شهر ستان دران و بیدگل در منطقۀ معروف به سوید شهر
ا ست .قابل ذکر ا ست که این نا یاددور سابقۀ این منطقه
در تولید پنبه ا ست .منطقۀ مورد مطالعه با و سعتی دود
 1600هک تار در م حدودۀ جغراف یایی  51در جه و 88
دقی قۀ طول جغراف یایی و  66در جه و  00دقی قۀ عرض
جغرافیایی واقع شده ا ست .شدت فر سایش بادی در این
منطقه متوسط تخمین زده شده است ]. [16

 1تکن ی تعدیل شاااده ،تکن ی پذیرش یا عد پذیرش که به تکن ی
انتخابی دوتایی دوبعدی یا قبول یا رد با پیییری معروف اساات .این تکنی

 .2.2روش شناسی
داده های تحقیق از روش نمو نهگیری تصااااادفی با
اسااتواده از پرسااشاانامۀ دوگانه دوبعدی )8DDC( 1تهیه
گردیدند]  .[8،8در واقع ابتدا جهت انتخاب مبالغ مورد
نظر ،قبل از این که پیشااانهادی به افراد داده شاااود60 ،
پرساااشااانامه (پیش دزمون )6تکمیل گردید و از دن ها
خواسته شد تا مبالغ پیشنهادی خود را جهت مشارکت در
و و ا یای مناطق بیابانی ابراز دارند .سپس طبق رابطۀ
کوکران و با توجه به جمعیت منطقۀ مورد مطالعه (5508
نور) و وار یانس ت ما یل به پردا خت افراد ،ت عداد نمو نه
م شخص شد که تعداد  80پر س شنامه در سال  1686در
منطقۀ نصردباد تکمیل گردید.
در این مطالعه تمایل به پرداخت ( )WTPمرد برای
مشااارکت در و و ا یای مناطق بیابانی ،با اسااتواده از
پارامترهای الیوهایی لوجیت به روش داکثر را ستنمایی و
با اسااات واده از نر افزار  Shazam 8بردورد گرد ید ند.
پاسااخیویان در مواجه شاادن با قیمت پیشاانهادی جهت
و و ا یا م ناطق ب یا بانی که به طور ماه یا نه ارا ئه
می شاااود ،میتوانند پاساااخ مثبت یا منوی داده و یا هی
پاسااخی ندهند .برای هر پاسااخ دلیل دن ثبت میشااود.
افرادی که پیشنهاد اعتراض دمیز نسبت به پرداخت مبلغی
جهت و و ا یا مناطق بیابانی دارند نیز ثبت میگردد.
با اساااتواده از  60پیش دزمون تکمیل شاااده ،میانۀ مبلغ
پی شنهادی ( 50000ریال) بهد ست دمده و با توجه به دن،
مبلغ پایینتر و با تر از مبلغ میانه ارائه شد برای تعیین و
تحل یل م ناسااا ت ما یل به پردا خت ،به همراه م بالغ
پیشااانهادی  WTPکه  85000،50000و 100000ریال
میباشاااند ،از پاساااخیویان در مورد داکثر  WTPدنها
سوال میشود .سؤال اول مربوط به  WTPدر پرسشنامه به
این صورت مطرح شده است که؛ دیا مایل هستید 50000
ی پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد ابتدایی تکنی ت بعدی اضافه میکند که
مسیر دن به جواب " بلی" یا "خیر" پیشنهاد ابتدایی بستیی دارد.
8Double Dichotomous Choices
6 Pretest
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ریال ماهیانه برای و و ا یا مناطق بیابانی بپردازید؟
در صااورتی که پاسااخیو به این سااوال جواب منوی دهد،
پیشنهاد پایینتر ( 85000ریال) ارائه میشود و در صورت
جواب مثبت ،پیشنهاد با تر ( 100000ریال) مورد پرسش
قرار میگیرد.
در روش انتخاب دوگانه فرض می شود افراد دارای تابع
مطلوبیت زیر هستند ] .[16
() 1

U  u Y , S 

 Uمطلوبیت غیر مسااتقیمی اساات که فرد بهدساات
می دورد Y .و  Aبه ترتی دردمد فرد و مبلغ پیشنهادی،
 Sسایر ویژگی های اجتماعی -اقت صادی ا ست که تحت
تأثیر سلیقۀ فردی است و رابطۀ زیر دن را نشان میدهد ]
.[16 ،8
() 8

U 1, Y - A; S   1  U  0, Y ; S    0

که در دن  Ɛ0و  Ɛ1متغیرهای تصادفی با میانیین صور
هساتند که به گونۀ تصاادفی و مساتقل از همدییر توزیع
شااده اند .تواوت ایجاد شااده در مطلوبیت )𝑈∆( در اثر
استواده از منبع محیط زیستی عبارت است از.[16] :
() 6

U  1, Y - A; S  -U  0, Y ; S   1 -  0 

ساختار پرسشنامۀ دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت
افراد ،دارای ی متغیر واب سته با انتخاب دوگانه ا ست .لذا،
الیوی لوجیاات برای بررسااای میزان تااأثیر متغیرهااای
توضااایحی گوناگون بر میزان  WTPپاساااخیویان برای
تعیین ارزش و و ا یا اسااتواده شااد .بر اساااس الیوی
لوجیت ا تمال ( ،)Piاین که فرد یکی از پیشااانهادها را
بپذیرد ،به صورت رابطۀ زیر بیان میشود ]:[16

1 Logit Model
2 Marginal Effect

1
1

1  exp  -U  1  exp -  -  A   Y   S 

Pi  Fn  U  

() 6
که در دن )𝑈∆( 𝑛𝐹 تابع توزیع تجمعی با ی اختالف
لوجستی استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی
اقتصادی از جمله دردمد ،مبلغ پیشنهادی ،سن ،جنسیت،اندازه خانوار و تح صیالت در این پژوهش را شامل می شود
 𝛾،βو𝜃 ضاارای قابل بردوردی هسااتند که انتظار میرود
 𝛽 ≤ 0 ،𝛾 > 0و  𝜃 > 0باشند.
پس از بردورد مدل لوجیت ،1مقدار انتظاری تمایل به
پرداخت ماهیانۀ افراد برای مشاااارکت در و و ا یا ،با
کم انتیرال گیری عددی در محدودۀ صااور تا پیشاانهاد
بیشینه ( ،)Aاز رابطۀ زیر محاسبه میشود ].[10
() 5



1

 dA
 1  exp    *   A  




max A

max A

 F  U  dA  
n

0

E WTP  

0

 *     Y   S 

که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و ∗α

عرض از مبدأ تعدیل شاااده اسااات که به وسااایلۀ جملۀ
اجتماعی  -اقتصااادی به جملۀ عرض از مبدأ اصاالی )(α
اضافه شدهاست ].[16
مقدار اثر نهایی ،)ME( 8بیانیر مقدار تغییر در ا تمال
پذیرش مبلغ پیشااانهادی به ازای ی وا د تغییر در هر
متغیر توضیحی است که از رابطۀ  6نتیجه میشود.
() 6

Pi
ME 
 F(X i β K )β K 
X ki
)exp (-X i β
β
( 1  exp(-X iβ)2 k

مقدار کشششد ر منگینن  ،)E( 3ینز بنگن کنندۀ رصششد یینن
ر احتمگل پذی ش مبلغ پنشششندگ ب با ایاب یینن ر ید رصششد،
یینن ر ه ید ای متینن هگب یوضنحی است کا مییوان ای رابطۀ
 7با ست آور ] .[16پگرامت هگب مدل لوجنت بگ استفگ ه ای روش

6 Elasticity
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حداکث راسشششتیمگئی 1کا رایج ی ی یکنند ب اب یخمن مدل
لوجنت است ،ب آور میشوید ].[18
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جلوگیری از بیااباانزایی ،ویژگیهاای فردی متغیرهاای
پیوسااتۀ جامعه هدف مورد بررساای قرار گرفته اساات که
نتایج دن در جدول  1ارائه شده است .از بین این پارامترها،
پارامتر داکثر تمایل به پرداخت بیشترین نوسان ( ضری
تغییرات) را به خود اختصاص داده است.

=𝐸

 .3نتایج
بعد از ا ستخراج اطالعات ز از  80پر س شنامه برای

جدول  .1ویژگیهای فردی متغیرهای پیوستۀ جامعۀ هدف در منطقۀ نصرآباد
پارامترها

داکثر

داقل

میانیین

انحراف معیار

ضری تغییرات

سن (سال)

60

80

66/08

10/66

0/88

داکثر تمایل پرداخت (هزار ریال)

800000

0

88805

66066/555

1/61

دردمد ماهیانۀ خانواده (میلیون ریال)

80000000

8500000

8068166

6060686/00

0/68

تعداد اعضای خانواده (نور)

0

8

6/86

1/88

0/66

منبع :یافتههای تحقیق

درصد فراوانی افراد غیربومی  68/5است.

با توجه به جدول  ،8در صد فراوانی افراد بومی  60/5و

جدول  .2توزیع فراوانی براساس وضعیت بومی جامعۀ هدف
وضعیت بومی

بومی

غیر بومی

جمع

تعداد
درصد

56
60/5

86
68/5

80
100

منبع :یافتههای تحقیق

پس از دن مربوط به شغل کارمند بوده و فرد بیکار در بین
افراد پاسخ دهنده وجود نداشته است.

همانطور که در جدول  6مال ظه می شود ،بی شترین
درصااد جمعیت نمونۀ پرسااشاانامه مربوط به شااغل دزاد و

جدول  .3توزیع فراوانی براساس شغل جامعۀ هدف
شغل

کارمند

دزاد

خانه دار

بازنشسته

کارگر

دانشجو

سایر

جمع

تعداد

86

88

10

8

6

6

6

80

درصد

68/5

65

18/5

8/5

0/5

5

5

100

منبع :یافتههای تحقیق

1 Maximum Likelihood

نشااان میدهد .از بین افراد پاسااخیو ،بیشااترین فراوانی
(00/5درصااد) مربوط به سااایر فعالیتها (غیر کشاااورزی)
ا ست که این افراد به فعالیت دا و طیور و دبزیان ا شتغال
نداشتند.

با توجه به جدول  6بی شترین در صد فراوانی مربوط به
افراد با سطح سواد زیر دیپلم و لیسانس است که به ترتی
 65و  80/5است.
جدول  5توزیع فراوانی براسااااس نوع فعالیت افراد را

جدول  .4توزیع فراوانی براساس تحصیالت جامعۀ هدف
سال تحصیلی

بی سواد

کمتر از دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و با تر

جمع

تعداد
درصد

6
0/5

88
65

16
80

6
0/5

88
80/5

8
8/5

80
100

منبع :یافته های تحقیق

جدول  .5توزیع فراوانی براساس نوع فعالیت جامعۀ هدف
نوع فعالیت

زراعت

باغ

توزیع نهادههای کشاورزی

سایرفعالیتها

تعداد
درصد

16
10/5

6
0/5

6
5

68
00/5

منبع :یافتههای تحقیق

نمونۀ پرسااشاانامه مربوط به افرادی اساات که اضاار به
پرداخت مبلغی نیساااتند و بعد از دن مربوط به پذیرش
مبلغ  50000ریال است.

در بخش ت ما یل به پردا خت افراد ج هت جلوگیری از
ب یا بانزایی منط قۀ نصااارد باد ،جدول  6میزان ت ما یل به
پرداخت پاسخگویان را نشان میدهد که بیشترین درصد

جدول  .6توزیع فراوانی حداکثر تمایل پرداخت افراد (ریال)
تمایل به پرداخت

0

5000

10000

85000

60000

60000

50000

60000

100000

800000

جمع

تعداد
درصد

68
60

10
18/5

6
5

6
5

6
5

8
8/5

16
80

8
8/5

8
8/5

6
5

80
100

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  0توزیع فراوانی براساس عد تمایل به پرداخت
افراد را نشااان میدهد که از بین افراد پاسااخ دهنده %50
افراد برای جلوگیری از بیابانی شاادن معتقد بودند که این
پول را دولت باید پرداخت کند و  %61/85از افراد معتقد

بودند که این پولها خرج و و ا یا نمیشود و %18/05
از افراد نظرشان این بود که مسائل مهمتری وجود دارد که
باید به دنها پرداخته شود.

جدول  .7توزیع فراوانی براساس عدم تمایل به پرداخت افراد
دلیل عد پرداخت

تعداد

درصد

دولت باید پرداخت کند

16

50

خرج و و ا یا نمیشود

10

61/85
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مسائل مهمتری وجود دارد که باید به دنها پرداخته شود

18/05

6

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج بردورد ضرای متغیرهای توضیحی مدل لوجیت،
سطوح معنیداری دماری دنها و تأثیر گذاری این متغیرها
بر متغیر وابسااته با اسااتواده از روش داکثر راسااتنمائی

برای تعیین ارزش و و ا یای م ناطق ب یا بانی منط قۀ
نصردباد در جدول  8دمده است.

جدول  .8نتایج برآورد مدل رگرسیونی لوجیت برای جلوگیری از بیابانزایی منطقۀ نصرآباد
اسم متغیر

ضری بردوردی

خطای استاندارد

دمارهT

کشش در میانیین

اثر نهایی

سن
جنسیت
شغل
تحصیالت
فعالیت زراعت
فعالیت باغ
بومی منطقه
تغییرات اقلیمی
ارای بیش از د دا
گسترش اراضی شهری
مدیریت ضعیف مسئولین
دردمد ماهیانۀ خانواده
تعداد اعضای خانواده
متغیرمبلغ پیشنهادی
متغیر گزاره
عرض از مبدأ

1/155
*-6/060
6 /088
0/868
**-8/050
***88/008
***18/806
**1/001
**-1/660
***-1/061
**1/668
**0/608×10-0
*1/680
***1/666×10-5
*6/068
-86/166

0/168
8/101
8/805
0/680
6/008
6/066
6/688
0/686
0/558
0/616
0/560
8/810×10-0
0/000
5/066×10-5
8/556
18/650

0/855
*-1/006
1/685
0/688
**-8/861
***6/806
***6/686
8/668
-8/580
-8/806
8/588
8/505
1/858
-6/606
1/850
-1/868

6/866
-1/506
1/106
8/115
-1/881
1/688
6/008
6/606
-6/858
-8/886
8/686
5/166
6/116
-6/660
8/858
-18/681

0/080
-0/666
0/660
0/068
-0/666
0/650
0/666
0/186
-0/868
-0/686
0/851
1/668×10-0
0/861
-0/606×10-5
0/868
-

WITH 15 D.F. P-VALUE = 0/00016

0/808

LIKELIHOOD RATIO TEST = 66/668
ESTRELLA R-SQUARE
0/810
MADDALA R-SQUARE
0/681
CRAGG-UHLER R-SQUARE
0/865
MCFADDEN R-SQUARE
0/011

= PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتی معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

در این راسااتا همانگونه که مشاااهده میشااود رابطۀ
مثبتی بین ساان با ا تمال تمایل پرداخت وجود دارد ولی
این متغیر در سااطح مناساابی معنیدار نشااده اساات و به
ع بارت دییر ،افزایش ی وا د (ساااال) درسااان افراد،
ا تمال تمایل به پرداخت برای ارزش واظتی را 0/080
وا د افزایش خواهد داد .متغیر جنسااایت با عالمت منوی

معنیدار شده ا ست که ن شان میدهد پا سخدهندگان زن
در مقایسااه با مرد تمایل بیشااتری به پرداخت داشااتهاند.
مردها  0/666وا د ا تمال تمایل به پرداخت کمتری در
مقای سه با زنها دارند .متغیر شغل بیانیر نوع شغل افراد
اسااات که رابطۀ مثبتی بین این متغیر با ا تمال تمایل
پرداخت وجود دارد ولی این متغیر در ساااطح مناسااابی
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معنیدار نشااده اساات .افراد کارمند  0/660وا د ا تمال
تمایل به پرداخت بیشاتری در مقایساه با افراد غیرکارمند
نشان دادهاند .هم انین عالمت مثبت ضری متغیر تعداد
سالهای تح صیلی افراد ن شان میدهد که سطح دموزش
با تر ،ا تمال بله را در تمایل به پرداخت افزایش میدهد.
ولی این متغیر در سطح منا سبی معنیدار ن شده ا ست .به
ع بارت دییر ،با افزایش ی وا د در تحصااایالت افراد،
ا تمال تمایل به پرداخت را به اندازۀ  0/068وا د افزایش
می یا بد .متغیر ف عال یت زرا عت با عال مت منوی معنیدار
شده ا ست .افرادی که م شغول به فعالیت زراعت ه ستند
 0/666وا د ا تمال تمایل به پرداخت کمتری در مقایسه
با افرادی که فاقد فعالیت باغ هسااتند را نشااان می دهند.
متغیر فعالیت باغ رابطۀ مثبتی با ا تمال تمایل پرداخت
دارد .افرادی که مشاااغول به فعالیت باغداری هساااتند
 0/650وا د ا ت مال ت ما یل به پردا خت بیشاااتری در
مقایسااه با افرادی که فاقد فعالیت باغ هسااتند را نشااان
میدهند .در مورد متغیر بومی منطقه ،راب طۀ مثبتی بین
این متغیر با ا تمال تمایل پرداخت وجود دارد .افراد بومی
منطقه 0/666وا د ا تمال تمایل به پرداخت بی شتری در
مقایسه با افراد غیر بومی را دارند.
عالمت مثبت متغیر تغییرات اقلیمی نشاااان میدهدکه
بعضااای افراد علیرغم این که عا مل تغییرات اقلیمی را
به عنوان مهمترین عامل مؤثر در بیابانی شاادن دانسااتهاند،
ا تمال پرداخت شان نسبت به سایر افراد بیشتر بوده است.
با افزایش ی وا دی به نظر افراد در مورد تغییرات اقلیمی
بهعنوان مهمترین عامل در بیابانی شاادن ،ا تمال تمایل به
پرداخت  0/186وا د افزایش خواهد یافت .عالمت منوی
متغیر ارای دا ن شان میدهد که بع ضی افرادعلیرغم این
که عا مل ارای دا را بهعنوان مهمترین عا مل مؤثر در
بیابانی شدن دان ستهاند ،اما ا تمال پرداخت شان ن سبت به
سااایر افراد کمتر بوده اساات .با افزایش ی وا دی به نظر
افراد در مورد ارای بیش از ااد دا بااهعنوان مهمترین
عامل در بیابانی شااادن ،ا تمال تمایل به پرداخت0/868 ،
وا د کاهش خواهد یافت و این افراد معتقدند که افرادی
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که دارای ف عال یت دا مداری هسااات ند با ید پرداختی برای
منطقه دا شته با شند .عالمت منوی متغیر گ سترش ارا ضی
شهری نشان میدهد که بعضی افراد علیرغم این که عامل
گ سترش ارا ضی را بهعنوان مهمترین عامل مؤثر در بیابانی
شاادن به دن اشاااره کردند اما این دسااته از افراد ا تمال
پرداخت شااان نساابت به سااایر افراد کمتر بوده اساات .با
افزایش ی وا دی به نظر افراد در مورد گسااترش اراضاای
بهعنوان مهمترین عامل در بیابانی شاادن ،ا تمال تمایل به
پرداخت  0/686وا د کاهش خواهد یافت .عالمت مثبت
متغیر مدیریت ضعیف م سئولین ن شان میدهد که بع ضی
افراد علیرغم این که عامل گساااترش اراضااای را بهعنوان
مهمترین عامل مؤثر در بیابانی شدن به دن ا شاره کردند اما
این دسته از افراد ا تمال پرداخت شان نسبت به سایر افراد
بی شتر بوده ا ست .با افزایش ی وا د به نظر افراد در مورد
مدیریت ضاااعیف مسااائولین بهعنوان مهمترین عامل در
بیابانی شااادن ،ا تمال تمایل به پرداخت  0/851وا د
افزایش خواهد یافت.
عالمت ضری بردوردی متغیر دردمد با دنچه مورد انتظار
بوده است ،مثبت بهدست دمده است که نشان دهندۀ افزایش
ا ت مال ب له در ت ما یل به پردا خت همراه با افزایش درد مد
اساات .بنابراین ،براساااس کشااش وزنی متغیر دردمد ،افزایش
ی درصاااد دردمد ماهیانۀ خانواده ،ا تمال پذیرش مبلغ
پیشااانهادی را  5/166درصاااد افزایش میدهد .همانین با
تو جه به اثر ن هایی این متغیر ( ،)1/668×10-0افزایش ی
ریال در دردمد پاساااخیویان ،ا تمال پذیرش مبلغی جهت
ارزش واظتی منطقه به اندازۀ  1/668×10-0وا د افزایش
مییابد .عالمت ضااری متغیر تعداد اعضااای خانواده مثبت
بهد ست دمده ا ست که ن شان دهندۀ افزایش ا تمال بله در
تمایل به پرداخت همراه با افزایش تعداد اعضاااای خانواده
اساات .بهعبارت دییر ،افزایش ی درصااد در تعداد اعضااای
خانواده ا تمال تمایل به پرداخت خانوار را  6/116درصاااد
افزایش مید هد .هم انین با افزایش ی وا د به متغیر
تعداد اعضاااای خانواده ،ا تمال تمایل به پرداخت خانوار
 0/861وا د افزایش خواهد یافت .نتایج نشاااان میدهد اگر
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متغیر مبلغ پیشااانهادی ی درصاااد افزایش یابد ا تمال
پذیرش مبلغ پیشاانهادی تمایل به پرداخت  6/660درصااد
کاهش خواهد یافت و همچنین با افزایش ی وا د (ریال)
به مقدار متغیر مبلغ پیشااانهادی ،ا تمال تمایل به پرداخت
 0/606×10-5وا د کاهش می یا بد .در ن ها یت این متغیر
گزاره بیانیر افرادی ه ستند که معتقدند که هر فردی وظیوۀ
اخالقیاش هسااات که برای و محیط زیسااات پرداختی
داشته باشد و این متغیر با عالمت مثبت معنیدار شده است
که در این جا افراد اخالقگرا  0/868وا د ا ت مال به
پرداخت بیشتری در مقایسه با افراد پیامدگرا داشتهاند.
ضاااری تعیین م فادن نشاااان میدهد که متغیرهای
تو ضیحی مدل ،به خوبی ( )%01تغییرات متغیر واب ستۀ مدل
را توضااایح میدهند که دماره های مادا و اساااتر نیز این
قدرت توضاایح دهندگی را تأیید میکنند .درصااد پیشبینی
صحیح در مدل بردورد شده 80 ،در صد ا ست .بنابراین مدل
بردورده شااده توانسااته اساات درصااد با یی از مقادیر متغیر
وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی پیشبینی نماید .به
عبارت دییر ،تقریبا  80درصاااد از پاساااخیویان ،تمایل به
پرداخت پیشبینی شاادۀ بله یا خیر را با ارائه نساابتی کامال
مناس با اطالعات ،به درستی اختصاص دادهاند.
مقدار انتظاری متوساااط تمایل به پرداخت که ارزش
و و ا یای م ناطق ب یا بانی منط قۀ نصااارد باد را ارا ئه
میکند ،بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استواده
از روش داکثر راستنمائی ،بهوسیلۀ انتیرالگیری عددی
در محدودۀ صور ( )0تا پیشنهاد ماکزیمم (800000ریال)
بهد ست دمد .توجه شود که سایر متغیرهای معنیدار در
سااطوح متوسااط وارد الیو شاادهاند .مقدار عددی انتیرال
برای افراد اخالق گرا بهصاااورت راب طۀ ( )8و برای افراد
پیامدگرا به صورت رابطۀ ( )8محاسبه شده است:
رابطه ()8
= 68586
رابطۀ ()8

1
})𝑑𝑖𝑏 1+𝑒𝑥𝑝{−(5/1116115 +( 0/00016630

100000

WTP=∫0

= 6586

1
})𝑑𝑖𝑏 1+exp{−(0/6717115 +( 0/00016630

100000

WTP=∫0

متوساااط تمایل به پرداخت افراد اخالقگرا و پیامدگرا
برای جلوگیری از بیابانی شاادن منطقۀ نصااردباد به ترتی
 68586و  6586ریال است.

 .4بحث و نتیجهگیری
دراین مطالعه برای بردورد ارزش و و ا یای مناطق
بیابانی نصردباد از روش ارزشگذاری مشروط و تکمیل 80
پرساااشااانامه انتخاب دوگانه دوبعدی با ارائۀ ساااه مبلغ
پیشاانهادی  50000 ،85000و  100000ریالی اسااتواده
شده ا ست .از دنجایی که این منطقه در شدت متو سط
فر سایش بادی قرار دارد متو سط تمایل به پرداخت ماهانۀ
افراد اخالق گرا و پیامدگرا نصاااردباد به ترتی  68586و
 6586ریال است.
متغیرهایی مانند فعالیت باغداری ،بومی منطقه بودن،
تغییرات اقلیمی ،مدیریت ضعیف مسئولین ،دردمد ماهیانۀ
افراد و تعداد اعضاااای خانواده تأثیر مثبت و معناداری بر
روی میزان تمایل به پرداخت مرد داشاااتهاند و عواملی
مانند جنسااایت ،فعالیت زراعت ،ارای بیش از د دا ،
گ سترش ارا ضی شهری و مبلغ پی شنهادی تأثیر منوی و
معناداری بر روی میزان تمایل به پرداخت مرد دا شتهاند.
همانین عواملی مانند سن ،شغل و تحصیالت تأثیر مثبت
بر روی میزان تمایل به پرداخت مرد داشاااتهاند ولی این
متغیرها در سطح منا سبی معنادار ن شدهاند .در واقع افراد
اخالقگرا (پرداخت افراد برای و محیط زیست براساس
ا ساس وظیوه ن سبت به محیط زی ست ا ست) تمایل به
پرداخت بیشتری نسبت به افراد پیامدگرا (پرداخت افراد با
هدف بهرهم ندی از فوا ئد محیط زیساااات برای خود و
خانوادۀ خود اسااات) داشاااتهاند .در تحقیقی برای بردورد
ارزش واظتی رودخانۀ کر در اسااتان فارس متغیر ساان،
ت عداد افراد خانوار ،دموزش و درد مد تأثیر مث بت و مبلغ
پیشااان هادی تأثیر منوی برروی ت ما یل به پردا خت افراد
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داشااتهاند ] .[18پژوهشاایرانی دییر با اسااتواده از روش
ارزشگذاری مشاااروط تمایل به پرداخت شاااهروندان پل
سوید را برای عرضۀ دب سالم بردورد کردند .در این مطالعه
عوامل ساااطح تحصااایالت ،دردمد ،نیرانی از کیویت دب،
تعداد بچه های زیر  15ساااال در خانه ،جنسااایت (یعنی
تمایل به پرداخت زنان از مردان بی شتر بوده ا ست) و سن
تأثیر مثبت برروی تمایل به پرداخت افراد داشاااتهاند و
مبلغ پیشااان هادی تأثیر منوی بر روی میزان ت ما یل به
پرداخت افراد دا شته ا ست که در این میان عوامل دردمد،
نیرانی از کیویت دب و ساان تأثیر معناداری بر روی تمایل
به پرداخت افراد داشتهاند ] .[80هم انین نتایج اصل از
تحقیقی دییر نشاااان میدهد عواملی که تأثیر مثبت بر
روی میزان تمایل به پرداخت افراد در این مطالعه داشتهاند
شامل سن ،شغل افراد (که در اینجا افراد تاجر وکسانی که
کار دزاد داشاااتهاند نسااابت به بقیۀ اشاااخاص تمایل به
پرداخت بیشتری داشتهاند) ،میزان دب مصرفی در هر ماه،
کسااانی که با تغییر در ساایسااتم موجود موافق بودهاند،
میزان پیشاانهاد ،کسااانی که از اند منبع برای تأمین دب
خانه اسااتواده میکنند و میزان سااطح رضااایت از وضااع
موجود اسااات و عواملی که تأثیر منوی بر روی تمایل به
پرداخت داشتهاند شامل سطح سواد ،دردمد ،مکان و محل
زندگی (کساااانی در مکان هایی زندگی میکردند که دب
بهتری در دساااترس دنها بوده اسااات ،تمایل به پرداخت
کمتری داشااتهاند) ،تعداد افراد خانوار و کسااانی که منبع
دب ذخیره کردن داشااتهاند ،میباشااد .در بین این عوامل،
سن ،شغل افراد ،دردمد ،ک سانی که منبع دب برای ذخیره
کردن داشتهاند و تعداد افراد خانوار تأثیر معناداری بر روی
تمایل به پرداخت افراد نداشاااتهاند و تأثیر بقیۀ عوامل
معنادار بوده است ].[86
انجا این تحقیق در شااارایط اضااار گا مهمی به
منظور و و ا یای مناطق بیابانی و رکت در راسااتای
توساااعۀ پایدار اسااات .تا زمانی که طرفداران طبیعت و
وا ظت از دن نتوان ند ارزش این خد مات را برمب نای
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وا د های پولی تعیین ن مای ند ،م تأسااا وا نه خد مات این
اکوساایسااتمها که عمدتا خارج از نظا بازار هسااتند مورد
غو لت قرار میگیر ند و شااااا هد تخر ی روز افزون این
اکوسااایساااتم ها خواهیم بود .از نظر مدیریتی ،نتایج این
مطالعه نشااان داد که افراد نساابت به اثرات اقتصااادی –
اجتماعی بیابانی شاادن دگاهی دارند و همچنین تمایل به
پرداخت قابل توجهی جهت و و ا یای مناطق بیابانی
وجود دارد و این با عب ای جاد مشااااار کت بین مرد و
مسااا ئو ل ین میشاااود و از بی ا ه میاات ج لوه دادن
اکوسیستمهای بیابانی جلوگیری مینماید.
براساس تجربیات ملی و بین المللی در ایران در ارتباط
با اهمیت مشاااارکت مردمی در راساااتای ا یای مناطق
خ ش از جمله پروژۀ بینالمللی تر سی کربن در ا ستان
خراسان جنوبی ] [11و پروژۀ بینالمللی ( RFLDLا یای
اراضااای جنیلی و تخری یافته با تأکید ویژه بر اراضااای
ساااس به فرسااایش بادی و خاکهای شااور) در اسااتان
کرمان و خرا سان جنوبی ] [6و همانین تجارب داخلی از
جمله الیوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی
با رویکرد شبکۀ اجتماعی ] [0این واقعیت به اثبات رسیده
اسااات که مقابله با بیابانزایی تحقق نمییابد ،میر اینکه
مشااارکت واقعی ذینوعان محلی در این راسااتا تحقق یابد.
مشارکت و توانمند سازی جوامع محلی وابسته به مدیریت
ساارمایۀ اجتماعی ذینوعان محلی اساات که عالوه بر این
ضااارورت دارد به مؤل وه های اقتصاااادی در راسااا تای
ا شتغالزایی و بهبود وضعیت معی شت مرد بهخ صوص در
اکوسیستمهای شکننده توجه ویژهای شود.
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