فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال پنجم ،شمارهي  ،18تابستان 1315

صفحات396-342 :

ارزشگذاري اقتصادي منافع محیطزیستی
(مطالعه موردي تاالب بامدژ)
امیرحسین
بهزاد

منتظرحجت*1

منصوري3

تاریخ دریافت0014/03/03 :

تاریخ پذیرش0015/39/91 :

چکیده
جوامع پیرامون تاالبها منافع بیشماری از این سرمایههای طبیعی کسب میکنند .ارزشگذاری اقتصادی با
ارزیابی ترجیحات جامعه برای تغییر در وضعیت تاالبها ،میتواند منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها را پولی کند
و اطالعات مفیدی در اختیار برنامهریزان قرار دهد .تاالب بامدژ یکی از چهار تاالب بزرگ استان خوزستان با
وسعت  0444هکتار است که در جنوب غربی ایران واقع شده است .در این مطالعه با استفاده از روش قیمتهای
بازاری ،ارزش منافع استفادهای مستقیم این تاالب برای سال  4930محاسبهشده است .این منافع شامل
کشاورزی ،باغداری ،دامداری و صیادی میباشد .همچنین ،با بهرهگیری از تحلیل مدلسازی انتخاب تمایل به
پرداخت نهایی ،برای ویژگیهای غیربازاری تاالب شامل چشمانداز طبیعی ،عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی
برآورد شده است .سپس ،اعداد بهدستآمده برای تمایل به پرداخت به کل جامعه تعمیم داده شد و در نتیجه
ارزش ساالنه منافع استفادهای غیرمستقیم ،ارزش بالقوه و غیراستفادهای تاالب بهدست آمد .در نهایت ،در نبود
نرخ بهره اجتماعی و با بهرهگیری از نرخ بهره واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،کلیه ارزشهای ساالنهی
بهدستآمده به ارزش کل تبدیل گردید .این عدد  08273میلیارد ریال بهدست آمد که نشاندهنده ارزش باالی
تاالب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است .بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاستگذاران
و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژهها :تمایل به پرداخت نهایی ،مدل الجیت با پارامترهای تصادفی ،ارزش استفادهای و غیراستفادهای،
مدلسازی انتخاب
طبقهبندی Q50 ,Q51 :JEL
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 .1مقدمه
به دلیل متنوع بودن تاالبها 1ارائه تعریفي دقیق از آنها مشکل است .به بیاني دیگر ،براي ارائه تعریفي
تجربي از تاالبها ميبایست نکات متعددي در نظر گرفته شود .اما شاید بتوان تعریفي که در کنوانسیون
رامسر ارائهشده است را بهعنوان تعریفي کامل پذیرفت (باربیر و دیگران .)1661 ،3در ماده  1-1و 1-3
این کنوانسیون تاالب به ترتیب بهصورت« :به مناطق مرداب یا مانداب اعم از طبیعي یا مصنوعي اطالق
ميشود که داراي آب دائمي یا موقت ،داراي جریان یا ساکن هستند و ميتوانند شور ،لبشور یا شیرین
باشند .معموالً در مجاورت دریا هستند و عمق آنها در وضعیت جزر و مد از شش متر تجاوز نميکند» و
«مناطقي محصور بین دریا و خشکي ،پوشیده از آب که عمق آن به بیش از شش متر ميرسد»
(کنوانسیون رامسر .)1611 ،اکوسیستم یک تاالب داراي اجزا ،کارکردها و ویژگيهایي است و محققان،
یک تاالب را بر اساس آنها شناسایي ميکنند (باربیر و دیگران .)1661 ،به بیاني دیگر ،تاالبها پناهگاهي
امن براي موجودات زنده و بستري مناسب براي رشد گیاهان هستند و خدمات متنوعي به جامعه انساني
پیرامون خود ارائه ميکنند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه آنها اثرگذار است .در بین خدماتي
که تاالبها ارائه ميکنند برخي به بازار عرضه ميشوند و ارزشگذاري ميگردند و برخي دیگر به دلیل
عدم وجود بازار براي آنها ارزش بازاري نميیابند .غیربازاري بودن برخي از خدمات باعث ميشود که
ارزش تاالبها بهخوبي درک نشود و در فرآیند رشد اقتصادي صدمات قابلتوجهي بر پیکر آنها وارد
گردد (کفاشي و دیگران.)3013 ،2
براي درک اهمیت ارزشگذاري تاالبها ،ميبایست برنقش ارزشگذاري آنها در تصمیمگیريهاي
مرتبط با استفاده از منابع آنها تأکید شود .ارزشگذاري تاالبها امکان اندازهگیري و مقایسه منافع متنوع
تاالبها را فراهم ميسازد و ابزاري قدرتمند در مدیریت بهینه منابع آنها بر اساس تحلیل هزینه-فایده
است .سیاستگذاران با استفاده از ارزش تاالبها ميتوانند بین گزینه استفاده از یک تاالب یا محافظت
از آن بر اساس معیار کارایي اقتصادي تصمیمگیري کنند و تاالبها را در راستاي تحقق هدف توسعه
پایدار مدیریت نمایند .مطالعات محدودي در زمینههاي دیگري انجامشده است (عیسيزاده و دیگران،
1261؛ شرزهاي و جلیليکامجو1263 ،؛ جلیلي و دیگران )1262 ،اما فقدان چنین مطالعات مفیدي براي
تاالب بامدژ همچنان وجود دارد .مطالعه حاضر ميکوشد این اطالعات را در اختیار تصمیمگیران قرار
دهد .به بیاني دیگر ،مطالعه حاضر تالش ميکند کاالها و خدمات بازاري و غیر بازاري تاالب بامدژ را
ارزشگذاري نماید.

1. Wetlands
2. Barbier and et al.
3. Kaffashi and et al.
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تاالب بامدژ در منطقه جنوب غربي ایران (استان خوزستان) و شمال غربي اهواز واقع شده است.
عليرغم اینکه این تاالب نقش ممتازي در رونق اقتصادي منطقه دارد ،طي دهههاي گذشته از منابع
آن استفادههاي بيرویهاي شده است و محافظت الزم از آن صورت نگرفته است .فعالیتهاي اقتصادي
مانند استفاده از زمینهاي بستر تاالب براي کشاورزي یا استفاده از آب آن در دامداري ،مصرف شهري
و روستایي و حتي تخلیه زباله و پسابهاي شهري و کشاورزي در بستر آن ،این تاالب را با تهدید جدي
روبهرو کرده است .تمامي این موارد بدون برنامه و بعضاً مبتني بر استفاده بيرویه و ارزشگذاري پایین
منابع این تاالب صورت گرفته و آن را در معرض خطر نابودي قرار داده است .بنابراین ،براي مدیریت
کاراي این تاالب به مطالعهاي که ارزش اقتصادي خدمات سودمند آن را استخراج نماید ،نیاز است.
براي ارزشگذاري یک تاالب الزم است منافع غیربازاري آن ارزشگذاري و به ارزش منافع بازاري
آن افزوده شود .در مسیر ارزشگذاري منافع بازاري برخي محدودیتها وجود دارد که از آن جمله ميتوان
به دخالت دولت در بازار (مانند تعیین قیمت سقف و کف ،کنترل نرخ ارز ،مالیاتها ،سوبسیدها و
انحصارات) و در نتیجه غیررقابتي بودن آنها اشاره نمود .در مورد منافع غیربازاري نیز مشکالتي همچون
عدم اشراف دانش ما بر شناخت تمامي خدمات و منافع یک تاالب و خطاي روشهاي موجود از جمله
محدودیتهاي مهم مطالعات ارزشگذاري است .اما بهرغم تمامي این نقصانها ،وظیفه یک محقق
کاربرد روشهاي موجود بهگونهاي دقیق و کامل است تا بتوان خأل اطالعاتي موجود در مورد ارزش
تاالبها را پر نمود .در این مطالعه ،از قیمتهاي بازاري 1و تحلیل مدلسازي انتخاب 3به ترتیب براي
استخراج ارزش ساالنه منافع بازاري و غیربازاري تاالب بامدژ در نمونه گردآوريشده استفاده شد .سپس،
اعداد بهدستآمده براي ارزش ساالنه در نمونه ،به کل جامعهي منتفع از این منافع تعمیم داده شد و با
استفاده از نرخ بهره واقعي بخش کشاورزي و منابع طبیعي ،ارزش سرمایهاي تاالب محاسبه گردید .در
نهایت ،براي نشان دادن نقش تاالب در اقتصاد محلي و تحقق حسابداري سبز ،2ارزش آن بخش از
خدمات تاالب که در تولید ناخالص استان وارد نميشوند به عدد تولید ناخالص استان اضافه شد و سپس
سهم تاالب در تولید ناخالص استان محاسبه شد.
سازماندهي این مقاله به این صورت است که در بخش بعدي ،تاالب بامدژ بهطور مختصر معرفي
ميشود .سپس مباني نظري ارزشگذاري اقتصادي ارائه و روشهاي برآورد آن معرفي ميشوند .در
بخش چهار منافع متنوع تاالب ارزشگذاري ميشود .در بخش پنجم ،سهم تاالب در تولید ناخالص
استان خوزستان محاسبه ميشود و در بخش ششم نتیجهگیري و پیشنهادات ارائه ميگردند.

1. Market prices
2. Choice modeling analysis
3. Green accounting

246

ارزشگذاری اقتصادی منافع محیطزیستی...

246

 .2تاالب بامدژ در یک نگاه
بامدژ یکي تاالبهاي دائمي استان خوزستان است (شکل  .)1این تاالب به لحاظ منابع جانوري و گیاهي
بسیار غني است .وسعت این تاالب  4000هکتار برآورد ميشود که به دلیل کم بارانيهاي اخیر بخشي
از آن خشکشده است .آب این تاالب شیرین است و پیرامون آن را روستاهاي مزرعه ،بامدژ ،سادات
طواهر ،سید جاسم و همچنین سد شاوور ،کانال توانا و خط راهآهن اهواز – اندیمشک احاطه کرده است.
منبع تغذیه تاالب بامدژ رودخانه شاوور است .این تاالب از اوایل فروردین تا نیمه آبانماه دوره کمآبي
خود را پشت سر ميگذراند چرا که به دلیل بستن دریچهها و آبگیري سد شاوور ،آب ورودي به تاالب
کاهش پیدا ميکند .بنابراین بخشهاي حاشیه تاالب در این دوره از سال خشک ميشود (اداره کل
حفاظت محیطزیست استان.)1262 ،

شکل  :1موقعیت مکانی تاالب و محدوده تحقیق

ساکنان محلي پیرامون تاالب عمدتاً از آب تاالب براي کشاورزي ،باغداري و دامداري استفاده
ميکنند و بخشي از زمینهاي تاالب را بدین منظور تحت اشغال دارند .همچنین ،بخشي از این افراد به
شغل صیادي در تاالب مشغول هستند .اما به دلیل شرایط اقامتي و تفریحي نامطلوب ،این تاالب در
حال حاضر پذیراي گردشگر نیست و چشماندازهاي بکر و طبیعي آن بالاستفاده باقيمانده است.
اما ،این تاالب بهعنوان یک اکوسیستم طبیعي ميبایست براي نسلهاي آینده حفظ شود .همچنین،
بهمنظور پایدار شدن توسعهي منطقه ميبایست از این منبع طبیعي حفاظت جدي به عمل آید .عدم
توجه به حفاظت این تاالب پس از چندي موجب نابودي آن شده و پدیدههاي نامطلوبي مانند طوفانهاي
گردوغبار را به دنبال خواهد داشت که هزینههاي هنگفتي به اقتصاد و سالمت ساکنان استان و منطقه
تحمیل خواهد کرد.
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 .3ارزشگذاري اقتصادي منابع طبیعی
آن محاسبه
و غی ر
ارزش اقتصادي کل یک
ميشود .ارزش استفادهاي در اصل منافعي است که از استفادهي واقعي یا دسترسي افراد به کاالها و
خدمات زیستمحیطي حاصل ميشود که ميتواند مستقیم یا غیرمستقی م 2باشد .ارزش استفادهاي
مستقیم و غیرمستقیم مربوط به استفاده فرد در دورهي جاري 4است ،اما اقتصاددانان انتظارات جامعه5
از منافع حاصل از مصارف آتي 9را نیز جزء ارزش استفادهاي اندازهگیري ميکنند .این مفهوم که عدم
قطعیت را به بحث ارزشگذاري منفعت اضافه ميکند ،ارزش انتخاب 1نامیده ميشود (میشل و
کارسون.)1686 ،8
ارزش غیر استفادهاي منافعي است که از استفادهي واقعي افراد از آن منبع زیستمحیطي حاصل
نميشود بلکه منفعتي است که از بقاء یا استمرار خدمات آن حاصل ميشود .میشل و کارسون ()1686
علل ایجادکننده این ارزش را مصرف نوعدوستانه 6و میراثي 10ميدانند .مصرف نوعدوستانه به ارزشمند
بودن یک کاال یا خدمت عمومي اطالق ميشود که براي افراد به خاطر منفعتي که به دیگران ميرسد،
ارزشمند است .این امر بیان ميکند که مطلوبیت 11ایجادشده براي فرد به مطلوبیت دیگران وابسته
است ،بدین معني که فرد با آگاهي از بهرهمندي دیگران از یک کاالي عمومي ،مطلوبیت کسب
ميکند .مصرف بین نسلي نیز از حس تعهد نسبت به حفاظت از محیطزیست براي نسل آینده ناشي
ميشود.
13
ترنر و همکاران ( )1662دو رهیافت را براي ارزیابي تمایل به پرداخت نهایي مصرفکنندگان
کاالها و خدمات غیربازاري مطرح ميکنند :روشهاي غیرمتکي به منحني تقاضا و روشهاي متکي بر
منحني تقاضا .روشهاي غیرمتکي بر منحني تقاضا معیارهاي مناسبي براي اندازهگیري تغییرات رفاه
ارائه نميدهند .اما در روشهاي متکي بر منحني تقاضا قیمت کاالها به کمک منحني تقاضا تعیین
ميشود و به دو دسته رجحانهاي آشکار شده و رحجانهاي بیان شده تقسیم ميشوند.
منبع زیستمحیطي از مجموع ارزش استفادهاي1

استفادهاي3

1. Use Value
2. Non use value
3. Direct or Indirect use values
4. Present period consumption
5. Society expects
6. Consumption in future
7. Option value
8. Mitchell and Carson
9. Vicarious consumption
10. Stewardship
11. Utility
12. Turner and et al.
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248روش رجحانهاي آشکارشده با منحني تقاضاي عادي (مارشالي) ارتباط دارند (موسوي و رجبي،
 .)1263در این روش ،تالش ميشود انتخابهاي افراد در دنیاي واقعي و هنگاميکه افراد به مبادله پول
و کاال ميپردازند ،شناسایي و اندازهگیري شوند .به بیاني دیگر ،رجحانهاي آشکارشده ارزش و منافع
کاال و خدمت موردنظر را از طریق بررسي خریدهاي انجامشده توسط افراد در قیمتهاي بازار اندازهگیري
ميکند.
از آنجایي که در روش ترجیحات اظهارشده ،ترجیحات کاالهاي غیر بازاري توسط مصرفکننده
ارزیابي ميگردد ،تابع رفاه و مازاد مصرفکننده زیر بناي اصلي اینگونه مطالعات است .در واقع در این
روش با طراحي یک بازار فرضي 1براي محصول فاقد قیمت ،از افراد در مورد تمایل به پرداخت یا تمایل
به پذیرش 3آنها براي بهبود یا عدم بهبود کیفي محصول یا خدمت مورد نظر سؤال ميشود .این روش
با تابع تقاضاي جبراني (هیکسي) مرتبط ميباشد.
براي ترجیحات آشکارشده روشهاي متنوعي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به قیمتهاي
بازاري 2و قیمت جایگزینها 4اشاره نمود؛ حال آنکه روش ترجیحات اظهارشده شامل دو روش عمده
ارزشگذاري مشروط 5و تحلیل مدلسازي انتخاب 9است.
 .4ارزش خدمات تاالب بامدژ
 .4-1ارزش استفادهاي مستقیم
در این مطالعه ،براي ارزشگذاري منافع استفادهاي مستقیم از روش قیمتهاي بازاري استفادهشده است.
در این روش ،که در ادبیات ارزشگذاري بهطور گستردهاي استفاده ميشود ،ابتدا قیمتهاي بازاري
کاالها و خدمات ارائهشده توسط تاالب استخراج ميگردد .سپس تعدیالتي در رابطه با عدم رقابتي بودن
بازار و دخالتهاي دولت مانند مالیاتها در آن صورت ميگیرد .در نهایت ،درآمد حاصل از فروش این
کاالها و خدمات محاسبه ميشود که پس از کسر هزینههاي صرف شده توسط فرد ،بهعنوان ارزش
منافع تاالب منظور ميگردد (فیشر و دیگران .)3011 ،1بنابراین با مشاهدات میداني ،مشورت با اعضاي
هیات علمي دانشگاه ،کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست و استفاده از تحقیقات قبلي ،منافع
استفادهاي مستقیم تاالب بامدژ شناسایي شد که عبارت بودند از صیادي ،کشاورزي ،باغداري و دامداري.
بخش عمدهاي از ساکنان پیرامون تاالب به این فعالیتها مشغولند و محصوالت حاصل از این فعالیتها
1. Hypothetical Market
)2. Willingness to accept (WTA
3. Market prices
4. Substitute prices
5. Contingent valuation
6. Choice modeling analysis
7. Fisher and et al.
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را براي مصرف شخصي و نیز فروش در بازار استفاده ميکنند .همچنین ،بخشي از زمینهاي بستر تاالب
توسط ساکنان پیراموني براي کشاورزي استفاده ميشوند که جزء خدمات مستقیم تاالب در نظر گرفته
شدند .افزون بر این ،ایجاد اشتغال بهعنوان یک منفعت ویژهي تاالب در نظر گرفته شد به این معني
که اشتغال ایجادشده توسط تاالب نسبت به سایر بخشها با هزینهي بسیار کمتري ایجاد ميشود.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،در حال حاضر تاالب بامدژ پذیراي گردشگر نیست .بنابراین این خدمت
تاالب از تحقیق حذف شده است.
بهمنظور گردآوري دادههاي موردنیاز ،پرسشنامههاي جداگانهاي براي هر یک از منافع استفادهاي
مستقیم تاالب بامدژ طراحي شد .این پرسشنامهها داراي دو بخش بودند .در بخش اول پرسشهایي در
مورد ویژگيهاي اقتصادي-اجتماعي پاسخدهندگان و نیز فاصله محل زندگي آنها تا تاالب پرسیده شد.
سپس در بخش دوم ،پرسشهاي مربوط به روش قیمتهاي بازاري پرسیده شد.
عملیات گردآوري دادهها در سال  1264انجام شد .بدین منظور ،با طراحي عملیات نمونهگیري
طبقهاي در هر یک از بخشها و دهستانهاي حاشیه تاالب ،حجم نمونه مشخص گردید .از دهستانهاي
اطراف تاالب تنها دهستانهایي مورد مطالعه قرار گرفتند که تأمین آب آنها از تاالب است .شایان ذکر
است که طي سالهاي اخیر ،به دلیل خشکسالي و عقب رفت آب ،برخي از دهستانها از تاالب فاصله
گرفتهاند و آب مورد نیاز خود را از تاالب تأمین نميکنند .بنابراین ،از جامعه آماري این مطالعه حذف
شدهاند .از تمام دهستانهاي حاشیه تاالب به تناسب بزرگي آنها چند روستا با روش نمونهگیري تصادفي
ساده انتخاب گردید .با انجام نمونهگیري مقدماتي ،اطالعات الزم جهت محاسبه حجم نمونه نهایي
تعیین و نمونهگیري تکمیلي انجام شد .نمونهگیري مقدماتي و پرسشنامهها در شهرستان شوش و
دهستانهاي الهایي ،آهودشت و سید عباس تکمیل گردید .همچنین ،در هر دهستان شناسنامه آبادي
تکمیل و اطالعات مربوط به تعداد شاغالن هر فعالیت گردآوري شد .در جدول ( )1دهستانها ،روستاهاي
انتخاب شده در هر دهستان و تعداد نمونههاي اخذ شده به تفکیک هر فعالیت در سال  1264ارائه شده
است.
الزم به ذکر است که تعداد باغداران در حاشیه تاالب که از آب تاالب استفاده ميکنند محدود به
سه باغدار در دهستان الهایي بود که اطالعات آنها جمعآوري گردید.
با استفاده از اطالعات گردآوري شده از نمونه ،قیمت بازاري انواع ماهيهاي صید شده از تاالب و
نیز قیمت انواع محصوالت زراعي و باغي برداشت شده از زمینهاي پیرامون تاالب استخراج گردید که
شامل بخش خود مصرفي آن نیز ميشود .سپس ارزش بازاري آنها از حاصلضرب قیمت در مقدار
استحصال شده ،بهدست آمد .در نهایت ،از عدد بهدستآمده هزینههاي صرف شده توسط فرد (اعم از
هزینه نهادهها و نیروي کار) کسر گردید و عدد بهدستآمده بهعنوان ارزش منافع تاالب منظور شد.
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جدول  :1حجم نمونه به تفکیک صیادي ،کشاورزي ،باغداري و دامداري
در شهرستان و دهستانها و روستاهاي منتخب
دهستان (روستا)

شهرستان

شوش

مجموع

حجم نمونه در هر فعالیت
صیادي

کشاورزي

باغداري

دامداري

الهایي

20

20

2

20

آهودشت

30

30

-

30

سید عباس

10

10

-

10

51

84

2

131

در مورد بخشي از زمینهاي تاالب که براي فعالیتهاي کشاورزي و باغداري در اختیار ساکنان
پیرامون تاالب ميباشد ،ابتدا مجموع وسعت این زمینها به تفکیک هر دهستان و شهرستان بهدست
آمد .سپس اعداد بهدستآمده در اجاره بهاي ساالنه زمینها ضرب شد و مجموع آنها بهدست آمد .اعداد
بهدست آمده براي ارزش صیادي ،کشاورزي ،باغداري ،دامداري و زمینها به کل جامعهي آماري (کل
دهستانهاي پیرامون تاالب) تعمیم داده شد که اعداد مربوطه در جدول ( )3ارائه شدهاند.
جدول  :2ارزش ساالنه منافع استفادهاي مستقیم تاالب بامدژ به تفکیک فعالیت
دهستان

ارزش کل خدمت (ریال)

صیادي

4143853811

دامداري

96093411338

باغداري

129439991

کشاورزي

13285544951

مجموع

4143853811

براي محاسبه ارزش اشتغالزایي تاالب ،ابتدا با استفاده از سالنامه آماري استان خوزستان نسبت
شاغالن در بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات در کل شاغالن استخراج گردید .سپس تعداد
شغلهاي ایجاد شده توسط تاالب در هر یک از این نسبتها ضرب شد .اعداد بهدست آمده نشان
ميدهند که اگر کل اشتغال ایجادشده توسط تاالب در سایر بخشها (صنعت ،کشاورزي و خدمات)
ایجاد ميشد ،بهطور متوسط تعداد شاغالن هر بخش چه تعداد بود .اکنون ،با استفاده از اطالعات مربوط
به ایجاد هر شغل در سه بخش ذکرشده در ایران که هر ساله توسط مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي محاسبه و ارائه ميگردد ،ارزش اشتغال ایجادشده توسط تاالب محاسبه گردید .نتایج در جدول
( )2ارائهشده است.
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جدول  :3تعداد اشتغال ایجادشده و ارزش آن به تفکیک بخشهاي مختلف
سهم هر بخش در

تعداد شغلهاي ایجادشده توسط

ارزش ساالنه اشتغال ایجادشده

اشتغال استان

تاالب به تفکیک هر بخش

توسط تاالب (ریال)

کشاورزي

%41

2141

1301385521600

صنعت

%1

558

566291904400

خدمات

%49

2991

1515494800000

جمع

%100

1612

2283111643200

بخش

منبع :محاسبات تحقیق

از مجموع اعداد بهدست آمده براي ارزش صیادي ،باغداري ،کشاورزي ،دامداري ،اشتغالزایي و
زمینها ارزش ساالنه منافع استفادهاي مستقیم بر حسب ریال محاسبه و نتایج در جدول ( )4ارائه شد.
جدول  :4ارزش سالیانه خدمات استفادهاي مستقیم
منافع استفادهاي مستقیم
صیادي
دامداري
باغداري
کشاورزي
ارزش اقتصادي اشتغالزایي تاالب
اجاره بهاي ساالنه زمینهاي تحت اشغال تاالب
ارزش ساالنه (ریال) خدمات تاالب

ارزش (دالر)
4143853811
96093411338
129439991
13285544951
308108500000
91512135000
259546490432

بهمنظور تبدیل ارزش ساالنه به ارزش سرمایهاي تاالب بهعنوان یک سرمایه طبیعي ،از مرابحه
مرکب براي عواید یکنواخت داراي عمر نامحدود 1استفاده شد .علت استفاده از این روش تنزیل ،ادامهدار
بودن ارائه خدمات تاالب است .با محاسبه ارزش فعلي خدمات تاالب براي یک دوره بلندمدت امکان
انجام تحلیل هزینه-فایده فراهم خواهد شد که ميتواند در ارزیابي اقتصادي طرحهاي اجرا شده در
محدوده تاالب یا پیرامون آن استفاده شود .بدین منظور یک دوره صدساله انتخاب شد .علت استفاده از
دوره صدساله این است که اگر تاالب با نرخ متوسط دو دهه گذشته کوچک شود ،پس از صدسال کامالً
نابود خواهد شد و خدمات آن تنها براي یک دوره صدساله دوام خواهد داشت .بدین منظور از فرمول
زیر استفاده شد:
i

PA

1. Uniform-series present worth factor
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که252در آن :P ،ارزش فعلي خدمات صدساله تاالب :A ،ارزش ساالنه خدمات تاالب و  :iنرخ بهره واقعي
است.
به دلیل موجود نبودن نرخ تنزیل اجتماعي از نرخ بهره واقعي بخش کشاورزي و منابع طبیعي استفاده
شد .جهت استخراج نرخ بهره واقعي این بخش ،از میانگین سود سپردهگذاري بلندمدت رسمي
گزارششده توسط بانک کشاورزي ( 30درصد) منهاي متوسط نرخ تورم بخش کشاورزي و منابع طبیعي
( 12/1درصد) استفاده شد .این نرخ براي سال  1264برابر  9/2درصد محاسبه گردید .این نرخ براي
سایر منافع تاالب نیز استفادهشده است.
پس از استفاده از رابطه فوق ارزش سرمایهاي منافع استفادهاي مستقیم تاالب بامدژ با احتساب نرخ
بهره واقعي  9/2درصد بهصورت زیر بهدست آمد:
ارزش (ریال) = 5956515344810
 .4-2ارزشگذاري سایر خدمات تاالب
همانگونه که پیشتر بیان شد ،جهت برآورد ارزش استفادهاي غیرمستقیم ،ارزش انتخاب و ارزش غیر
استفادهاي تاالب بامدژ از روش مدلسازي انتخاب استفادهشده است .بدین منظور ،در ادامه روش
مدلسازي انتخاب مختصراً تبیین ميشود و سپس ارزش خدمات اشاره شده برآورد ميگردد.
ساکنان پیرامون تاالب بهطور غیرمستقیم نیز از منافع تاالب بهره ميبرند .منافع استفادهاي
غیرمستقیم به آن دسته از منافع استفادهاي تاالب اطالق ميشود که فرد از آنها بهرهمند ميشود اما این
بهرهمندي به اندازه منافع استفادهاي ملموس نیست و بعضاً فرد از این انتفاع بياطالع است .به بیاني
دیگر ،این منافع بهطور غیرمستقیم رفاه مصرفکننده را متأثر ميکنند.
در طراحي مدلسازي انتخاب ،سه گام اساسي وجود دارد .اولین گام ،شناسایي ویژگيهاي غیربازاري
تاالب است .بدین منظور از مطالعات گذشته ،پیشنهادات اعضاي هیئتعلمي دانشگاه و کارشناسان
سازمان حفاظت محیطزیست بهره گرفته شد .ویژگيهاي انتخابشده شامل چشمانداز شاديبخش
طبیعي ،حفظ تنوع زیستي (با تأکید بر گونههاي در معرض خطر) و عملکرد اکولوژیکي است (جدول .)5
سپس براي هر یک از ویژگيها سه سطح در نظر گرفته شد که اولین سطح یا سطح مبنا ،وضعیت
کیفي موجود خدمات تاالب را نشان ميداد و دو سطح بعدي ،سطح میاني و عالي خدمات کیفي تاالب
را نسبت به وضعیت موجود ارائه ميکرد .با توجه به اینکه هدف این مطالعه محاسبه تغییرات رفاه افراد
است ،یک گزینه پولي نیز بهعنوان آخرین سؤال از افراد پرسیده شد .این ارزش پولي بر اساس هزینه
ورودي پارکهاي ملي در ایران و مشاوره با کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست ایران محاسبه
شد .قیمتهاي استفادهشده در این تحقیق به ترتیب  45000 ،0و  10000ریال تعیین گردید.
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جدول  :5ویژگیها و سطوح انتخابشدهي آنها براي تاالب بامدژ
سطح آنها

ویژگیها
چشمانداز طبیعي :آن بخش از مناظر طبیعي تاالب که همچنان بهصورت بکر باقيمانده.
عملکرد اکولوژیک :آن بخش از عملکرد تاالب که مستقل از دخالت انسان است مانند چرخه مواد غذایي،
جلوگیري از طوفان و سیل ،کنترل ریزگردها ،تنظیم رطوبت و دماي هوا ،حفظ جریان سفرههاي زیرزمیني و
تقلیل آلودگي.
حفظ تنوع زیستي :تاالب بهعنوان پناهگاهي امن براي حیات موجودات زنده اعم از گیاهان ،آبزیان و
جانوران.
ارزش

محافظت1

رضایتبخش نیست
کمتر رضایتبخش است
رضایتبخش
ضعیف
متوسط
قوي
قابلقبول نیست
تا حدودي قابلقبول
قابلقبول
ریال
0
 450000ریال
 10000ریال

 .4-2-1مدلسازي انتخاب

روش مدلسازي انتخاب مبتني بر تئوري مطلوبیت تصادفي مک فادن )1614( 3در ترکیب با تئوري
ارزش ویژگيهاي لنکست ر )1699( 2براي تبیین تابع مطلوبیت تصادفي است .در این روش،
پاسخدهندگان با مقایسه سطح مطلوب خدمات تاالب با وضعیت جاري  ،4Nتمایل به پرداخت خود را
براي تغییر از وضعیت جاري به وضعیت مطلوب اظهار و از بین گزینههاي هر کارت ( Z ،Nو ،)T
گزینهي موردنظر خود را انتخاب مينمایند .به بیاني دیگر ،چنانچه پاسخدهندگان بخواهند پول خود را
حفظ نمایند هیچیک از گزینههاي  Zو  Tرا انتخاب نميکنند؛ بنابراین گزینهي  Nرا انتخاب مينمایند.
دادههاي بهدستآمده از چنین انتخابهایي در چارچوب نظري مطلوبیت تصادفي تحلیل خواهد شد.
بنابراین فرض ميشود هر یک از پاسخدهندگان ،مطلوبیت حاصل از گزینهي  Z ،Nو  Tرا مقایسه و
گزینهاي را انتخاب مينماید که مطلوبیت را حداکثر ميکند .در مدلسازي ترجیحات افراد ،مطلوبیت
فرد  iبراي گزینهي  )Uim( mتابعي است از ویژگيهاي تاالب ( ،)Xnهزینه محافظت  Cو ویژگيهاي
اقتصادي-اجتماعي پاسخدهندگان  Sاست (نیوول و سوآلو .)3013 ،5بنابراین تابع مطلوبیت فرد بهصورت
زیر تعریف ميشود:
()1

Uim = U(Xm, Cm, Si) = V(Xm, Cm, Si) + εim
1. Conservation value
2. Mcfadden
3. Lancaster
4. Status qua
5. Newell and Swallow
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که254در آن  Xnبرداري از  nگزینه ( Z ،Nو  )Tاست؛ ) V(.جزء غیر تصادفي مطلوبیت 1و  εimجزء
تصادفي است که منعکسکننده تفاوت بین مطلوبیت تصادفي  Uimو جزء غیر تصادفي  Vimاست .هر
یک از پاسخدهندگان سه گزینهي ( Z ،Nو  )Tارائهشده را مقایسه ميکنند و گزینهاي را انتخاب ميکنند
که مطلوبیت را حداکثر ميکند ،بهصورت زیر:
Maximize Uim
بهگونهاي که

()3

}U(Xm, Cm, Si) > U(Xj, Cj, Si), m ≠ j for all j={N, Z, T

بهطور مثال ،اگر در رابطه ( m = z ،)3باشد ،فرد گزینهي  Zرا انتخاب ميکند زیرا مطلوبیت (یا
رجحان)  Zاز مطلوبیت حاصل از  Tو  Nبیشتر است .بنابراین در حالت کلي احتمال انتخاب گزینه j
توسط فرد  iبهصورت زیر است:
(Pi(j) = Pr[V(Xj, Cj, Si) + εij > V(Xm, Cm, Si) + εim for all j ≠ m, j )2
}={N, Z, T

که در آن Pr(.) ،عملگر احتمال است .فرض بر این است که جمالت اخالل  εبهصورت مستقل و
مشابه توزیع شدهاند بهگونهاي که ) Pi(jدر رابطه ( )2یک تابع لجستیک خواهد بود (کرامر.)1661 ،
مدل الجیت با پارامترهاي تصادفي ( 3)RPLکه تعمیم مدل الجیت چندجملهاي 2است در این
مطالعه استفاده ميشود .مزیت استفاده از مدل  ،RPLعدم مقید بودن این مدل به فرض استقالل
گزینههاي نامرتبط ( 4)IIAsاست (کفاشي و دیگران ،3013 ،ص  .)154این مدل قادر است ناهمگني
مشاهده نشده در ترجیحات بین افراد را برآورد نماید .بنابراین ،تابع مطلوبیت تصادفي ( )1بهصورت زیر
مدلبندي ميشود:
() 4

Uim= βXXm + βcC + βsSi

که ضرایب آن بهوسیله روش حداکثر درستنمایي برآورد ميشود و اگر ) U(.خطي باشد ضرایب βX

و  βcبه ترتیب مطلوبیت نهایي ویژگي  Xو پول را نشان خواهد داد.
 .1تابع مطلوبیت غیرمستقیم شرطي است چرا که نشاندهنده مطلوبیت کسبشده مشروط بر انتخاب گزینه توسط فرد است.
2. Random parameters logit model
3. Multinomial logit model
4. Independence of irrelevant alternatives assumption
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تمایل به پرداخت نهایي )MWTP( 1یا تغییرات جبراني از تقسیم ضریب هر یک از ویژگيها بر
ضریب قیمت 3بهصورت زیر به دست ميآید:
MWTP = βX/βc
 .4-2-2ابزار تحقیق

بهمنظور طراحي مدلسازي انتخاب پنج کارت طراحي شد .روش ایجاد کارتها به این صورت بود که
با استفاده از تکنیک طرح کسري 2و حذف حاالت غیرمحتمل در نرمافزار  ،SPLUSده حالت مختلف
بین چهار ویژگي تاالب و هزینهي محافظت از تاالب انتخاب شد .حاالت غیرمحتمل حاالتي هستند
که در آنها سطح پایین ویژگي تاالب با هزینه حفاظت بسیار باال یا سطح باالي ویژگي با هزینه حفاظت
بسیار پایین در یک گزینه قرار گرفتهاند .سپس ده حالت بهدست آمده در  5کارت داراي دو سناریوي 1
و  3و یک گزینهي پایه ( )Nتنظیم شد .بهمنظور استفاده از نظر صاحبنظران دانشگاهي و ارتقاء سطح
کیفي کارتها ،براي تعدادي از اعضاي هیأت علمي دانشگاه ارسال شدند .سپس با استفاده از نظرات
کارشناسي آنها ،کارتها اصالح و براي بررسي شفافیت و قابلفهم بودن آنها ،بین شماري از
پاسخدهندگان (که بهصورت تصادفي انتخاب شدند) توزیع شدند .از بررسي کارتهاي گردآوريشده و
اخذ نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست ،کارتها نهایي شدند .نمونهاي از کارتها در شکل
 3نشان داده شده است.
سناریو N

سناریو 1

سناریو 3

بد

خوب

خوب

ضعیف

متوسط

ضعیف

ضعیف

خوب

متوسط

 0ریال

 1000تومان

 4500تومان

شکل  :2نمونهي کارتها

پاسخدهندگان با مقایسه سطح مطلوب خدمات تاالب با وضعیت فعلي تمایل به پرداخت خود را
براي تغییر از وضعیت جاري به وضعیت مطلوب اظهار و از بین گزینههاي هر کارت ،گزینه مورد نظر
خود را انتخاب مينمایند .در طي فرآیند مصاحبه با پاسخدهندگان ابتدا اطمینان آنها در مورد اینکه این
مطالعه هیچگونه ارتباطي با دولت و اداراتي همچون اداره مالیات ندارد ،جلب گردید .سپس ،بهمنظور
1. Maarginal willingness to pay

 .3بدین منظور از ) V(.در رابطه ( )2دیفرانسیل کامل ميگیریم:
𝑚𝑋𝜕𝑉𝑚 (.)/
𝐶𝜕𝜕𝑉𝑚 /

=−

𝑐𝜕

𝑗𝑋𝜕

= 𝑃𝑇𝑊𝑀 → 𝑑𝑋𝑚 = 0

)𝜕𝑉𝑚 (.
𝑚𝑋𝜕

𝑑𝑐 +

)𝜕𝑉𝑚 (.
𝐶𝜕

3. Fractional factorial design
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کمک به افراد براي شناخت ویژگيهاي تاالب و نیز انتخاب گزینهها ،یکسري تصاویر ،نقشه و توضیحات
مکتوب در مورد تاالب بامدژ به هر پاسخدهنده ارائه شد تا از تورش پاسخها جلوگیري گردد.

 .4-2-3فرآیند نمونهگیري

فرآیند توزیع پرسشنامه و گردآوري اطالعات در بهمنماه  1264در شهرستان شوش و اهواز و
دهستانهاي پیرامون آنها انجام شد .بر اساس اطالعات گردآوريشده از یک نمونه مقدماتي ،حجم
نمونه نهایي  110نفر تعیین شد که  50نفر در شهر و  90نفر در روستاها بودند .تمامي پاسخدهندگان
روستایي تاالب را دیده بودند .تمامي پاسخدهندگان شهري تاالب را ندیده بودند که از این میان  20نفر
براي دیدن آن در آینده برنامه داشتند و مابقي قصد دیدن تاالب را در آینده نداشتند .ارزشگذاري منافع
استفادهاي غیرمستقیم تاالب با استفاده از اطالعات  90نفري برآورد خواهد شد که تاالب را دیدهاند.
این افراد در مجاورت تاالب زندگي ميکنند و هر روز از خدمات تاالب بهرهمند ميشوند .اطالعات 50
پاسخدهنده باقيمانده براي برآورد ارزش انتخاب 1و ارزش غیر استفادهاي 3مورد استفاده قرار خواهند
گرفت .تفکیک دادهها براي استفادهکنندگان غیرمستقیم ،بالقوه و غیر استفادهکنندگان منجر به نتایجي
دقیقتر خواهد شد (کفاشي و دیگران.)3013 ،
 .4-2-4برآورد ارزش استفادهاي غیرمستقیم

بهمنظور استخراج ارزش استفادهاي غیرمستقیم تاالب بامدژ از مدل الجیت با پارامترهاي تصادفي
( )RPLاستفاده شد .براي برآورد ضرایب مدل از روش برآورد حداکثر درستنمایي در نسخهي 13
نرمافزار  Stataاستفاده شد .علت استفاده از مدل الجیت با پارامترهاي تصادفي ،وجود ناهمگني در
ترجیحات پاسخدهندگان است .بر اساس بیرول و دیگران )3009( 2این مدل به خوبي ناهمگنيهاي
مشاهده نشده و غیرشرطي 4را کنترل ميکند .جدول  9نتایج برآورد مدل  RPLرا در دو حالت پایه و
داراي جمالت کنشي نشان ميدهد .همانطور که در نتایج مربوط به مدل پایه مالحظه ميشود ،ضرایب
متغیرهاي  A2و ( A3بهبود چشمانداز طبیعي) به لحاظ آماري معنادار بوده و داراي عالمت مورد انتظار
هستند .سایر ضرایب مدل شامل  C2و ( C3بهبود عملکرد اکولوژیک) E2 ،و ( E3بهبود وضعیت تنوع
زیستي با تأکید بر گونههاي در معرض خطر) به غیر از  C3به لحاظ آماري معنيدار نیستند .البته به غیر
 C3و  E2تماماً داراي عالمت مورد انتظار هستند .ضریب متغیر هزینه حفاظت از تاالب ( )CVبه
لحاظ آماري معنيدار بوده و داراي عالمت مورد انتظار است .عالمت منفي این ضریب نشان ميدهد
که با افزایش هزینههاي حافظت ،احتماالً مشارکت افراد کاهش ميیابد که ميتواند به دلیل کاهش

1. Option value
2. Nonuse value
3. Birol and et al.
4. Unobserved unconditional heterogonoeity
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مطلوبیت باشد .همچنین ،عالمت مورد انتظار هر یک از ضرایب ویژگيهاي تاالب مثبت است که نشان
ميدهد با بهبود وضعیت این ویژگيها مطلوبیت فرد افزایش خواهد یافت.
بهمنظور بهبود نتایج مدل از ویژگيهاي اقتصادي -اجتماعي افراد استفاده شد .بر اساس مک کانل
و تسنگ ،)3000( 1رولف و دیگران )3000( 3و کفاشي و دیگران )3013( 2وارد کردن این متغیرها در
مدل موجب افزایش دقت مدلهاي انتخاب ميشود.
این ویژگيها در فرآیند انتخاب افراد بین گزینههاي مختلف کارتها یکسان است و در این مطالعه
شامل سن ،درآمد و فاصلهي محل زندگي آنها تا تاالب انتخاب شد .تمامي این متغیرها متغیرهایي
پیوسته هستند .با استفاده از این ویژگيها و سه سطح ویژگيهاي تاالب ،تعداد  8متغیر کنشي ساخته و
وارد مدل شد .همچنان گزینهي وضع موجود بهعنوان سطحمبنا در تمامي مدلها لحاظ شد .ستون
سمت چپ جدول  9نتایج برآورد مدل را با حضور متغیرهاي کنشي نشان ميدهد.
همانطور که مالحظه ميشود این مدل نسبت به مدل پایه برتري دارد و این برتري بهواسطه
کوچکتر شدن لگاریتم درستنمایي 4آشکار است .با وارد شدن متغیرهاي کنشي به مدل پایه ،لگاریتم
الیکلیهود از  -902/50به  -515/98کاهشیافته است .همچنین ،بر اساس نسبت درستنمایي 5فرضیه
صفر بودن همزمان تمامي ضرایب در سطح  %1رد ميشود و مدل از اعتبار کافي برخوردار است .بر
اساس معنيداري ضرایب و عالمت آنها نیز مدل کنشي بر مدل پایه برتري دارد .تمامي ضرایب
ویژگيهاي تاالب اعم از چشمانداز طبیعي ،عملکرد اکولوژیکي و حفظ تنوع زیستي داراي عالمت مثبت
هستند .عالمت مثبت این ضرایب نشان ميدهد که در صورت بهبود در هر یک از ویژگيهاي تاالب
مطلوبیت پاسخدهنده نسبت به وضعیت پایه افزایش ميیابد .همچنین ،تمامي این متغیرها در سطح
آماري  %5 ،%1و  %10معنيدار هستند ،به غیر از  A3که بهصورت مرزي 9در سطح  %10معنيدار است.
متغیر قیمت در سطح  %10معنيدار است و داراي عالمت منفي است که نشان ميدهد پاسخدهندگان
ترجیح ميدهند در برنامههاي حفاظتي که به هزینههاي اضافي نیاز ندارند ،شرکت کنند .بنابراین عالمت
ضریب پرداخت منفي است که نشان دهنده تأثیر منفي آن بر مطلوبیت فرد است (کفاشي و دیگران،
.)3013

1. McConnell and Tseng
2. Rolf et al.
3. Kaffashi and et al.
4. Log likelihood
)5. Likelihhod ratio (LR
6. Marginaly significant

258

ارزشگذاری اقتصادی منافع محیطزیستی...

258

جدول  :6نتایج برآورد مدل  RPLپایه و کنشی
ویژگی تاالب
A2
A3
C2
C3
E2
E3
C2A
C3A
C2I
C2D
C3D
A3D
E2D
E3A
CV
لگاریتم درستنمایي
نسبت درستنمایي

مدل ساده
***1/1141
*0/4128
0/2032
*-0/5801
-0/1321
0/1444

***-0/00033
-902/50
***40/86

مدل کنشی
***1/0290
0/0212
**1/0295
***3/1018
**0/1662
*1/2162
***-0/0519
***-0/0421
0/000033
***-0/0341
**-0/0061
0/0056
***-0/0154
-0/0235
***-0/00038
-515/98
***21/14

* *** ،** ،به ترتیب معنيداري در سطح  %5 ،%10و  %1را نشان ميدهد.

متغیرهاي کنشي ساختهشده از سن و تنوع زیستي ( C2Aو  )C3Aدر سطوح  3و  2در سطح %1
معنيدار و داراي عالمت منفي هستند .عالمت منفي بدان معني است که افراد مسنتر نگراني کمتري
نسبت به حفاظت از تاالب دارند .متغیر کنشي ساختهشده از سطح سوم عملکرد اکولوژیک و سن فرد
معنادار نیست متغیرهاي کنشي ساختهشده از مسافت محل زندگي فرد تا تاالب با سطح دوم و سوم
تنوع زیستي  C2Dو  C3Dو نیز با سطح دوم عملکرد اکولوژیک  E2Dدر سطح  %1و  %5معنيدار
بوده و داراي عالمت منفي هستند .این بدان معني است که با دور شدن محل زندگي فرد از تاالب،
نگراني وي براي حفاظت از تاالب کاهش ميیابد .متغیر مسافت در کنش با چشمانداز طبیعي A3D
معنادار نیست .متغیر کنشي ساخته شده از درآمد فرد و سطح دوم تنوع زیستي بهطور مرزي معنادار است
و داراي عالمت مثبت است .عالمت مثبت این متغیر نشان ميدهد که با بهبود وضعیت درآمدي
افراد ،تمایل آنها براي حفاظت از تاالب افزایش ميیابد .به بیاني دیگر ،مطلوبیت حاصل از حفاظت
تاالب براي افراد پردرآمد بیشتر است.
بر اساس نتایج جدول  ،9تمایل به پرداخت نهایي از تقسیم ضرایب ویژگيهاي تاالب بر ضریب
هزینه در مدل داراي متغیرهاي کنشي استخراج شد .نتایج در جدول  1گزارششده است .تمایل به
پرداخت نهایي مبادله بین پول و ویژگي تاالب را با فرض ثبات سایر شرایط نشان ميدهد .به بیاني
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دیگر ،نرخ نهایي جانشیني بین ویژگيهاي تاالب و متغیر هزینه را نشان ميدهد .بهعنوان نمونه ،چنانچه
چشمانداز طبیعي تاالب از وضعیت غیرقابلقبول به وضعیت کمتر رضایتبخش ( )A2بهبود یابد ،هر
یک از استفادهکنندگان غیرمستقیم تاالب ،بهطور متوسط حاضر به پرداخت  2969ریال در ماه هستند
(معادل ساالنه  44253ریال) .به دلیل معنيداري مرزي  ،A3تمایل به پرداخت مربوط به این متغیر
محاسبه نشده است .بیشترین تمایل به پرداخت استفادهکنندگان غیرمستقیم مربوط به ویژگي حفظ تنوع
زیستي در سطح خوب است .براي این ویژگي تاالب ،تمایل به پرداخت مربوط به سطح متوسط و خوب
به ترتیب  2961و  6926ریال در ماه بهدست آمد.
از اعداد بهدست آمده ميتوان ارزش نهایي بین ویژگيهاي تاالب را نیز به دست آورد که نتایج آن
در دو ستون سمت چپ جدول  1آمده است .بهعنوان نمونه ،چنانچه عملکرد اکولوژیک تاالب از وضعیت
غیرقابلقبول به وضعیت متوسط تغییر یابد ارزش نهایي آن  38513150ریال و اگر از وضعیت متوسط
به وضعیت کامالً خوب بهبود یابد ارزش نهایي آن برابر  3096ریال خواهد بود.
جدول :7تمایل به پرداخت نهایی (ریال در ماه)
ویژگی

تمایل به پرداخت نهایی

وضعیت پایه به سطح
متوسط

وضعیت متوسط به خوب

A2

2969

2969

-

A3

بيمعني

-

بيمعني

C2

2961

2961

-

C3

6926

-

5643

E2

3851

3851

-

E3

4630

-

3096

بهمنظور استخراج ارزش خدمات استفادهاي غیرمستقیم تاالب ،ميبایست اعداد بهدست آمده براي
تمایل به پرداخت نهایي به کل استفادهکنندگان غیرمستقیم تاالب تعمیم داده شود .بنابراین الزم است
تعداد این دسته از افراد مشخص شود و سپس در اعداد بهدست آمده در جدول فوق براي سطح سوم
تمامي ویژگيهاي تاالب ضرب شود .در نتیجه ،عدد بهدستآمده ارزش ساالنه منافع تاالب را نشان
خواهد داد .بهمنظور استخراج قیمت تاالب بهعنوان یک سرمایه زیستمحیطي ،ميبایست ارزش ساالنه
براي یک دورهي بلندمدت محاسبه شود.
بر اساس آمارهاي جمعآوريشده صددرصد ساکنان شهرستان شوش استفادهکنندگان غیرمستقیم
تاالب هستند .این عدد از سالنامه آماري مرکز آمار ایران برابر  303193نفر استخراج شد .سپس ،ارزش
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260خدمات استفادهاي غیرمستقیم با تعمیم به کل جامعه مورد نظر ،بر حسب عدد سالیانه بهصورت زیر
کل
محاسبه شد:
ارزش ریالي = 29441846114430
ارزش دالري = 144194816
بهمنظور تبدیل ارزش ساالنه منافع استفادهاي مستقیم تاالب به ارزش سرمایهاي آن ،از مرابحه
مرکب براي عواید یکنواخت داراي عمر نامحدود استفاده شد .همانطور که در قسمت  1-4توضیح داده
شد ،نرخ بهره واقعي  9/2درصد در نظر گرفته شد .اعداد بهصورت زیر بهدست آمد:
ارزش ریالي = 51640204240400
ارزش دالري = 3244434532
 .4-2-5برآورد ارزش بالقوه و غیر استفادهاي

ارزش بالقوه و غیر استفادهاي تاالب بامدژ نیز با استفاده از مدل الجیت با پارامترهاي تصادفي در دو
حالت پایه و کنشي برآورد شد .نتایج در جدول  8گزارششده است .تمامي متغیرها پیشتر و در قسمت
 4-3-4معرفي شدهاند .همانطور که مالحظه ميشود ،بر اساس معناداري ضرایب و عالمت آنها مدل
داراي متغیرهاي کنشي نسبت به مدل پایه برتري دارد .در این مدل بر اساس نسبت الیکلیهود 1فرضیه
صفر بودن همزمان تمامي ضرایب در سطح  %1رد ميشود و مدل از اعتبار کافي برخوردار است.
همچنین ،تمامي ضرایب ویژگيهاي تاالب اعم از چشمانداز طبیعي ،عملکرد اکولوژیکي و حفظ تنوع
زیستي داراي عالمت مثبت هستند .تمامي متغیرها در سطح آماري  %5 ،%1و  %10معنيدار هستند.
متغیر قیمت در سطح  %1معنيدار است و داراي عالمت منفي است که نشان ميدهد پاسخدهندگان
ترجیح ميدهند در برنامههاي حفاظتي که به هزینههاي اضافي نیاز ندارند ،شرکت کنند .بنابراین عالمت
ضریب هزینه منفي است که نشاندهنده تأثیر منفي آن بر مطلوبیت فرد است .تمامي متغیرهاي کنشي
بهغیر از متغیرهایي که از سطح دوم (متوسط) عملکرد اکولوژیک ساخته شدهاند در سطح  %5و %1
معنيدار هستند .همچنین ،تمامي ضرایب داراي عالمتهاي مورد انتظارند.
بر اساس نتایج جدول  ،8تمایل به پرداخت نهایي از تقسیم ضرایب ویژگيهاي تاالب بر ضریب
هزینه در مدل داراي متغیرهاي کنشي استخراج شد .اعداد بهدستآمده نرخ نهایي جانشیني را بین پول
و ویژگيهاي تاالب نشان ميدهد .نتایج در جدول  6گزارششده است .چنانچه چشمانداز طبیعي تاالب
از وضعیت غیرقابلقبول به وضعیت کمتر رضایتبخش ( )A2بهبود یابد ،هر پاسخدهنده بهطور متوسط
حاضر به پرداخت  3690ریال در ماه هستند (معادل ساالنه  25530ریال) .بهطور مشابه ،اگر این ویژگي
از وضعیت غیرقابلقبول به وضعیت کامالً رضایتبخش ( )A3بهبود یابد ،هر یک از پاسخدهندگان
)1. Likelihhod ratio (LR
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بهطور متوسط حاضر به پرداخت  9649ریال در ماه (معادل ساالنه  82253ریال) هستند .همانطور که
مالحظه ميشود ،بیشترین تمایل به پرداخت در بین ویژگيهاي تاالب ،مربوط به حفظ تنوع زیستي در
سطح خوب است.
جدول  :8نتایج مدل  RPLپایه و کنشی براي ارزش بالقوه و غیر استفادهاي تاالب بامدژ
ویژگی تاالب

مدل ساده

مدل کنشی

A2
A3
C2
C3
E2
E3
C2A
C3A
C2I
C2D
E2D
E2E
E2I
E2A
E2F
CV
لگاریتم درستنمایي
نسبت درستنمایي

**0/6614

*0/2812

***0/4646
0/0581
-0/2814
0/0156
**0/5652

***0/6086
*0/8396
***3/0805
*0/4881
**1/8256
***-0/0500
***-0/0293
**0/000025
***-0/0116
**0/0110
0/0931
0/000035
0/0105
0/0108
***-0/00038
-962/45
***56/65

**-0/00013
-130/39
***19/91

* *** ،** ،بهترتیب معنيداري در سطح  %5 ،%10و  %1را نشان ميدهد
جدول :9تمایل به پرداخت نهایی (ریال در ماه)
ویژگی

تمایل به پرداخت نهایی

A2
A3
C2
C3
E2
E3

3690
9649
9216
15600
2120
14021

وضعیت پایه به سطح
متوسط
3690
9216
2120
-

وضعیت متوسط به خوب
2689
6581
10201

از اعداد بهدستآمده ميتوان ارزش نهایي بین ویژگيهاي تاالب را نیز بهدست آورد که نتایج آن
در دو ستون سمت چپ جدول  6آمده است .بهعنوان نمونه ،اگر چشمانداز طبیعي از وضعیت
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رقابلقبول به وضعیت کمتر رضایتبخش تغییر یابد .ارزش نهایي این تغییر  3690ریال و اگر از
غی
وضعیت کمتر رضایتبخش به وضعیت کامالً رضایتبخش بهبود یابد ارزش نهایي برابر  2689ریال
خواهد بود.
بهمنظور استخراج ارزش بالقوه تاالب ،اعداد بهدستآمده براي تمایل به پرداخت نهایي به کل افرادي
که تاکنون تاالب را ندیدهاند ولي براي دیدن آن در آینده برنامه دارند ،تعمیم داده ميشود .بنابراین الزم
است که جمعیت این دسته از افراد در استان خوزستان مشخص گردد .بر اساس آمارهاي جمعآوريشده
در قسمت  ،2-3-4شصت درصد از ساکنان استان که تاالب را ندیدهاند براي بازدید تاالب در آینده
برنامه دارند .بنابراین ميبایست این بخش از جمعیت استان مشخص و از کل جمعیت استان کنار گذاشته
شود .نتایج در جدول  10ارائه شده است.

جدول  :11نسبتی از ساکنان استان خوزستان که تاالب را ندیدهاند
آن بخش از جمعیت استان که تاالب را ندیدهاند

قصد دیدن دارند

قصد دیدن ندارند

4238658

3561214

1121582

با توجه به اعداد تمایل به پرداخت نهایي در جدول  ،6ارزش ساالنه خدمات بالقوه با تعمیم این
اعداد به کل جامعه استان خوزستان بهصورت زیر محاسبه شد:
ارزش ریالي ساالنه = 86452144814180
ارزش دالري ساالنه = 249344159
با توجه به اینکه خدمات بالقوه تنها منحصر به ساکنان استان خوزستان نميشود ،الزم است عدد
بهدستآمده براي تمایل به پرداخت ،به کل کشور نیز تعمیم داده شود؛ چرا که تعداد زیادي از افراد
هستند که خارج از استان زندگي ميکنند و تاالب را ندیدهاند ولي براي دیدن آن در آینده برنامه دارند.
بنابراین ،این بخش از جمعیت کشور استخراج شد .بدین منظور از آمارگیري تلفني استفاده شد .روند کار
به این صورت بود که ابتدا شهر تهران انتخاب شد .سپس با استخراج پیششمارههاي مناطق مختلف
شهري ،با استفاده از روش نمونهگیري سیستماتیک شمارهي تعدادي از مشترکان به تصادف استخراج
گردید .نهایتاً  99مشترک تهراني انتخاب شدند .سپس در فواصل زماني مختلف (صبح ،ظهر و شب) با
مشترکان منتخب تماس گرفته شد .در صورت عدم پاسخگویي ،مشترک دیگري به تصادف جایگزین
گردید .در هر تماس ابتدا توضیحاتي در مورد ماهیت پژوهشي این طرح ارائه گردید و اعتماد فرد از
جهت محفوظ ماندن اطالعات شخصي جلب گردید .سپس اطالعات شخصي مانند سن ،سطح
تحصیالت ،جنسیت و ...پرسیده شد .در مرحله بعد ،مشخص گردید که آیا فرد تاکنون تاالب را دیده
است یا خیر .در صورت منفي بودن پاسخ ،این سؤال پرسیده شد که آیا برنامهاي براي دیدن تاالب در
آینده دارند یا خیر .در نهایت بانک اطالعاتي شامل اطالعات شصتوشش نفر از پاسخدهندگان ،اعم از
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شمارهي تماس ،اطالعات شخصي و پاسخ سؤاالت اصلي تهیه و ذخیره گردید .نتایج آمارگیري تلفني
در جدول  11ارائهشده است.
جدول  :11نتایج آمارگیري تلفنی
شهرستان
تهران

تعداد افرادي که تاالب را
دیدهاند

تعداد افرادي که تاالب را ندیده-

تعداد افرادي که تاالب را

اند و برنامهاي براي دیدن تاالب

ندیدهاند و برنامهاي براي دیدن

دارند

آن ندارند

11

55

0

سپس کشور به دو ناحیه :استان خوزستان و خارج از استان تقسیم گردید .در مرحله بعد ،با در نظر
گرفتن وسعت هر بخش ،جمعیت ساکن در آن بخش با استفاده از نتایج سرشماري سال  1260محاسبه
شد .سهم افراد متمایل به بازدید تاالب در آینده در هر ناحیه مشخص و با توجه به جمعیت هر ناحیه و
سهم آن ،جمعیت بازدیدکنندگان بالقوه بهدست آمد .در نهایت تمایل به پرداخت بهدستآمده به جمعیت
هر ناحیه تعمیم داده شد که نتایج مربوط به جمعیت خارج از استان ،در جدول  13آمده است .از آمارهاي
گردآوريشده مشخص شد که  19درصد ساکنان خارج از استان براي دیدن تاالب در آینده برنامه دارند.
جدول  13جمعیت این بخش از جمعیت کشور را به همراه تعمیم ارزش خدمات بالقوه تاالب نشان
ميدهد .شایان ذکر است که محاسبات مربوط به داخل استان پیشتر انجام شده است.
جدول  :12ارزش بالقوه ساالنه براي ساکنان خارج از استان خوزستان (ریال)
خارج از استان
جمعیت

10911646

درصد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب دارند

19

تعداد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب دارند

11368811

ارزش ساالنه خدمات بالقوه خارج از استان

286413082210

ارزش ساالنه دالري کل خدمات بالقوه براي ساکنان خارج از استان

15198100

بهمنظور استخراج ارزش ساالنه خدمات بالقوه براي کل کشور (اعم از استان خوزستان و خارج از
آن) ميبایست عدد بهدستآمده در جدول فوق به اعداد بهدستآمده براي داخل استان اضافه شود.
بنابراین ارزش ساالنه کل خدمات بالقوه تاالب بامدژ بهصورت زیر محاسبه شد.
ارزش ریالي ساالنه = 416400245954150
ارزش دالري ساالنه = 1642634859
ارزش سرمایهاي خدمات بالقوه تاالب با استفاده از نرخ بهره واقعي  9/2درصد بهصورت زیر محاسبه
شد:
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264ارزش ریالي = 14902432141634851
ارزش دالري = 20148324135
همانطور که اشاره شد ،جمعیت برخوردار از خدمات غیر استفادهاي تاالب به دو دسته تقسیم شدند.
دسته اول ،شامل آن بخش از ساکنان استان خوزستان که تاالب را ندیدهاند و برنامهاي براي دیدن آن
ندارند .دسته دوم شامل همین دسته از افراد ميشود که خارج از استان سکونت دارند .جمعیت هر دسته
به همراه محاسبات مربوطه در جدول  12ارائهشده است .براي هر ستون ،جمعیت دسته ،درصد و تعداد
افرادي که براي دیدن تاالب برنامه دارند به همراه ارزش خدمات غیر استفادهاي همان دسته گزارششده
است .در دو ردیف آخر این جدول ارزش ریالي و دالري ساالنه خدمات غیر استفادهاي ارائه شده است.
جدول  :13ارزش غیر استفادهاي ساالنه تاالب (ریال)
استان خوزستان
جمعیت
درصد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب ندارند
تعداد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب ندارند
ارزش خدمات غیر استفادهاي هر دسته
ارزش ساالنه ریالي کل خدمات غیر استفادهاي
ارزش ساالنه دالري کل خدمات غیر استفادهاي

4521130
40
1813981
9348223086

خارج از استان
10911646
84
56216011
304413858610
3101311605080
85213332

با استفاده از نرخ بهره واقعي  9/2درصد ،ارزش سرمایهاي خدمات غیر استفادهاي تاالب بهصورت
زیر محاسبه شد:
ارزش ریالي= 224441480840114142
ارزش دالري= 1425441934398
 .4-3ارزش کل خدمات تاالب
ارزش ساالنه و سرمایهاي کل تاالب بامدژ از مجموع اعداد بهدستآمده براي خدمات استفادهاي مستقیم،
غیرمستقیم و بالقوه به همراه خدمات غیر استفادهاي استخراج و نتایج در جدول  14ارائهشده است.
همانطور که مالحظه ميشود ارزش سرمایهاي کل تاالب برابر  414386میلیارد ریال به دست آمد که
با احتساب نرخ هر دالر برابر  34100ریال ،این عدد معادل  1/6میلیارد دالر محاسبه گردید .البته خدمات
ارائهشده توسط منابع طبیعي مانند تاالبها به جامعه بشري بسیار متنوع است .برخي از این خدمات
ناشناخته و برخي دیگر قابل ارزشگذاري نیستند .بنابراین ،محققان این مطالعه ادعایي در مورد جامعیت
کامل اعداد بهدستآمده ندارند و بدیهي است که با شناخت خدمات بیشتر و تکمیل روشهاي
ارزشگذاري خدمات کیفي تاالبها ،اعداد بهدستآمده کاملتر و قابلاعتمادتر خواهند شد.
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جدول  :14ارزش سرمایهاي کل و ارزش ساالنه منافع تاالب بامدژ
خدمات
مستقیم
غیرمستقیم
خدمات استفادهاي
بالقوه
خدمات غیر استفادهاي
مجموع براي کل تاالب
ارزش هر هکتار
اجاره ساالنه هر هکتار تاالب

ارزش دالري
33641204111
3244434532
20148324135
1425441934398
1614558086
418940
2015

ارزش ریالی
59456451543444810
516402042404000
14902432141634851
224441480840114142
414386458441644810
11483342694166
1444814069

 .5سهم تاالب در تولید ناخالص استان خوزستان
با توجه به اینکه تمامي خدمات استفادهاي تاالب بامدژ خدماتي بازاري هستند ،ارزش آنها در محاسبه
تولید ناخالص استان لحاظ شده است .بنابراین ميتوان سهم آنها را در تولید استان با تقسیم عدد
بهدستآمده براي ارزش ساالنه این خدمات در تولید ناخالص استان بهدست آورد .اما به دلیل اینکه سایر
خدمات تاالب بازاري نیستند ،ارزش ساالنه آنها در محاسبه تولید ناخالص استان محاسبه نشده است.
بنابراین بهمنظور محاسبه سهم این خدمات در تولید ناخالص استان ابتدا ارزش ساالنه آنها به تولید
ناخالص استان اضافه شد و سپس سهم این خدمات محاسبه گردید .نتایج در جدول  15گزارش شدهاند:
جدول  :15سهم ارزش ساالنه خدمات تاالب در تولید ناخالص استان خوزستان
سهم در تولید ناخالص استان (درصد)
مستقیم
غیرمستقیم
خدمات استفادهاي
بالقوه
خدمات غیر استفادهاي
کل خدمات تاالب

0/04
0/0042
0/059
0/34
0/24

نتیجهگیري
روند کنوني حفاظت محیطزیست در ایران به شکلي است که هماکنون بسیاري از منابع طبیعي با خطر
جدي و حتي انقراض روبهرو هستند ،ضمن آنکه طي چند دهه اخیر اقدامات پیشگیرانهاي که بتواند این
روند را تغییر دهد ،مشاهده نشده است .حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعي بهعنوان یکي از سه رکن
اساسي توسعه پایدار ،نقش حیاتي در توسعه آینده کشور و بهویژه استان خوزستان دارد که متأسفانه توجه
کافي نسبت به آن نشده است .در این بین تاالبها از جمله مواهب الهي بسیار غني هستند که با خطر
جدي روبهرو ميباشند .شاید دلیل عدم توجه کافي به تاالبها ،نبود درک کافي از ارزش این منابع
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طبیعي در بین سیاستگذاران باشد .بروز پدیده ریزگردها در استان خوزستان در سالهاي اخیر ،توجه به
تاالبها را دوچندان کرده است.
نتایج مطالعه حاضر بهعنوان یک مأخذ علمي و یک مطالعه پایه ،ميتواند جهت متقاعد نمودن
سیاستگذاران و تصمیمگیران براي اجراي برنامه حفاظتي بیشتر و سرمایهگذاري در حوزه تاالب بامدژ
استفاده شود .بنابر نتایج مطالعه حاضر ،ارزش اقتصادي کل تاالب بامدژ برابر  41386میلیارد ریال معادل
 1/6میلیارد دالر بهدست آمد .بدون شک ارزش باالي بهدستآمده براي تاالب بامدژ نشان از اهمیت
باالي این منبع زیستمحیطي براي صاحبان اصلي آن دارد و نشاندهنده آن است که این میراث
گران بها نیازمند توجه و دریافت بودجه دولتي جهت حفاظت بیشتر است .همچنین مقادیر تمایل به
پرداخت استفادهکنندگان نشاندهندهي حمایت آنها از هر اقدام حفاظتي براي تاالب است .لذا بایستي
نه تنها روند گذشته حفاظت از تاالب (که ادامه آن مطمئناً منجر به نابودي کامل تاالب ميشود) تصحیح
شود بلکه ميبایست اقداماتي در جهت بهبود وضعیت کیفي ویژگيهاي تاالب صورت گیرد .از اینرو
باید تمامي وزراتخانهها (بهویژه وزارت نیرو) ،سازمانها و ارگانهایي که در محدوده تاالب فعالیتهاي
منجر به تخریب یا دستکاري طبیعت بکر آن را دارند نسبت به فعالیت خود و ضرر اقتصادي وارده
پاسخگو باشند .البته این بدان معني نیست که تخریب تاالب با پرداخت اجاره قابل توجیه باشد بلکه این
موضوع براي پروژههاي اجرا شده نوشدارو بعد از مرگ سهراب است .ميبایست اعداد بهدستآمده از
این مطالعه پیش از آغاز هر پروژهاي در محدودهي تاالب در ارزیابيهاي اقتصادي آن طرح مورد استفاده
قرار گیرند و سپس اقتصادي بودن آن بررسي گردد .این امر در برنامه پنجساله نیز اشاره شده است و
تمامي دستگاههاي ذیربط مکلف شدهاند که تمامي پروژههاي آنها داراي ارزیابي و توجیهات
زیستمحیطي پیش از اجرا باشند.
یکي از روشهاي بلندمدت محافظت از تاالبها ،ارتقاء سطح فرهنگي جامعه است ،این مهم در
سایه باال بردن آگاهي عمومي نسبت به اهمیت تاالب محقق خواهد شد .نبود اطالعات کافي درباره
وضعیت چشمانداز ،عملکرد اکولوژیکي و ارزش اقتصادي تاالب بامدژ ،اهمیت تاالب را بهدرستي نشان
نداده است .توصیه ميشود برنامههاي آموزشي بیشتري انجام شود و از نتایج این تحقیق در جهت باال
بردن آگاهي عمومي نسبت به ارزش اقتصادي تاالب استفاده شود.
نبود گردشگر براي این تاالب یک ضربه جبرانناپذیر به اقتصاد منطقه و ساکنان پیرامون تاالب
است .توصیه ميشود برخي از تسهیالت و امکانات اقامتي ایجاد شود تا گردشگران بهراحتي بتوانند از
طبیعت بکر تاالب بازدید کنند .این مسأله ميتواند بر اقتصاد منطقه و ساکنان محلي مؤثر باشد.
با توجه به برخي ایرادات وارده به محاسبه تولید ناخالص داخلي بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه،
ميتوان در کنار محاسبه ارزش خدمات استفادهاي تاالب (که در تولید ناخالص داخلي استان منظور
ميشود) ،ارزش غیر استفادهاي و بالقوه آن را (که از نتایج این مطالعه حاصلشده است) در تولید ناخالص
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استان منظور کرد و هر ساله بر اساس سهم ارزش خدمات تاالب در تولید استان ،بودجه الزم براي
حفاظت از آن را اختصاص داد و از اعتبارات استاني بهصورت توجیهپذیري استفاده کرد.
تقدیر و تشکر

این مقاله بخشي از یک طرح تحقیقاتي بزرگ است که براي تاالبهاي استان خوزستان و با پشتیباني
مالي و قانوني اداره کل حفاظت محیطزیست انجامشده است .بدینمنظور از جناب آقاي مهندس
الهیجانزاده مدیر کل محترم آن اداره کل ،به خاطر حمایتهاي جدي ایشان صمیمانه قدرداني ميشود.
همچنین ،از کمکهاي جناب آقاي دکتر خوشاخالق استاد دانشگاه اصفهان به خاطر نظارت بر انجام
این طرح تحقیقاتي تقدیر و تشکر ميشود.
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