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Abstract  
People’s participation is one of the means of financing investment through which will 
develop investment in different sectors such as the supply of public goods and services. 
In this research, how to encourage people to participate in the proposed project of water 
transfer from Caspian Sea to Iran’s central plateau has been studied. The paper 
evaluates the value of the citizens of Semnan’s  participation in the implementation of 
water transfer project from the Caspian Sea to the Central Plateau using the Contingent 
Valuation Method (CVM) and identifies effective factors on willingness to the pay by 
applying Logit model in the framework of Maximum Likelihood Method. Data through 
two-dimensional dual questionnaire that includes 384 members have been collected. 
The results from model estimation show that firstly, the variables of income, 
educational level have a positive and significant effect and the number of household 
members and the proposed price have a negative and significant effect on the 
willingness to pay of Semnan’s citizens. Secondly, the average of per household 
willingness to pay, 433,077,096 Rials annually and the people’s annual participation 
value, 30.1 milliard Rials is estimated. Citizen’s willingness to finance the costs of 
project implementation indicates citizens' responsibility in resolving the regional 
problems that can be presented as a good model in the performance of national plans 
and solving of regional problems.  
 
Keywords: Caspian Sea, Contingent Valuation Method, Willingness to Pay, Logit Model, 

Semnan. 
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  چكيده

هاي مختلـف از   گذاري در بخش گذاري است که از طريق آن سرمايه هاي سرمايه هاي تأمين هزينه مشارکت مردم يکي از روش
 يابد. در اين پژوهش، نحوه مشارکت مردم در پروژه پيشنهادي انتقال آب درياي خزر به جمله عرضه کاالهاي عمومي توسعه مي

شهروندان سمنان در پروژه انتقال آب درياي خزر بـا اسـتفاده از     ارزش مشارکت .فالت مرکزي ايران مورد ارزيابي قرار گرفت
پرسشنامه دوگانه دو بعدي برآورد  و عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد پس از تخمين الگـوي   ،گذاري مشروط روش ارزش

نفر گردآوري شد.  ٣٨٤از طريق پرسشنامه دو بعدي شامل  پژوهشيد. اطالعات شزيابي نمايي ار الجيت به روش حداکثر راست
دار و متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار و  سطح تحصيالت داراي اثر مثبت و معني و متغيرهاي درآمد ،، اوالًپژوهشيهاي  طبق يافته

ميانگين تمايل به  ،وندگان در شهر سمنان هستند. ثانياًش دار بر تمايل به پرداخت پرسش قيمت پيشنهادي داراي اثر منفي و معني
 ١١/٣٠اجراي پروژه انتقال آب درياي خزر، براي ريال و ارزش مشارکت ساالنه شهروندان  ٤٣٣٠٧٧ ،پرداخت ساالنه هر خانوار

پذيري مردم در حل  يتهاي اجراي طرح، بيانگر مسئول ميليارد ريال است. تمايل شهروندان به مشارکت در تأمين بخشي از هزينه
 ه شود.ئاي ارا هاي ملي و حل مشکالت منطقه عنوان الگويي مناسب در اجراي طرح تواند به اي است که مي مشکالت منطقه

  
  گذاري مشروط، تمايل به پرداخت، مدل الجيت، سمنان درياي خزر، ارزش: يديكل  يها واژه

 
  مقدمه -١

کم آب در بخـش شـرب و صـنعت     يها از استان يکياستان سمنان 
موجود، افت ساالنه سطح آب  يها ن بر اساس گزارشياست. همچن

متوسط سه با يکه در مقا متر است يسانت ٦٧ش از يدر استان سمنان ب
سـرعت   اسـت، متـر   يسـانت  ٥٠ کـه برابـر   کشـور آن در افت ساالنه 

ه آب و فقدان نظارت بر يرو يمصرف بعالوه بر آن،  .دارد يشتريب
ت آب در استان يفي، افت کيو منابع آب ينيرزميز يها برداشت آب
 رفع  يبرا يگوناگون يوجود آورده است. گرچه راهکارها سمنان را به

 
 

ع يتسررسد  ياند، اما به نظر م بحران آب در استان سمنان مطرح شده
ــ يهــا طــرح ياجــرادر  ــال ب ــاهماز  يا ن حوضــهيانتق  يا ژهيــت وي

 نـــــه، انتقـــــال آب از ين زميـــــبرخـــــوردار اســـــت کـــــه در ا
  بلند مدت  ياز راهکارها يکيعنوان  به يخزر به فالت مرکز يايدر

استان سمنان مطرح شده است. بنا  ين منابع آبيتأم براي يشنهاديپ
ن ين طرح، تأميا يهدف از اجرا ١٣٩٣رو در سال يبه نظر وزارت ن

زان يبه م ١٤١٠از استان سمنان در افق ياز کمبود آب مورد ن يبخش
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خزر است. حال بـا   يايون مترمکعب در سال از دريليم ٢٠٠حدود 
را بر  ييها نهيهز يسالم و بهداشت يدنين آب آشامينکه تأميتوجه به ا

 يگـذار  ل و ارزشيرسد تحل يکند، به نظر م يل ميبودجه دولت تحم
گـذران   اسـت يار سيـ را در اخت يديـ مردم اطالعـات مف  يآب از سو

خزر  يايطرح انتقال آب در يدر مورد نحوه اجرا يريگ ميتصم براي
  دهد.  يبه سمنان قرار م

ن يشـ يپ هاي پژوهشاز  يا ، سابقهپژوهشيدر رابطه با موضوع 
ــدارد  ــود ن ــا روش ارزش ،وج ــذار ام ــوعات   يگ ــروط در موض مش

هدکر  عنوان مثال است. بهمورد استفاده قرار گرفته  يگريد يکاربرد
 يبرا يبمبئ يل به پرداخت ماهانه خانوارهايو همکاران، مجموع تما

ـ و حفظ مطلوب يحفاظت يها ارزش  يپـارک ملـ   محـيط زيسـتي  ت ي
ــولي ــه  ٤٤٠را  ١بوريــــ ــزار دالر بــــ ــد  هــــ ــت آوردنــــ   دســــ

)Hadker et al., 1997( .  
در  يدنيّآب آشام يل به پرداخت برايبا عنوان تما پژوهشيدر 

ل بـه پرداخـت   يدر حال توسعه، ارزش تما يکشورها يمناطق شهر
دسـت آمـد    ن مناطق بـه يت در ايالج ياستفاده از الگو شهروندان با

)Rosado, 1998(.   
بسـته   يمشروط انتها يگذار با استفاده از روش ارزش يچودار

آب  يبـرا  ٢داكـا ن يل بـه پرداخـت سـاکنان زاغـه نشـ     يدو گانه، تما
 (Chowdhury, 1999).سالم را برآورد کرد  يدنيآشام

ــرآورد تماين راســتا واســکيدر همــ ــه يــوز و همکــاران، بــا ب ل ب
بــه آب ســالم و مطمــئن در پــارال  يدسترســ يپرداخــت افــراد بــرا

شـتر از  يدرصـد ب  ٦٤/٤٥ل دارنـد  يـ افـراد تما كه افتند يک دريمکز
پرداخت  يدنيت آب آشاميت و کميفيبهبود ک يآب برا يقبض فعل

 . )Vásquez et al., 2009(کنند 
روش بـردن   کـار  بـا بـه   س و همکـاران ي، جنيگريد پژوهشدر 
ل به پرداخت شهروندان ين تمايانگيمشروط دو گانه، م يگذار ارزش

ــه م ٣ريمنــو ــرا ب ــه آب  ٦٧/١٧زان ي درصــد از صورتحســاب ماهان
بـا اسـتفاده از    .)Genius et al., 2008( بـرآورد کردنـد  شـهروندان  

ل به پرداخت سـاالنه  يزان تمايز مين روش، کواک و همکاران نيهم
 ١/٣٢را  يمردم شهر پوسان کره جنـوب  يدنيت آب آشاميفيبهبود ک

  .)Kwak et al., 2013(دست آوردند  ون دالر بهيليم

                                                
1 Borivli 
2 Dhaka 
3 Rethymno 

 ٤پاولودارل به پرداخت منطقه يتوسوپوا و همکاران، موضوع تما
بـاز،   يمشروط انتهـا  يگذار در قزاقستان با استفاده از روش ارزش

ــه   ــغ ماهان ــه ١٥٩٠مبل ــول  - )KZT( تنگ ــد پ ــتان واح را  -قزاقس
دسـت   بـه  يرسان بهبود خدمات آب برايت ل به پرداخيعنوان تما به

  .)Tussupova et al., 2015(آوردند 
تنـام  يودر  ٥موكونگ دلتا نانساکل به پرداخت يون تمايوو و ه

قرار دادند که طبق  يرا مورد بررس ينيرزميز يحفاظت از آبها يبرا
 ٧٤/٦، ساکنان دلتا سـاالنه حاضـر بـه پرداخـت      پژوهشن يج اينتا

 يرهايهستند و متغ ينيرزميز يها حفاظت از آب يکا برايدالر آمر
از  ينيرزميز يها مرتبط با آب يها يماريت و خطر ابتال به بيجنس

 ,Vo and Huynh).ل به پرداخت افراد هستند يعوامل مؤثر بر تما

2017) .  
ــژوهش ديگــري در  ــارزش تماپ ــراد  ي ــه پرداخــت اف ــرايل ب  ب

ــه م ٦مــااوكالهاافــت آب در يباز دالر در هــر  ٤٧/٣و  ٢/٤زان يــب
 ه اســتدســت آمــد بــه يجــار يهــا ش از نــرخيگــالن آب بــ ١٠٠٠

)Boyer et al., 2017(. در  ٧فـرارا ل بـه پرداخـت شـهروندان    يـ تما
 ٤٨بـه انـدازه    يدر انجام پروژه استفاده مجـدد آب شـهر  نيز ا يتاليا
  .)Paola et al., 2018( ه استشد يابيهر خانوار ارز يورو براي

ل بـه پرداخـت   يـ ، ارزش تماي نيـز داخلـ  هاي پژوهش يبرخ در
در  .بـرآورد شـده اسـت    يعمـوم  يشهروندان در اسـتفاده از کاالهـا  

بـا اسـتفاده از روش   توسط اميرنـژاد و خليليـان   پژوهش انجام شده 
 يل به پرداخت ماهانه افراد بـرا يمشروط، متوسط تما يگذار ارزش

ه ال برآورد شـد ير١٥١٥٣ران به اندازه يشمال ا يها حفاظت جنگل
  . (Amir Nejad and Khalilian, 2006) است

اسـتفاده از پـارک    يل به پرداخت مردم برايزان تماين ميهمچن
ق پرسشــنامه و انتخــاب دوگانــه يـ در تهــران از طر يســاع يحـ يتفر

درصـد افـراد تحـت     ٦٠ اسـت كـه  ه ج نشـان داد ينتـا  وشده  يبررس
د از پارک هستند يهر بازد يبه ازا ي، حاضر به پرداخت مبلغيبررس

ـ  يماهانه پارک سـاع  يحيو ارزش تفر ال يـ ون ريـ ليم ٢٢٠ش از يب
  پـژوهش در  .)Emami Meybodi and Ghazi, 2008( شدبرآورد 

محيط منابع  يحيخدمات تفر يل به پرداخت برايارزش تما يگريد

                                                
4 Pavlodar 
5 Mokong Delta 
6 Oklahoma 
7 Ferrara 
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ـ   زيسـتي   Pajooyan and).ه اسـت دسـت آمـد   بـه  يدر تـاالب انزل

Falihi, 2008) . 
شان از يز تاالب گميآبخ يها حفظ حوزه يراهکارها يدر بررس

مشـروط و پرسشـنامه دوگانـه، متوسـط      يگـذار  ق روش ارزشيطر
 دسـت آمـد   ال بـه يـ ر ٧٢٨٥٠ل بـه پرداخـت سـاالنه هـر فـرد      يتما

)Fattahi and Fath Zadeh, 2011( .  
چهار شهر  يل به پرداخت خانوارهايز تماين يگريد  پژوهشدر 

ک يـ در  يدنيت آب آشـام يفيبهبود ک يمنتخب استان مازندران برا
باز) برآورد  يک طرف باز (انتهايا يبسته) و  ي(انتها بازه مشخص

تومـان   ٣٧٧١و  ٣٣١٢ل بـه پرداخـت حـدود    يـ ب، تمايترت شد و به
، تعـداد  بررسـي ن يج ايدست آمد. طبق نتا هر خانوار به يبرا ماهانه
ت يل کرده در خانه و وضعيخانوار، درآمد، تعداد افراد تحص ياعضا
ن يباز اثر دارند. همچنـ  يانتهادر حالت ل به پرداخت يبر تما ،تأهل

 انتها بسته شـامل سـطح  در حالت ل به پرداخت يعوامل مؤثر بر تما
و  يدنيت آب آشـام يـ فيدر ارتبـاط بـا ک   الت، نظر خانوارهـا يتحص
 Rasekhi and)اسـت   يدنيت آب آشـام يـ فيخانوارهـا از ک  ينگران

Taleei, 2012).   
ـ ، متوســط تما يگــر يدر پــژوهش د  ل بــه پرداخـــت ارزش  يـ

رانات يرودبار قصران در شهرستان شـم  يحيتفر همنطق يستياکوتور
ت و پرسشنامه انتخاب دوگانه به يجاستان تهران با استفاده از مدل ال

  . ه استال برآورد شديون ريليم ٥٥٠/٣زان يم
زان يـ ت، ميالت، جنسـ يسطح تحصـ  يرهايمتغ پژوهشن يدر ا

 زهانـدا  يرهـا ياثـر مثبـت و متغ   ،مـد آکننـدگان و در  ديت بازديرضا
ــ ي،شــنهاديت پمــيخــانوار و ق ــر منف ــر تما ياث ــب ــت ي ــه پرداخ ل ب

 Sajjadi). اند داشتهرودبار قصران  يحيدکنندگان از منطقه تفريبازد

et al., 2016). 
ل شهروندان اصفهان به يتمازان ي، ميگريد پژوهشن در يهمچن

 ٨/٥٢٠١ ،مصارف شـرب  براي يآب مازاد کشاورز يپرداخت برا
  (Akbarpoor et al., 2017). ه استدست آمد طور ماهانه به ال بهير

محاسـبه   يمشـروط بـرا   يگذار از روش ارزش پژوهشن يدر ا
پـروژه انتقـال آب    يل به پرداخـت شـهروندان در اجـرا   يزان تمايم

دسـتاورد   پـژوهش ج يخزر به سمنان استفاده شده اسـت. نتـا   يايدر
در مـورد   يريگ ميتصم براي يگذار استيار نظام سيرا در اخت يمهم

  دهد. يطرح قرار م ينحوه اجرا

مشخصات کلي طرح انتقال آب از درياي خزر به فالت  -١-١
  مرکزي ايران 

وب مه خشک محسيران جزء مناطق خشک و نيکه ااين با توجه به 
آب  يسـطح  يها انين جروع ناموزيو توز ي، کمبود منابع آبشود  يم

وجود آورده  استفاده از آن به برايرا  ييها تين مناطق محدوديدر ا
سـمنان و   يا آب منطقـه  يه شـرکت سـهام  يـ است. طبق گـزارش اول 

از  يکـ ي ١٣٩٣ران در سـال  يـ ا يرويـ شرکت توسـعه منـابع آب و ن  
ـ       يراهبـرد  يهـا  استيس در  يدولـت، حـل مشـکل کمبـود منـابع آب

شـدن   يـي . اجرااسـت  ير مرکزيکم آب کشور از جمله کو يها حوزه
 يا منطقـه  يهـا  و چالش يآب يها ق کاهش تنشياست از طرين سيا

 ي،مشـکالت اجتمـاع   و همجوار يها ه به استانيرو يمثل مهاجرت ب
فـراهم  دار مناطق کـم آب  يرشد و توسعه پا برايرا  يط مناسبيشرا

  کند.  يم
ـ و انتقـال آب در  يـي زدا ن راستا طرح نمـک يدر ا خـزر بـه    ياي

ميليون مترمكعب آب  ٢٠٠ي يزدا ران با هدف نمكيا يفالت مرکز
و انتقال آن بـه شـهرهاي فـالت مركـزي در      از درياي خزر در سال

حوضـه فـالت    ياستان سمنان، تأمين آب شرب و صـنعت شـهرها  
رشـد و توسـعه    ي وا معـادن منطقـه  ايران، توسـعه صـنايع و    يمرکز

بلندمدت  يها از برنامه يکيعنوان  حاشيه کوير به يشهرها ياقتصاد
ن طـرح،  يـ ا ياجـرا  بـراي  يشنهادير پيدولت مطرح شده است. مس

ه بـا طـول خـط انتقـال     يـ و چشمه روز ير-ر خط لوله نفت نکايمس
لـومتر  يک ٣٣٠ر مشـترک بـه عـالوه    يمسـ صـورت   بـه لومتر يک ١٦٠

 ينـه بـرآورد  يمتـر بـا هز   ٣٥٠٠ طـول  موجود بـه  تونل و تانشعابا
 يطرح، فوالد يها ن جنس لولهيال است. همچنيارد ريليم ٦٠٠٠٠
 ١٤٠٠صورت دو لوله  خطوط لوله به يقطر اسم ، St52  *X65از نوع 

ـ يم در متــر  يلـ يم ١٢٠٠و  ١٠٠٠عــالوه  بـه  ير اصــليمسـ در متــر  يل
متـر   يلـ يم ٠٥/١٩تـا   ١٥/ ٨٨هـا   انشعابات و ضخامت جدار لولـه 

و  يشـنهاد ير پيمسـ  ينقشـه کلـ   ٢و  ١ي ها اند. شکل شده ينيب شيپ
  .دهند يطرح را نشان م يکربنديپ

شرکت توسعه منـابع آب و   ياز سو يشنهادير پيطبق نقشه مس
صورت دو خط لولـه بـه طـول     ، طرح به١٣٩٣در سال ران يا يروين

روگاه نکـا آغـاز   يمجاورت ندر خزر  يايلومتر از سواحل دريک ١٦٠
در اسـتان   يزارها و منـاطق جنگلـ  يشـود و پـس از عبـور از شـال     يم

، از منطقه دوآب وارد ير-ر خط لوله نکايمازندران با امتداد در مس
  ت با عبور از تونل يان شده و در نهاـان سمنـوه در استـرکيمنطقه خط



  dx.doi.org/10.22093/wwj.2018.108776.2556                                                                                                                            ...عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت در
 

 



 Journal of Water and Wastewater                                                                                                                                مجله آب و فاضالب
 Vol. 30, No. 5, 2019                                                                                                                                                               ١٣٩٨، سال ٥، شماره ٣٠دوره 

  
Fig. 1. Suggested general plan for water transfer 

  پالن کلي مسير پيشنهادي طرح انتقال آب -١شکل 
  

  
Fig. 2. Plan configuration 

  پيکربندي طرح انتقال آب -٢شکل 
  

شـود.   مـي ل يرزاد به دو شاخه تبـد يشهر شهم يچشمه روزبه در حوال
لـومتر و  يک ١٧٢ک خط لوله به سمت دامغان و شـاهرود بـه طـول    ي
ده يلـومتر کشـ  يک ١٣٢سمت سمنان و گرمسـار بـه طـول     به يگريد
 امـانج. با شودن يمناطق هدف تأم ياز آبيق نين طريشود تا از ا ـيم

 ير مرکـز يگرچه مشكل كم آبي مناطق واقع در کوا ،اين طرح عظيم
 يبـا اثـرات منفـ    ،آن يرسـد اجـرا   يشود، اما به نظر م يران حل ميا

 ين انـرژ ياز تأم يآلوده کننده ناش يد گازهايمثل تول محيط زيستي
ب جنگل و کـاهش  ياز تخر يناش يها نهي، هززدايي نمكسات يتأس
 ازـژه در فيـو هـال بـر انتقيـول مسـدر ط يورـانـج يها هـونـت گيامن

بـر   يکيطرح از نظر اکولـوژ  ين اجراي. همچنهمراه است يساختمان

از برداشت آب از  يناش يدارد و اثرات منف ياثر منف ييايط دريمح
ا يـ آب بـه در  يساز نيريند شاياز فر يه پساب شور ناشيا و تخليدر

 طيش محـ يپـا  يهـا  ه برنامـه نـ ين زميـ است کـه در ا  ينيب شيقابل پ
  ده شده است.يتدارک د زيستي

  
  روش شناسي -٢

دو روش  يســتيز طيمحــ يکاالهــا ين ارزش اقتصــاديــيتع يبــرا
وجـود دارنـد. در    ٢شـده  اظهـار حات يترجو  ١حات آشکار شدهيترج

                                                
1 Revealed Preference (RP) 
2 State Preference (SP) 

Shahrud 

Damghan 

Semnan 
Garmsar 

Pol Sefid 

Sari 
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ق يـ از طر يعمـوم  يهـا  ا کاالي زيستي طيمح يها ، ارزشSPروش 
م يطـور مسـتق   بـه  ينظـر سـنج   يهـا  شوندگان بـه روش  پاسخ پرسش

 ١مشروط يگذار به دو گروه ارزش SP يها شوند. روش ياستخراج م

 Rasekhi and Hoseini). شـوند  يم مـ يتقسـ  انتخاب يها و آزمون

Taleei, 2012) .  
  
  گذاري مشروط  روش ارزش -١-٢

 يگـذار  ارزش ياساس يها از روش يکي مشروط يگذار ارزش روش
و  يفرضـ  يه بازارهـا يـ است که بـر پا  يطيمح يبازار ريغ يکاالها

 يجاد بازارهايق ايکه در آن از طر استوار است ،ان شدهيحات بيترج
 يريگ مشروط، امکان اندازه يگذار در چارچوب روش ارزش يفرض

وجـود دارد   يعياز خدمات طب يمند افراد در بهره ٢ل به پرداختيما
(Hashem Nejad et al., 2011). 

مشروط  يگذار روش ارزشدر ها  يين ارزش کاالها و داراييتع
ن اطالعـات از  يـ ادر اين پژوهش  که ازمند مراجعه به افراد استين

پرسشـنامه   يپرسـش اساسـ   شد. حاصل   پرسشنامه وق مصاحبه يطر
اسـتفاده از   يبـرا  يچـه مبلغـ  حاضر به پرداخـت  افراد، است که  نيا

ال شود کـه  ؤن ممکن است سيهستند؟ همچن) يعموم ي(کاال ياثر
  هستند؟  يافت چه مبلغيحاضر به در، يده گرفتن اثريناد يآنان برا

مختلف از جمله انتخاب  يها مشروط از روش يگذار در ارزش
شـود.   يل به پرداخت شهروندان استفاده ميتما يابيارز يدوگانه برا

و انتخاب  ٣يبعد ک انتخاب تکيانتخاب دوگانه از دو تکن روشدر 
 ي) بـرا يريـ گيرش بـا پ يا عـدم پـذ  يرش ي(پذ ٤يدو بعد يدو بخش

  شود.  يشوندگان استفاده م پاسخ پرسش
ک يـ ت يدهندگان با قرار گرفتن در موقع ، پاسخدومک يدر تکن
ـ ا خيـ  ي، فقط پاسخ بليشنهاديمت پيبا چند ق يبازار فرض ر ارائـه  ي

ــ ــا  يم ــد و تنه ــدهن ــنهاد را از ميک پي ــش ــدادي ــنهاد از يپ يان تع ش
ل به يرش حداکثر تمايت پذيکنند که قابل ين شده انتخاب مييتع شيپ

  دارا باشد.  يکاال خاص يپرداخت را برا
ز يـ دارد، در بـازار ن  ياديـ ت بازار شـباهت ز ين روش به واقعيا

رنـد.  يپذ يا نميرند و يپذ يها را م مواجهند که آن ييها متيافراد با ق
، روش يل و اصــالح روش تـک بعــد يبعــد، بـا تعـد   يهـا  در سـال 

                                                
1 Contingent Valuatoin Method (CVM) 
2 Willing to Pay (WTP) 
3 Dichotomous Choice 
4 Double –Bounded Dichotomous Choice 

ن روش، پاسخ دهنده با چند يه شد. در ائارا يانتخاب دوگانه دو بعد
شنهاد، يک پيمواجه است که با توجه به پاسخش به  يشنهاديمبلغ پ

شتر، به يشنهاد بيشود. در واقع پ يه مئارا يبه و يگريشنهادات ديپ
 يه بستگيشنهاد اوليالعمل پاسخگو در پ ا عکسير و يا خي يجواب بل

  . )Molaei, 2013( دارد
  
ارزش گذاري مشروط و انتخـاب دو گانـه    اصول روش -٢-٢

  دوبعدي
ر يت غيتابع مطلوب ،که افراد شود ميدر روش انتخاب دوگانه فرض 

مصـرف  از  يت ناشـ يزان مطلوبيمرا دارند كه  يژگين ويم با ايمستق
زيستي ط ياست که فرد منابع مح يشتر از حالتيب يستيز  طيمنبع مح

  .کند يمصرف نمرا 
  
)۱                                  (01 )S;Y,0(U)S;AY,1(U   
  

  اين معادلهکه در 
U يشـنهاد يرش مبلـغ پ يپذ ١م فرد، ير مستقيت غيمطلوب WTP ،0 

 WPT ،S يشـنهاد يمبلـغ پ  WTP ،A يشـنهاد يرش مبلغ پيعدم پذ
و  حـات فـرد  يمـؤثر بـر ترج   ياجتمـاع  -ياقتصاد يها يژگير ويسا

휀 صورت برابر  ن صفر هستند که بهيانگيبا م يتصادف يرهايمتغ 휀	و
  اند.  ع شدهيو مستقل توز

ل يتما يدر بررس ياز آنجا که ساختار پرسشنامه دوگانه دو بعد
ر وابسته با انتخاب دوگانه اسـت،  يک متغي يبه پرداخت افراد، دارا

ل بـه  يـ محاسـبه تما  يانتخـاب بـرا   يفـ يک مدل کيالزم است تا از 
 يتجرب هاي پژوهشن ارتباط، در يدر ا .استفاده شودپرداخت افراد 

کاربرد دارنـد. در چـارچوب    Probit-Logit يها دلطور عمومي م به
شـنهادها توسـط فـرد    ياز پ يکـ يکه   آن )Pت، احتمال(يالج يالگو

  شود ميان يب ٢ معادلهق يرفته شود، از طريپذ
  
)۲ (  

)}SYA(exp{1
1

)Uexp(1
1)U(FPi 




 

  

  اين معادلهکه در 
)U(F  ک استاندارد است. يبا اختالف لوجست يع تجمعيتابع توز  
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مثـل درآمـد، مبلـغ     يو اجتمـاع  ياقتصاد يرهايمتغ ين تابع برخيا
الت را در بــر يت، انــدازه خــانوار و تحصــي، ســن، جنســيشـنهاد يپ
هستند کـه   يب برآورديضرا γو θ و βعرض از مبدا،  αرد. يگ يم

  باشند. 0و  0 ،0رود  يانتظار م
ل به پرداخت وجود يمحاسبه مقدار تما يبرا يمختلف يها روش

اسـتفاده   يقسـمت  WTPن پـژوهش از روش متوسـط   يدارند که در ا
در محـدوده صـفر تـا     يعـدد  يريـ گ ن روش بـا انتگـرال  يـ . در اشد

  شدل به پرداخت محاسبه يتما يمقدار انتظار ،Aشنهاد يپ بيشترين
  

)٣ (  
dA)

)A(exp1
1(dA)U(F)WPT(E *

Amax

0  
   

  
  اين معادلهکه در 

ل شده را نشان يعرض از مبدأ تعد ∗αاست و  WPT يمقدار انتظار
بـه عـرض از مبـدأ     ياجتمـاع  -يق جمله اقتصـاد يدهد که از طر يم

 ,Emami Meybodi and Ghazi) ) اضـافه شـده اسـت   α(ي اصـل 
2008)  

  

)٤                                                              ()SY(*   
  

  ل به پرداخت عبارت است ازيبرآورد تما براي يونيمدل رگرس
  

)٥               (n,...,3,2,1i                           ii0i xWTP   
  

  معادلهن يدر ا
X ل به پرداخت، درآمد، سـن،  يشامل مبلغ تما يحيتوض يرهايمتغ

 يرهـا يب متغيضـرا β	الت، يت، سطح تحصـ يت تأهل، جنسيوضع
  .استمدل  يحيتوض يرهايتعداد متغ nو  يحيتوض

ــا ــا يپارامترهــــ ــا  يــــ ــدل بــــ ــتفاده از روشن مــــ  اســــ
Maximum Likelihood ن يــا يشــوند. جامعــه آمــار يبــرآورد مــ

نفر (طبق  ٦٩٥٣٥آب شهر سمنان به تعداد  مشتركانه يکلپژوهش، 
رد کـه  يـ گ يگزارش شرکت آب و فاضالب استان سمنان) را در بر م

روش  هـا بـه   ل پرسشـنامه يـ ق تکميـ ه آن از طريآمار و اطالعات اول
ن حجـم  ييتع يبرا. شده است يآور جمع ١ساده يتصادف يريگ نمونه

 ٣٨٠استفاده شد که حجم نمونـه،  Cochranاز فرمول  پژوهشنمونه 

                                                
1 Simple Random Sampling 

نامـه   ش پرسـش يسـؤاالت، ابتـدا پـ    يطراحـ  يبرادست آمد.  نفر به
ن صـورت کــه از  ايـ   بـه  .ع شـد يــبـاز توز  يصـورت سـؤال انتهـا    بـه 

سؤال شد ل به پرداخت يشوندگان در مورد حداکثر مقدار تما پرسش
ن اطالعـات،  يـ د. بـا اسـتفاده از ا  نشـ شـنهاد  يبه آنها پ يمتيچ قيو ه

شد. در  يدر قالب پرسشنامه انتخاب دو گانه طراح يپرسشنامه اصل
پروژه  يدر صورت اجرا شدده ين پرسشنامه، در ابتدا از افراد پرسيا

ا يـ آ يدنيآب آشـام  نيتأم منظور خزر به استان به يايانتقال آب در
ن يـي ن روش مسـتلزم تع ير؟ ايا خيهستند  يپرداخت مبلغ حاضر به

ـ يـ است کـه بـا اسـتفاده از اطالعـات اول     يانيمت ميک قي ش يه از پ
. در شـود  مـي شنهاد يد که در ابتدا به پاسخگو پيآ يدست م هآزمون ب

ر يـ و اگـر جـواب خ   بيشـتر مت يک قي، باشد يکه جواب بل يصورت
 ١٤٠٠و ١٠٠٠، ٨٠٠ شـود.  مـي شـنهاد  يتر پ نييمت پايک قي باشد،

  به شهروندان هستند.  يشنهاديمت پيتومان سه ق
  

  نتايج و بحث -٣
ن، نظر يشيپ هاي پژوهشپرسشنامه با استناد به   ٢ي اعتباربررس براي

 ييشناسـا  پـژوهش  يرهـا ي، متغيا کارشناسان و اطالعات کتابخانه
از  يتعـداد ن يع آن بيد و پس از توزشه يه تهيشدند و پرسشنامه اول

ن يتدو ييو انجام اصالحات الزم، پرسشنامه نها يافراد نمونه آمار
قـرار   يپرسشـنامه مـورد بررسـ    ٣قابليت اعتماد شد. در مرحله بعد،

طور  ن شصت نفر از افراد نمونه بهين کار پرسشنامه بيا براي .گرفت
ضريب آلفـا  ، SPSS 22افزار  ع شد و با استفاده از نرميتوز يتصادف

دهـد   يدست آمد که نشـان مـ   به ٧٣/٠محاسبه شد و عدد  ٤كرونباخ
ن بخش يج ايسؤاالت پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار هستند. نتا

ـ    قـرار گرفـت   بررسي يمرحله بعد يمبنا ن يکـه در آن پرسشـنامه ب
ع شـد. بـر اسـاس اطالعـات     يـ نفر از شهروندان در سمنان توز ٣٨٤

، يفيتوصـ  يل آمارهـا يشده، تحلل يتکم يها مستخرج از پرسشنامه
در اين پژوهش بـا در نظـر    .انجام شد يل تجربين مدل و تحليتخم

کـه اگـر   گرفتند گرفتن وضع موجود، مردم در برابر اين پرسش قرار 
 يعنوان منبع حيات و استمرار زنـدگ  قرار باشد مشکل کمبود آب به

  هستند؟ يآنان تخفيف يابد، حاضر به پرداخت چه مبلغ
   و ردـم )درصد ٤/٧١(نفر  ٢٧٤ پـاسخ دهندگان، تعداد انياز م

                                                
2 Validity 
3 Reliability 
4 Alpha Cronbach’s Coefficient  
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درصـد  ٢/١٧درصـد متأهـل و    ٨/٨٢درصد) زن،  ١/٢٨( نفر ١٠٨
الت فوق يتحص يدارا طور عمده بهن افراد نمونه ي. همچنبودندمجرد 

. بر اساس اطالعـات  بودند )نفر ١٠٣( سانسيو ل )نفر ١٥٢( پلميد
 نيتـأم  يت فعلـ يافراد از وضع يتيل نارضاين دليشتريپرسشنامه، ب

درصد، افت فشار  ٥/٣٧ ن آبييت پايفيب کيترت ، بهيدنيآب آشام
 ـيدرصد است. تمام٧/١١ اد آبيــز ــيد و قطعــدرص ٩/٣٤ آب

طرح موافق  ياجرا يها نهياز هز يشوندگان با پرداخت بخش پرسش
ف دولـت  ينه انتقال آب را از وظايهز نفر) ٢٢٥(. اکثر افراد نبودند
ل عـدم  يـ دل نفر به ٧٣ و نييل داشتن درآمد پاينفر به دل ٨٦و  داشته

 يها نهيبه پرداخت هز يليربط، تمايذ يها ارگان يينان به کاراياطم
 .نداشتندانتقال آب 
ل به پرداخت افراد را نشـان  ينحوه تما يع فراوانيتوز ١جدول 

ــ ــ يم ـــده ــور کــ  انـد. هم ـــه مشـط ــيده ـاه ــود م ــ ٢١١ ش  ر ازـنف

ي ليرفتند و تمايشنهاد را نپذين پيدرصد) اول ٩/٥٤دهندگان ( اسخـپ
مشارکت در پروژه انتقـال آب   برايتومان  ١٠٠٠به پرداخت مبلغ 

نفر  ١٧٣است که  ين در حاليا .خزر به استان سمنان نداشتند يايدر
 يشـنهاد يکـه پ  يرفتنـد. هنگـام  يشنهاد را پذين پيدرصد) ا ١/٤٥(

ه را رد يشنهاد اوليکه پ يتومان به کسان ٨٠٠ه يولتر از مقدار ا نييپا
شنهاد دوم يدرصد) از آنان پ ٨/٣٧( نفر ١٤٥کرده بودند، ارائه شد، 

رفتند. از يدرصد) آن را پذ ١/١٧( نفر ٦٦که  يرفتند، در حاليرا نپذ
رفتـه  يتومـان را پذ  ١٠٠٠شـنهاد اول  يکـه پ  يگر به افـراد يطرف د

 ١٣٦شـنهاد شـد،   يتومان پ ١٤٠٠ل معاد بيشتريمبلغ  يبودند، وقت
 ٦/٩نفر( ٣٧شنهاد را رد کردند و ين پيدرصد) از آنان، ا ٥/٣٥نفر(

در ت يـ ج حاصـل از بـرآورد مـدل الج   ينتا رفتند.يدرصد) آن را پذ
   ه شده است. ئارا ٢در جدول  پژوهش

  

  توزيع فراواني تمايل به پرداخت پاسخ دهندگان - ١جدول 
Table 1. Frequency distribution of willingness to pay respondents 

Situation 
Suggestion  (Iranian currency) 

Primary: 
 1000 Tomans 

Low: 
 800 Tomans 

Top: 
 1400 Tomans 

Acceptance 
Number 173 66 37 

Percentage 45.1 17.1 9.6 

Rejection Number 211 145 136 
Percentage 54.9 37.8 35.5 

Total 
Number 384 211 173 

Percentage 100 54.9 45.1 

 
  نتايج تخمين مدل الجيت  - ٢جدول 

Table 2. The Results from the estimation of Logit model 
Marginal effect Statistical 

significant Z Value Coefficient Variables 
- 0.000 -4.568 -23.7442 Constant 

-0.2680 0.2437 -1.1414 -0.7435 Gender 
0.3902 0.1539 1.4259 1.0828 Marital status 
0.0161 0.1421 1.4681 0.0448 Age 
-1.0596 0.0002 -3.7577 -2.9398 Number of household members 
0.5702 0.000 6.3830 1.5822 Education 

0.0000029 0.000 6.3627 0.00000813 Income 
-0.0049 0.0018 -3.1206 -0.0137 Suggestion price 

0.83 McFadden R-squared 
97.66 Percentage of right prediction 
-42.614 Log likelihood 
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ر يـ صـورت متغ  ت بـه يجنسـ  يحير توضين مدل، متغيدر مرحله تخم
صـورت   ت تأهل بـه يزن و وضع يمرد و صفر برا يک براي يمجاز

مجـرد در نظـر گرفتـه     يمتأهل و صفر بـرا  يک براي ير مجازيمتغ
ل يتحصـ  يهـا  صورت تعداد سـال  الت بهير سطح تحصيشدند و متغ

ک و صـفر  يـ دو مقـدار   ير وابسـته مـدل دارا  يوارد الگو شدند. متغ
مبلـغ  رش يل به پرداخت و پـذ يداشتن تما يک براياست که در آن 

ل به پرداخت است. طبق يشنهاد شده و صفر نشان دهنده عدم تمايپ
ت برابـر  يجمدل ال ١ن مک فادنييب تعي، مقدار ضر٢ج جدول ينتا
 ٨٣ يحيتوضـ  يها ريدهد متغ يدست آمد که نشان م درصد به ٨٣با 

 ينيب شيدهند. مقدار پ يح مير وابسته را توضيرات متغييدرصد از تغ
، يمدل بـرآورد كه گر آن است  انين الگو بيدرصد در ا ٩٧ ٢حيصح

ر وابسته بـا توجـه بـه    ياز مقدار متغ زياديدرصد  ينيب شيقادر به پ
كه دهد  ين مدل نشان ميج تخمياست. نتا يحيتوض يها ريمتغ مقدار

مـت  يالت، درآمـد و ق يخانوار، سطح تحص يتعداد اعضا يرهايمتغ
ارکت در پـروژه  مشـ  بـراي ل به پرداخت افراد يتما يرو يشنهاديپ

، -٩٣/٢ب يب با ضـرا يترت خزر به شهر سمنان به يايانتقال آب در
ـ  -٠١٣/٠ و ٠٠٠٠٠٨١٣/٠، ٥٨/١ ن يدار دارنـد. همچنـ   ياثر معن

ت تأهل گرچه مورد انتظار يت و وضعيسن، جنس يها ريعالمت متغ
ت و يـ الج يسـتند. در الگـو  يدار ن يمعنـ  يهستند اما از لحاظ آمار

ـ پروب ـ ه، تنهــا عاليـ اول يبــرآوردب يت ضـرا ي  يهــا ريـ ر متغيم تــأثئ
ـ   يرش متغياحتمال پذ يرو يحيتوض دهنـد و   ير وابسـته را نشـان م
هـا و   آن، کشـش  يها وجـود نـدارد. بـه جـا     آن يبرا ير مقداريتفس

  . گرفتندر قرار يمورد تفس يياثرات نها
ل بـه  يـ ، احتمـال تما ٢جـدول   يير اثـرات نهـا  يبر اسـاس مقـاد  

شـتر اسـت.   يدرصـد ب  ٣٩متأهـل نسـبت بـه مجـرد     پرداخت افـراد  
 ي(پاسخگو کيزن) به  ي(پاسخگو ت از صفرير جنسييتغ نيهمچن

اثـر  دهـد.   يدرصد کاهش مـ  ٢٦ل به پرداخت را يمرد)، احتمال تما
ب برابـر بـا   يـ الت و سن افـراد بـه ترت  يزان تحصير ميدو متغ يينها
ـ بـا  كـه  انگر آن اسـت  يدست آمد که ب به ٠١/٠و  ٥٧/٠ واحـد  ک ي
ر يل و سن افراد، با فرض ثابت بودن سايتحص يها ش در ساليافزا

 ٠١/٠و  ٥٧/٠ب يـ پرداخت افراد بـه ترت   ل بهيعوامل، احتمال تما
  ابد.ي يش ميدرصد افزا

  ـيمنف ي،شنهاديمت پيق يي، اثر نهاينيج مدل تخمياس نتاـبر اس
                                                
1  McFadden R-Squared 
2 Percentage of Right Prediction 

، بـا  يشـنهاد يمـت پ يش در قيک واحـد افـزا  كه يانگر آن است يبو 
ل به پرداخـت افـراد را   ير عوامل، احتمال تمايفرض ثابت بودن سا

ک واحـد  ي ين به ازاي. همچندهد ميدرصد کاهش  ٠٠٤/٠زان يم به
ش يافـزا  ٠٠٠٠٠٢٩/٠ل به پرداخت، يش درآمد، احتمال تمايافزا

دسـت   به يمنف ،خانوار ير تعداد اعضايمتغ يب برآوردي. ضريافت
بـا   ي، خانوارهـا يبـازار فرضـ   يويتحت سنار دهد ميآمد که نشان 

 بـراي  يشـتر يل به پرداخـت ب يتما يتعداد افراد کمتر، معموالً دارا
  مشارکت در پروژه انتقال آب هستند.

ل به پرداخت ين تمايانگين مدل، ميج حاصل از تخميبا توجه نتا
  ر قابل محاسبه است يز معادلهق ياز طر

  
431.114)in(0000081.0)Edu(58.1)f(93.274.23 s

*   
)٦                                                        (A013.0431.114Y   

  
  اين معادلهه در ــک
fs خانوار،  يداد اعضاــن تعيانگيمEdu الت يح تحصـ ــر سطـيمتغ
 Aن درآمد خانوارها و يانگيم inل افراد)، يتحص يها ن ساليانگي(م
  دهد. ميرا نشان  يشنهاديمت پيق

ن يانگيـ خـانوار، م  ين تعـداد اعضـا  يانگيـ م يگذار ياز جاپس 
 يشنهاديمت پين درآمد خانوارها و قيانگيل افراد، ميتحص يها سال
  ديآ يدست م ر بهيجه زيل به پرداخت، نتيمتوسط تما معادلهدر 
  
)۷           (38.8802dA

)A013.0431.114exp(1
114000

0


  
  

برابـر بـا    ل به پرداخت ماهانه شهروندانين تمايانگين اساس ميبر ا
ـ نکه ميال است. حال با توجه به اير ٣٨/٨٨٠٢ ن بعـد خـانوار   يانگي

ل بـه پرداخـت ماهانـه    يـ ، لذا هـر خـانوار نمونـه، تما   استنفر  ١/٤
مشارکت  برايال ير ٠٩٦/٤٣٣٠٧٧ال و ساالنه ير ٧٥٨/٣٦٠٨٩

ن بـر  يخزر به استان سمنان دارد. بنـابرا  يايدر پروژه انتقال آب در
نفـر( گـزارش    ٦٩٥٣٥آب شـهر سـمنان کـه     مشتركانتعداد  يمبنا

، ارزش کـل  اسـت ) ١٣٩٥شرکت آب و فاضالب استان سـمنان در  
ـ مشارکت ساالنه شـهروندان در پـروژه انتقـال آب در    خـزر بـه    ياي

  د.يآ يدست م ال بهيارد ريليم ١١/٣٠سمنان 
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  گيري نتيجه -٤
ثر ل به پرداخت مردم شهر سمنان و عوامل مـؤ ين پژوهش، تمايدر ا

خـزر بـه    يايـ انتقال آب در يشنهاديبر آن در مشارکت در پروژه پ
قـرار   يابيـ ت مـورد ارز يـ ران با استفاده از مدل الجيا ير مرکزيکو

ـ   يم ،گرفت که بر اساس آن شـهروندان   يزان مشـارکت سـاالنه مردم
از  يتوانـد بخشـ   ين مقدار که ميال برآورد شد. ايارد ريليم ١١/٣٠
ل است. از ياز چند نقطه نظر قابل تحل ،طرح را جبران کند يها نهيهز

شهروندان در حـل مشـکالت    يريپذ تيک سو نشان دهنده مسئولي
برنده در   شيک عامل پيعنوان  به يکردين روياست که چن يا منطقه

ک يـ عنـوان   شـود و بـه   يمـ  يتلق يا توسعه منطقه يها برنامه ياجرا
انگر يـ گـر ب يد يشود. از سو يارزشمند محسوب م يه اجتماعيسرما

 يپرسش شوندگان است که الزم است از سـو  يت موضوع براياهم
  رد. يمورد توجه قرار گ يگذار استينظام س

کــه اکثــر   دهنــد بــا آن  يج نشــان مــ يطــور کــه نتــا   همــان
ف دولــت يرا از وظــا يرســان پــروژه آب يشــوندگان، اجــرا پرســش

پرداخت عوارض آب،  آنان حاضرند عالوه بر از ياما بخش ،دانند يم

ن و افت فشـار  ييت پايفيرفع مشکل ک برايرا  يا مبلغ ثابت ماهانه
ن يـ ا يهـا  افتهيطرح،  يآب بپردازند. با توجه به ابعاد مختلف اجرا

مردم با دولت  يطرح است که همراه يک گام از اجرايپژوهش تنها 
طـور   بـه سازد و  ياز اهداف طرح آشکار م يشدن بخش ييرا در اجرا

  است.  يگر الزامات نهاديد يبرقرار تابع ،شدن آن ياتيعمل بيعيط
  
  قدرداني -٥
ارشـد بـا عنـوان " ارزش     ينامـه کارشناسـ   انيـ ن مقاله منـتج از پا يا

خزر به شهر سمنان" اسـت کـه در    يايمشروط انتقال آب در يگذار
 يت و علوم اداريريارشد دانشکده اقتصاد، مد يجلسه دفاع کارشناس

 هيئتب يد و تصوييمورد تأ ١٤/٦/١٣٩٦خ يدانشگاه سمنان به تار
  داوران قرار گرفت. 

 يآور ن پرسشـنامه و جمــع يسـندگان مقالـه در مراحـل تـدو    ينو
آب و فاضـالب   شـركت  يمربوطه از همکـار  يا اطالعات کتابخانه

اسـتان سـمنان اسـتفاده     يا آب منطقه ياستان سمنان و شرکت سهام
 شود.  يم يقدردان ايشاناز به اين وسيله نمودند که 
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