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   دهیچک

آید. عدم مدیریت صحیح این شمار ميهزیرزمیني یکي از مهمترین مسائل مدیریت منابع طبیعي ب مدیریت منابع آب

ها شده است. با رشد بین رفتن تاالب منابع باعث ایجاد مشکالت خطرناکي نظیر فرونشست زمین، شوری آبخوان و از

 نقاط جهان از جمله ایران شده بیشتربه کمبود آب در  منجر ،های زیرزمیني افزایش یافتهتقاضا برای آب ،جمعیت

 ،. بنابراینکنندبیشتر از نصف تقاضای ساالنه آب در ایران را منابع آب زیرزمیني تأمین مياست. این در حالي است که 

با استفاده از  ،های زیرزمیني در مدیریت صحیح منابع آب امری ضروری است. پژوهش حاضربرآورد ارزش اقتصادی آب

روستاییان ساکن در دشت الشتر  همنظور برآورد میانگین تمایل به پرداخت جامعبهنامه  فنون تلفیقي مصاحبه و پرسش

مورد مطالعه و نقش  هجامعاجتماعي -متغیرهای اقتصادی مهمتریناست. در همین رابطه، برخي از ده شطراحي و اجرا 

اند. جامعه آماری در این بهینه منابع آب زیرزمیني، مورد بررسي قرار گرفته ها در اصالح نظام حفاظت و مدیریتآن

حجم نمونه نیز با کمک  ،کنندگان اصلي منابع آب زیرزمیني بودهروستاییان شهرستان الشتر، همان برداشت ،پژوهش

زیرزمیني  منابع آب دست آمده است. میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت ازهب 415فرمول کوکران، 

های ریال در سال تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش کل حفاظتي آب 2،577،115 ،دشت الشتر

ریال در سال و ارزش حفاظتي یک مترمکعب آب زیرزمیني برای جمعیتي  115،151،129،7 ،زیرزمیني در دشت الشتر

متغیرهای  ،ریال است. همچنین 157 ،گذاری مشروط، بر اساس روش ارزشاندکه تمایل به پرداخت خود را اظهار کرده

گویان پرداخت پاسخ بر روی تغییر تمایل بهداری  يمعنصورت مبلغ پیشنهادی، درآمد ساالنه خانوار و تحصیالت به

این مقاله های یافتههای زیرزمیني بازاری وجود ندارد، ای آباستفاده های غیرکه برای ارزشبا توجه به این تاثیرگذارند.

 . دهدگیری و مدیریت منابع آب، برای مدیران بخش آب شکل تصمیم درابزار قدرتمندی  تواندمي
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عنوان یک منبع قابل اعتماد و بههای زیرزمیني  آب

و  Gleeson ؛Zhou ،1551)پایدار استفاده شود 

 (.Manap ،1524؛ Jha ،1555؛ 1521 ،همکاران

وابستگي بخش بزرگي از صنعت و کشاورزی و آب 

زیرزمیني سبب شده  جوامع مختلف به منابع آب شرب

های زیرزمیني یکي از است که در دهه اخیر آب

مهمترین منابع طبیعي موجود در زمین شناخته شود 

(Salih ،1552) . مساحت بزرگي از ایران را مناطق

خشک با میانگین بارندگي ساالنه کمتر  نیمهخشک و 

از یک سوم متوسط جهاني در بر گرفته است 

(Karbalaee ،1525) . در عین حال بیشتر از نصف

ایران را منابع آب زیرزمیني  تقاضای ساالنه آب در

. (1525و همکاران،  Baghvand)کنند تأمین مي

در کنار پراکنش نامنظم مکاني و زماني تغییرات اقلیم 

تر کرده است ها این شرایط را پیچیدهبارش

(Ghayoumian  ،؛ 1555و همکارانKonikow و 

Kendy ،1557.) دنبال استخراج بیش از حد مجاز  به

جمله افزایش  ازهای زیرزمیني، مشکالت فراواني آب

های پمپاژ، فرونشست زمین، کاهش جریان پایه هزینه

ها، کاهش سطح پوشش گیاهي، ها و رودخانهچشمه

شود ها پدیدار ميشوری آبخوان و از بین رفتن تاالب

(Koundouri ،1554 ؛Salih ،1552؛Konikow ، 

های زیرزمیني امروزه کاهش حجم ذخیره آب (.1527

عنوان یک مشکل جدی، به ،رسمیت شناخته شده به

ها را تحت تاثیر قرار پایداری منابع آب و اکوسیستم

، Konikow؛ 1521 ،و همکاران Gleeson)است  داده

های جدیدی برای و انسان را نیازمند روش (1527

گذاری اقتصادی منابع ارزش. مدیریت آب کرده است

گیری رویکرد موثر در تصمیمدر حال حاضر یک 

و  Koundouri) آیدمي حسابمحیط زیست به

های تشریح ارزش اقتصادی آب (.1522همکاران، 

زیرزمیني  زیرزمیني برای بهبود مدیریت منابع آب

 (.Khalil، 1525و  Yihdegoاهمیت فراواني دارد )

مشخص نبودن قیمت واقعي آب باعث شده است که 

منابع به رسمیت شناخته نشده و ارزش واقعي این 

 منجر به استخراج بیش از حد مجاز منابع آب

اگرچه ارزیابي  (.Koundouri ،1554زیرزمیني شود )

اما  ،های آب زیرزمیني دشوار استجامع و دقیق ارزش

با کمک  (.He، 1527و  Wangنیاز ضروری است )

گذاری اقتصادی، بستر مناسبي برای دقت مفهوم ارزش

های بیشتر کاربران آب در زمینۀ حفظ آب برای نسل

بعضي افراد از وجود برخي عناصر شود. آینده فراهم مي

محیط زیست در زندگي خود، احساس رضایت و 

برای تحقق این  ،کنند و ممکن استميخشنودی 

 ،Silva De و Wiliams) ای هم بپردازندمنظور هزینه

 د بهبود کیفیت آبارزشمند بودن عواملي مانن (.1527

زیرزمیني، حفظ آب برای نسل آینده یا حفظ پایداری 

های وابسته به آب زیرزمیني و بسیاری از اکوسیستم

محیطي در چارچوب  زیستسایر خدمات نامحسوس 

و  (1552و همکاران، Birol شوند )بازار معامله نمي

چون بازار مشخصي برای این کاالها و خدمات وجود 

توانند تمایل خود را برای حفظ یا  ندارد، مردم نمي

 ارتقاء یک کاال یا خدمت محیط زیست نشان دهند

(Yihdego  وKhalil، 1525.) عمدتا ،در این شرایط 

 ای مانند رویکرد ترجیحات اظهارنامههای پرسشروش

تواند مورد استفاده قرار ، مصاحبه و بررسي مي2شده

طور مستقیم بر اساس گیرد تا از مردم بخواهد به

برای  1پرداخت چه را که تمایل بهسناریوی فرضي، آن

و  Birolدست آوردن یک خدمت دارند، بیان کنند )به

های آب 9کل ارزش اقتصادی (.1552همکاران، 

های ارزش و 4ایهای استفادهزیرزمیني شامل ارزش

(. Khalil، 1525و  Yihdego)است  7ایغیراستفاده

برداری واقعي ای از مصرف یا بهرهاستفاده هایارزش

ظرفیت کاال یا  بهشوند و زیست مشتق مي محیط

خدمت در ایجاد رضایت برای ترجیحات و نیازهای 

توان با آساني مي ها را بهپردازد. این ارزشانسان مي

یندهای افرگیری کرد و در های بازاری اندازهقیمت

 ای، غیراستفاده هایارزش گیری دخالت داد. تصمیم

و  آیند شمار مي جزء مهمي از ارزش اقتصادی کل به

 حاصل کاال یک وجود آگاهي از که منافعي هستند

 تجربه را آن طور مستقیمبه فرد اگر حتي شوند، مي

های حیات بسیاری از محیط ،عنوان مثالنکند. به

منابع  صورت مستقیم و غیرمستقیم به بهآبي  زیست

                                                           
1
 Stated preference 

2
 Willingness To Pay (WTP) 

3
 Total economic value     

4
 Use value  

5
 Non-use value 
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(. Evans، 2117و  Hatton) آب زیرزمیني وابسته است

دلیل نبود امکان  هب ایغیراستفادههای محاسبه ارزش

 بازارها نبود وجود . بامبادله در بازار مشکل آفرین است

 خدمات بسیاری از برای بازاری هایقیمت و

بر  مبني مشاهده قابل حقیقتیک  محیطي، زیست

های ارزش هاآن و برای اندارزش دارای خدمات که نای

دارد  شود، وجودمي منظور مالي و اقتصادی

(Brouwer، 1525درک این .) برای  اقتصادی ارزش

 و و جهاني ملي محلي، هایگزاریسیاست

و همکاران،  Turnerاست ) مهم بسیار گیری تصمیم

 های بسیاریپژوهشدر نقاط مختلف جهان . (1525

های آب ایغیراستفادههای ارزش سنجشدر راستای 

توان صورت گرفته است که از آن جمله ميزیرزمیني 

واقع در Alsatian برداران آبخوان بهره WTP به ارزیابي

. نتایج نشان داد که خانوارهایي کردغرب اروپا اشاره 

منابع آب زیرزمیني که در مناطق دارای آلودگي 

کنند، در مقایسه با خانوارهایي که از آب زندگي مي

بیشتری برای  WTPزیرزمیني سالم برخوردارند، 

 ،Willinger و Stenger)محافظت از این منابع دارند 

و مدل  CVMدر کشور ویتنام با استفاده از  (.2117

خانوارهای ساکن در دلتای  WTPمیزان  2پروبیت

Mekong ،دالر در  72/7محافظت از آبخوان،  برای

مشخص شد که درآمد  ،همچنین .سال برآورد شد

خانوارها تأثیر مثبت  WTPساالنه خانوار روی مقدار 

(. در فرانسه نیز با هدف بهبود Danh، 1555دارد )

های این های زیرزمیني یکي از آبخوانکیفیت آب

این  مورد بررسي قرار گرفت. در CVMکشور از طریق 

نامه طراحي شد و نتایج پرسش 227تعداد  ،مطالعه

ها برای بازگرداندن کیفیت آب نشان داد که خانواده

پرداخت  بهسال، حاضر  25آشامیدني برای مدت 

 ، Rinaudoو Aulong) هستندیورو  25/41ساالنه 

برآورد ارزش  برایشرقي اسپانیا  (. در جنوب1557

و روش تابع تولید  CVMاز  Gavilanاقتصادی آبخوان 

نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی کل  .استفاده شد

 474/5های زیرزمیني معادل برای هر مترمکعب از آب

(. در یونان Perni ، 1525و Martínez-Pazیورو است )

برای حفاظت از آبخوان در برابر  هاکشاورز WTPنیز 

                                                           
1
 Probit 

های سموم کشاورزی مورد بررسي قرار گرفت. آلودگي

منظور هر خانوار حاضر به بدیننتایج نشان داد که 

باشد دالر در سال مي 191تا  275پرداخت 

(Damigos  وTentes ،1522 در .)از  ،دیگری همطالع

 برایکشاورزان کشور عراق  CVM، WTPطریق 

های زیرزمیني ارزیابي شد. نتایج حفاظت کیفي آب

پرداخت  بهنشان داد که هر خانوار ساالنه حاضر 

 و Harunده مترمکعب است )هر برای  دالر 17/15

و  CVMکشور آمریکا از طریق  (. در1527همکاران، 

زیرزمیني  روش تابع تولید، ارزش اقتصادی منابع آب

برآورد شد. نتایج نشان داد که تمایل  Ogallalaآبخوان 

 ،میلیون دالر است. همچنین 12/17پرداخت،  بهکل 

مشخص شد که آموزش و دانش قبلي افراد بر روی 

، اثر مثبت و عامل سن، اثر منفي دارد WTPمیزان 

(Wiliams و Silva De، 1527.)  در کشور ژاپن از

سازی پویا، ارزش اقتصادی آبخوان طریق روش بهینه

مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساکنین 

برای حفظ عملکرد  JPY 727پرداخت ماهانه  بهحاضر 

آب آشامیدني و زندگي آبزیاني وابسته به آب 

در  (.1525همکاران،  و Burnettباشند )زیرزمیني مي

های پارک آریزونای آمریکا ترجیحات افراد برای چشمه

ساالنه  WTPارزیابي شد و  Grand Canyonملي 

ها های این چشمهخانوارها برای پنج زمینه از ارزش

 (.1525 همکاران، و Mueller) دالر برآورد شد 25/91

 یهاآب ،CVMدر کشور ویتنام با استفاده از 

مورد ارزیابي قرار گرفت.  Mekong یدر دلتا ينیرزمیز

پرداخت حدود  بهنتایج نشان داد که خانوارها تمایل 

 یهابرنامه حفاظت از آب دالر در سال برای 54/2

(. در ایران نیز Huynh، 1525 و VOدارند ) ينیرزمیز

های های اندکي در مورد برآورد ارزشپژوهش

های زیرزمیني صورت گرفته است. ای آبغیراستفاده

 WTP، میزان CVMها با استفاده از مهمترین آندر 

های زیرزمیني در مردم برای حفاظت کیفي آب

 7/27های یزد ارزیابي شده که سرانه ساالنه آن آبخوان

(. 1524 ،همکاران و Abediدالر برآورد شده است )

توجه به ادبیات موضوعي بیانگر تالش گسترده جامعه 

ای منابع های غیراستفادهمنظور برآورد ارزشبهعلمي 

عنوان بخش مهمي از ارزش اقتصادی بهزیرزمیني،  آب

تر درک قابلبیاني  بهها کل است تا ارزش واقعي آن
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های زیرزمیني از آنجایي که آببرای مردم بازگو شود. 

در قالب ارزش ای های غیراستفادهدارای ارزش

و  (De Silva ، 1527و Wiliamsموجودیت است )

CVM مندی روش مناسبي برای سنجش میزان عالقه

حفظ کاالهای غیربازاری محیط زیست از برای جوامع 

و همکاران،  Birolزیرزمیني است ) هایجمله آب

برای  ،لذا در پژوهش حاضر، (Loomis، 1551 ؛1552

 ای در قالب ارزشهای غیراستفادهبرآورد ارزش

 CVMهای زیرزمیني دشت الشتر از حفاظتي آب

استفاده شده است تا از این طریق ارزش و اهمیت آن 

کلي  طورهببرداران معرفي شود. به مسئوالن امر و بهره

 .صورت زیر استهاهدف مطالعه حاضر ب

-گذاری اقتصادی منابع آب زیرزمیني دشت ارزش -2

 های اظهار شدهالشتر از طریق ارجحیت

شناسایي مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعي  -1

زمیني در محدوده های زیربر تعیین قیمت آبموثر 

 مطالعاتي

تواند ابزار قدرتمندی های پژوهش حاضر ميیافته    

گیری و مدیریت منابع آب، برای مدیران برای تصمیم

بر شناسایي مشکالت  عالوهبخش آب شکل دهد و 

نظر، نگرش مردم نسبت به محیطي در جامعه مورد 

امکان  ،شود. همچنینمنابع آب زیرزمیني آشکار مي

هایي را که در آینده انجام مقایسه را برای پژوهش

 . آوردفراهم مي ،شوند

 

      هاروش و مواد

حوزه آبخیز الشتر با مساحت پژوهش:  مورد منطقه

ستان لرستان در غرب اکیلومتر مربع در شمال  517

این  ،ومورفولوژیئایران واقع شده است. از نظر ژکشور 

شود. دارای حوضه به دو واحد کوه و دشت تقسیم مي

متر از سطح دریا  7/2725ای است و اقلیم مدیترانه

 47˚ 1' ارتفاع دارد. این محدوده بین طول جغرافیایي

 7'تا  99˚ 49' یيایو عرض جغراف يشرق 47˚ 92'تا 

حوزه آبخیز الشتر یکي از شمالي قرار دارد.  94˚

گیری در استان لرستان است که های دائمي آبکانون

میانگین . شوددومین استان پر آب کشور محسوب مي

متر است. آبخوان الشتر با  میلي 4/451بارش ساالنه 

درصد سطح  24کیلومتر مربع تقریبا  215مساحت 

این حوزه  این حوضه را به خود اختصاص داده است.

با  رویههای بيبرداشت دلیل ههای اخیر بدر سال آبخیز

 و Chamanpiraاست )شده مواجه  آبخوانبیالن منفي 

مطابق آمار و اطالعات اداره آب (. 1524 ،همکاران

در این  2914ای استان لرستان تا پایان سال  منطقه

حلقه چاه برای مصارف شرب و  425تعداد  ،شهرستان

 97/51صنعت و کشاورزی وجود دارد که ساالنه 

مکعب از منابع آب زیرزمیني دشت الشتر میلیون متر

 الزم به ذکر است که در محدوده .کنندرا مصرف مي

 .گونه چاه غیرمجازی وجود نداردهیچمورد مطالعه 

ها در این  کل میزان مصرف از چشمه ،همچنین

 استمیلیون مترمکعب در سال  75/22محدوده حدود 

گیرد. که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار مي

نفر است که  77157شهرستان الشتر دارای جمعیت 

 1195نفر، در قالب  45512سهم جمعیت روستایي 

کنند و که در دشت الشتر سکونت مي استخانوار 

عالیت مردم روستانشین آن کشاورزی و عمده ف

 است. دامپروری

-ارزش یبرا یاریبس یهاروش امروزه: پژوهش روش

 وجود ستمیاکوس خدمات و يستیزطیمح منابع یگذار

از  یاریبس یهاعامل به مناسب یهاروش انتخاب. دارد

و توان  يبه اطالعات، زمان و منابع مال يجمله دسترس

 ،Tonakbar و Amirnejad)دارد  يبستگ يکارشناس

 (،1552) همکاران و Birol ،راستا نی(. در هم1527

 یگذارمختلف ارزش یهاروش يضمن نقد و بررس

را نسبت به  CVMمنابع آب،  تیریمد یبرا یاقتصاد

 زیپژوهش ن نی. در اکردند انیتر بها مناسبروش ریسا

 ينیرزمیز یهاآب يحفاظت ارزش برآورد منظوربه

 CVMاستفاده شده است.  CVMالشتر از  زیحوزه آبخ

بازاری مورد برای ارزیابي کاالهای غیر شتریبکه 

 ،(Silva De، 1527 و Wiliams)گیرد استفاده قرار مي

 ،يبازار فرض کیحالتي از ترجیح دادن است که در 

مردم برای یک خدمت خاص یا یک کاال  WTPمیزان 

، CVM .ردیگيم قرار يابیاز محیط زیست مورد ارز

 ای ستیز طیبهبود مح یبرا راافراد  WTP زانیم

کند يم نییتع ستیز طیمح بیتخر از یریجلوگ

(Yihdego  وKhalil، 1525.) یبرا يمختلف یهاروش 

 دارد.  وجود CVM یهايبررس یاز رو WTPاستخراج 
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 کشور و لرستان ستانا در الشتر زیآبخ حوزه يعموم یمایو س تیموقع -1 شکل

 

 استخراج و وستهیدو روش استخراج پ ،يکل طورهب

موضوع مورد نظر ارائه شده  يعلم اتیدر ادب 2گسسته

، 1باز-ته یهاپرسش شامل وستهیپ یهاروشاست.

در  هستند. 4دهیمزا شنهادیو روش پ 9کارت پرداخت

 یهاروش در وسته،یاستخراج پ یهاروش ،مقابل

 شنهادیپ يدهنده مبلغاستخراج گسسته به پاسخ

شود که به يدهنده خواسته مشود و از پاسخ يم

. بدهد يمنف ای مثبت پاسخ شده ارائه شنهادیپ

 ،7یيانتخاب دوتا یهاگسسته شامل روش یها روش

. روش هستند 5یبعد و انتخاب چند 2یيانتخاب چندتا

مورد استفاده قرار  یاطور گستردهبهکه  ياستخراج

باشد که در آن يم یيروش انتخاب دوتا ،ردیگيم

 به يآمادگ نیشتریب ایکند که آيم نییدهنده تعپاسخ

. ریخ ای است یشنهادیتر از مبلغ پ پرداخت او بزرگ

روش، استفاده از  نیاستفاده از ا هنگامدر  ينکته اساس

                                                           
1
 Discrete and continuous         

                                                                            
           

2
 Open-ended                      

3
 Payment card 

4
 Bidding game 

5
 Dichotomous choice 

6
 Polychotomous choice  

7
 Multiple bounded  

ها است. نامهپرسش جینتا لیدرست در تحل یهاروش

نظر نقطهاز  رندگانیگ میدر اغلب موارد، رفتار تصم

خالصه شده و  یمحدود در قالب مجموعه یاقتصاد

شوند. يم گرفته نظر در وابسته ریعنوان متغهب

شوند، يمنظور استفاده م نیا یکه برا یيها مدل

 به توجه با. دارند نام يفیک وابسته ریبا متغ یيها مدل

ها، به مدل نیا در وابسته ریمتغ ریمقاد بودن وستهیناپ

 یهامدل ،ياقتصادسنج یهامدل از گروه نیا

ها آن نیترشود. سادهيم اطالق گسسته ونیرگرس

 یير وابسته دوتایها متغهستند که در آن یيهامدل

 کی و صفر مقدار دو تنها وابسته ریمتغ یاست و برا

 ،ممکن است شخصهر  ،مثال یشوند. برايم نییتع

منظور حفاظت از پرداخت به یالزم را برا يآمادگ

 یبرا ،يکل طورهب. باشد نداشته ای داشته يعیمنابع طب

 یيدوتا وابسته ریمتغ یکه دارا یيهاونیرگرس يبررس

و  تیپروب ت،ی، لوج7ياحتمال خط یهامدل از هستند،

 يکی فرد کهنیا (Pi) احتمالشود. ياستفاده م 1تیتوب

 تیلوج مدل اساس بر رد،یبپذ را( A) شنهادهایپ از

                                                           
8
 Linear probability model  

9
 Tobit 
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 ،Hanemann) شوديم انیب (2) رابطه صورت هب

2177).   

(2) 

                               
=

 

           
(=U)  =   

تابع توزیع تجمعي با یک    (U) ،آن که در

استاندارد بوده و بعضي از متغیرهای اختالف لجستیک 

جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی،  ازاجتماعي -اقتصادی

سن، جنسیت، اندازه خانوار، تحصیالت و مانند آن را 

 Bid ،درآمد ماهیانه افراد بوده Incom شود ومي شامل

برای  ،مبلغي است که فرد از درآمد خود کم کرده

نیز، دیگر  Sپردازد.  حفاظت از محیط زیست مي

و   ،   ، استاجتماعي افراد –های اقتصادیویژگي

رود ای هستند که انتظار ميهای برآورد شدهضریب  

5    5و   پارامترهای مدل لوجیت با  د.باشن

ترین که رایج 2نمایيدرست بیشینهاستفاده از روش 

 .شدبرآورد  ،باشدتکنیک برای تخمین مدل لوجیت مي

گیری وسیله انتگرالبه WTPمقدار انتظاری  ،سپس

( Aعددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد )

 .(Han ،1551و  Leeشد ) محاسبه  (1)صورت رابطه  به

E(WTP)=∫         
    

 
 

∫  
 

               

    

 
                          1)  ( 

   و  WTPمقدار انتظاری E(WTP)  ،که در آن

باشد که با جمله عرض از مبدأ تعدیل شده مي

اجتماعي به جمله عرض از مبدأ اصلي اضافه -اقتصادی

برآورد  منظوربهدر این پژوهش  ،شده است. بنابراین

زیرزمیني دشت الشتر از  ارزش حفاظتي منابع آب

CVM  نامه منظور از پرسش ایناستفاده شد و برای

 استفاده شد. در این نوع از 1انتخاب دوتایي دو بعدی

دهنده با چند مبلغ پیشنهادی پاسخ ،هانامهپرسش

روبرو است که با توجه به پاسخ، پیشنهادهای دیگری 

 برای ،در این بخش از پژوهششود. به او داده مي

نامه طراحي شده برای پرسشکه کسب اطمینان از این

 9روایي ،نظر از کارایي الزم برخوردار باشد هدف مورد

نامه هایي از پرسشصورت که نسخهبدینانجام گرفت. 

گیری از نظر قرار گرفت. با بهرهدر اختیار افراد صاحب

نظر استادان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با علم 

های اجرایي مرتبط، اقتصاد، مدیریت منابع آب و بخش

                                                           
1
 Maximum likelihood  

2
 Double–bounded dichotomous choice  

3
 Validity  

نامه نهایي تهیه اصالحات الزم صورت گرفت و پرسش

نیز انجام شد. پایایي به این  4پایایي ،ادامهشد. در 

گیری در شرایط یکسان تا  اندازهمفهوم است که ابزار 

برای تعیین  دهد.دست ميچه اندازه نتایج یکساني به

قیمت  بهنامه و رسیدن نقطه شروع پیشنهاد در پرسش

گویان، پس از مراجعه به پیشنهادی مناسب به پاسخ

تان لرستان و مصاحبه ای اسسازمان آب منطقه

ها و حضوری با کارکنان اداره مربوط در مورد طرح

هایي که قرار بوده در منطقه مورد مطالعه انجام پروژه

بود اعتبارات و بودجه راکد دلیل ن بهاما  ،پذیرد

دست آورده شد. نمونه طرحي که هاطالعاتي ب ،اند مانده

میلیون  1455دلیل کسری بودجه انجام نگرفته،  هب

انجام پروژه تغذیه مصنوعي آبخوان بوده  برایریال 

عات مربوط به تعداد واحدهای اطال ،است. سپس

هزار  15برداری کشاورزی منطقه مورد مطالعه ) بهره

آوری شد. با جمع واحد( از درگاه ملي آمار ایران نیز

انجام یک پروژه تغذیه تقسیم کردن هزینه مربوط به 

برداری مصنوعي آبخوان بر تعداد واحدهای بهره

هزار ریال  215کشاورزی منطقه مورد مطالعه عدد 

و مبنای پیشنهاد اول قرار گرفت.  دست آورده شد هب

Cameron  وQuiggin (2114پیشنهاد مي ) کنند که

پیشنهاد باالتر دو برابر پیشنهاد اولي و پیشنهاد 

نصف پیشنهاد اول باشد. اما با توجه به تر،  پایین

وضعیت اقتصادی کشور ایران و نیز توجه به نظرات 

جوامع محلي که در بخش روایي ارایه دادند، دامنه 

ر گرفته شد و پیشنهادهای ظتر در نپیشنهادی کوچک

های صورت پرسشبههزار ریال  275و  215، 15

پیشنهاد بیشتر  ،هم ارائه شده است. در واقع بهوابسته 

گو در پیشنهاد به جواب بله یا خیر و یا واکنش پاسخ

اولیه بستگي دارد. الزم به ذکر است که بر اساس اعالم 

بانک ملي مرکزی ایران در زمان انجام این پژوهش 

یال گزارش ر 420555 ارزش یک دالر آمریکا معادل

برای برآورد ارزش  کهبا توجه به این است. شده

زیرزمیني دشت الشتر بازاری وجود های آبحفاظتي 

باید تالش شود تا  CVMلذا از طریق  ،ندارد

گویان در یک بازار فرضي برای خرید و فروش  پاسخ

د را برای خو WTPکاالی محیط زیستي قرار گیرند و 

                                                           
4
 Reliability 
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زیرزمیني اعالم کنند. در همین  محافظت از منابع آب

ابتدا بازار فرضي نامه، زمان با ارایه پرسش همراستا، 

 .گو تشریح شده و تصویرسازی انجام گرفتبرای پاسخ

گو خود را در شرایطي کامال فرضي ای که پاسخگونه به

به  ،که در آن شرایط قرار داردتصور کند و با فرض این

پاسخ بدهد و از موقعیت بازار فرضي  CVMسواالت 

طور کامل آگاه شوند که در آن سه سناریوی تغییر به

معیشت بر مبنای الگوی کشت و تغییر الگوی 

آبیاری  سامانهغیر از کشاورزی و تغییر  ههایي ب فعالیت

منظور کاهش اتکا به منابع هاز حالت سنتي به مدرن ب

نامه شامل پرسش زیرزمیني در نظر گرفته شد. این آب

برگیرنده وضعیت  اول دردو بخش بوده که بخش 

ها بخش دوم پرسش و اقتصادی افراد است-اجتماعي

شود. دهندگان مربوط ميپاسخ WTPمیزان  به

 برایگویان در مواجه با قیمت پیشنهادی  پاسخ

شان برای حفاظت منابع آب زیرزمیني دشت پرداخت

توانند پاسخ مثبت و یا منفي دهند. قبل از الشتر مي

حفاظت از  برای WTPمطرح کردن سواالت مربوط به 

 برایمورد مطالعه،  هزیرزمیني در محدود منابع آب

 بهگو و رسیدن برانگیخته شدن حس کمک پاسخ

گو داشته پاسخ کمترین فاصله با میل دروني جوابي که

مصاحبه، تصاویری در جویي در زمان صرفهباشد و نیز 

گو قرار گرفت که سعي بر آن شد که تا اختیار پاسخ

حد امکان روند نابودی و تخریب منابع آب زیرزمیني و 

اثرات سوء ناشي از زوال آن در این تصاویر نشان داده 

با مراجعه حضوری به  2917در زمستان سال شود. 

م منطقه مورد مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو با مرد

های پژوهش تکمیل نامه بومي شهرستان الشتر، پرسش

 415از فرمول کوکران تعداد  شد. با استفاده

در منطقه مورد مطالعه  CVM بررسي براینامه  پرسش

برداری تصادفي ساده و که به روش نمونهد شتکمیل 

آوری سیستماتیک انتخاب شدند. پس از جمع

صورت  هو بنامه کدبندی شده اطالعات، سواالت پرسش

ذخیره شدند. سپس  Excelافزار  نرمبانک اطالعاتي در 

افزار نرمنامه با استفاده از  های حاصل از پرسشداده

SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش ،

ای که منظور بررسي متغیرهای زمینهبه ،آمار توصیفي

شوندگان مورد های فردی پرسشدر قالب ویژگي

بررسي قرار گرفت، از آمارهایي مانند فراواني، درصد، 

معیار استفاده شد و برای تعیین میانگین و انحراف 

افزار  نرماز مدل لوجیت در  گویان پاسخWTP میزان 

استفاده شد. در آخرین  SHAZAMاقتصادسنجي 

افراد، تعداد و بعد خانوار  WTPمرحله نیز با توجه به 

ه منطقه مورد مطالعه، ارزش حفاظتي منابع مربوط ب

 زیرزمیني دشت الشتر برآورد شد. آب

 

 بحث و جینتا

 یهايژگیو پژوهش، یهانامهپرسش لیتکم از پس

با استفاده از آمار  انیگوپاسخ ياجتماع و یاقتصاد

 نیانگینشان داد که م جیاستخراج شد. نتا يفیتوص

 نیشتریبسال است و  41 يجامعه مورد بررس يسن

 و درصد 4/45 با کشاورزان بیترت به را برداربهره جامعه

 بعد نیانگیم. دهنديم لیتشک درصد 15 با دامداران

 ساالنه درآمد نیانگیم و شد برآورد نفر 77/4 خانوار

 يدرحال نیا ،است ریال 197‚255‚555 انیگوپاسخ

 آمار يمل درگاه شرکت اعالم اساس بر که است

 رانیا در یيروستا خانوار کی ساالنه درآمد( 2917)

 که شد مشخص زین و است ریال 252‚725‚555

 يتمام ساالنه درآمد از درصد 77/42 نیانگیم صورت به

. شوديم حاصل یکشاورز تیفعال قیطر از بردارانبهره

 باغات سطح زین و برداربهره يآب یهانیزم سطح

 ،شونديم یاریآب چاه و چشمه قیطر از که برداران بهره

. باشديم هکتار 9/5 و 954/2 بیترتبه نیانگیم طوربه

 ،یاریآب از منظور مطالعه نیا در که است ذکربهالزم 

 يسطح آب به و است چاه و چشمه از يخروج آب

اساس عرف، فرهنگ  بر ،نیپرداخته نشده است. همچن

 يو رسوم موجود در منطقه مورد مطالعه، تمام

 .مردان است عهده بر یدامدار و یکشاورز یها تیفعال

مطالعه  نیمربوط به جنس افراد در ا ریمتغ ،نیبنابرا

 قرار گرفته نشده است. يمورد بررس

سناریوهای تغییر الگوی  ،نامه در بخش آخر پرسش

آبیاری  امانهکشت، تغییر الگوی معیشت و تغییر س

محلي در یک بازار فرضي تشریح شد.  برای جامعه

محلي با تغییر  درصد از جامعه 72نتایج نشان داد که 

درصد با تغییر الگوی معیشت و  22آبیاری، سامانه 

 درصد با تغییر الگوی کشت حاضر به 75تقریبا 

 منظور حفاظت از منابع آبهمکاری با دولت به

 توان از اینکه مي زیرزمیني دشت الشتر هستند
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ای عظیم در جهت عنوان سرمایههمشارکت ب

توانمندسازی جوامع محلي برای سازش در مقابله با 

و حفاظت از منابع آب زیرزمیني آبي بحران کم 

از بین افراد مخالف با سناریوی تغییر  استفاده کرد.

مسئله ارث و مشخص نبودن  درصد 25آبیاری،  امانهس

 42مالک زمین را دلیل مخالفت خود اعالم کردند. 

 22ها و زمین پراکندگي و درکنار هم نبودن درصد

درصد نداشتن زمین کافي و عدم صرفه اقتصادی را 

درصد  12 ،مخالفت خود بیان کردند. همچنیندلیل 

را بیان  های فراوانوجود آب سطحي و چشمه دیگر

بین افرادی که با سناریوی تغییر الگوی کردند. از 

الزمه درصد کشاورزی را  72معیشت مخالفت کردند، 

درصد دیگر بر این  44دانستند و مي زندگي روستایي

در هر شرایطي کشاورزی را رها باور بودند که 

کنند. در بخش تغییر الگوی کشت نیز از افراد  نمي

مین را درصد بحث اجاره دادن ز 71مخالف سوال شد، 

 17درصد عدم اعتماد به دولت و  22بیان کردند. 

کشت خود  اساس عوامل مختلف ساالنه درصد دیگر بر

کنند. در ادامه تجزیه و تحلیل را تعیین مي

درصد  72نفر، یعني  171نشان داد که ها  نامه پرسش

های برای محافظت از آب WTPجامعۀ آماری 

 41نفر، یعني  197زیرزمیني دشت الشتر دارند و 

منظور نشان پرداخت برای این درصد دیگر تمایلي به

       (. 1اند )شکل نداده
 

 انیگوپاسخ ياجتماع و یاقتصاد یهايژگیو -1 جدول

بردار متکي به سطح اراضي آبي بهره

 آب زیرزمیني )هکتار(

برداران  سطح باغات بهره

 زیرزمیني متکي به آب

تعداد افراد 

 خانواده

 درآمد ساالنه

 )ریال(

سن 

 )سال(
 شاخص آماری

 میانگین 5/42 197‚255‚555 77/4 957/5 954/2

 مد 47 155‚555‚555 7 1/5 2

 دامنه تغییرات 47 455‚555‚555 5 1/2 4/ 9

 کمترین 15 255‚555‚555 1 2/5 1/5

 بیشترین 27 755‚555‚555 1 1 7/4

 

 انیگوپاسخ شغل و تأهل تیوضع الت،یتحص زانیم -2 جدول

 شغل درصد میزان تحصیالت درصد وضعیت تأهل درصد

2/71  آزاد 9/27 سواد بي 27 متأهل 

1/25  کارگر 1/7 زیردیپلم 45 مجرد 

 دامدار 15 دیپلم فوقدیپلم و   92  

 کشاورز 4/45 لیسانس و باالتر 1  

 کارمند 1    

 

در گام بعدی پژوهش، اطالعات مربوط به آمادگي 

پرداخت افراد و متغیرهای وابسته به آن به شکل  به

کدبندی و برای  Excel افزار دوگانه دوبعدی در نرم

شد. برای  Shazam افزارانجام تجزیه و تحلیل وارد نرم

استفاده شد. نتایج برآورد  2از مدل الجیت ،منظوراین

نشان داده شده است. با  9مدل الجیت در جدول 

توان پي برد که متغیر مبلغ مي ،توجه به این جدول

 ،دار بودهدرصد معني 11پیشنهادی در سطح اعتماد 

پرداخت  نحوه تأثیر این متغیر بر احتمال آمادگي به

                                                           
1
 Logit model 

ر آن برابر با فرضیه تقاضا معکوس است. این نکته بیانگ

است که با افزایش یک درصدی در مبلغ پیشنهاد 

 71/2شده، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به اندازه 

برآورد اثر نهایي  ،درصد کاهش خواهد یافت، همچنین

ریال در  25555بیانگر آن است که با افزایش هر 

میزان مبالغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبالغ در 

واحد کاهش  5477/5گزینش دوبعدی به اندازه 

 17یافت. متغیر تحصیالت نیز در سطح اعتماد  خواهد

دار است. بر اساس آماره کشش در درصد معني

میانگین با افزایش یک درصدی سطح تحصیالت، 

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در گزینش دو بعدی، 



 27/  انییالشتر از نگاه روستا زیحوزه آبخ ينیرزمزیمنابع آب  يبرآورد ارزش حفاظت

مقدار اثر  یابد و با توجه بهدرصد افزایش مي 22/5

سطح تحصیالت به ازای هر مقطع با افزایش  ،نهایي

درصد احتمال پذیرش مبالغ بیشتر  522/5تحصیلي، 

یابد. متغیر درآمد ساالنه خانوار نیز در افزایش مي

دار است. بر اساس آماره درصد معني 11سطح اعتماد 

کشش در میانگین، با افزایش یک درصد در درآمد 

 ماهیانه خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در

یابد و در درصد افزایش مي 21/9بعدی، گزینش دو

با توجه به مقدار اثر نهایي این متغیر، با افزایش  ،ادامه

واحد پولي به درآمد خانوار )یعني با  25555555

درصد میانگین درآمد فعلي خانوار(،  چهارافزایش 

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در گزینش دوبعدی 

مطالعات انجام  بیشتردر  یابد.واحد افزایش مي 592/5

شده، سطح تحصیالت افراد و میزان درآمد خانوار با 

و  Sunمستقیم دارد ) افراد رابطه WTPمتوسط 

 ، Danh؛2117و همکاران،  Schulze ؛2111همکاران، 

 De و  Williams؛1527و همکاران،  Siew ؛1555

Silva ،1527 ؛Ghorbani ،1525 نتایج پژوهش .)

سو است. متغیر سن در با این مطالعات هم حاضر نیز

 داری در آمادگي بهتأثیر معني ،نمونه مورد بررسي

گویان نداشته است. آزمون نسبت پرداخت پاسخ

های آزمون فرض آماری نمایي یکي از روشدرست

است که بین درستي یک فرضیه و متمم آن تصمیم 

 نمایي در مطالعه حاضرگیرد. آزمون نسبت درستمي

 ،اند دهد که متغیرهای توضیحي توانستهنشان مي

. یعني فرض کنندخوبي متغیر وابسته را توصیف  هب

نظر  های متغیرهای درزمان فراسنجه صفر بودن هم

گرفته شده در الگوی الجیت، رد شده و مدل کامال 

و همکاران Eslamian  دار است که با نتایجمعني

خواني ( هم1522و همکاران ) Ardakani( و 1522)

دارد. شاخص خوبي برازش در مدل برآورد شده، میزان 

توصیف تغییرپذیری متغیر وابسته )پذیرش و یا 

نپذیرفتن مبلغ پیشنهادی( را نسبت به تغییرپذیری 

اساس نتایج  دهد، برمتغیرهای مستقل نشان مي

درصد  94اوهلر -پژوهش حاضر، ضریب تعیین گراک

بیني مقدار شاخص درصد پیش ،مچنینباشد. همي

که مشابه  استدرصد  55درست در مدل برآورد شده 

( است. یعني مدل برآورد 1551) Han و Lee نتایج

درصد باالیي از مقادیر متغیر  ،شده توانسته است

بیني وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحي پیش

درصد از  55تقریبا  ،مدل توانسته است ،در واقع .کند

ها های آنگویان را با توجه به ویژگيهای پاسخپاسخ

  Amirnejadبیني کند که با نتایج مطالعاتپیش

 (،1522)و همکاران Tonakbar  (1527،)  Eslamianو

Ghorbani  ( و1525)و همکاران Kaltenborn  و

 سو است.( هم1525)همکاران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 الشتر زیآبخ حوزه ينیرزمیز آب منابعحفاظت  یبرا انیگوپاسخ پرداخت به لیتما عیتوز -2 شکل

 ریال 275555

 نفر 97

 يبل درصد 7

 نفر 92

 ریخ درصد 5

 ریال 15555

 ریال 215555

 

WTP آب منابع از محفاظت یبرا خانوارها 

 الشتر زیآبخ حوزه ينیرزمیز

 (انیگوپاسخ کل=نفر  415)

 

 

  پرداختبه لیعدم تما لیدال 

 درصد 2/49 يمال مشکالت

 درصد 5/17 داننديم آن مسئول را دولت

 درصد 15 داننديم مسئول را بزرگ داراننیزم

 درصد 5/25 دولت به اعتماد عدم

 نفر 422

 درصد خیر 77

 نفر 197

 ریخ درصد 41

 نفر 257

 يبل درصد 92

 نفر 54

 يبلدرصد  27
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  تیالشتر با استفاده از مدل الج ينیرزمیز یهاآب حفاظتم یبرا انیگوپاسخ WTPبرآورد عوامل مؤثر بر  جینتا -3 جدول

 متغیرها

 

 

 اثر نهایي کشش در میانگین ضریب

 پیشنهاد قیمت
***4-25 × 192/5- 

(71/9-) 
7175/2- 

7-25 × 427/5- 

 سن
2-25 × 122/5 

(971/2) 
27924/5 

1-25 × 971/5 

 تحصیالت
**945/5 

(75/1) 
22721/5 

2-25 × 224/5 

 درآمد ساالنه خانوار

***5-25 × 155/5 

(725/7) 
2125/9 

7-25 × 922/5 

 ضریب ثابت
9712/7- 

(747/7-) 
- - 

 های خوبي برازششاخص

Scale Factor = 0.180 
Likelihood Ratio Test=    134.88     With   5 D.F. 

P-Value= 0.000*** 

Cragg-Uhler R-Square= 0.34219 
Percentage of Right Predictions= 0.77 

 درصد 2در سطح  یداري*** معن درصد  و 7در سطح  یداريمعن **

 

میانگین آمادگي به پرداخت در گام نهایي پژوهش، 

 گویان برای حفاظت از منابع آبانتظاری پاسخ

انتگرال از مدل  زیرزمیني دشت الشتر با محاسبه

مبالغ صفر تا باالترین پیشنهاد  دست آمده در بازه به

( مشاهده 9ریال( برآورد شد که در رابطه ) 275555)

 .شودمي
150000

0

1( ) ( ) 302221 exp{ (0.07751815

0.000023151 )}

EWTP dBid

Bid

  

 



(9)       

-پاسخ ساالنه WTP نیانگیتوجه به رابطه باال، م با

محافظت از  یاز افراد خانواده برا کیهر  یبه ازا انیگو

 دستبه الیر 95111دشت الشتر  ينیرزمیمنابع آب ز

 یراستا در که خانوار بعد گرفتن نظر در با. آمد

آمده،  دستهب نفر 77/4 خانوار هر یبرا حاضر پژوهش

 آب منابع از حفاظت یبرا خانوار هر WTPمتوسط 

. استدر ماه  الیر 242752دشت الشتر  ينیرزمیز

 و Burnett زین در کشور ژاپن حاضر، پژوهش مشابه

 از محافظت یبرا را خانوارها WTP(، 1525همکاران )

( JPY=2 5577/5)دالر  JPY 727 ،ينیرزمیز یهاآب

 که يحفاظت یهاارزش استخراج. کردند برآورد ماه در

 انجام هستند، قائل يعیطب منبع کی حفظ یبرا مردم

 عملکرد بهبود و یدارنگه و حفظ یبرا یگذارهیسرما

 ارزش برآورد منظوربه. کنديم ریپذهیوجت را هاآن

 (4) رابطه طبق ،ينیرزمیز یهاآب يحفاظت یساالنه

 .شوديمعمل 

(4)               PV Annual WTP Annu Nal h  

2 آن، در که
PV های زیرزمیني ارزش حفاظتي آب

Nh، )ساالنه(
تعداد خانوارهایي که تمایل به پرداخت  1

 تمایل به پرداخت ساالنه WTP (Annual)، دارند

 باشد. مي

WTP (Annual) = 5/242752 =21× ریال  ریال  

4/2577115                     

Nh= درصد 72 (WTP+)×1195 یيروستا خانوار = 75/7525  خانوار 

PV (Annual) = 4/2577115 ریال  × 75/7525  

  ریال 115،151،129،7=خانوار

 ارزش کل حفاظتي منابع آب ،ترتیببدین

 115،151،129،7زیرزمیني در محدوده دشت الشتر 

ارزش  همحاسببرای  ،ریال در سال برآورد شد. در ادامه

حفاظتي یک مترمکعب آب زیرزمیني برای جمعیتي 

اند، کل ارزش حفاظتي را اظهار کردهخود  WTPکه 

 وسیلهبهدر محدوده مورد مطالعه، بر حجم آب مصرفي 

صورت زیر  هبه پرداخت مثبت، بافراد دارای تمایل 

 .شودمي تقسیم

                                                           
1
 Preservation Value 

2
 Number of household 



 25/  انییالشتر از نگاه روستا زیحوزه آبخ ينیرزمزیمنابع آب  يبرآورد ارزش حفاظت

ارزش حفاظتي یک مترمکعب آب زیرزمیني  
ارزش حفاظتي کل

 حجم آب مصرفي در  بخش کشاورزی توسط افراد دارای تمایل به پرداخت مثبت
 

چاه(  ي)خروج مکعبمتر ونیلیم 15/51 =  یکشاورزدر  يآب مصرف حجم  + )  مکعبمتر ونیلیم 75/22 چشمه يخروج ) 

مکعب متر ونیلیم 79555555 =  یدر کشاورز يآب مصرف حجم  

 است:  محاسبه قابل ریز صورت هب مثبت، پرداخت به لیتما یدارا افراد لهیوسبه یدر بخش کشاورز يآب مصرف حجم

متر مکعب  ونیلیم 79555555  × مکعب متر ونیلیم  41511555 = (+ WTP) درصد  72     

ينیرزمیز کی مترمکعب آب  يحفاظت   ارزش   
ریال  747    7129151115 

ونیلیم  متر مکعب    41511555  
    245/157  

 

ارزش حفاظتي یک مترمکعب آب  ،ترتیببدین

خود را اظهار  WTPزیرزمیني برای جمعیتي که 

 ریال برآورد شد. CVM، 524/157اند، بر اساس کرده

(، 1527همکاران )و  Mortazavi ،در پژوهش دیگری

در استان قزوین ارزش حفاظتي منابع آب زیرزمیني را 

این در  ریال برآورد کردند. 751برای هر مترمکعب، 

وزارت نیروی کشور  حالي است که قیمت اعالم شده

ریال در  2555برای یک متر مکعب آب زیرزمیني 

همکاران  و Wei در کشور چین نیز است. 2917سال 

برای  را هر خانوارساالنه  WTPمقدار (، 1555)

 Yuan 12/2 ، زیرزمیني آبمکعب هر مترمحافظت از 

-الزم به .( =Yuan 27/51ا برآورد کردند. )دالر آمریک

ذکر است که ارزش حفاظتي که در این پژوهش برای 

های  آب زیرزمیني برآورد شده، تنها یکي از مؤلفه

هیچ های زیرزمیني است که ارزش اقتصادی کل آب

سودآوری مستقیم اقتصادی را برای افراد تأمین 

در  ،(. بنابراینMardle ،1557و  Wattageکند ) نمي

زیرزمیني  تعیین ارزش اقتصادی کل منابع آب

 ایهای ارزشي و غیراستفادهتمامي جنبه ،بایست مي

این منابع را اعم از کارکردهای تفریحي، تنوع زیستي، 

. از تقسیم حجم آب کردرا لحاظ  غیرههزینه فرصت و 

میلیون  79555555مصرفي در بخش کشاورزی )

 1195بردار )مترمکعب( بر تعداد خانوارهای بهره

خانوار(، سهم هر خانوار از مصرف آب زیرزمیني تقریبا 

 اظهاراتاساس  مترمکعب است که بر 7495ساالنه 

، ارزش حفاظتي ساالنه این CVگویان در روش پاسخ

 ریال است و با توجه به  2577714حجم آب فقط 

درصد  77/42میانگین درآمد ساالنه خانوارها که 

بریم که آید، پي ميدست ميهآن از فعالیت کشاورزی ب

کشاورزی دارای بیشترین ناکارآمدی از نظر مصرف آب 

های زیرزمیني شده باعث تهي شدن سریع آب ،بوده

های زیرزمیني در این برای مدیریت آب ،رواین از است.

منطقه باید اولویت مدیریت منابع آب، با اصالح نظام 

سازی در مورد اصالح الگوی  فرهنگگذاری و قیمت

 کشاورزی باشد.

 که جامعه شودمشخص مي WTPمقدار  بهبا توجه 

بردار ارزش حفاظتي بسیار پاییني برای منابع آب بهره

زیرزمیني قائلند. یکي از دالیل آن رایگان تلقي شدن 

ویژه از های اخیر و بهتولیدی در دهه هنهادعنوان آب به

(. دلیل Velayati ،1557به بعد بوده است ) 45 هده

داشتن اختیار تام صاحبان چاه در استخراج  ،دیگر

مقدار دلخواه و عدم عامل  بهمنابع آب زیرزمیني 

 کننده برای استخراج منابع آببازدارنده و کنترل

تر شاید بتوان گفت که زیرزمیني است. با نگاهي عمیق

های تعمیر و جز هزینه هبرداران باز آنجایي که بهره

نگهداری وسایل چاه و نیز هزینه پمپاژ آب که در قالب 

گونه هزینه دیگری پردازند، هیچمي هزینه برق ماهانه

این  ،کنند پرداخت نميبابت استفاده از این منابع 

کنند و ضعف مدیریتي منابع را تقریبا رایگان تلقي مي

از جانب دولت در درازمدت تفکر رایگان بودن این 

همین باعث شده است که هر  ،منابع را تقویت کرده

کشاورز بدون آگاهي از وضعیت موجود منابع آب 

های زیرزمیني، برداشت را تا جایي که تمامي هزینه

اعم از خرید کود، کارگر، تراکتور و غیره را تولید 

دهد که دهد. این موضوع نشان ميادامه  ،جبران کند

نگاه سنتي جوامع محلي به استفاده از این منابع هنوز 

پابرجاست. برای مقابله با ادامه چنین حالتي باید 

دولت  وسیلهبهزیرزمیني  ارزش اقتصادی کل منابع آب

خوبي تشریح شود و قیمت هبردار ببهره برای جامعه

ردار اخذ شود. اگر همراه با بواقعي آب از بهره

گذاری آب زیرزمیني در جهت کاهش اتکا به  قیمت

منابع آب زیرزمیني، الگوی کشت مناسب و نیاز آبي 
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محصوالت مختلف در مناطق مختلف برای کشاورزان 

خوبي تعریف و میزان مصرف آب زیرزمیني برای هب

توان ، ميدشوبندی محصوالت مختلف سهمیهکشت 

حجم بسیار زیادی از این منابع را ذخیره کرد. ایجاد 

تصویب قوانین مورد نیاز در  یچنین شرایطي در گرو

  مجلس شورای اسالمي است.    

WTP  هر خانوار ساکن در دلتایMekong  برای

محافظت از منابع آب زیرزمیني ویتنام که میانگین 

( بیش از پنج متر در سال میلي 2959بارندگي آن )

دالر در سال برآورد شده  54/2برابر ایران است، 

و  Harun ه(. در مطالعHuynh  ،1525و  (Voاست

کشاورزان کشور عراق برای  WTP(، 1527) همکاران

استفاده از هر مترمکعب آب زیرزمیني دو دالر و در 

 Al-Karablieh (1554 ،)WTPو  Salmanمطالعه 

کشاورزان کشور اردن برای استفاده از هر مترمکعب 

 ،دالر برآورد شده است. همچنین 97/5آب زیرزمیني 

االنه آن در کشور بنگالدش که میانگین بارندگي س

شش برابر ایران بیش از  متر در سال( میلي 2255)

با در نظر  ،است و یک کشور کامال مرطوب است

های حفاری و پمپاژ در گرفتن عدم پرداخت هزینه

استفاده از آب سطحي نسبت به آب زیرزمیني، ارزش 

تومان برای  92اقتصادی در این کشور برای آب حدود 

هر مترمکعب آب سطحي برآورد شده است 

(Chowdhury ،1557و از این )توان گفت که  رو، مي

چنین رقمي بسیار باالتر از ارزشي است که در ایران 

برای منابع آب قائل هستند. با نگاهي به ارزش 

اقتصادی آب در سایر نقاط جهان و مقایسه آن با 

ارزش آب در ایران که دارای محدودیت ذاتي آب 

اندازه  که هر شودنتیجه گرفته ميوضوح به ،است

ي که در اختیار کشاورزان قرار قیمت آب زیرزمین

جویي هساز صرفتر باشد، زمینهواقعي ،گیرد مي

برداری بهرهای در مصرف آبي واحدهای گسترده

کشاورزی خواهد بود. با توجه به وضعیت منابع آب 

رو، مشارکت دولت و جوامع  پیشکشور و مشکالت 

در کنار  ،ناپذیر است. لذا اجتنابمحلي امری 

توان زیرزمیني مي گذاری اقتصادی منابع آب ارزش

بردار را از طریق بهره های واقعي جامعهپتانسیل

مطالعات اجتماعي شناسایي کرد و در مناطقي که 

اقتصادی ندارد، اقتصاد مردم را متکي  کشاورزی صرفه

های غیرکشاورزی از قبیل صنایع دستي، به فعالیت

رساني  اطالعهای  توریسم و غیره ساخت. افزایش برنامه

و تنویر افکار عمومي از سوی رسانه ملي، برگزاری 

های آموزشي با هدف معرفي اهمیت فراوان کالس

های صحیح مصرف این منابع آب زیرزمیني و شیوه

کان خصوص کود هبردار ببهره منابع برای جامعه

تواند تاثیر بسیار زیادی روی الگوی مصرف داشته  مي

سازی باید  فرهنگذکر است که آموزش و بهباشد. الزم 

ای که در باور مردم  گونههب ،مستمر و همیشگي باشد

های منابع در اجرای طرح ،عنوان مثالهنهادینه شود. ب

بخشي از بودجه کل طرح را  ،طبیعي و محیط زیست

 سازی و آموزش اختصاص دهند. به فرهنگ

کارهای مدیریتي در راستای حفظ یکي دیگر از راه

زیرزمیني ایجاد بازار رقابتي توسط دولت  منابع آب

از تمام عوامل تولید در بخش  ،شوداست که باعث مي

کشاورزی، مخصوصا آب زیرزمیني بهترین شکل 

این سو با توسعه پایدار انجام پذیرد. به برداری هم بهره

بردار مفهوم که وقتي دولت قیمت واقعي آب را از بهره

دریافت کند و از ابزاری کنترلي مثل مالیات و 

بندی آب نیز استفاده کند، کشاورز عمال پي  سهمیه

شیوه صحیحي که کمترین میزان  بهبرد که اگر مي

فعالیت  ،هدر رفت منابع آبي را در پي داشته باشد

سود مورد  بهتواند دهد، نميکشاورزی خود را انجام ن

گونه در واقع دولت به او این اجازه را نظر برسد. این

یند افرهای صورت گرفته در دهد که تمام هزینهنمي

تولید را با برداشت بیش از حد مجاز آب زیرزمیني 

جبران کند و همین امر باعث جلوگیری از فعالیت 

ی شود که بدون توجه به پیامدهاکشاورزاني مي

خطرناک اضافه برداشت از منابع آب زیرزمیني، 

 ،دنبال سود شخصي خود هستند. در چنین شرایطي هب

ای و ماهر فراهم زمینه برای شکوفایي کشاورزان حرفه

شود و فرصتي برای نوآوری و استفاده از نیروی مي

شود. آن انساني متخصص در بخش کشاورزی ایجاد مي

توجه به هزینه فرصت دسته از افرادی هم که بدون 

های زیرزمیني و استفاده از عوامل تولید مخصوصا آب

خاطر مالکیت بخشي از عوامل تولید، مشغول هصرفا ب

به فعالیت کشاورزی با بازدهي پایین هستند به ناچار 

در جهت کشاورزی هدفمند با بازدهي باال قرار خواهند 

ار توان از هدر رفت حجم بسیوسیله ميگرفت و بدین
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زیادی از منابع آب زیرزمیني که در بخش کشاورزی 

عمل آورد و در صورت بهجلوگیری  ،شوداستفاده مي

توان اقتصاد این عوامل حتي مي ،مدیریت مناسب

 کشور را متکي به فعالیت کشاورزی تبدیل کرد. 

      

 یریگجهینت

عنوان هزیرزمیني ب تعیین ارزش واقعي منابع آب

ها طبیعي جهان و تشریح این ارزشمهمترین منبع 

کارهای حفظ و جلوگیری  برداران یکي از راه بهره برای

استخراج  ،باشد. در این میاناز تخریب این منابع مي

ارزش حفاظتي که مردم برای حفاظت این منابع 

 ،عنوان یکي از ارکان ارزش اقتصادی کلهقائلند، ب

در این گذاری برای حفظ و نگهداری انجام سرمایه

در این  ،همین خاطربه .کندپذیر ميراستا را توجیه

د ارزش اقتصادی به برآور CVMاز طریق  ،مطالعه

شد  زیرزمیني دشت الشتر پرداخته حفاظتي منابع آب

مردم برای محافظت از این منابع برآورد شود.  WTP تا

مثبت   WTPانیپاسخگودرصد  72نتایج نشان داد که 

های  برای حفاظت از منابع آبو حاضرند  دارند

زیرزمیني دشت الشتر به ازای هر یک از افراد خانواده 

ریال در ماه پرداخت  95111طور میانگین هخود ب

میانگین بعد  ،در پژوهش حاضر ،کنند. از طرف دیگر

نفر برآورد شد. با تکیه بر این اطالعات و  77/4خانوار 

رد نظر، در نظر گرفتن تعداد خانوارهای جامعه مو

های زیرزمیني در ارزش کل حفاظتي منابع آب

ریال در سال  115،151،129،7محدوده دشت الشتر 

ارزش حفاظتي یک مترمکعب  ،برآورد شد. همچنین

خود را اظهار  WTPآب زیرزمیني برای جمعیتي که 

ریال برآورد شد. این در حالي  524/157اند، کرده

پژوهش برای آب است که ارزش حفاظتي که در این 

زیرزمیني برآورد شده، تنها یکي از ارکان ارزش 

برآورد  برایهای زیرزمیني است و اقتصادی کل آب

 های زیرزمیني بایستي سایرارزش اقتصادی کل آب

های این منابع را نیز در نظر گرفت. با نگاهي به ارزش

که  شودمشخص ميقیمت آب در سایر نقاط جهان 

زیرزمیني در ایران هنوز  ع آبنگاه سنتي به مناب

عنوان یک کاالی کامال اقتصادی  هپابرجاست و هنوز ب

با توجه  ،. بنابرایننیستدر ذهن مردم شناخته شده 

منظور هبه محدودیت ذاتي منابع آب در ایران، ب

مدیریت بهینه این منابع باید ابتدا تالش شود که 

فرصت  های ارزشي این منابع و نیز هزینهتمامي جنبه

ها در نظر گذاری آناستفاده از این منابع را در ارزش

با  ،. سپسدکرگرفت و ارزش اقتصادی کل را محاسبه 

 بردار با زوال منابع آب بهرهاخذ قیمت واقعي آن از 

افزار  نرمهای خروجيزیرزمیني مقابله کرد. 

نشان داد که متغیرهای مبلغ  Shazam اقتصادسنجي

پیشنهادی، درآمد ساالنه خانوار و سطح تحصیالت 

 WTP روی بهبود میزانداری  يمعنصورت  به

با پیشرفت میزان  ،بنابراین .ارندذتاثیرگگویان  پاسخ

تحصیالت افراد و تالش برای افزایش درآمد خانوار 

توان روحیه مردم را در جهت صیانت از این منابع مي

های شود که سایر ارزشمي تقویت کرد. پیشنهاد 

ای این منابع نیز برآورد شود تا در نهایت غیراستفاده

 توان ارزش اقتصادی کل این منابع را برآورد کرد.هب

بیشترین مصرف آب در کشور مربوط به بخش 

عب آب کشاورزی است. اگر قیمت یک مترمک

برداشت یک  های آبیاری با هزینهکشاورزی در شبکه

های زیرزمیني برابر شود )با در نظر مترمکعب از آب

گرفتن سرمایه اولیه کشاورز( آنگاه اولین گام در جهت 

برقراری عدالت و بهبود وضعیت آب کشور برداشته 

کارگیری ابزارهای هخواهد شد. در این زمینه ب

کارهای ضروری برای  ي از راهاقتصادی بدون شک یک

 مقابله با کم آبي کشور است. 
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