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 چکیده

اصالح   صحیح آن است. در این راستا،  یگذارارزشی آب به دلیل عدم رویهکشور، مصرف بی یشرویپهای ترین چالشترین و پیچیدهیکی از مهم
-کمال  االایانی مالی   یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا به تنظیم الگوی مصرف آب  عنوانبه گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب،نظام قیمت

گالذاری مشالروو و بالرآورد الگالوی     کند با ایجاد بازار فرضی برای اهروندان اهر مشهد مقدس، از طریال  روش ارزش یی حاضر تحش ممطالعه. نماید
و بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیحات عمومی افراد برای تعیالین ارزش اقتصالادی آب    9911کنندگان در سال الجیت، به برآورد تمایل به پرداخت مصرف

متغیالر   و آب، بعد خالانوار  قبض سرانه هایمتغیر با مازاد آب مترمکعب هر مصرف جهت اهروندان پرداخت به تمایل ست کهحاکی از آن ا بپردازد. نتایج
 گالرا اخالح   افالراد  بعالد خالانوار و   دهد که متغیالر دارد. همچنین، نتایج نشان می دارمعنی و مثبت رابطه سطح تحصیحت با و منفی مبالغ پیشنهادی رابطه

الجیالت نیالز حالاکی از آن اسالت کاله       الگوی برآورد نتایج مربوو به .انددااته آب مبلغ قبض افزایش پذیرش به تمایل اثرگذاری را درو  کشش بیشترین
تمایل به پرداخت هر خانوار بالرای   و ماه در مترمکعب 19/39 با نفر( برابر 9)با میانگین بعد  خانوار هر برای اهروندان مشهد مقدس مصرف آب متوسط
تواند مبنایی برای واقعی نمودن قیمت آب، دریافالت جالرا م   نتایج این پژوهش می .ماه است در ریال 23/91699 آب مازاد کشاورزی برابر مکعبمتری  

 ها در راستای توسعه صنعت آبی کشور بااد.و در نهایت هدفمندی دریافتی های پلکانیمرتبط با مصارف اضافی، تبیین دقی  پرداخت
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منابع طبیعی اغلب ارزش بسیار زیادی  کارکردها، کاالها و خدمات
گیرنالد. باله همالین    در بازارها مورد معامله قرار مالی  ندرتبهدارند، ولی 

دلیل و همچنین به علالت عالدم امکالان محاسالبات کمالی و دقیال  در       
نشده  هاآنهای کحن، توجه کافی به گذاریها و سیاستگیریتصمیم

در این راستا،  .اودها منجر میرویه آنو در اغلب موارد به مصرف بی
ارزش کمالی   بالازگو کالردن  اقتصالادی منالابع طبیعالی بالا      یگذارارزش

ریالزان و مالدیران   کارکردهای کاالها و خدمات منالابع طبیعالی، برناماله   
برداری ریزی حفاظت و بهرهاجرایی و اجتماعی و اقتصادی را در برنامه

 (. Asheim, 2000; Chene, 2017دهد )پایدار منابع طبیعی یاری می
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بهاترین منابع طبیعی است که بالا وجالود اهمیالت    یکی از گرانآب 
ها بحث ی حیات، کماکان ارزش زیاد آن در گفتمانآاکار آن در ادامه

اسالت کاله   اود. ایالن در حالالی   سنجیده نمی یدرستبهدر عمل اده و 
صالحیح آن، از   یگالذار ارزشآبالی و عالدم   نگرانی در مورد مسئله کالم 

ایالران مطالر  بالوده و در     یژهوبهدیرباز در بسیاری از کشورهای جهان 
های اخیر با افزایش جمعیت و تغییالرات آب و هالوایی، االدت آن    سال

چرا که انحراف از قیمت واقعی آب با وجود نقالش   .افزایش یافته است
ترین دالیل منابع، یکی از مهم هدر رفتدر جلوگیری از  هامهم قیمت
-بااد. در ایالن االرایط، تصالمیم   جویی و هدر رفت آب میعدم صرفه

ریزی برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی از طریال   گیری و برنامه
تخصیص بهینه منبع کمیاب آب بالا مشالکل مواجاله االده و در عمالل      

در . (European Environment Agency, 2013افتالد ) اتفالا  نمالی  
مقابل، زمانی که قیمت منطقی برای آب تعیین اود، مصالرف رایگالان   

االود  آن جلالوگیری مالی   هالدر رفالت  و از  ادهمتوقفی مهم این نهاده
(Marston et al., 2021      البتاله از نظالر کمیتاله جهالانی آب، زمالانی .)

از های دریالافتی  ها و هزینهاود که قیمتقیمت آب منطقی تعیین می
بالرداری  های بهرهکنندگان بابت منابع آبی حداقل برابر با هزینهمصرف

 ياري و زهكشي ایران  آب نشریه
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 یالن او نگهداری از تأسیسات یا هزینه کل عرضاله آب بااالد. در غیالر    
هالا  ، به دلیالل ناکالارایی عظالیم در بخالش آب، اصالح  قیمالت      صورت

گالذاری صالحیح،   رسد. به تعبیری دیگر، بالا قیمالت  ضروری به نظر می
نترل اود. اهمیت ایالن مسالئله زمالانی نمایالان     تواند کمیتقاضای آب 

-اود که به وضعیت حال حاضر تغییرات آب و هوایی، بحران کالم می

ی  بحران و حقیقتی  عنوانبهدر کشور،  یسالخش بینی آبی و پیش
 (.9931نگریسته اود )اسدی و سلطانی،  یرانکارناپذ
 یانموناله  ،استان خراسالان رضالوی  در  میاقل رییتغ و یآبکم بحران
در ایالن   یبارنالدگ نامطلوب کشور است. میانگین  اریبس تیبارز از وضع
است که نسبت به  متریلیم 319برابر  9911-11 یآب سال یاستان ط

االرکت آب  درصد کاهش دااالته اسالت )   11/2دوره مشابه سال قبل 
طالور کاله در   عحوه بر ایالن، همالان   (.9111ای خراسان رضوی، منطقه
اود، استان خراسان رضوی با متوسالط کسالری   می( مشاهده 9اکل )
بیشالالترین کسالالری  9911میلیالالون مترمکعالالب در سالالال  9131مخالازن  

ای بااد )ارکت آب منطقههای کشور دارا میمخازن را در بین استان
 یسالو  از منتشراده اطحعات اساس بر البته،(. 9111خراسان رضوی، 

تان خراسالان  اسال  یحجم بارندگ ،یخراسان رضو یامنطقه آب ارکت

)بالالر اسالالاس  9911در سالالال  مترمکعالالب ونیالاللیم 6/93313 ،یرضالالو
( اسالت کاله از   یاستان خراسان رضو یلومترمربعیک 996193مساحت 

آن تبخیر و از دسالترس خالارج    مترمکعب ونیلیم 6/33111 زانیم نیا
آب از  مترمکعالب میلیارد  321/3اود. با توجه به استحصال ساالنه می

زیرزمینی استان ساالنه با کسری  یهاآبمنابع آب زیرزمینی، مخازن 
 99دات موجود،  96هستند و از کل  روروبهمیلیارد مترمکعبی  131/9

)االرکت آب   بااالد میدات دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی 
 (.9911ای استان خراسان رضوی، منطقه

 حاصالل  یرضالو  سالان خرا اسالتان  یبارنالدگ  کالاهش  زانیم اگرچه
 زانیال م امالا  اسالت،  اسالتان  نیال ا یهالا االهر  یتمام در یبارندگ کاهش
اسالتان خراسالان رضالوی و     مرکز عنوانبه مقدس مشهد اهر یبارندگ
 یآبال  سالال  یرا طال  یدرصالد  99کاهش  ران،یا یتپرجمعاهر  نیدوم
االرکت آب  نسبت به سالال گذاالته تجرباله کالرده اسالت )      11-9911

رود در صالورت  ، انتظار مالی روینازا .(9111ای خراسان رضوی، منطقه
رویاله و  گذاری آب، استخراج بینسبت به مسئله قیمت یدنظرتجدعدم 

بندی و زیان نسل فعلی و آینده آب، در نهایت منجر به جیره هدر رفت
 اود.

 

 . 
 ايهاي آب منطقهنمودار کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی به تفکیک شرکت -1شکل 

 (9111مأخذ: سیمای منابع آب در استان خراسان رضوی )
 

یکالی از کاالهالا و خالدمات     عنوانبهگذاری آب ، قیمتیطورکلبه
پالذیرد. در  تواند به دو صورت انجالام  منابع طبیعی و محیط زیستی می

ی  حالت، برای آب بازار وجود دارد و قیمت از برخورد عرضه و تقاضا 
اود؛ در حالت دیگالر، باله دلیالل عالدم االفافیت در بالازار، از       تعیین می
. (Ninan, 2020االود ) گالذاری اسالتفاده مالی   های مختلف ارزشروش

زیسالت، روش  گذاری منابع طبیعالی و محالیط  های ارزشیکی از روش

محاسبه تمایالل باله پرداخالت     منظوربه است که 9رووگذاری مشارزش
االود  زیسالت اسالتفاده مالی   جهت حفاظالت از منالابع طبیعالی و محالیط    

(Hanemann, 1994)باله عقیالده  کنند کاله  . ارو و همکاران، بیان می 
از روش  آمالالدهدسالالتبالالههالالای ، قیمالالتزیسالالتیطمحالالدانالالان اقتصالالاد

                                                           
1- Contingent Valuation Method (CVM) 
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توانالد نقطاله   می است و اعتمادقابلکافی  اندازهبهگذاری مشروو ارزش
اروعی برای مدیریت منابع طبیعالی و قاالاوت دربالاره چگالونگی آن     

هالای مختلفالی   . عحوه بر این، پالژوهش (Arrow et al., 1993)بااد 
گذاری ارزش دهند که تمایل به پرداخت برآورد اده در روشنشان می
 هالا برخالوردار  نسبت باله سالایر روش   مناسبی اعتماد قابلیت از مشروو
؛ Vo et al., 2021؛ Basu and Srinivasan, 2021اسالالت )

Funahashi et al., 2020 ؛Chu et al., 2020 .) در روش  ازآنجاکاله
گذاری مشروو، نحوه پرداخت بسیار مهالم اسالت، انتخالاب یال      ارزش

های احتمالی در آینده جلوگیری نماید تواند از انحرافروش مناسب می
ود را برحسالب نالوپ پرداخالت    دهندگان ممکن است تمایل خزیرا پاسخ
(. همچنین، (Mitchell and Carson, 1989تغییر دهند  ادهانتخاب
، آمالده دسالت باله آن است که اطحعات  این روش ضعفنقطه ینترمهم

بیان مردم را که در ی  موقعیت فرضی چه تصمیمی خواهنالد گرفالت   
-جههکند از طری  مواتحش می یشروپ ، مطالعهروینازادهد. نشان می

-مصاحبه های تا حد امکان واقعی، از انحراف پاسخی مردم با موقعیت

 اوندگان جلوگیری نماید.
 مطالعالات متعالددی   آب گذاریقیمت و چگونگی اهمیت در زمینه

تالوان باله مطالعالات بکتالاش و     که از آن جمله می صورت گرفته است
(، حسالنوند و همکالاران   9911(، مبااری و همکاران )9911همکاران )

-(، اللاله 9916و همکاران ) زارپ پور(، 9916(، قربانی و هزاره )9913)

(، 9911(، بهلولونالالالد و همکالالالاران ) 9911(، موسالالالوی )9912زاری )
(، چیماله و  9919) صالبوحی و آزادگالان  (، 9919ایرزادی و همکالاران ) 

و  یآبادعزت(، عبداللهی 9911(، باغستانی و زیبایی )9919همکاران )
حی و همکالاران  و(، صالب 9913(، االجری و ترکمالانی )  9916جوانشاه )

، Zetland (2021)مطالعالات   و در داخل( 9916) نژاد یمبر( و 9916)
Hellwig and Polk (2021)، Chu and Grafton (2021)، 

Mohammad Azari et al. (2021)، Satyasai (1997)  و
Doppler et al. (2002) ااالالاره کالالرد. در ایالالن  خالالارج از ایالالران در

های مهار به مسا ل مربوو به چگونگی تعیین قیمت آب، راهمطالعات، 
های زیرزمینی و برداات بهینه، مسا ل مدیریت آب، برداری از آببهره

-تقیمال  گذاری آب و الگوی بهینه توجه اده و مسالئله سیاست قیمت
هالدر  جویی و جلوگیری از عاملی اثرگذار بر صرفه عنوانبهگذاری آب 

قرار گرفته است. با ایالن وجالود، بسالیاری از     موردتوجهمنابع آبی  رفت
گذاری آب در بخش کشالاورزی انجالام   مطالعات پیشین در حوزه قیمت

گیالری از  کنالد بالا بهالره   تالحش مالی   یشروپ مطالعه، روینازا اده است.
هالای تالا حالد    ی مردم بالا موقعیالت  پیشین و از طری  مواجههمطالعات 

امکان واقعی، ارزش اقتصالادی آب را بالر اسالاس تمایالل باله پرداخالت       
 مواد به مربوو بخش درکند. گیری میاهروندان مشهد مقدس اندازه

 و هالا آن یآورجمالع  یچگونگ ها،داده خصوص در بحث به ها،روش و
 جینتالا  بحث، و جینتا. در قسمت اودیم پرداخته پژوهش انجام روش
 ت،ینها در. ردیگیم قرار یموردبررس یتجرب یالگو کاربست از حاصل

 .اودیم ارا ه یریگجهینتدر قسمت  هاشنهادیپ و جینتا
 

 هامواد و روش

بالرآورد ارزش اقتصالادی آب مالازاد     منظالور بهی حاضر، در مطالعه
اسالتفاده   یدوبعالد ی گذاری مشروو دوگاناله کشاورزی، از روش ارزش

های پیشنهادی جهالت  اده است. در این روش، افراد به انتخاب قیمت
ورزنالد.  تمایل به پرداخت آب مازاد کشاورزی اهر مشهد مبادرت مالی 

بااالد، امالا باله دلیالل     بالر مالی  مشروو هزینه یگذارارزشروش  اگرچه
گیالرد. در  قرار می مورداستفادهپذیری و استفاده گسترده از آن، انعطاف
آوری پرسشنامه و مصاحبه با افراد، سعی اد تا اطحعاتی کامل از جمع

-اهمیت آب در ارایط حاضر به افراد داده اود. عحوه بر ایالن، پالیش  

نامه پر اده مورد ارزیابی قرار گرفته و سؤاالت مبهم اناسایی پرسش
جلوگیری از خطالای اریالب    و تصحیح اده است. همچنین، در راستای

ایل به پرداخت، از میزان هزینه قبض آبی کاله در حالال   بودن مقدار تم
کنند، استفاده گردید. حاضر مردم برای مصرف هر لیتر آب پرداخت می

اوندگان جهت استفاده از آب بر این اساس، تمایل به پرداخت مصاحبه
هالا باله   مازاد کشاورزی در قسمت ارب االهری، از طریال  تمایالل آن   

اود. بالدین ترتیالب،   مشخص میافزایش درصدی از هزینه قبض آب 
ناماله  اود. در نهایالت، پرسالش  قیمت نیز کاسته می بودن یبارخطای 

طراحی و در اهر مشهد تکمیل گردید.  موردنظرهای مناسب با ویژگی
بررسی تأثیر متغیرهالای توضالیحی بالر میالزان      منظوربهدر این روش، 

استفاده اده اسالت   9تمایل به پرداخت افراد، از مدل رگرسیون الجیت
(. نتایج دو الگوی الجیت و پروبیت اختحف چنالدانی نالدارد و   3)اکل 

این الگو به خاطر سادگی محاسبه حداکثر تمایل به پرداخت افراد بهتر 
، بوده است. در این روش، فرض 3از سایر الگوهای کیفی، نظیر پروبیت

صالفات   از ی  انتخاب، باله  آمدهدستبهاود که متوسط مطلوبیت می
که برای افراد مختلف متفاوت است، بسالتگی دارد. در ایالن روش،    آن

االود و  ابتدا درصد پیشنهادی برای افزایش قبض آب به افراد بیان می
مطلوبیت خود هستند، به درصالد   یحداکثر سازافراد به دنبال  ازآنجاکه

دهند. الگوی الجیالت از تالابع توزیالع    پاسخ بلی یا خیر می یشنهادادهپ
 ,Lee and Han) دکنال ی لجستی  به االکل زیالر تبعیالت مالی    تجمع

2002): 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Logit 
2- Probit 
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 نماي کلی منحنی الجیت -2شکل 
 (9911) نژاد یراممأخذ: رفیعی و 

 

(9)                              𝐹(𝐼𝑖) = 𝐹(𝑋 ′𝛽) = ∫
1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝( − 𝑖2/2)𝑑𝑖

𝐼𝑡

−∞

 

)(که در آن، iIF  تابع چگالی نرمال تجمعی فالردi ،iI   تالابعی

ماتریس متغیرهای توضالیحی،  iXخطی از متغیرهای توضیحی مدل،

iX ( ماتریس ترانهاده آن و 3در فرمول )    مالاتریس پارامترهالای
 زیالر بیالان االود    صورتبهتواند بااد. مدل الجیت میبرآورد اده می

(Judge et al., 1988:) 

(3) 𝑃𝑖 = 𝑃𝑟( 𝑌𝑡 = 1) = 𝐹(𝑋𝑖
′𝛽) =

1

1 + 𝑒𝑥𝑝( − 𝑋𝑖
′𝛽)

 

دن متغیر وابسالته بالوده و باله معنالی     احتمال ی  بو iPکه در آن 
بااالد.  قبول درصد پیشنهاد جهت حفاظت از آب مازاد کشالاورزی مالی  

برآورد  9های مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنماییپارامتر
بینی اثالرات تغییالر در متغیرهالای    ها، پیشاوند. در برآورد این مدلمی

ام از اهمیت iتوضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط فرد 
ر در یال ، بیالانگر مقالدار تغی  3بااد. مقدار اثالر نهالایی  خاصی برخوردار می

احتمال پذیرش درصد پیشنهادی به ازای ی  واحد تغییر در هر متغیالر  
 (:Hanemann, 1994)اود نتیجه می 9توضیحی است و از رابطه 

(9) 𝑀𝐸 =
𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋𝑖

= 𝐹(𝑋𝑖
′𝛽𝑘)𝛽𝑘 =

𝑒𝑥𝑝( − 𝑋𝑖
′𝛽)

[1 + 𝑒𝑥𝑝( − 𝑋𝑖
′𝛽)]

𝛽𝑘 

امین متغیالر توضالیحی اسالت.     kپارامتر برآورد اده  kβکه در آن، 
درصالد تغییالر در احتمالال پالذیرش مبلالغ       کننالده یانبمقدار کشش نیز 

هر ی  از متغیرهای توضیحی است و  %9پیشنهادی به ازای تغییر در 
 :(Judge et al., 1988)اود بیان می 1رابطه  صورتبه

(1) 𝐸𝑘𝑖 = (
𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋𝑘𝑖

)
𝑋𝑘𝑖

𝐹(𝑋𝑖
′𝛽)

 

                                                           
1- Maximum likelihood 
2- Marginal Effect 

پس از برآورد مدل الجیت، مقالدار انتظالاری تمایالل باله پرداخالت      
 گیری عالددی در محالدوده صالفر تالا بالاالترین مقالدار      انتگرال یلهوسبه

 Lee and)االود  زیر محاسالبه مالی   صورتبه پذیرش مبالغ پیشنهادی

Han, 2002:) 

 
(2) 

𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∑ 𝑝𝑖𝑤𝑡𝑝𝑖

𝑥

𝑖=1

= ∫ (
1

1 + 𝑒𝑥𝑝{−(𝛼∗ + 𝛽𝐵𝐼𝐷)}
)

𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑖𝑑

0

𝑑𝐵𝐼𝐷 

افراد، جهت حفاظالت   9به پرداختمقدار انتظاری تمایل  ،که در آن
در واقالالع  BIDاز آب مالالازاد کشالالاورزی االالهر مشالالهد مقالالدس، متغیالالر 

عرض از مبالد   *ای از تمایل به پرداخت افراد در الگو بوده ونماینده
اقتصالادی باله جملاله     -جمله اجتماعی یلهوسبهبااد که می ادهیلتعد

رسی میزان تمایل باله  اود. برای بر( اضافه میαعرض از مبد  اصلی )
ناماله باله روش   پرسش 131پرداخت افراد از آب مازاد کشاورزی، تعداد 

گیری تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصالل از  نمونه
)جهالت بررسالی     Excel.2019افزارهایاین پژوهش با استفاده از نرم

 Shazam 9اجتمالاعی و محاسالبه انتگالرال( و     -های اقتصادیویژگی
 )برآورد مدل الجیت( استخراج گردید.

 

 نتایج و بحث

پالژوهش، طبال  فرمالول     یالاز موردنهالای  آوری دادهجمالع  منظوربه
میلیون نفری اهر مشالهد طبال  آمالار     9و با توجه به جمعیت کوکران 

عالالدد  911 یالالازموردن، حجالم نمونالاله  9912نفالوس و مسالالکن در سالالال  
که به دلیل اینکه احتمالال دااالت تعالدادی پرسشالنامه      محاسبه گردید

کامالالل نبااالالد و اطحعالالات دریالالافتی نالالاقص بااالالد بالالیش از تعالالداد    
پرسشنامه تکمیل گردیالد. نکتاله مهالم در زمیناله تکمیالل       ادهمحاسبه

 پرسشنامه این است که افراد مورد مصاحبه سرپرست خانوار هستند.
 111شهد مقدس، پرسشنامه از نمونه آماری اهر م 131از تعداد  
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، تعالداد  مالوردنظر کامل تکمیل گردیالد. در نموناله    صورتبهپرسشنامه 
-زیست مالی محیط دوستدارگرا و ( از افراد نمونه اخح %61نفر ) 333

 931بندی تصالادفی تعالداد   بااند. عحوه بر این، بر مبنای روش خواه
نفالر   961اوندگان در منطقه جنوب اهر مشهد، ( از مصاحبه%91نفر )
( از %91نفالالر ) 931االالوندگان در مرکالالز االالهر و  ( از مصالالاحبه11%)

-جدول کنند.اوندگان در منطقه امال اهر مشهد زندگی میمصاحبه

االوندگان را  اقتصادی مصالاحبه  -های اجتماعی( ویژگی3( و )9) های
االود، میالانگین سالنی    طالور کاله مشالاهده مالی    دهالد. همالان  نشان می
االوندگان  همچنالین، مصالاحبه   سال است. 99، حدود اوندگانمصاحبه

هالالای انالالد. بالالر اسالالاس دادهسالالال آمالالوزش دیالالده 91متوسالالط  طالالوربالاله
بااالد. بالر اسالاس ارقالام     نفر می 9، متوسط اندازه خانوار ادهیآورجمع

االوندگان  (، متوسط قالبض آب پرداختالی مصالاحبه   9مندرج در جدول )
ریالال   93132211ریال و متوسط درآمد ماهانه خانوار  326293حدود 
اوندگان جهت اسالتفاده از آب  درصد مصاحبه 99ت. عحوه بر این، اس

طور کاله  اند. همانمازاد کشاورزی، تمایل به پرداخت خود را بیان کرده
اود، هزیناله قالبض آب، درآمالد ماهاناله و درصالد تمایالل،       مشاهده می

ها در این عناوین بیشتر ضریب تغییرات باالیی دااته و پراکندگی داده
 سن، سطح آموزش و اندازه خانوار است. هایاز ویژگی

 
 شوندگاناقتصادي مصاحبه -هاي اجتماعیویژگی -1جدول 

راتضریب تغیی حداکثر حداقل متوسط متغیر  

19/99 سن  33 31 19/1  
19/1 931111111 32111111 93132211 درآمد ماهانه )ریال(  
32/1 6 9 9 اندازه خانوار  

(هزینه قبض آب )ریال  326293 911111 2111111 19/1  
 91/1 33 1 91 سطح آموزش
16/1 911 1 99 درصد تمایل  

 های تحقی مآخذ: یافته
 

 یموردبررسهاي وضعیت تحصیالت در نمونه -2جدول 

ادسوبی سطح آموزش مدیپل  یکاراناس  ادکاراناسی ار   دکتری 

(تعداد افراد )درصد  61/1  13/99  39/11  99/91  6/2  

 های تحقی مآخذ: یافته
 

 16/96االود،  ( مشاهده مالی 3همچنین، مطاب  با آنچه در جدول )
 11/69اوندگان تحصالیحت کمتالر از کاراناسالی و    درصد از مصاحبه

 درصد از آنان، تحصیحت کاراناسی و باالتر دارند.
-وضالعیت پاسالخگویی مصالاحبه   ( اطحعات مربالوو باله   9جدول )

اوندگان برای اولویت دسترسی به آب مازاد بخش کشاورزی را نشان 
درصد از افراد اولویالت   93/19اود، طور که مشاهده میدهد. همانمی

دسترسی به آب مازاد بخش کشاورزی را به آب ارب االهری نسالبت   
 اند.داده

 
 وضعیت پاسخگویی اولویت دسترسی به آب مازاد -3جدول 

 بخش صنعتی بخش شرب شهري وضعیت پاسخگویی
 11/96 93/19 تعداد افراد )درصد(

 های تحقی مآخذ: یافته

 

اوندگان برای استفاده از عحوه بر این، تمایل به پرداخت مصاحبه
افالزایش   صالورت بهآب مازاد بخش کشاورزی در بخش ارب اهری، 

هالا مالورد پرسالش قالرار گرفالت.      درصدی در مبلغ قبض آب فعلالی آن 

ای ناماله پرسالش آوردن مبلغ پیشنهادی، ابتالدا پالیش   به دست منظوربه
-انتها باز برای آگاهی از میزان تمایل باله پرداخالت مصالاحبه    صورتبه

ای و درآمالدی، از منطقاله   های بودجاله اوندگان با توجه به محدودیت
درصالد  تکمیل گردید. پس از مرتب کالردن ایالن پیشالنهادها،     موردنظر

( برای %91پیشنهاد اول و نصف آن ) عنوانبه( میانه %31پیشنهادی )
( بالرای  %11کسانی که به سؤال اول پاسخ خیر بدهند و دو برابالر آن ) 

آمالالد و در  بالاله دسالالتکسالالانی کالاله بالاله سالالؤال اول پاسالالخ بلالالی بدهنالالد 
( مشالاهده  1طور کاله در جالدول )  نامه اصلی استفاده اد. همانپرسش
( %32/16نفالر )  913مطر  اد،  %31یشنهاد اول اود، زمانی که پمی

( پاسخ خیر دادند. به افرادی که پیشنهاد %32/29نفر ) 399پذیرفتند و 
نفالر   12ه االده کاله   درا پذیرفتند، مقالدار بیشالتر پیشالنهاد دا    %31اول 
قبض آب بود  %11نفر، پیشنهاد دوم را که افزایش  913( از 16/31%)

( این پیشنهاد را نپذیرفتند. افرادی که %19/32نفر ) 913را پذیرفتند و 
نفالالر  12بالالود. تعالالداد  %91پیشالالنهاد اول را نپذیرفتنالالد پیشالالنهاد دوم  

( این پیشنهاد %11/61نفر ) 931( این پیشنهاد را پذیرفتند و 11/91%)
 را نپذیرفتند و تمایل به پرداخت کمتری دااتند.
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 به پیشنهادها ییگوپاسخوضعیت  -4جدول 

%11 وضعیت پذیرش  21%  41%  
 12 12 913 تعداد پذیرش

 913 931 399 تعداد عدم پذیرش

 913 399 111 کل

 تحقی  هاییافتهمآخذ: 

 

 صالورت باله در پژوهش حاضر، پس از آگاهی از تمایل به پرداخت 
افزایش درصد پیشنهادی به قبض آب، در انتها از مخاطب تقاضا االد  

( میالزان  2که حداکثر تمایل خود را برای پرداخت اعحم نماید. جدول )
 دهد.اوندگان را نشان میحداکثر تمایل به پرداخت مصاحبه

 
 حداکثر تمایل به پرداخت مبلغ اضافی -5جدول 

(مایل )درصدت  کل 111 01 01 01 01 51 41 31 21 11 1 
 111 9 3 6 3 93 91 16 33 33 61 61 تعداد

 911 3/1 2/1 1/9 3/9 9/1 3/1 1/99 9/91 3/91 1/92 6/93 درصد

 تحقی  هاییافتهمآخذ: 

 
مشاهده ( 6نتایج برآورد الگوی الجیت، مطاب  با آنچه در جدول )

اود، حاکی از آن است که متغیرهای سطح آموزش، درآمد خانوار و می
داری بر تمایالل باله   اولویت دسترسی به آب مازاد، ارتباو مثبت و معنی

پرداخت اهروندان اهر مشهد مقدس برای استفاده از آب مازاد بخش 
نه اند. در مقابل، با افزایش متغیرهای اندازه خانوار، سراکشاورزی دااته

اود. قبض، قیمت پیشنهادی، میزان پذیرش تمایل به پرداخت کم می
البته، مطاب  با قانون تقاضا، متغیر پیشنهاد اثالر منفالی بالر تمایالل باله      

دهنده کنندگان دارد. همچنین، اثر متغیرهایی که نشانپرداخت مصرف
گرایی ها به وضعیت بحرانی کشاورزی، اخح انتخاب افراد و تمایل آن

اسالت بالر    زیسالت یطمحال ( و حفظ زیستیطمحیت به ارزش ذاتی )اهم
 بااد.تمایل به پرداخت منفی می

معموالً در الگوی الجیت پارامترها تنهالا عحمالت متغیالر را نشالان     

گیری اثر افزایش ی  واحد از متغیرها بر درصالد  دهند و برای اندازهمی
اود. بر این پذیرش تمایل به پرداخت از اثر نهایی متغیرها استفاده می

دهد کاله اثالر افالزایش انالدازه     اساس، نتایج مطالعه حاضر نیز نشان می
خانوار بر تمایل به پرداخت منفی بوده و با افزایش ی  نفالر باله افالراد    

-واحد از درصد تمایل به پرداخت کالم مالی   1993/1خانواده، به اندازه 

اثالر  اود. همچنین، سطح آموزش و درآمد خانوار بر تمایل به پرداخت 
و  1219/1ها به ترتیب معالادل  مثبت و معناداری دااته و اثر نهایی آن

مشابه، متغیر اولویت دسترسی به آب مالازاد   طوربهبااد. می 11932/1
کنندگان مثبت و معنادار بوده و اثر نهالایی  بر تمایل به پرداخت مصرف

دااته است. بالدین ترتیالب، افالرادی کاله تمایالل باله        939/1به میزان 
اده از آب مازاد بخش کشاورزی در بخالش االرب االهری دارنالد،     استف
 اود. واحد به درصد تمایل به پرداخت آنان افزوده می 939/1

 
 الجیت الگوي برآورد نتایج -0جدول 

ینکشش در میانگ اثر نهایی tآماره  ضریب برآوردي متغیرها  

- -339/1** اندازه خانوار 19/3  1/993×91-9 919/1-  
13/9 933/1** سطح آموزش  1/219×91-9 1/336×91-9 
33/3 **6-91×1/231- درآمد خانوار  -1/932×91-3 1/216×91-9 
-29/3- 93/9** (BID) قیمت پیشنهادی  291/1- 122/1- 

 -999/1 9-91×1/923- -19/9 **1-91×1/613- سرانه قبض آب
939/1 93/3 **1/193 اولویت دسترسی به آب  329/1 

-919/1 نگران در مورد وضعیت کشاورزی  11/1- -1/129×91-9 933/1- 
زیستیطمحارزش ذاتی   -1/211** 19/9- 339/1-  913/1- 

ستزییطمحمند به سیاست حفاظت از عحقه  -1/391** 99/3- -1/639×91-9 329/1- 
Log-likelihood function = -285.11 

Likelihood ratio test = 21.551       P-value= 0.00045 

Percentage of right predictions =    0.93 

 بااند.درصد می 2و  9* و ** به ترتیب معناداری در سطو  
 تحقی  هاییافتهمآخذ: 
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دهد کاله افالرادی   در مورد نوپ نگرش فکری افراد، نتایج نشان می
گالرا  اند، افالرادی کاله اخالح    بابت وضعیت کشاورزی دااته که نگرانی
اند زیست را به خاطر ارزش وجودی خود آن دوست دااتهبوده و محیط

انالد باله   زیسالت را پیشالنهاد داده  و کسانی که سیاست حفاظت از محیط
واحد از درصد تمایل باله   1639/1و  339/1، 1129/1ترتیب به میزان 

قیمالت پیشالنهادی،    . در مالورد متغیالر  یابالد پرداخت ایشان کاهش مالی 
مطاب  با قانون تقاضا، به ازای هر واحد افزایش در قیمت پیشالنهادی،  

یابد. همچنین، اثالر  کاهش می 29/1درصد تمایل به پرداخت به میزان 
متغیر سرانه قبض آب بر درصد تمایل به پرداخالت افالراد حالاکی از آن    

واحالد از   1923/1ض به ازای هر واحد افزایش در سالرانه قالب   کهاست 
 یابد.درصد تمایل به پرداخت کاهش می

چنالین اسالتنباو    آمالده دستبهبندی، با توجه به نتایج در ی  جمع
های پرجمعیت تمایل کمتری نسالبت باله پرداخالت    اود که خانوادهمی

دااته و سطح آموزش اثر مثبتی بر تمایل به پرداخت دارند. همچنین، 
کننالد و دارای سالرانه قالبض    صرف مالی هایی که آب بیشتری مخانواده

باالیی هسالتند، تمایالل باله پرداخالت کمتالری بالرای افالزایش هزیناله         
درصدی بر قبض آب از محالل مالازاد آب بخالش کشالاورزی      صورتبه

دارند. نتایج مربوو به کشش میانگین تمایل به پرداخالت بالرای مبلالغ    
درصالد مبلالغ    91افالزایش   در صالورت دهالد کاله   پیشنهادی نشان مالی 

یابالد.  درصد کالاهش مالی   22/1، تمایل به پرداخت به میزان پیشنهادی
عحوه بر این، نتایج مربوو به محاسبه کشش در میانگین بالرای تمالام   

از  آمالده دسالت به( ارا ه اده است. بر اساس نتایج 6ها در جدول )متغیر
برآورد الگو، آماره نسبت درستنمایی بیانگر خوبی برازش مدل بوده که 

تالوان نتیجاله   بااد. بدین ترتیالب، مالی  معنادار میدر سطح ی  درصد 
-متغیر وابسالته را بالرازش مالی    یخوببهگرفت که متغیرهای توضیحی 

اسالت کاله    %19بینی الگوی برآورد االده نیالز برابالر    دهند. درصد پیش
بینی رفتار متغیر وابسته است. پس از حاکی از دقت باالی الگو در پیش

تمایل به پرداخت ماهاناله افالراد   برآورد الگوی الجیت، درصد انتظاری 
گیری از تالابع  برای استفاده از آب مازاد کشاورزی با استفاده از انتگرال

 اود:تقاضا در محدوده تمایل به پرداخت به ار  ذیل محاسبه می

(6) 
WTP= ∫

9

9+ exp { 1/912 -(29/3BID)}

911

1
 

𝑊𝑇𝑃 = 91% 
-اود، حداکثر تمایل به پرداخت مصرفطور که مشاهده میهمان

کنندگان در اهر مشهد مقدس برای آب مازاد بخش کشاورزی حالدود  
بااد. بدین ترتیب، با توجاله باله   ها میدرصد میانگین قبض آب آن 91

ریالال( و   2/99321قیمت ی  مترمکعب آب االرب در االهر مشالهد )   
ریالال(، متوسالط سالرانه     369111کنندگان )میانگین قبض آب مصرف
-در مالاه محاسالبه مالی    رمکعبمت 19/39مصرف آب هر خانوار معادل 

اود. بر این اساس، میزان تمایالل باله پرداخالت هالر خالانوار بالر یال         

 23/91699آب مازاد بخش کشاورزی به ار  ذیل معالادل   مترمکعب
 آید.می به دستریال 

(3) WTPper m3 =
369111 × 91/9

39/19
= 91699/23  

 

 گیرينتیجه

 ارزش اقتصالالادی آب از طریالال  بالالرآوردمطالعالاله حاضالالر بالالا هالالدف 
 مازاد بخش آب برای مشهد به پرداخت اهروندان اهر محاسبه تمایل
ارب انجام اد. نتایج برآورد الگالوی   مصارف استفاده جهت کشاورزی

آب مالازاد بخالش    مترمکعالب الجیت نشان داد که ارزش واقعالی یال    
گردد برای ، پیشنهاد میروینازابااد. می 23/91699کشاورزی معادل 

گانی که الگوی بهیناله مصالرف را رعایالت نکالرده و مالازاد      کنندمصرف
مقالدار جریماله    عنالوان باله  آمدهدستبهمصرف آب ارب دارند، از مبلغ 

آب االرب اسالتفاده نمالود و در قالبض آب      مترمکعبها به ازای هر آن
اعمال کرد. با توجه به نتایج مربوو به اولویت دسترسالی باله آب    هاآن

آب مالازاد بخالش کشالاورزی باله      هکال یدرصورتمازاد بخش کشاورزی، 
را به قبض  آمدهدستبهتوان مبلغ انتقال یابد، می یارب اهربخش 

، اثر متغیر سطح آمدهدستبهآب اضافه نمود. همچنین، مطاب  با نتایج 
کنندگان مثبت است. لذا، پیشنهاد آموزش بر تمایل به پرداخت مصرف

 هدر رفالت ی که گردد با افزایش سطح آموزش، بخصوص در مناطقمی
آب، تمایل به پرداخالت   هدر رفتآب زیاد است، عحوه بر جلوگیری از 

افراد افزایش یابد. در واقع، افزایش سالطح آمالوزش عمالومی و بهبالود     
بالا سالطو     یافتاله توسعهویژه در مناط  کمتر های آموزای، بهااخص

خواهالد   ییباله سالزا  پایین آموزای، در بهبود فرهنگ مصرف آب تأثیر 
 االهروندان در جهالت کالاهش    انیدر م یسازفرهنگ منظوربهداات. 
ی هالا سالازمان   یاز طر یغاتیتبل اودیم شنهادیآب ارب، پ هدر رفت

از سوی دیگر، نتایج حالاکی   .ردیصورت گ مایاز جمله صدا و س ربطیذ
کننالدگان  گرایی بر تمایل به پرداخت مصالرف از اثر منفی متغیر اخح 

تمایل باله پرداخالت بیشالتری ابالراز      گرا یامدپ، افراد یبترت ینبداست. 
به پیامدهای حاصالل از مصالارف    گرا یامدپنمایند. در حقیقت، افراد می

اضافی آب که توجه نموده و تمایل به پرداخت بیشتری جهالت کسالب   
گردد با واقعی نمودن ارزش آب پیشنهاد می روینازامنافع بیشتر دارند. 

هالای  افی و تبیین دقی  پرداخالت و دریافت جرا م مرتبط با مصارف اض
گذاری را در توسعه صنعت آب و سرمایه موردنظرهای پلکانی، دریافتی

-در این صنعت هدفمند نمود. ضمن اینکه دریافالت واقعالی جالرا م باله    

صورت پلکانی از افراد در بلندمدت منجر به بهبود مصارف آب و درک 
عحوه بر این، کنندگان خواهد اد. بهتری از ارزش آب در بین مصرف

 در یو معنالادار  یمنفال  ریتالأث  یشالنهاد یپ مالت یق  ،یتحق جیمطاب  نتا
ی طرح یدر صورت اجرا نیبنابرا؛ به پرداخت افراد دارد لیتما رشیپذ
 آب مترمکعالب مصالرف هالر    زانیال م یبالر رو  یمبلغال  قالرارداد بر  یمبن
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 از مترمکعالب هالر   یمناسالب باله ازا   یمتال یق نییتع ،یفیتباک یدنیآاام
-دستگاه موردتوجه دیامر با نیکه ا برخوردار خواهد بود یخاص تیاهم

 .ردیقرار گ ربطیذ یها
 

 منابع

آب  کننالدگان مصالرف بررسی واکالنش  . 9931اسدی، ه. و سلطانی، غ. 
. اقتصاد کشاورزی و توسعه. خانگی و کشاورزی نسبت به نرخ آب

1 (93 :)963-916. 

باله پرداخالالت   لیالالتما یالری گانالالدازه. 9911باغسالتانی، م. و زیبالایی، م.   
رامجالرد: )کالاربرد    یمنطقاله در  ینیرزمیز یهاآب یکشاورزان برا

 .61-19(: 9) 1. اقتصاد کشاورزی. (CVMروش 

اسالالتخراج تالالابع تقاضالالای آب از تالالابع تولیالالد     .9916نالالژاد، و. بالالریم
مجله علمی کشاورزی دانشالگاه  . در بخش کشاورزی یاچندجمله

 .996-913(: 3) 91. اهید چمران اهواز

. 9911، س. زاده یمکر یدا کیانی، غ. و  ،بکتاش، ف.، آذربایجانی، ک.
هالای آبیالاری بالا    آب کشاورزی در االبکه  ادهتماممحاسبه بهای 

مطالعاله  ) (ABC) یالابی بالر مبنالای فعالیالت    رویکرد روش هزیناله 
اقتصاد و توسالعه  (. موردی ابکه آبیاری دز ناحیه امال خوزستان

 .999-13(: 9) 91. کشاورزی

بررسالالی نقالالش . 9911هلولونالالد، پ.، صالالدر، س.ک. و هااالالمی، س.ا. ب
و تخصالیص منالابع آب    گالذاری یمالت قبازارهای آب کشاورزی در 

. تحقیقالالات اقتصالالاد و توسالالعه )مطالعاله مالالوردی: بالالازار آب مجالالن( 
 .339-369(: 1) 12کشاورزی ایران. 

: یاریالالآب آب یتقاضالالا تیر. مالالدی9913ی، ش. االالجری، ج. و ترکمالالان
 93. مجله علالوم آب و خالاک.   یاریچند مع تیمطلوبکاربرد روش 

(11:)913-913. 

ارزیابی . 9919، ش. نژاد یعراق وهورفر، پ.  ،چیمه، و.، ابراهیمی، ک.
بالر اسالاس    گذارییمتقارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد 

پالژوهش آب در کشالاورزی )علالوم    . نوپ محصول در دات قزوین
 .919-939(: 9) 31. خاک و آب(

کاربرد . 9913، پ. و ااراقی، ف. کرامت زاده ،وند، م.، جوالیی، ر.حسن
 رییال تغ استیاثر س لیتحل منظوربهمثبت  یاضیر یزیربرنامهمدل 
 یکشت محصالوالت زراعال   یبر الگو یو مقدار آب کشاورز متیق

 .12-39(: 9) 93. اقتصاد کشاورزی. اهرستان نکا

ترجیحالالات عمالالومی و تمایالالل بالاله . 9911،  . نالالژاد یالالرامرفیعالالی،  . و 
اسالتان مازنالدران )بررسالی     یهالا جنگالل پرداخت بالرای حفاظالت   

چالوب   یهافرآوردهجنگل و . موردی: منطقه سلیمان تنگه ساری(

 .963-922(: 1) 69. )منابع طبیعی ایران(

ارزش  بالالرآورد. 9916، م. و االالاوردی، پ.ر. پالالوریتهالالامز.،  ،زارپ پالالور
اسالتان خوزسالتان.    ییوسالتا و ر یآب در مصالارف االهر   یاقتصاد

 .913-939(: 36) 91. و توسعه یاقتصاد کشاورز

. سالیمای اسالتانی سالال    9111ای خراسان رضالوی.  ارکت آب منطقه
9111 .

http://www.khrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/
files/SIMABO14000121.pdf. 

 یداریال پا تیوضع ی. بررس9919ی، م. صابون یصبوحی، س. و رزادیا
 داریال پا تیریبه مالد  یابیدر جهت دست ینیرزمیو تعادل سفره آب ز

 یپژوهشال  ی(. فصلنامه علمال شابورین زی: حوضه آبری)مطالعه مورد
 .331-913(: 9) 91ی. اقتصاد کشاورز قاتیتحق

 یکارهالا راه یابیال ارز. 9916صبوحی، م.، ساللطانی، غ. و زیبالایی، م.د.   
در  یمالان یداالت نر  ی: مطالعاله مالورد  یرزمینیزمنابع آب  تیریمد

 .111-132(: 3) 99 استان خراسان. مجله علوم آب و خاک.

بالالرآورد توابالالع عرضالاله پویالالای   . 9919، پ. آزادگالالان، م. و صالالبوحی
گالذاری  سیاست قیمتمحصوالت عمده کشاورزی و تحلیل اثرات 
اقتصاد و توسالعه  ن. چنارا-آب آبیاری: مطالعه موردی دات مشهد

 .912-916(: 3) 31. کشاورزی

بررسی اقتصادی امکالان  . 9916ا.  جوانشاه، م. و ،یآبادعزتعبداللهی 
نالالوین عرضالاله و تقاضالالای آب در بخالالش   یهالالاروشاسالالتفاده از 

. رفسنجاناهرستان  یکارپستهکشاورزی: مطالعه موردی مناط  
 .999-936 (: 9) 31. فصلنامه پژوهش و سازندگی

 یهالا و فرصالت  دهایال تهد یبالرآورد کمال  . 9912قربانی، م. و هزاره، ر. 
-مشالهد  ی)محدوده مطالعات رانیدر ا یآب کشاورز متیاصح  ق

 .196-139(: 6) 91. رانیا یو زهکش یاریآب هیچناران(. نشر

مختلالالف  یوهایآب تحالالت سالالنار مالالتیق یرتالالأث. 9912ر.  ،یزاراللالاله
 .مل باغکشت دات  یالگو یاقتصاد یوربهرهآب بر  صیتخص
 .91-1 :(3) 9 .داریآب و توسعه پا هینشر

 ریتالأث  یبررسال . 9911،  . نالژاد  یراممبااری، م. .، یکانی، س.پ. . و 
کشالت و درآمالد    یبر الگالو  یاریآب یو بهبود فناور بازار آب جادیا

اقتصاد و  قاتی)دات هشتگرد، استان البرز(. تحق یبخش کشاورز
 .316-619(: 1) 21. رانیا یتوسعه کشاورز

بالر   یاریال آب آب مالت یق شیاثالر افالزا   یبررسال . 9911موسوی، س. ن. 
اهرسالتان جالم.    ،یمورد ی: مطالعهیکشاورز یهانهاده یتقاضا

 .33-9(: 32) 1. منابع آب یمهندس یپژوهش - یفصلنامه علم
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Abstract 

One of the most important and complex challenges facing Iran is the abuse of water due to its wrong 
valuation. In this regard, reforming the pricing system based on the economic value of water, as one of the most 
efficient tools of demand management, helps to regulate the water consumption pattern. This study tries to create 
a hypothetical market for Mashhad citizens in 2020, using the contingent valuation method (CVM) and logit 
model, to estimate the willingness to pay and investigate the factors affecting the public preferences of the 
economic value of water. The results show that the willingness of citizens to pay for each cubic meter of excess 
water has a negative relationship with the water bill per capita, household size and the bid variables and has a 
positive and significant relationship with the level of education. Also, the results show that the household size 
and ethical individuals variables had the greatest elasticity and impact on the willingness to accept an increase in 
the amount of water bill. The results also indicate that the average water consumption of Mashhad citizens for 
each household (average dimension of 3 people) is equal to 23.41 cubic meters per month and monthly 
willingness to pay of each household is equal to 14631.52 Rials per cubic meter of agricultural excess water. The 
results can be the basis of true pricing of water, get offenses related to water abuse, Detailed explanation of step-
by-step payments, and finally targeted receipts are in line with the development of the country's water industry. 
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