
 1

  شهرها محیطی زیست مسائل تحلیل در اقتصادي گذاريارزش هايروش بررسی

  

 2برزگر دهیسپ، 1ایزدي حسن

  شیراز دانشگاه – شهرسازي بخش علمی هیات عضو -1

izady@shirazu.ac.ir 
 شیراز دانشگاه الملل بین واحد – شهري ریزي برنامه ارشد کارشناسی دانشجوي -2

barzegarsepideh@gmail.com  
 

 چکیده

 روبرو مختلفی محیطی زیست مسائل و مشکالت با توسعه حال در درکشورهاي بویژه جهان شهرهاي اغلب امروزه    

 آنها تحلیل و تجزیه و نهادي و فیزیکی سیاسی، اجتماعی، – اقتصادي مختلف عوامل به توجه نیازمند آنها حل که هستند

 و مشکالت حل جهت در اساسی گام مختلف ابعاد در محیطی زیست مشکالت و مسائل ذاريگ ارزش منظور این براي. است

 مسائل گذاريارزش ابعاد از کیی .شودمی محسوب پایدار توسعه به دستیابی و زیست محیط از برداري بهر و حفاظت همچنین

 بوده مطرح پایدار توسعه و زیست محیط اقتصاد ادبیات در گذشته دهه چند در که است اقتصادي گذاريارزش زیست، محیط

 روبرو اقتصادي مالحظات با گذشته از بیشتر محیطی زیست هايسیاست گذاريارزش نیز عمل عرصه در این، بر عالوه. است

 مناطق در بویژه ها پروژ و هاحطر کارآمد اجراي و پایدار توسعه هايسیاست مناسب طراحی براي که ايگونه به است؛ گردیده

 مسائل با ارتباط در اقتصادي هايتحلیل و تجزیه به نیاز ،آن محیطی زیست هايپیامد و اثرات ارزیابی همچنین و شهري

 مختلف هايروش، بررسی مورد موضوعات فراخور به و است بوده برخوردار خاصی اهمیت از و نظر مد همواره زیست محیط

  و معرفی به با بکارگیري روش توصیفی و تطبیقی ، مقاله این .است شده گرفته کار به و مطرح نیز تصادياق گذاريارزش

 به همچنین و شهرها در آنها کلیدي هايکاربردمقایسه   و محیطی زیست مسائل اقتصادي گذاريارزش هايروش بنديطبقه

هریک از دهد که مینتایج این تحقیق نشان  .است پرداخته دياقتصا گذاريارزش هايروش از یک هر هايکاستی و قوت نقاط

بایست در بکارگیري کند و میگیري میا و خدمات زیست محیطی را  اندازهز ارزش کاالهگذاري ابعاد مختلفی اهاي ارزشروش

دهد که برخی این ان میهمچنین  نتایج این تحقیق نش. توجه کردها آنها و نقاط ضعف هریک از ها به قابلیتهریک از روش

 گذاريارزش اینکه به توجه با. گذاري موضوعات زیست محیطی شهرهاي کشور کمتر استفاده شده استها در ارزشروش

 کاربرد و اصول شناخت کند؛می  ایفا مهمی نقش کمیاب منابع تخصیص براي سازي تصمیم در محیطی زیست اثرات اقتصادي

 شهري پایدار توسعه هايسیاست مناسب و موثر طراحی براي ریزانبرنامه و ارانذگسیاست به تواندمی گذاريارزش هايروش

  .نماید کمک شهرها محیطی زیست مشکالت با مواجهه در

 
 زیست يارزشها - زیست محیط اقتصاد - شهري زیست محیط - اقتصادي گذاري ارزش روشهاي :کلیدي واژگان
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  مقدمه

  وجود به ی در این اکوسیستم مشکالت وقتی که. ک نهاد پیچیده و زنده استیعنوان یک اکوسیستم به محیط شهري 

شامل عوامل  این عوامل،که  هاي خود دارندافتن راه حلیآید، مدیران شهري نیاز به در نظر گرفتن عوامل بسیاري براي می

ک بنیان قوي یگذاري اقتصادي قادر است ارزشاین میان در  .اقتصادي، عوامل سیاسی ، و سازمانی است -، اجتماعیفیزیکی

، 2، یوسون و همکاران1شین( قرار دهدریزان و تصمیم سازان شهري مدیران ، برنامهبراي حل مشکالت شهري در اختیار 

1997.(  

ل و با آن مواجه هستند ، مسائدر حال توسعه یکی از مشکالتی که بسیاري از شهرهاي جهان، بویژه درکشورهاي 

  .)1جدول شماره( تعیین نمود فضاییمقیاس در توان ابعاد آن را میکه  مشکالت زیست محیطی است

  

  مقیاس فضایی مشکالت زیست محیطی شهري: 1جدول 

 منطقه نواحی متروپلیتن اجتماعات محل کار/خانوار مقیاس فضایی
کل کره /قاره

 زمین

 خدمات و زیرساخت

 هاي کلیدي

  پناهگاه -

  یذخایر آب -

         سیستم تخلیه  -

  فاضالب درجا

  انبار زباله -

 تهویه -

  آب لوله کشی -

  فاضالب -

  زباله -

  زهکشی جمع آوري -

  هامسیر/خیابانها -

 

  پارکهاي صنعتی -

  جاده ها -

  محل تالقی آبریزها -

  طرح هاي پزشکی -

 اراضی متروکه -

  بزرگراه ها -

  منابع آب -

 کارخانجات تولید نیرو -

 

 ت نهاديمشکال

  مسکن زیر استاندارد -

  کمبود آب -

  فقدان بهداشت -

  بیماریها -

آلودگی هوا در داخل  -

  فضاها

 

  جمع آوري فاضالب -

  خاك/آب

  دفن زباله -

  سیل گیري -

  اضطراب/سروصدا -

 بالیاي طبیعی -

  تراکم ترافیک -

  تصادفات -

  شرایط محیطی هوا -

  آلودگی -

 مواد زائد سمی -

  آلودگی آب -

نواحی اکولوژي تخریب  -

 شده

بارانهاي  -

  اسیدي

گرمایش کره  -

  زمین

 الیه ازن -

  1997، 4، یوسون و همکاران3شین :منبع

  

 زیست محیطیمسائل  در هنگام تجزیه و تحلیل باید اساسی املوع هچکه  دهدنشان میمقیاس فضایی  رویکرد

ممکن است به در کشورهاي در حال توسعه  هاشهر یطیمشکالت زیست مح .در نظر گرفته شودکشورهاي در حال توسعه در

) ج  هاي شهري، وسیستم ازدحام)؛ ب  )آلودگی(زباله  دفع نامناسب) الف: شود رده بندياشکال زیر در اي گستردهطور 

 نچهار اثر عمده در ارتباط با ای.) نابودي زمین و اکوسیستمها، کمبود آب شیرین( طبیعی پشتیبانهاي تخریب سیستم

  9اکولوژیکی ارزش ، و8مطلوبیتارزش ، 7، بهره وري6و ایمنی5بهداشت :  ، عبارتند ازمشکالت زیست محیطی

 
  

                                                
1 - Shin 
2 -  Euisoon et al 
3 - Shin 
4 -  Euisoon et al 
5 - Health 
6 - Safety 
7 - Productivity 
8 - Amenity value 
9-  Ecological value 
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  مشکالت زیست محیطی شهرها و آثار آنها :2شماره جدول 

  آثار

 ایمنی/سالمتی بهره وري مطلوبیتارزش  اکولوژیکیارزش  مشکل

  آلودگی  آلودگی هواي داخلی * * * *

  آلودگی شرایط محیطی * * * * 

  آلودگی آب تازه * * * *

  آلودگی دریاچه و نواحی ساحلی * * * *

  آلودگی ناشی از مواد زائد سمی * * * *

  آلودگی ناشی از فاضالب انسانی * * * *

 سروصدا * * * *

  ازدحام  ازدحام ترافیک * * * *

 امکانات ناکارآمد و شلوغ شهري * * * * 

 تصرف زمینهاي با خطر باال * * * *

هاي  کاهش کیفیت سیستم  کمبود آب شیرین * * * *

 نابودي زمین و اکوسیستمها * * * * پشتیبان طبیعی

  .1997شین، یوسون و همکاران، : منبع

  

 هاينههزی مناسب ، يهابرنامه و هاپروژه تدوینهمچنین و  شهري زیست محیطی مدیریت براي هااولویت شناساییبراي 

 شهري زیست محیطی مشکالتاثرات  در ارزیابیاما  ؛گیري شوداندازه باید زیست محیطیبهبود  منافع و محیط زیستتخریب 

؛ ستنی بیشتر هايتکنیک و یا نظریه،نیاز به  امروز نیاز مبرم .اقدامات ناچیزي صورت گرفته است در کشورهاي در حال توسعه

کشورهاي  در ویژه بهمشکالت واقعی و بهم پیوسته، براي حل موجود  يهارویکرد و شناسی شرو از استفاده نیاز اصلی، بلکه

انتخاب و سپس زیست محیطی  اثرات مختلف و بهم پیوسته اهمیت ارزیابی دقیق ،واقع مشکل اصلی رد .است در حال توسعه

  .است کارآمد و عاقالنه اياین اثرات نامطلوب، به شیوه کاهشبراي  ییراهبردها

 هاو تاثیر آن تخریب مختلف انواعاهمیت  دانستن، عقالنیبه صورت  شهري زیست محیطی مشکالت به پرداختنبراي  

 ای و مشخص حقوق مالکیت بدون هاکاال ترینزیست محیطیسفانه، متأ .اکوسیستم ضروري است و اقتصاد، بر سالمت انسان

به طور  باید معموالً هاآنارزش  بنابراین، .استخراج کرد را بتوان زیست تخریب محیط ارزشها از طریق آنکه  هایی هستندبازار

 .معین شود غیر مستقیم

پی «و » استفاده ناکارآمد از کاالها و خدمات زیست محیطی «گذاري اقتصادي به عنوان ابزاري براي تمایز میان ارزش

 زیست محیطی است که به حکمرانی خوب نیز منجر  در مدیریت» بردن به ارزش واقعی این منابع در فرآیند تصمیم سازي

  ). 2007، 10کینگ( شودمی

شناخت و فهم منافع زیست محیطی :کارکردها و خدمات غیربازاري محیط زیست به دالیل زیادي از جمله  گذاريارزش

     آوردن ارتباط میان  فراهم ریزان،گیرندگان و برنامهارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم و اکولوژیکی توسط انسانها،

هاي اقتصادي و درآمدهاي طبیعی، سنجش نقش و اهمیت منابع زیست محیطی در حمایت از رفاه انسانی و توسعه سیاست

برداري بی رویه منابع ملی و جلوگیري از تخریب و بهره تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص پایدار،

  .)1378،همکاران و  خدا وردي زاده ( باشدمی  طبیعی،مهم

ها و نقش متنوع گذاري باعث دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستممطالعات ارزش در سطح خرد،

اي مثبت در هر چه توان به گونهگذاري اقتصادي را میارزش .شودز رفاه انسانی و توسعه پایدار میها در حمایت او پیچیده آن

               در  هاي زیست محیطیشناخت و وارد نمودن ارزش امروزه نیاز به .هاي زیست محیطی دخالت دادسیاست هتر نمودنب

حیاتی و ( محسوس است ها کامالًگیريهاي مربوط به تصمیمصنعتی و خط مشی هاي عمرانی،پروژه ها،گذاريسرمایه

                                                
10 - King 
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آن نوع  تصحیحبرايمهمیگامباشند،میقیمتبدون عموماًکهمحیطی زیستکارکردهايگذاري ارزش ).1389دیگران،

،نگردمیآنهاازحداز بیشورویه بیاستفادهورایگان خدماتوکاالعنوانبهطبیعیمحیطبهکهاقتصادي تصمیمات

ها و خدمات ها، کاالذاري عملکردگچارچوب ارزیابی کامل و ارزش 1ره در شکل شما. )1384مجابی و منوري ، ( گرددمی  محسوب

  .مشخص گردیده استو ارتباط آن با  فرآیند تصمیم سازي زیست محیطی 

در کاالها و خدمات زیست محیطی  گذاريارزش هايیا روش هاتکنیک اي از عمده بخشدهد که ها نشان میبررسی

       اندکی براي هاي تالش تاکنون، لیکن  شده است گرفتهشکل و بسط یافته و مورد استفاده قرار  ایاالت متحده و اروپا

شین، یوسون و همکاران، ( است انجام شده در حال توسعه کشورهاياثرات تخریب محیط زیست در  اقتصادي گذاريشارز

1997.(  

بکار ... ی وگذاري اقتصادي منابع طبیعی ، آثار تاریخها در ارزشدر کشور ما نیز چندین سال است که برخی از این روش

هاي هاي آن پرداخته شده است و حتی برخی روشها و مزیتتر به جوانب مختلف از جمله کاستیگرفته شده است؛ اما کم

، روش تجزیه و تحلیل پیوسته و روش انتخاب گذاري همانند روش هزینه بیماري، قیمت هاي بازار، مخارج بازدارندهارزش

گذاري هاي ارزشعمده تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به روشتجربی کمتر بکار گرفته شده است و 

با بررسی و مرور ادبیات خارجی و داخلی در زمینه  این مقالهدر گذاري هدانیک و هزینه سفر بوده است؛ مشروط و قیمت

 زیست مسائل اقتصادي گذاري شارز روشهايبویژه (این روشها  بندي طبقه و معرفی بهروشهاي ارزش گذاري اقتصادي ، 

 رداختهها پآن از یک هر هايکاستی و قوت نقاط به همچنین وروش  هرقابلیت اجرایی بالقوه ،  کلیدي هاي کاربر و )محیطی

اي ، مبناي مناسبی براي فهم و انتخاب درست هریک از این ارائه یک بررسی اجمالی و مقایسه شده است تا از طریق ضمن

  .اسب با موضوعات مورد مطالعه فراهم آیدها متنروش

  

  
  

  روش تحقیق 

مرتبط و ادبیات اي بوده و با تحلیل و واکاوي محتواي برخی از منابع ن مقاله به صورت توصیفی و مقایسهایروش تحقیق 

به استخراج  نسبتهاي اینترنتی بدست آمده است ، اي و پایگاهاز طریق جستجو در اسناد کتابخانهکه با موضوع تحقیق 

روش یا ده هاي کاربردها، مزایا، معایب و کاستی هاي مورد نیاز براي اجراي هر روش،خچه ، پایه نظري، دادهمباحثی چون تاری

 و هاروشامکان مقایسه این هاي هر روش ، ضمن مشخص شدن ویژگیگذاري اقتصادي پرداخته شده است تا تکنیک ارزش

  .انتخاب روش مناسب فراهم گردد
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  نتایج 

  مفاهیم کلیدي در ارزش گذاري اقتصادي  - 1

گذاري اقتصادي مطرح اي که در مباحث ارزشري اقتصادي الزم است مفاهیم پایهگذاهاي ارزشمعرفی روش قبل از

  .از جمله مهمترین این مفاهیم ، مفهوم ارزش و ارزش اقتصادي است. است تعریف شود

  11مفهوم ارزش - 1- 1

 استحقاق،لیاقت،شایستگی،زیبندگی،برازندگی در،مرتبه، نظیر ان فارسی اسم مصدر ارزیدن و داراي معانیواژه ارزش در زب

                                  .استاهمیت دادن  داشتن، گرامی قدر، ارز ،به معنی رتبه )valeur( در زبان انگلیسی معادلو  است قابلیتو 

خدماتی،  قیمتی که افراد به منظور به دست آوردن کاال یا: دقیق برخوردار است از تعریفی در اقتصاد،» ارزش «ژه وا

عبارت ه ب .شودتعیین می کنندهمصرف ذهنی برآوردبر اساس  ک محصولیارزش ). 2007، 12فرور( تمایل به پرداخت دارند

در  این مزایا از شده مشاهده هايینههز رابطه با در کنندهمصرفمنافع دریافت شده از سوي  بین رابطه به عنوانارزش  دیگر

      :شوداغلب به صورت معادله زیر بیان میو  نظر گرفته شود

  هزینه   /مزایا =ارزش 

 .قیمت و ارزش دو مفهوم جدا از هم هستنددر واقع . نیز اشاره شود 13در اینجا بهتر است به تفاوت میان ارزش و قیمت

ی است که انسان ارزش معندان ارزش انسان محور است و این ب .ها را ندانیمرزش آنممکن است قیمت هر چیز را بدانیم ولی ا

 وقتی افراد مبلغی را براي یک کاال .شودافراد تعیین میتمایل به پرداخت وسیله ه ارزش ب .کند و نه قوانین طبیعیرا تعیین می

است یا به قیمت هزینه به دست آوردن یک شیء قع در وا ،مبلغ کمتري براي بدست آوردن سایر کاالها دارند می پردازند،

  .مقدار پولی که برابر با آن کاالها مورد خرید و فروش قرار می گیرندعبارت دیگر  

   14گذاري اقتصادي ارزشمفهوم  - 2- 1

 ها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ارزشیهستند که انسان براي آن محصوالت یا خدمات تنها در صورتی داراي ارزش

به این منظور به طور . شود و در نتیجه امري نسبی استگیري میبه بده بستان و معامالت، اندازه ارزش با توجه .قائل شود

). 2007فرور، ( ي فردي استهاارزششود و ارزش کل جامعه، مجموع د حساب استفاده میمعمول، پول به عنوان یک واح

مزایاي از دست رفته ها همان هزینه .کندها مقایسه میهزینه بارا  منابع ه ازاستفاد منافع حاصل از ،گذاري اقتصاديارزش

ک یاین کار به منظور دستیابی به . فرآیند تعیین ارزش کاالها و خدمات زیست محیطی است گذاري اقتصادي،ارزش .هستند

منابع (موجودي کاالها و خدمات ، زیست محیطی  تها و خدماگذاري اقتصادي کاالدر ارزش .شودخروجی منفرد انجام می

                        گذاري واقع مورد ارزش) منابع طبیعی(در محیط زیست و تغییر در عملکرد هر یک از کاالها و خدمات زیست محیطی ) طبیعی

  ). 2008، 15سوپارموکو( شودمی

هاي سرمایه سهام و و عملکردهاخدمات  یرتغی یپول ارزشتعیین  شامل اقتصادي ارزیابیهاي زیست محیطی، در سیاست

رویکرد . )2000، 17و سکومبه هیت 16پیرس( ها هستند، در شکل موثر خود،همان قیمتیپول ارزشاین  .باشدمحیط زیست می

 هايزیان و هاسود .باشدمحیط خود می تغییرات براي مردم ترجیحات تغییرات زیست محیطی بر اساس اقتصادي گذاريارزش

، به نوبه این .)رفاه یا سودمندي( اندا کاهش سالمتی انسانی، تعریف شدهدر قالب اصطالحاتی چون افزایش ی محیطیزیست 

 اقتصادي گذاريارزش چنانچه این مقادیر محاسبه شوند، .شودگیري مید به پرداخت یا پذیرش اندازهتوسط تمایل افراخود، 

                                                
11  - Value 
12 - Froer 
13 - Price 
14 - Economic valuation  
15 - Suparmoko 
16 - Pearce 
17 - Seccombe-Hett 
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       فراهم  یا سیاستی پروژه گونه هر منافع حاصل ازو  هاي مالی پایههزینه همان با اثرات زیست محیطی راامکان مقایسه 

   .کندمی

  18کل اقتصاديارزش  - 3- 1

شود که زیست محیطی شناخته می کاالهاي سنتیارزیابی  غلبه بر براي یتالش عنوان به کل اقتصادي ارزشبیان 

نهایی  کنندگانمصرف توسط دریافت شده منافع مستقیم به توجه با کاالها به مصرفی نسبت داده شده ارزش اساس بر منحصراً

 کاالها از سوي منسوب به ارزش حتی .است محیطی زیست کاالهاي استفاده واقعی ازبرگرفته از  ارزش مصرفی.  از آنها است

به عنوان ، دریاچهیک در  شنا کردن ای و مناظر دیدن لذت بردن ازها با ، چرا که آنشودمیملحوظ  مصرفی ارزش درافراد 

 هر نوع .و ناشایست از آن استفاده کنند مخرب ايبه شیوهحتی اگر شوند محیطی شناخته می زیست کاالهاي کاربران

استفاده  خود از هاآنجایی که آنو از بخشد ارزش مصرفی تحقق می ایجاد به و از سوي هر شخصی هر لحظه در اي،هاستفاد

 ). 2003، 19کاووتا( گیري هستنداندازه بیش قابلکم و  شده اند، مشتقرایج 

ارزش ابزاري یا مصرفی و ارزش ذاتی یا غیر : توان به دو گروه کلی تقسیم کردمنابع طبیعی را می لکارزش اقتصادي 

توان به وسیله باشد که به راحتی میت مستقیم از منابع زیست محیطی میهاي مصرفی حاصل کسب منفعارزش .مصرفی

کاالها  ي مصرفیهاارزشدر واقع . گیري کرد و در فرآیندهاي تصمیم گیري دخالت دادر یا ابزارهاي دیگر آن را اندازهبازاقیمت 

   زیرا مبادله  ي غیر مصرفی مشکل آفرین هستند،هاارزشاما  ؛شودمصرف می توسط کاربران مستقیم طور بهکه  خدمات و

ارزش کل  2ماره شکل ش .)1389حیاتی و دیگران،(گذاري کرد ها را ارزشاي بازار آنهتوان با قیمتنمی نبنابرای ؛شوندنمی

  . دهدآن از دیدگاه  موناسینگ نشان می هاياقتصادي  و شاکله

   این .شود م استفاده محیطی زیست هايگیري ارزشاندازه منظور به مختلفی هايروش از زیست، محیط اقتصاد در

20شده آشکار ی ترجیحاتکل دسته دو به هاروش
 بر هاآن مبناي که یهایروش .شوندمی بندي طبقه 21ابرازشده ترجیحات و 

 براساس ابراز شده ترجیحات کهدرحالی هستند، افراد واقعی هايانتخاب و اساس رفتارهاي بر است، شده آشکار ترجیحات

  .)1389زبردست و همکاران ، ( فرضی استوارند شرایط یک در مورد انتخابهایشان در افراد اظهارات

زیست  دستاوردهاي براي تمایل دارند افراد که است این فرض استوار تا حد زیادي بر زیست محیطیگذاري ارزش

 افراد .زیست محیطی هستند هايزیان از برخی غرامت مایل به پذیرفتن، در مقابل ونمایند  پرداختاي را هزینه محیطی

 تعدادي از، محیط زیست اقتصاددانان .شودمی محیطی زیست منابع ارزش یافتن، سبب خود که به نوبه ترجیحاتی دارند

از  برخی 3شماره شکل  .اندتوسعه داده محیط زیست گذاريارزشمنظور  بهرا  بازار بر مبتنی غیر بازار ومبتنی بر  هايتکنیک

  .دهدنشان می پولیارزش  به توجه بارا  هاآن بنديطبقه و هااین تکنیک

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
18 - Total Economy Value( TEV) 
19 - Cavuta 
20 - Revealed Preference 
21 - Stated Preference 
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  هاي آن در تقسیم بندي موناسینگ ارزش کل اقتصادي و  شاکله:  2شکل 

  

  
  

  1386، پناهی و همکاران  :منبع

  

  

ارزش اقتصادي کل و روش هاي ارزش گذاري:  3شکل   
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  روش هاي ارزش گذاري اقتصادي متناسب با نوع ارزش:  3جدول 

 ارزش روش اقتصادي مناسب

روش ارزش گذاري مشروط/  روش هزینه سفر تفریحی-ارزش مصرفی   

تقاضاي بازار /قیمتهاي بازار )شکار،چوب بريمانند (ارزش مصرفی مستقیم   

روش ارزش گذاري مشروط/  روش هزینه تولید )عملکردهاي اکوسیستممانند(-ارزش مصرفی غیر مستقیم   

 ارزش انتخابی روش ارزش گذاري مشروط

زش غیر مصرفیار روش ارزش گذاري مشروط  

  2003، 22مونس: منبع

  

  و انواع آن  گذاريارزش هايروش - 2

چیزي چه خواهان قضاوت در خصوص اینکه  بهترین، )هانه دولت و( افراد  بر این است کهفرض کلی اقتصاددانان 

 مردم. استوار است هاتخابان هاي فردي واولویتبر اساس  اقتصادي گذاريارزش تئوري، بنابراین .  دخواهند داانجام ، هستند

در دسترس،  و یا زمان، مانند درآمد خاص هايمحدودیتبا توجه به ها، تعادل میان آن و هاانتخاب از طریقترجیحات خود را 

   .)2003، 23دولت کویینزلند(د کننابراز می

مهم مورد توجه قرار  مسائل مفهومی سه مستلزم آن است که گذاري اثرات زیست محیطیارزش روند تکاملیماهیت 

 افق زمانی انتخاب )و ج تجزیه و تحلیل مرزهاي تعریف )گذاري،بانتخاب روش ارزش) الف عبارتند ازاین مسائل . گیرد

ذاري و انتخاب روش مناسب گارزش انجام .ي فراوانی براي ارزیابی اقتصادي اثرات زیست محیطی وجود داردهاروش .مناسب

 .ها و شرایط دیگر مرتبط با پروژه بستگی داردودن دادهبراي آن، به در دسترس ب

هاي زیست ارزش نهادن به آسیبهاي فردي در نقش اولویت اساس اقتصادي ممکن است بر گذاريشي ارزهاروش

     گذاريشاساس ارز که ترجیحات افراد باید بر این استبه طور ضمنی فرض  مورد ایندر  .بندي شوند، طبقهمحیطی

به توان بطور گسترده میرا  موجود گذاريشارز هايتمامی تکنیک در این طبقه بندي، .قرار بگیرد هاي زیست محیطیآسیب

ریب بین تخ فنی ارتباط ،تابع آسیبهاي روشپیوند فیزیکی و یا  .کرد دسته بندي 25رفتاريو یا  24پیوندهاي فیزیکیدو دسته 

مورد بررسی قرار  ها، تحت تأثیر از این آسیبترجیحات ذهنی افراد  ر گرفتنرا بدون در نظهاي فیزیکی آسیب محیط زیست و

نسبت داد به کیفیت هواي نا مطلوب توان را می تمحصوالخسارت به و یا  هاي تنفسیبه عنوان مثال، افزایش بیماري .دهدمی

شین، یوسون (ت مشخص نمودید محصوالهاي تولر اساس تجزیه و تحلیل آماري دادهب، عینیرا به صورت و ماهیت این رابطه 

  ).1997و همکاران، 

تمایل بر اساس باید  هاي زیست محیطیاین فرض استوار است که ارزش کاالي پیوندي رفتاري بر هاروشاز سوي دیگر، 

 ي پیونديهاروش .باشد زیست محیطی تخریباز  محیط زیستی امن و یا براي گریزکیفیت بهتر براي پرداخت  مردم به

به طور غیر مستقیم از طریق رفتار بازار  هااولویتآیا  موضوع طبقه بندي کرد که این در ارتباط با توان بیشتررفتاري را می

  .اند، بیان شدهنظرسنجی به طور مستقیم، مثالً در یکو یا اند مشخص شده

 باشند،واقعی  ،در صورتی که بازارها ،رشرایط فرضی بازافرض بر این است که مردم به  شده،اظهار  اتدر رویکرد ترجیح 

محیطی به ست زی مشخصکاالهاي براي به پرداخت ترجیحات مشهود، به تمایل مردم ي هاروشحالی که  در .دهندمی پاسخ

توسط  هاي داده شدهبه طور مستقیم از پاسخرا  هاارزش ترجیحات اظهار شده،ي هاروشنهد؛ طور غیر مستقیم ارزش می

کننده مازاد مصرف تادهد این امکان را می رویکرد دوم .کنداستخراج می ، وان مثال در نظر سنجعنتاثیر ، به  اشخاص تحت

                                                
22 - Moons 
23 - Queensland Government 
24 - Physical linkage  
25 - Behavorial linkage  
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براي  26تمایل به پذیرشبراي تعیین این روش همچنین .)مهم است هاي زیست محیطیزمینه از بسیاري که در ( شودبرآورد 

 27گذاري مشروطو یا روش ارزش عنوان نظرسنجینیز به  شده ترجیحات اظهارروش  .قابل استفاده است جبران خسارت

  .شناخته می شود

 آسیب و یاتوابع پیچیده  وابستگی چندانی به استفاده از  آن رفتاري از این مزیت برخوردارند که پیوندي يهاروش

 ها با تمرکز براین روش، در مقابل ..محیطی ندارد زیست سالمت و ایمنیهاي هزینه گذاريارزش برايواکنش دز  ضرایب

از  .هستند رفاه درتغییرات  و معیارهاي ترجیحات بهترینغرامت ، از جمله  به پذیرش تمایل ای و به پرداخت واقعی تمایل

اي هیچ استفاده زندگی، بدون پول زیرا، نهایت باشدبی باید فرد براي زندگی پرداخت غرامت قبول تمایل بهلحاظ منطقی، 

 ،با این حال.تاس در آن زمانقابل ارائه فرد  دارایی همهنزدیک به  احتماالً ک فردی زندگی براي نجات به پرداخت تمایل .درندا

 آماري ارزیابی کی در شود ، بلکهگذاري نمیارزش خاص ک فردی زندگی در معموالًبر مرگ و میر  تخریب محیط زیست تاثیر

پول خود را خرج  واقعیک موقعیت ی درتا  دارد تمایل بیشترفرد  چرا که دهدمی توضیح این تمایز .گیرد مورد بحث قرار می

 دیده شده یک فرد زندگینجات  براي دالر آمریکا میلیون 200 تا پرداختدر مواقعی، قبول .، تا در یک زندگی آماريکند

 .پایین تر است چشمگیري به طور  آماري زندگی ارزشاما  است،

ایجاب  را  ارزیابی متفاوتي هاروش ،زیست محیطی مختلف آثار ،نشان داده شده است 4 شمارههمانطور که در جدول 

 )همانطور که قبالً گفته شد( است که مشکالت زیست محیطی عمده شهري شکل گرفته بر این فرض این ماتریس .می کند

درجه ، وريسالمت و ایمنی، بهرهبر  مشکالت اثرات سوئی این .است طبیعی هاي پشتیبانسیستمو تخریب  آلودگی، تراکم

پیوند ي هاروشاز هر دو طریق توان ست محیطی بر سالمت و ایمنی را میاثرات زی .دارنداکولوژیک ارزش  ای و مطلوبیت

   با  گذاريشارز رسد که نیاز بهبه نظر می خسارت ماديوري و از دست دادن بهره .گذاري کردارزش فیزیکی و یا رفتاري

 .به عنوان یک روش مکمل استفاده شود تواندمی کاهنده/بازدارنده رویکرد رفتاردارند، هر چند  ي پیوندي فیزیکیهاروش

هاي ارزشعمدتاً به  ارزش اکولوژیک .گذاري استهاي ترجیحات اظهار شده یا مشهود قابل ارزشدرجه مطلوبیت با روش

اي ترجیحات اظهار شده هاصوالً از روش اشاره دارد ویب زیست محیطی ها ناشی از تخرمصرفی در ارتباط با انقراض گونهغیر

   .شوداستخراج می

  گذاري اقتصادي براي مشکالت زیست محیطی شهرهاروش هاي ارزش:  4جدول 

  گذاري روش ارزش
 ازدحام آلودگی

پشتیبان سیستم هاي تخریب 

 طبیعی

H/S P A EV H/S P A H/S P A EV 

  

  پیوند هاي فیزیکی

 - - x - - - x - - x -  زینه خسارت بهره وريه
 - - - - - - x - - - x  هزینه بیماري
 - -       - - x  سرمایه انسانی

 - - x - - - x - - x - هزینه جایگزینی

  

  

  

پیوندهاي 

  رفتاري

  

  

ترجیحات 

  مشهود

  :قیمت گذاري هدانیک

  ارزش امالك مشتقه
x - x - x - x x - x - 

  :ي هدانیکقیمت گذار

  کارمزد مشتقه
x - x - x - x x - x - 

 - x - - - x - - x - -  هزینه سفر
 - - x x - - x x - x x  کاهنده/رفتار بازدارنده

ترجیحات 

  اظهارشده

 x - x x x - x x - x x مشروط گذاري زشار

 x - x x x - x x - x x مشروطرتبه بندي 

H/S:؛  بهداشت/امنیتP:؛   يبهره ورA:؛  درجه مطلوبیتEV:؛   ارزش اکولوژیکX :روش داراي محدودیت و یا فاقد کاربرد:- ؛   روش مفید .

   1997شین، یوسون و همکاران، : منبع

                                                
26 - Willingness to Accept( WTA): 
27 - Contingent Valuation Method(CVM) 
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می باشد،رتبه ،مشخصو معایب خاص خود براي کاربردهاي  ایاارزش گذاري داراي مز هاياز آنجا که هر یک از روش

تعدادي از روش هاي ارزش گذاري اقتصادي که  در زیر به معرفی مختصري از. دشوار است دي،بندي کلی آنها از لحاظ عملکر

  .پرداخته شده است  ، عمومیت بیشتري دارند
   

  بازار قیمتروش - 1- 2

 همانطور که .ست، تابعی که رابط بین ورودي و خروجی ا شودنیز شناخته می تولید تابع رویکردعنوان  بهاین روش که 

 توان بهرا می هاي زیست محیطیویژگی ، ارزشگذاردکاال اثر می تولید هزینه برشرایط محیطی  کمیت ای کیفیت تغییر در

ویژگی هاي این  5جدول شماره   ).2010، 28لی و همکاران( کاالي عرضه شده به بازار ارتباط داد قیمت و یا هاي تولیدهزینه

  .دهدیروش را نشان م

  تابع تولیدروش  - 2- 2

این رویکرد . شودتولید کاال در بازار استنباط می در این روش، ارزش کاال و خدمات زیست محیطی با توجه به تغییر در   

به طور خاص ،  .گیرداي تولید کاال و خدمات در نظر میتولید،کاالها و خدمات زیست محیطی را به عنوان ورودي فرآینده

به عنوان عوامل وروردي هاي زیست محیطی کار و سرمایه و همچنین ورودي روي، نیي فرآیند تولید مانند زمینهاورودي

ک شرکت خواهد یهاي تولید ست محیطی منجر به تغییر در هزینههاي زیبر این اساس ، تغییر در ورودي .شوندشناخته می

به عنوان (ي نیز است بر عامل وروداین تغییر همچنین ممکن  .گذاردمی شدکه به نوبه خود بر مقدار تولید و قیمت نهایی تاثیر

، تغییر در خروجی بازار و  قیمت بر مازاد مصرف کننده و در نهایت .گذار باشدتأثیر) سرمایه، دستمزد کار ،مثال اجاره زمین

یطی به عنوان تغییر در این موارد، سبب دستیابی به تخمین ارزش کاال و خدمات زیست مح .اثر خواهد داشت تولید کننده

  ).2006، 29افتک(د مل ورودي خواهد شعا

کاربرد آن  به عنوان مثال ، یک مثال رایج در استفاده از این روش، .بسیار متعدد است روش تابع تولید، هاي تجربینمونه

این رویکرد  .هاي تولید کشاورزي و جنگلداري استو اثرات آن بر روي سطح و هزینه) آلودگی هوا(در ارزیابی کیفیت هوا 

هاي تولید و جنگلداري ، خروجی شیالت و هزینه برکشاورزي ،) و یا آلودگی آب(نین براي ارزیابی اثر کیفیت آب همچ

فرسایش (خیزي خاك ارزیابی حاصل نهایت با استفاده از این روش، در. رودهاي داخلی تامین آب به کار میهمچنین هزینه

     6جدول شماره  .ورزي نیز ممکن است مورد استفاده قرارگیردبه عنوان عامل ورودي در تولید محصوالت کشا) خاك

  .دهدمیهاي این روش را نشان ویژگی

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

                                                
28 - Lee, J.F.J et al 
29 - Eftec 
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  هاي روش قیمت بازارویژگی:   5جدول 

  قیمت هاي بازار

Market prices  
 تاریخچه .از جمله روشهاي ارزش گذاري است که در طی دهه هاي اخیر تکمیل شده است*

  .استفاده کرد ها و خدمات زیست محیطی در بازار قابل خرید و فروش باشند، می توان از روشهاي قیمت بازارچنانچه کاال*

 .پی بردن به ارزش تغییرات ویژگی هاي زیست محیطی و یا فرایندي که منجر به تولید کاال می شود*

 پایه نظري 

داده هاي مورد  ه به بازاراطالعات مربوط به تغییرات بهره وري و قیمت کاالهاي عرضه شد*

 نیاز

  استفاده از شرایط زیست محیطی به عنوان نهاده در تولید کاالي به بازار عرضه شده*

 .استفاده در مواردي که تغییر در کیفیت یا کمیت شرایط محیطی بر هزینه تولید کاال اثر می گذارد*

 کاربرد ها

 مزایا عی در بازار و یا دیگر تبادالتبر اساس داده هاي مشاهده پذیر از انتخاب هاي واق

  عدم ارائه ارزش کل اقتصادي و از جمله ارزش غیر مصرفی *

  محدود به ارزیابی وضعیت کنونی *

 داشتن قابلیت انحراف بازار  براي تحت تأثیر قرار دادن قیمتها*

 کاستی ها

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   

  

  تابع تولیدهاي روش ویژگی:  6جدول 

  روش تابع تولید   

Production function method  
 تاریخچه .مباحث این روش در حال تکمیل بوده است 70و  50،60در طول سالهاي دهه 

  .بهبود کیفیت منابع طبیعی ممکن است منجر به کاهش هزینه هاي تولید این بخش با استفاده از کیفیت مرتبط گردد*

  بین کاالها و خدمات زیست محیطی غیر بازاري و تولید یک کاالي عرضه شده به بازار) غیر مستقیم(تمرکز بر بر رابطه * 

 درنظرگرفتن کاالها و خدمات زیست محیطی را به عنوان ورودي فرآیندهاي تولید کاال و خدمات*

 پایه نظري 

  هاي زیست محیطی ورودي هاي فرآیند تولید مانند زمین ، نیروي کار و سرمایه و همچنین ورودي *

  داده در مورد بازار کاالهاي نهایی و عوامل ورودي* 

 تعیین تابع تولید و ساختار بازار ضروري بودن * 

داده هاي 

 مورد نیاز

 ارزش گذاري اثرات کیفیت منابع طبیعی بر هزینه هاي تولید*

  خصوصیات طبیعی اثر گذار بر محصوالت اقتصادي *

  و اثرات آن بر روي سطح و هزینه هاي تولید کشاورزي و جنگلداري) ی هواآلودگ(ارزیابی کیفیت هوا * 

 به عنوان عامل ورودي در تولید محصوالت کشاورزي) فرسایش خاك(،ارزیابی حاصلخیزي خاك *

 کاربرد ها

  بر اساس داده هاي مشاهده پذیر*

  کامال مبتنی بر نظریه اقتصاد خرد*

 نسبتا کم هزینه*

 مزایا

  ن تمایل به پرداختدست کم گرفت*

  روش پسین ارزش گذاري*

  عدم اندازه گیري ارزشهاي غیر مصرفی *

  در نظر نگرفتن بی فایدگی مرتبط با بیماري *

  .محدود به ارزیابی وضعیت کنونی است*

  .ار باشدبه دلیل محرمانه بودن برخی داده ها، دسترسی به داده ها در مورد ساختار و توابع تولید و هزینه ممکن است دشو* 

 .از آنجا که باید همراه با سایر روشهاي ارزش گذاري انجام شود، به همین دلیل یک روش مستقل محسوب نمی شود*

 کاستی ها

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   

  

  رفتار بازدارنده هايمدل -3 - 2- 3

 افراد براي تمایل بر مبتنی زیست محیطی هايیژگیو يبازار غیر يهاارزش پی بردن به رفتار بازدارنده، هايتالش مدل

 و تجزیه با. استتخریب محیط زیست  ازناشی  تندرستی سالمتی یا از دست دادناثر  ایبه منظور کاهش احتمال و  پرداخت

را  یتوان ارزشمی ،بهداشتی نامطلوب ناشی از شرایط خطرات براي کاهش اقدامات صورت گرفتههاي مرتبط با هزینه تحلیل
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 صرفمردم  را که یهایهزینهاطالعات مربوط به  گرانتحلیل .تخمین زدآفرین، قائلند،  خطر تغییرات کوچک براي افراد که

 کنندمی و یا خدمات محیطی زیست کاالهاي جایگزینی براي عنوان به و یاحفاظت بازار براي سالمتی، کاالهاي موجود در 

 براي .شودمی هاي زیست محیطی استنباطارزش ویژگی بازدارنده، و یا پیشگیري ايههزینه  ازسپس   کنندآوري میجمع

 چنین رفتاريک نمونه از ی شود،ر قابل دسترس تصور مییغ بهداشتی آب هنگامی که سالمت براي حفظ تصفیه آب، مثال

 ). 2010لی و همکاران، ( است

  .دهدهاي این روش را نشان میویژگی 7جدول شماره 

  

هاي روش مخارج بازدارندهویژگی:  7 جدول  

  مخارج بازدارنده

Averting expenditure  
 تاریخچه .میالدي توسعه یافته است 1960در طی دهه  که  از جمله رویکردهاي ترجیحات مشهود*

  مبتنی بر رفتار مشاهده شده داوطلبانه افراد*

در رفتارهاي پیشگیرانه براي رسیدن به سطح مطلوب بهداشت وارد  فرض مدلهاي رفتار بازدارنده این است که در حالی که افراد*

 .می شوند، هزینه عمل پیشگیري را نیز محاسبه می کنند

 پایه نظري 

اطالعات مربوط به هزینه هایی را که مردم صرف کاالهاي موجود در بازار براي سالمتی، حفاظت و یا به عنوان جایگزینی براي *

 .یا خدمات می کنندکاالهاي زیست محیطی و 

داده هاي 

 مورد نیاز

  محافظت از بهداشت و سالمتی*

 برآورد مقادیر عوارض خطر شیوع بیماري* 

  اندازه گیري تمایل به پرداخت براي پیش گیري از بیماري*

شتی،می توان با تجزیه و تحلیل هزینه هاي مرتبط با اقدامات صورت گرفته براي کاهش خطرات ناشی از شرایط نامطلوب بهدا*  

 .ارزشی را که افراد براي تغییرات کوچک خطر آفرین، قائلند، تخمین زد

 کاربرد ها

هاي غیربازاري محیط زیست بر مبناي تمایل افراد به پرداخت براي پیش گیري از پیامدهاي ناخوشایند  استخراج ارزشهاي ویژگی*

  بر بهداشت و سالمتی آنان

  چک از طریق تجزیه و تحلیل مخارج براي کاهش خطر پیامدهاي ناخوشایند بر سالمتی افرادسهولت استخراج ارزش تغییرات کو*

 ارائه مفیدي از آستانه پایین ارزشها* 

 مزایا

 کاستی ها .به ندرت برآوردي از ارزش اقتصادي کاالهاي زیست محیطی را به دست می دهد*

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع

  

  هاي جایگزینهروش هزین - 4- 2

پیش گیري از  هايهزینه مبتنی بر اکوسیستم خدمات ارزش برآوردبا  مرتبطهاي از جمله روش جایگزین هزینه روش

 مردم تمایل میزان، اقتصادي يهاارزشاز  دقیق اقدامات با انجام این روش،.باشداز دست رفته، می خدمات با توجه به خسارت

      بر این فرض استوار هستند کهبلکه  .دهندکار خود قرار نمی را اساس ل یا خدماتک محصوی به پرداخت هزینه براي

ا خدمات را به دست ی اکوسیستم ارزش از مفید خدمات، خود برآورد ای و اکوسیستم و یا تعویض خسارت اجتناب از هايهزینه

  .هددهاي این روش را نشان میویژگی  8جدول شماره  ). 2000کینگ، ( می دهند
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  هاي روش هزینه جایگزینویژگی:   8جدول 

  روش هزینه جایگزین

Replacement cost method  
نیز ادامه   60میالدي توسعه یافت و روند آن پس از دهه  60و در مرحله بعدي تا دهه  1691این رویکرد  ابراي اولین بار در سال 

 .یافت

 تاریخچه

.ود ناشی از جایگزینی ،از هزینه ها،پیشی می گیرددر این روش فرض بر این است که س  پایه نظري  

داده هاي  داده هاي مشاهده پذیر از رفتار واقعی و انتخاب ها

 مورد نیاز

  براي اندازه گیري هزینه هاي اقتصادي از دست دادن بهره وري و ضررهاي مادي*

ی و یا یک کاالي ساخته شده به دست انسان،  عرضه خدمات و شناسایی هزینه هاي الزم براي جایگزین کردن منابع زیست محیط* 

  یا دارایی

 تخمین هزینه حفظ یک جریان پایدار از مزایا و یا هزینه هاي ناشی از فرسایش زمین* 

 کاربرد ها

  بر اساس داده هاي مشاهده  پذیر از رفتار واقعی و انتخاب ها*

  نسبتا کم هزینه *

  .مشخص،کران پایین تمایل به پرداخت را مشخص می کند در صورت برخورداري از فرضیات*

  .هزینه هاي جایگزینی،معیاري سودمند در صورت مواجهه با محدودیت هاي اجتماعی در استفاده از محیط زیست است* 

نسبتا آسان*  

 مزایا

  نیازمند رفتار هاي مشاهده پذیر در مورد رفتارها یا مخارج بازدارنده * 

  .کامل از تخریب محیط زیست را در بر نمی گیرند برآوردها،خسارتهاي*

  .برخورداري از چندین فرضیه کلیدي براي به دست آوردن برآوردهاي قابل اطمینان ضروري است*

  محدود به ارزیابی وضعیت کنونی *

  روش پسین ارزش گذاري*

  عدم اندازه گیري ارزشهاي غیر مصرفی *

  .تنها یک تخمین حداقلی را فراهم می کند* 

  .هزینه هاي تعمیر ممکن است کمتر و یا بیشتر از خسارات و منافع باشند *

  .کاالهاي جایگزین و خدمات باید یکسان ، و یا حداقل جایگزین خوبی براي کاال و خدمات اصلی باشند * 

اي از دست رفته ناشی از گزین نمودن بایستی همراه با بازگرداندن منافع از دست رفته به دلیل اثرات زیست محیطی ، و مزاییجا*

 .استهالك عادي باشد

 کاستی ها

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   

  

دهد که در ایران این روش کمتر مورد استفاده قرار گرفته و اندك تحقیقات صورت گرفته در این بررسی ها نشان می

گیري این روش در دنیا ، هنوز در سابقه طوالنی بکار با وجود .) 9جدول شماره (زمینه در حوزه منابع طبیعی بوده است 

  .بررسی مسائل و مشکالت زیست محیطی شهرهاي کشور جاي پاي خود را باز نکرده است

 
  برخی از تحقیقات مرتبط با  روش هزینه جایگزین در ایران:  9جدول 

سال      موضوع و مکان مورد مطالعه  روش محقق 

در برآورد هزینه ساالنه فرسایش آبی کاربرد روش هزینه جایگزین 

  خاك در ایران

محمد قربانی و سید   1386

  صفدر حسینی

  

هزینه 

  جایگزین

   

 خاك غذایی عناصر نگهداشت و حفظ کارکرد اقتصادي ارزش گذاري

  )استان چهار محال بختیاري(سبزکوه منطقۀ جنگلهاي در

بختیاري و  فاطمه  1388

   همکاران

ري مکانی کارکرد جذب دي اکسید کربن ، در ارائه الگوي ارزش گذا

  جنگل هاي خزري ایران

  نغمه مبرقعی و همکاران  1388

  گانمطالعات نگارند:  منبع
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  وش هزینه سفرر -5 - 2

گذاري از قیمت واقعی بازار براي قیمت شود،هاي بازار جانشین محسوب میاي از روشوش هزینه سفر که نمونهر

ورد منافع تفرجی حاصل از کند و اغلب به عنوان روشی غیر مستقیم براي برآحیط زیست استفاده میغیر بازاري م هايویژگی

 ،مافی غالمی و همکاران (  رودمیهاي تفرجی به کار گر مکانیهایی چون سواحل یا اماکن تاریخی و طبیعی و دگردشگاه

1390(. 

          ک نمونه از یهیه پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار روش هزینه سفر، روش مبتنی بر نظرسنجی است که در آن با ت

ها  هدفمندي ، طول ، همراه هزینه(، تعداد دفعات مراجعه و سفر ایت ،اطالعاتی در مورد محل اقامتکنندگان در یک سبازدید

در ارتباط با دیگر عوامل تجزیه و توان هاي سفر را میینههز ،هابا بررسی این پرسشنامه .شوداز آنان جمع آوري می) و غیره

گیرد و به این از کل سایت مورد استفاده قرار میو سرگرمی تابع تقاضا به منظور برآورد ارزش تفریح  پس از آن،. تحلیل نمود

ي هاویژگی 10جدول شماره ). 2006افتک، ( ي تفریحی سایت میسر می شودهاارزشاز  تمایل به پرداخت افراد ترتیب برآورد

  .دهداین روش را نشان می

  

  ویژگی هاي روش هزینه سفر:   10جدول 

  هزینه سفر

Travel cost method (TCM)  

  .روش هزینه سفر،نمونه اي از روش جانشین بازار است که در طی دهه هاي اخیر بسط یافته است*

 در کشورهاي بعد و آمریکا متحده ایاالت در بار نخستین ها تفرجگاه و ها پارك ارزش گذاري روشهاي*

  .است شده اجرا اروپایی

 از استفاده بار یک معادل قیمت بازاري عنوان به را فاصله دورترین هزینه آمریکا، در )1947( هتلینگ*

  .داد قرار مبنا تفریحگاه

عمدتا به عنوان دو چهره   (Jack Clawson and Marion Knetsch)و ماریون نچ  جک کالوسون* 

 .در نظر گرفته شده اند TCMلیه مهم در توسعه او

 تاریخچه

  .نئو کالسیک قرار می گیرد  رفاه  در دسته کلی اقتصاد  TCMاز نظر فلسفی،  *

  یکی از روشهاي ترجیحات مشهود* 

زیست محیطی از طریق در نظر گرفتن  کاالهاي رفتار مشاهده پذیر را می توان به منظور برآورد ارزش براي*

 .براي متغیر قیمتهاي پذیرش شده، به کار گرفت یعنوان جانشین افزایش هزینه سفر به

با در نظرگرفتن  تعداد بازدیدها را از یک سایت خاص شامل نتیجه گیري در مورد ارزش غیر بازاري ویژگی *

 و شرایط زیست محیطی با استفاده از هزینه هاي سفر و زمان است که فرد براي بازدید از یک محل تفریحی 

  .می شود متحمل

  .دانست یبراي قیمت استفاده از اماکن تفریح یجانشین هزینه هاي سفر را می توان*

) هزینه هاي سفرو ب)هزینه هاي سفر متحمل شده توسط یک فرد از دو عنصر تشکیل شده است ، الف* 

  ارزش زمان

ه از آن مکان متحمل ارزش مکان تفریحی مطابق با هزینه هایی است که فرد استفاده کننده براي  استفاد*

  .می شود

 .کند می استفاده زیست محیط غیربازاري هاي ویژگی گذاري براي قیمت بازار واقعی هاي قیمت از*

 پایه نظري 

داده هاي مربوط به محل اقامت از بازدید کنندگان ، اطالعات جمعیتی،تعداد دفعات مراجعه به سایت و *

ویژگی هاي  انواع هزینه حمل و نقل ، مقدار زمان سفر، وه سفر  ، دیگر سایت هاي مشابه و اطالعات مربوط ب

  .اجتماعی و اقتصادي بازدید کنندگان

، به خصوص در برنامه هاي کاربردي این روش ، می ) GIS(استفاده از سیستم هاي اطالعات جغرافیایی * 

 .ان کمک نمایدتواند به تعریف هزینه هاي سفر و خصوصیات اجتماعی و اقتصادي مراجعه کنندگ

داده هاي 

 مورد نیاز
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  مانند پارکها یا دریاچه ها برآورد تسهیالت تفریحی در فضاي باز* 

  برآورد تمایل کاربر به پرداخت براي دسترسی به اماکن خاص تفریحی بویژه در نواحی روستایی*

  )ارزش تفریحی اماکن طبیعیتعیین (ارزش گذاري کاربردهاي تفریحی محیط زیست* 

  .ک مکان با ویژگیهاي بدون تغییر استیگذاري  رین مورد استفاده این روش، ارزشبهت*

 هاي گذاري سرمایه براي هزینه و درآمد به نسبت تقاضا حساسیت محاسبه طریق از توان می روش این از*

 .کرد استفاده تفریحی هاي طرح سایر محاسبه براي آینده،

 کاربرد ها

  )مبتنی بر داده هاي واقعی(یر از رفتار واقعی و انتخابهابر اساس داده هاي مشاهده  پذ*

  نسبتا کم هزینه *

  تولید پاسخهاي قابل اطمینان در صورت دسترسی به سایت و انجام مطالعات کامل* 

  .راهکار این روش قوي و قابل اعتماد است* 

  کاربردهاي آسان و کار با نمونه هاي نسبتاً کوچک* 

  راي تولید برآورد ارزش استفاده  ازسایت هاي تفریحییک ابزار بالقوه مفید ب* 

  ساده بودن تفسیر و توجیه نتایج* 

 تشریح عکس العمل واقعی مردم را در مورد امکانات تفرجگاهی  *

 .گذاري مشروط می باشد ر ارزشینتایج آن عمدتاً شبیه نتایج حاصله از روشهایی نظ *

    

 مزایا

  رنیازمند رفتار هاي مشاهده پذی*

  محدود به موقعیت هاي استفاده از منابع موجود در محل*

  محدود به ارزیابی وضعیت کنونی*

  مشکالت احتمالی انتخاب نمونه*

  از جمله روشهاي پسین ارزش گذاري*

  دشواري ارزش گذاري زمان سفر براي سفرهاي کوتاه ، نظیر نواحی شهري* 

  .سفرهایی که به چند مکان انجام می شونددشواري تطبیق هزینه ها براي سفرهاي چندمنظوره و *

مزایاي غیرقابل استفاده تنها قادر به اندازه گیري مزایاي حاصل از ارزش مصرفی مستقیم بوده و نمی تواند *

  .را از جمله ارزش وجودي و ارزش انتخاب را اندازه گیري نماید

  .معیارها فقط ارزشها را در نظر می گیرند* 

  از داده براي ارزیابی ارتباط میان قیمت،کمیت و مکان براي انتخاب میان سایتها زیادي ر مقادیامکان نیاز به *

  مشکل تعیین هزینه فرصت زمان صرف شده  *

  .مناسب نیست) بجز ارزش مکان هاي خاص(براي اندازه گیري ارزش کاال و خدمات * 

  هزینه بر بودن و زمان بر بودن جمع آوري داده ها* 

 .نیز به لحاظ فنی و آماري  پیچیده است مدل هزینه سفر*

 

 

 

 

 کاستی ها

 با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   

  

دهد که از این روش در تعیین اده از این روش در ایران نشان میمروري بر تحقیقات و مطالعات انجام گرفته با استف

 هاي جنگلی استفاده شده استفریحی همانند پاركش تفرجگاهی و تهاي داراي ارزانارزش اقتصادي و تفرجگاهی  مک

و تا کنون کمتر از این روش براي بررسی سایر مسائل و مشکالت زیست محیطی شهري و درجه مطلوبیت  )11جدول شماره (

 .  ها پرداخته شده استآن
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  تعدادي از تحقیقات انجام شده  بر اساس روش هزینه سفر:  11جدول

 روش محقق سال مطالعهموضوع و مکان مورد 

تفرجگاهی پارك جنگلی عون بن علی   -ارزش گذاري اقتصادي

  تبریز
1385  

عباس اسماعیلی ساري و نگین 

  لطیفی اسکویی

 
 
 

هزینه 

سفر منطقه 

  اي

  

  1385  ارزش تفرجگاهی تاالب  انزلی تعیین
سمیه سعودي شهابی و عباس 

  اسماعیلی ساري

براي براي برنامه  شهرها حومه طبیعی اراضی اقتصادي ارزش تعیین

پارك قلعه دره سی در حومه شهر کلیبر در (ریزي گردشگري  

  )آذربایجان شرقی

1386  
سید رشید فالح شمسی و 

  همکاران

  1386  تهران لویزان و پردیسان پارکهاي اقتصادي گذاري ارزش
 مسعودو  مجابی محمد سید

  منوري

  1387  پارك ملی کویر ایرانارزش اقتصادي گردشگري در مراتع  برآورد
سید رشید فالح شمسی و 

  همکاران

 1388 ارزش تفرجگاهی تاالب بین المللی چغاخور
داوود مافی غالمی و نبی اهللا یار 

 علی

شده  حفاظت منطقه در مانگرو هاي جنگل تفرجگاهی گذاري ارزش

  حرا
  محسن دهقانی و همکاران  1389

 استان دیمه طبیعی چشمه هاي تفرجگاه اقتصادي گذاري ارزش

  بختیاري و چهارمحال
  غالمی مافی داوود  1390

 مطالعات نگارندگان:  منبع

  

  روش هدانیک  -6- 2

هاي مختلف کاالي عرضه شده به ستفاده از اطالعات در مورد ویژگیهدانیک، توضیح تغییرات قیمت با اروش تالش 

ها، گذاري هدانیک، به عنوان قیمت ضمنی از ویژگیقیمت .طی استبازار، از جمله کیفیت و یا امکانات رفاهی زیست محی

مشتق شده مرتبط با هاي مشاهده شده محصوالت متمایز و مقادیر از طریق قیمت يشود و بر اساس عوامل اقتصادتعریف می

انبی فرد براي پرداخت ایل جها نشان دهنده تمود، برآورداگر تابع قیمت هدانیک با دقت تخمین زده ش. شودآنها آشکار می

ک خانه در مجاورت یهاي بیشتر براي وان مثال، تمایل به پرداخت هزینهبه عن .هاي کیفیت زیست محیطی خواهد بودهزینه

هاي هدانیک به مدل .نمایدها قائل است بپردازد، برآورد میرا که خریدار براي آن مطلوبیت یباز ، حداقل ارزش يا فضایآب و 

).  2010لی و همکاران، ( اي به منظور برآورد اثرات مشکالت زیست محیطی بر ارزش امالك استفاده شده استطور گسترده

یا  ا کار به شدت تنظیم شده ویاگر بازار مسکن  .تواند اعمال شود که بازار داراي عملکرد خوب باشدمی تنها زمانی این روش

رس از بازار سبب انتقال اطالعات نادرست در مورد تمایل مردم به در غیر این صورت تحریف شده باشد، اطالعات در دست

  ).1997شین، یوسون و همکاران، ( ا درجه مطلوبیت خواهد شدی، رداخت براي کیفیت بهتر محیط زیست، ایمنیپ

گذاري کاالها و خدمات زیست محیطی غیربازاري بر اساس این مفهوم است که قیمت فروش یک رویکرد با ارزش این

، سر و صدا و از جمله این ویژگی چشم انداز .هاي خاص آن ملک قابل تعیین استبازار ، تا حدودي از طریق ویژگی ملک در

در  ،یطیهاي زیست محت ویژگییرود که امالك داراي سطح باالتر مطلوباز این رو، ممکن است انتظار می .کیفیت هوا است

هاي این روش را نشان ویژگی 12جدول شماره   ).2006افتک، ( فروش خواهد رفت بازار با قیمت باالتر نسبت به سایر امالك

  .دهدمی
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  گذاري هدانیکهاي روش قیمتویژگی:  12جدول 

  قیمت گذاري هدانیک

 Hedonic pricing method(HPM)  
  .ر اقتصاد رفاه استچارچوب نظري این روش توسط محققانی چون ریدکر و هنیینگ و روزن  بنا نهاده شده  و مبتنی ب*

  .میالدي بر می گردد 1920سابقه بکارگیري این روش به دهه *

در توسعه این روش تالشهاي  (John Bates Clark)و جان بیتس کالرك (Kelvin John Lancaster)کلوین جان لنکستر *

 .فراوانی انجام دادند

 تاریخچه

در متن هاي اقتصاد رفاه  این واژه به معنی مطلوبیت یا . ت جویی استصطالح هدانیک از ریشه یونانی هدانیکوس به معنی  لذ*ا

  .رضایت کسب شده  به وسیله مصرف کننده از  مصرف کااله و خدمات است

قیمت گذاري هدانیک ارزش یک کاال را در بازار از طریق بررسی رابطه بین کاالي غیر بازاري و تقاضا براي برخی از کاالهاي *

  .ه بازار ،محاسبه می کندمکمل عرضه شده ب

  .قیمت گذاري هدانیک بر اصول تئوري اقتصادي پایه با تکیه بر منحنی تقاضا استوار است* 

  گذاري کاالهاي غیر بازاري عمومی بر اساس تمایل فرد به پرداخت مطابق با اصول ارزش*

  نی و منزل خودنشان دادن سطح تقاضاي افراد نسبت به کیفیت محیط زیست با انتخاب مکان مسکو*

 و مکانی فیزیکی، هاي ویژگی از مسکونی تابعی واحد هر بهاي اجاره یا و قیمت که است این هدانیک در روش اصلی فرض*

 .باشد می آن محیطی

 پایه نظري 

  داده هاي مربوط به  قیمت دارایی و ویژگی هاي آنها*

به عنوان مثال (، ویژگی هاي محله ) ال اندازه قطعه و تعداد اتاقهابه عنوان مث( اطالعات مربوط به فروش اموال ،ویژگی هاي ملک *

  و ویژگی هاي زیست محیطی )فاصله تا مرکز تجاري، کیفیت مدارس و نرخ جرم و جنایت

  .آن باید در دسترس باشد یمعامالت امالك مسکونی و خصوصیات محیط يبراي استفاده از این روش ، داده ها* 

 .ترین منابع اطالعاتی این روش محسوب می شودبازار امالك جزو مهم* 

داده هاي 

 مورد نیاز

 اندازه گیري ارزش امکانات زیست محیطی*

  عدم مطلوبیت کاالهاي سرمایه اي/تعیین  مطلوبیت*

ک کاال یهنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که ویژگی هاي زیست محیطی به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت عرضه این روش * 

  .بازار قرار گرفته باشد به

گذاري ویژگیهاي زیست محیطی مانند سر و صدا، کیفیت هوا و آب و فضاهاي باز استفاده می شود  این روش عموماً براي ارزش *

 .که به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت امالك مسکونی قرار دارند

 کاربرد ها

  بر اساس داده هاي مشاهده پذیر و قابل دسترس از رفتار واقعی و انتخاب ها*

  داراي کاربردهاي فراوان و روش قابل اطمینان* 

  استفاده از داده هاي بازار واقعی* 

  استفاده از رفتارهاي مشاهده شده در بازار کار،امالك و خانه به منظور استخراج ارزش تغییرات کیفیت زیست محیطی* 

 .اطالعات مربوط به امالك کامال قابل اطمینان هستند* 

 مزایا

  .دشواري تشخیص اثرات  خرد عوامل کیفی زیست محیطی بر قیمت امالك*

  گاهی اوقات از نظر تجربی غیر قابل حصول * 

  از جمله روشهاي پسین ارزش گذاري *

  عدم اندازه گیري ارزشهاي غیر مصرفی *

  و عدم وجود برخی از داده هاي مورد نیاز و  پرهزینه بودن جمع آوري آنهانیاز به حجم داده هاي باال * 

  )نیاز به درك گسترده اي از تئوري اقتصادي و اقتصاد سنجی( نیاز به مهارت تخصصی اقتصادسنجی*

  .معیارها فقط ارزشها را در نظر می گیرند*

 الهاي زیست محیطی دربرگیرنده ارزش کابه عنوان قیمتهاي بازار مفروض قلمداد کردن * 

 .تابع قیمت هدانیک به علت چند خطی بودن،دشوار است تعیین* 

نتایج آن تحت تاثیر میزان اطالعات و دانش (.افراد ممکن است از جنبه هاي پرسش نامه آگاهی کامل نداشته باشند *

 .)مصرف کنندگان است

 .ز تأثیر می گذاردکیفیت محیط زیست نه تنها بر قیمت امالك بلکه بر دستمزدها نی *

 کاستی ها

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   
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دهد که حدود دو دهه است که این روش در نشان میدر ایران گیري روش هدانیک ررسی پیشینه تحقیق در زمینه بکارب

روند رو به رشدي داشته سال گذشته  10شود و  در گرفته میار هاي مسکونی و عوامل موثر بر آن بکتعیین ارزش واحد 

 .)13جدول شماره (است

  برخی از تحقیقات مرتبط با  روش قیمت گذاري هدانیک در ایران:  13جدول 

  روش محقق سال موضوع و مکان مورد مطالعه
    سعید عابدین در کوش  1370  تابع قیمت واحد مسکونی در شهرهاي کوچک ایران نتخمی

  

  

  

  هدانیک

  

  مرضیه اسفندیاري  1383   1371- 77فاصله در اصفهان شهر در مسکن کهدانی قیمت تابع برآورد

علی عسکري و جعفر   1381  مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهري ایران

  قادري

محمد عباسلو و  فرشید   1384  تهران شهري مسکن هدانیک قیمت تابع برآورد

  سینا

منصور زراء  نژاد و ابراهیم   1385  برآورد تابع قیمت  هدانیک مسکن شهر اهواز

  انواري

رحمان خوش اخالق و   1385  و ارزیابی میل نهایی به پرداخت براي کیفیت هوا در کالنشهر تبریز) هدانیک(مدل قیمت رفاه طلبی 

  همکاران

و   صبوحی محمود  1387  الرستان در شهرستان کشاورزي زمینهاي ارزش تعیین

  حمیدتوانا

نوري و اسماعیل ابو  1387  اردبیل و تبریز بها در شهرهاي اجاره انیکهد قیمت تابع برآورد

  همکاران

سید کمال صادقی و   1387  )کالنشهر تبریز: مطالعه موردي(تاثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن 

  همکاران

  الناصر شجاعیعبد  1387  مدیریت صنعت مسکن شهر سنندج  با استفاده از تابع قیمت هدانیک

علی امامی میبدي و   1388  مل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی تهرانبررسی عوا

  همکاران

  علی محمد خورشید دوست  1388  برآورد ارتباط میان  سطح خدمات ، آلودگی  و بهاي مسکن  در مناطق انتخابی تبریز 

میر حمید رضا وارثی و   1389  برسی عوامل موثر بر قیمت مسکن  در منطقه سه شهر یزد

  نجف موسوي

  مطالعات نگارندگان:  منبع

  

  روش هزینه بیماري - 7 - 2

  این مطالعات  . بسیار مفید است بیماري،با جلوگیري از    بالقوه جویی صرفه گیرياندازه براي بیماري هزینهمطالعات 

بیماري ،با از  پیشگیري تحلیل و هتجزی و یا درفایده  - ، تجزیه و تحلیل هزینهاثربخشی هزینه تجزیه و تحلیل در توانندمی

  ).1982، 30هادجسن و مینرز( کمک نمایند ،موجود وضعیت اصلی حفظ هايهزینه فراهم آوردن

 اغلبها هزینه این است که، بیمارستان هايهزینه به ویژه پزشکی ، مستقیم هايهزینه محاسبه ها در موردچالش ازکی ی

زیر بنایی  هايدر هزینه با دقت اغلب، هاي بیمارستانهزینه تعیین این دلیل که ماهیت به .باشندمی دسترس در هايداده تنها

 ,Finkler)). 1982، 31فینکلر( است بیماري ضررهاي ناشی ازجبران  هايهزینه از باالتر ها معموالًهزینه شود و اینمینلحاظ 

  .دهدهاي این روش را نشان میویژگی 14جدول شماره  

  

 
 
  

 
  

                                                
30 - Hodgson & Meiners  
31 - Finkler 
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  هاي روش هزینه بیماريویژگی:  14شماره جدول 

  روش هزینه بیماري

Cost-of-illness method  
 تاریخچه .از جمله روشهاي قیمت بازار که در طول دهه هاي اخیر تکامل یافته است* 

 پایه نظري  با جلوگیري از  بیماري  صرفه جویی بالقوه* 

  هزینه هاي درمانی* 

 شی از بیماريهزینه هاي جبران ضررهاي نا* 

داده هاي 

 مورد نیاز

  ارزش گذاري اثرات بهداشتی و ایمنی تخریب محیط زیست*

 فایده -کمک به  تجزیه و تحلیل هزینه اثربخشی، تجزیه و تحلیل هزینه*

 کاربرد ها

 مزایا .نسبتا کم هزینه است

  دست کم گرفتن تمایل به پرداخت به دلیل چشم پوشی از هزینه هاي بازدارنده *

  محدود به ارزیابی وضعیت کنونی *

 روش پسین ارزش گذاري*

 کاستی ها

  با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع   

  

  تجزیه و تحلیل پیوستهروش  - 8- 2

 به طور معمول )شودمی شناخته انتخاب مدل سازي ای و مشروط عنوان انتخاب به همچنینکه ( پیوستهتجزیه و تحلیل 

         براي این روش به ویژه .رودزیست محیطی به کار می امکانات صفات مجموعه از بیش از یک ايهارزشبرآورد  براي

داشته باشد ، بسیار مفید  یمتفاوت طیف است ممکن هر کدامهستند و چندگانه  ابعاد که شامل یهایپرسش گذاري ارزش

شود تا خواسته می از افراد آورده شده و رد کلیدي مورد نظرموا، توضیح هاپرسشنامه، در پیوسته تحلیل وتجزیه در  .خواهد بود

توانند پیش بینی کنند که پس از آن میمحققان  .کنند رتبه بنديها را اقالم ایجاد شده از ترکیب ویژگی ای انتخاب وشکلی را 

 پیوسته تحلیل و تجزیه رد روشکارب .افراد مایل هستند پرداخت نمایند شود کهمی یقیمت تغییر سبب ها،ویژگی تغییر چگونه

 طور به پیوسته تحلیل و تجزیهها در این است که روش تفاوت اصلی میان آن. کدیگر استی مشابه مشروط گذاريارزش و

 تجزیه و تحلیل در .کند، پرسش نمیهاي زیست محیطیهاي ویژگیهزینه پرداخت برايپاسخ دهندگان  تمایل از مستقیم

هاي مختلف ایجاد کرده در سناریو پاسخ دهندگان کهتعادل میان حاالت مختلف  از هاي زیست محیطیویژگی ارزش، پیوسته

  ). 2010لی و همکاران، ( شوداستنباط می اند،

هایی از بازاریابی است که از لحاظ آماري شبیه به رتبه بندي مشروط و یا انتخاب تجزیه و تحلیل پیوسته نیز شامل روش

تکنیک انتخاب تجربی از نظر ماهیت  .باشدبندي مشروط و انتخاب تجربی میقد ابزار اساسی تصادفی رتبهتجربی است اما فا

دادند و در رویکرد  دوم، هندگان انتخاب دو به دو انجام میدر رویکرد اول، پاسخ د. بندي مشروط استمتفاوت از رتبه انتخاب،

 شمارهجدول  )1995هانلی، نیک و همکاران، ( بندي کننددیگر را رتبه ايهاي از گزینهشود که مجموعهها خواسته میاز آن

  .دهدهاي این روش را نشان میویژگی  15
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  هاي روش تجزیه و تحلیل پیوستهویژگی:  15جدول 

  روش تجزیه و تحلیل پیوسته

Conjoint analysis method  
توسعه یافت و  Luce and Tukeyریاضیدان -میالدي توسط روانشناسان 60ه که در طول ده  از جمله روشهاي ترجیحات اظهار شده

 .نیز ادامه داشت 70روند تکمیل آن تا پس از دهه 

 تاریخچه

 پایه نظري  استنباط ارزش ویژگی هاي زیست محیطی از تعادل میان حاالت مختلف که پاسخ دهندگان در سناریو هاي مختلف ایجاد کرده اند

شبیه به رتبه بندي مشروط و یا انتخاب تجربی است اما فاقد ابزار اساسی تصادفی رتبه بندي مشروط و انتخاب  ز لحاظ آماري*

 تجربی

داده هاي 

 مورد نیاز

  برآورد ارزش سناریو تغییرات خاص زیست محیطی*

 رتبه بندي گزینه هایی که اثرات مختلفی بر ویژگیهاي چندگانه تسهیالت محیطی دارند *

اکاربرد ه  

  برآورد ارزش آرایه وسیعی از ویژگی ها و خدمات زیست محیطی، از جمله در مورد هر دو نوع ارزش مصرفی و غیر مصرفی*

 کم هزینه بودن و روش ارزش گذاري سریع*

 مزایا

  ي اولیه و ثانویه اغلب به در دسترس بودن داده ها و منابع بستگی داردروشهاانتخاب بین *

 .ي داده هاي بهتر اقتصادي بر انتخاب میان گزینه ها، ،بستگی داردبه احتمال تأثیرگذار*

 کاستی ها

با استفاده از منابع مورد مطالعه: ماخذ  

  

   مشروطگذاري ارزشروش  - 9- 2

         بررسی . گذاري مشروط به طور معمول بر برآورد ارزش سناریو تغییرات خاص زیست محیطی تمرکز داردروش ارزش

سپس افراد را براي معلوم  .شودآغاز می ا خدمات زیست محیطی،یشروط با یک توضیح در مورد تغییر در کاالها گذاري مارزش

به عنوان مثال،  .دهدمورد پرسش قرار می کردن این موضوع که آنها چه مقدار حاضر به پرداخت براي تغییر خواهد بود،

به منظور حفاظت از  ،افزایش هزینه ها در قبوض آب خود با هاآنا دهندگان بپرسند که آیگران ممکن است از مالیاتتحلیل

به  شود،از ماهیت آنچه  که ارزشگذاري می پاسخ دهندگان بایددر این روش   .منابع آب باالدست موافق خواهند بود و یا خیر

رآمد خود، بایستی درك و دهاي زیست محیطی ن پذیرش تعادل بین تغییرات ویژگیخوبی آگاه باشند و همچنین از میزا

 ).2010لی و همکاران، ( صحیحی داشته باشند

خدمات زیست  گذاري کاالها ورویکرد تحقیق و بررسی براي ارزش ، بر اساس (CVM) گذاري مشروطروش ارزش

  ر آن بازار از طریق پرسشنامه  است که د ا شبیه سازيیاین رویکرد مستلزم ساخت فرضی ،  .باشدمحیطی غیر بازاري می

 به سواالت مربوط به میزان تمایل خود به پرداخت و یا به پذیرفتن در مورد تغییرات خاص زیست محیطی، دهندگانپاسخ

   ). 2006افتک، ( هاي مصرفی و غیرمصرفی کاربرد دارداین روش در مورد ارزش. دهندپاسخ می

گرفته است اما ، اختالف   ه مورد استفاده قراراي در دو دهه گذشتگذاري مشروط به طور گستردهاگر چه روش ارزش

گیري براي کیفیت محیط زیست را اندازه به اندازه کافی تمایل مردم به پرداخت نظر قابل توجهی بر سر اینکه آیا این روش،

 یرا در بازارهایگیري خرید خود ، بنابراین تصمیمکنندعرضه شده به بازار را انتخاب می مردم کاالهاي .وجود دارد نمایدمی

  16 شمارهجدول ). 2000کینگ، ( دهند که به احتمال زیاد منعکس کننده تمایل واقعی آنان براي پرداخت استانجام می

 .دهدهاي این روش را نشان میویژگی
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  اري مشروطذگهاي روش ارزشویژگی:  16جدول 

  ارزش گذاري مشروط

Contingent valuation method (CVM) 
از این روش به  1963ارائه شد و براي اولین بار در سال  1947در سال   S.V. Ciriacy-Wantrupتئوري اولیه این روش توسط  

 .استفاده از این روش به اوج خود رسید  میالدي 80در دهه .منظور برآورد ارزش شکار در مناطق بیابانی خاص  استفاده شد

 تاریخچه

صرف کننده است که عوامل تعیین کننده تقاضا براي کاالها و خدمات زیست محیطی را مشخص می بر اساس تئوري تقاضاي م*

این عوامل عبارتند از سلیقه ها ،نگرش ها ، ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي ، ویژگی هاي کاال و خدمات زیست محیطی و هزینه  .نماید

  .تغییرات زیست محیطی و قیمت کاالها و خدمات دیگر است

  .بر این فرض استوار است که مردم کاالي مورد سؤال را بفهمند و  ترجیحات خود را در بازار مشروط مشابه بازار واقعی،نشان دهند* 

  کرد، معامله بازار در طورمستقیم به را آنها توان نمی محیطی،که زیست کاالهاي کنندگان مصرف ترجیحات تعیین *

کاالي  یک به دسترسی در تغییر هرنوع به مربوط اقتصادي ارزشهاي براي مالی هاي تخمین براساس و گیري نمونه بر مبتنی*

  .است محیطی زیست

 متکی بودن روش به تصمیمات و رفتار مصرف کننده*

 پایه نظري 

  تطبیق تمام اطالعات مورد نیاز براي طراحی به منظور برآورد میزان تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش*

ته که نمونه بررسی شده  نماینده جمعیت مورد نظر و به طور کلی نماینده خصوصیات اجتماعی و اقتصادي آن تضمین این نک* 

 .  جمعیت باشد

داده هاي 

 مورد نیاز

  برآورد ارزش سناریو تغییرات خاص زیست محیطی*

 یا خدمات اکوسیستم برآورد میزان تمایل مردم به پرداخت و یا پذیرش تغییر خاصی در ویژگی هاي زیست محیطی و* 

  .براي اندازه گیري هر گونه اثري قابل استفاده است *

 يارزشها گیري اندازه براي پذیر انعطاف و استاندارد ابزارهاي از یکی عنوان به مشروط عموماً ارزش گذاري بکار گیري روش*

   محیطی زیست منابع بازاري غیر مصرفی و غیرمصرفی

  .باشد می استفاده قابل و مفید ارزش انتخاب و وجودي ارزش یعنی مهم ارزش دو برآوردبراي  متداول طور این روش به*

  تعیین تمایل به پرداخت افراد در سناریوهاي بازار فرضی معین*

  ها جنگل خدمات ارزشهاي برآورد*

  تعیین ارزش اکوتوریستی مناطق گردشگري* 

  حفاظت از منابع زیست محیطیارزیابی تمایل به پرداخت  افراد براي پروژه هاي آب و *

  ملی،ماهیگیري، هاي پارك منافع هوا، و آب کیفیت ارزشیابی*

 زیست محیط بر دولت هاي برنامه تأثیر *

 

 

 

 

 کاربرد ها

 

 

  ).نیازي به داده در مورد رفتار واقعی وجود ندارد(قابل استفاده براي ارزش گذاري هر چیزي بدون نیاز به رفتار یا داده مشاهده پذیر*

   توانایی اندازه گیري ارزشهاي غیرمصرفی*

  و داراي کاربردهاي فراواندرك آسان این روش *

 گذاري از جمله روشهاي پسین و پیشین ارزش*

  ي ترجیحات مشهودروشهابر اساس رفتار بازار واقعی از طریق   *

  برآورد ارزش فقط یک سناریو از تغییرات زیست محیطی *

  ي زیاد در خصوص ساخت بازار فرضی براي پیش بینی متعدد کاالها و خدمات محیط زیستی متفاوت انعطاف پذیرفراهم کردن *

  گردآوري و تجزیه و تحلیل  حجم باالیی از اطالعات از جامعه هدف* 

 .به طور پیوسته در حال تکمیل است و از نظر روش شناسی قابل اطمینان می باشد* 

 

 

 مزایا

گاهی براي پاسخ دهندگان بیان ارزشهاي کاالهاي غیر بازاري به صورت پولی مشکل (و تعصبات مختلف در معرض انواع جانبداریها *

  ).است و پاسخها ممکن است جانبدارانه باشند

   هزینه بر بودن به دلیل نیاز به آمارگیري دقیق و انجام یک آمارگیري آزمایشی پیش از آنزمان بر بودن و *

  ردهاي ارزش غیر مصرفیجدل برانگیز بودن براي کارب*

  .بدور نیست گیري اندازه احتمالی خطاهاي از فرضی، سناریوهاي به بودن علت وابسته به*

  . صحت نظرات تا حدي به آگاهی مردم نسبت به موضوع بستگی پیدا می کند *

  .نتایج ممکن است با اصول انتخاب عقالنی متناقض به نظر برسد* 

  .د یا خدمات مورد ارزش گذاري آشنا نباشند و نتوانند ارزش واقعی آن را بیان ننماینپاسخ دهندگان ممکن است با کاال*

  .پاسخ دهندگان ممکن است ارزشی را براي کاال یا خدمات مورد سؤال قائل شوند که بیشتر از ارزش واقعی آنها باشند*

  .مالی پاسخ هاي آنان الزام آور نمی باشدپاسخ دهندگان ممکن است به طور جدي به سؤاالت پاسخ ندهند زیرا پیامدهاي * 

 .قالب پرسشنامه و واکنش مصاحبه شونده، همگی می توانند بر نتیجه کار تاثیر بگذارند* 

 

 

 

 کاستی ها

با استفاده از منابع مورد مطالعه: منبع  
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ب تحقیقات انجام ، بیشتر بکار گرفته شده است و بررسی اغلگذاري اقتصاديهاي مختلف ارزشبین روش این روش در

به بعد رشد چشمگیري داشته  1387در سالهاي وش استفاده از این ردهد که نشان مینیز شده در این خصوص در کشور 

، غار و همچنین تفرجگاهی عرصه هاي طبیعی چون جنگل و تاالب اقتصادي و در اغلب موارد براي تعیین ارزش است و از آن  

در کشور ما هنوز آنچه که مسلم است  .استفاده شده است... و ، میراث فرهنگی اي شهريهپارك براي سنجش ارزش تفریحی 

( نشده استچندانی گذاري اقتصادي موضوعات و  مسائل محیط زیست شهري استفاده ارزش  هاي این روش دربلیتااز ق

  .)17جدول شماره

  مشروطارزش گذاري تعدادي از تحقیقات انجام شده بر اساس روش :  17جدول 

 روش محقق سال موضوع و مکان مورد مطالعه

علی عسگري و  نادر   1380  )گنج نامه همدان(برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان میراث تاریخی  فرهنگی

  مهرگان 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

ارزش گذاري 

  مشروط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

نعمت اهللا اکبري و نوید   1383  )اصفهان شهر موردي مطالعه( درکمپینگ اقامت براي داخلی گردشگران داختپر به تمایل بررسی

  جمشیدي

حمید امیر نژاد و صادق  1385  موردي پارك جنگلی سی سنگان -ایران، مطالعه  جنگلی پارکهاي تفریحی ارزش برآورد

 خلیلیان

حمید امیر نژاد و صادق  1385 برآورد ارزش وجودي جنگل هاي شمال ایران

 خلیلیان

  امیرنژاد و همکاران  1385  نوشهر سی سنگان جنگلی پارك تفرجی و حفاظتی ارزشهاي تعیین

محمود دانشور کاخکی   1386  )منطقه روستایی زشک مشهد(برآورد ارزش وجودي مناطق ییالقی روستایی

  و همکاران

سهرابی و  ر دشتیقاد   1387  برآورد ارزش تفرجی پارك نبوت کرج

  فاطمه

علی امامی میبدي و   1387  برآورد ارزش تفریحی پارك ساعی در تهران

  مرتضی قاضی

و  خداوردیزاده محمد  1387  شرقی آذربایجان کندوان توریستی روستاي تفرجی ارزش برآورد

  همکاران 

زکریا فرج زاده و   1388  برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مجموعه تاریخی پاسارگاد

  همکاران

و  موالیی مرتضی  1388  ارسباران جنگلی اکوسیستم حفاظتی ارزش برآورد

  همکاران

و  امیرنژاد حمید  1388  )تبریز گلی ائل پارك (شهري پارکهاي تفریحی ارزش تعیین

  همکاران

مریدي و  پروین  1388  84تابستان   -تهران مدرس شهر بزرگراه در صدا کنترل اقتصادي هاي جنبه ارزشیابی و بررسی

  همکاران 

و   کاوسی محمد  1388  رشت شهر محتشم بوستان تفریحی ارزش برآورد

  همکاران

 عوامل وتعیینهمدان  استان گنجنامه ،تاریخی تفریحی محوطه و آبشار هیتفرجگا-اقتصادي گذاري ارزش برآورد

  (CVM) پرداخت به تمایل بر مؤثر

  همکارانرسول قربانی و   1388

 استان بهشهر؛ س آباد عبا جنگل گردشگري منطقه موردي مطالعه(زیست محیط مطبوعیت اقتصادي گذاري ارزش

  )مازندران

 حامد و  امیرنژاد حمید  1388

  رفیعی

مرتضی موالیی و   1388  بازدیدکنندگان پرداخت به بر تمایل موثر عوامل تعیین و ماکو سردار کاخ تفریحی ارزش برآورد

  کارانهم

عبد الکریم اسماعیلی و   1388  تعیین ارزش حفاظتی رودخانه کر در استان فارس 

  سمانه غزالی

حسین راحلی و  1389 ارومیه روستاي بند تفرجی ارزش برآورد

 همکاران

حیاتی و  اله باب 1389 تبریز شهر مشروطه و ائل گلی پارکهاي

 همکاران

 مطالعه( مشروط گذاري ارزش در پرداخت به تمایل مقدار بر نامه پرسش از اطالعات استخراج هاي روش تأثیر

 )ارسباران جنگلی اکوسیستم :موردي

و  موالیی مرتضی 1389

 همکاران

زبردست و  لعبت  1389  انزلی تاالب اي استفاده غیر ارزشهاي از برآوردي

  همکاران

  محمد قربانی و همکاران  1389  کاهش آثار  منفی علف کش ها بر محیط زیسترفتار اقتصادي کشاورزان گندم کار استان  خراسان رضوي براي 
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و   نیلوفرمحمودي  1389  انزلی تاالب تفرجگاهی ارزش برآورد

  همکاران

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارزش گذاري 

  مشروط

  

،  پرون صدیقه  1389  هرمزگان استان در حرا جنگل غیربازاري ارزش برآورد

  اسماعیلی عبدالکریم

مریم باغستانی و منصور   1389  براي آب هاي زیرزمینی در منطقه ي رامجرداندازه گیري تمایل به پرداخت کشاورزان 

  زیبایی

حمید امیرنژاد و   1389  )تاالب میانکاله: مطالعه موردي(برآورد ارزش حفاظتی  منابع طبیعی 

  همکاران

سجاد و محمد قربانی   1389  )مطالعه موردي پارك تندوره(هاي ملی هاي تمایل به پرداخت و ارزش گردشگري پارك کننده تعیین

     صادقی لطف آبادي

محمدخداوردي زاده و   1389  ارزش تفریحی روستاي اشتبین هکمن دومرحله اي در برآورد کاربردروش

  همکاران

و  توحید بهجتی  1389  برآورد ارزش هواي پاك و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران

  همکاران

منطقه سلیمان : بررسی موردي(ی و تمایل به پرداخت براي حفاظت از جنگل هاي استان مازندران ترجیحات عموم

  )تنگه ساري

حامد رفیعی و حمید   1389

  امیر نژاد

نژاد و  هاشم هاشم  1390  مازندران نور جنگلی پارك تفرجگاهی ارزش تعیین

  همکاران

د خداوردي زاده و محم  1390  برآورد ارزش اکوتوریستی غار سهوالن مهاباد

  همکاران

حمیده خاکسار آستانه   1390  مشهد شهر جنگلی هاي پارك تفریحی ارزش برآورد

  و همکاران

بابک عبدالهی و   1390  برآورد تمایل به پرداخت و عوامل موثر بر آن در میان بازدیدکنندگان منطقه ي تفرجی سردابه، استان اردبیل

  همکاران

  دگانمطالعات نگارن:  منبع

  

  انتخاب تجربی - 10- 2

و 34وود ورث  و سپس توسط 1982در سال  33هنشرو  32لوویر توسط ابتدا در رویکردي بود که،  (CE) تجربیانتخاب 

 سازيمدل عنوان به، اظهار شده ترجیحات تجربیرویکرد  خانواده در یک گزینه و  توسعه داده شد 1983لوویر در سال 

 تعریف هایشانویژگی جایگزین، که از لحاظکاالهاي  از میانشود که می خواسته خ دهندگانپاس از .شود، محسوب میانتخاب

گذاري دیگر رویکردهاي ارزش مشترکی با نظري چارچوب از روش انتخاب تجربی، .شده هستند، مواردي را انتخاب کنند

   ). 2000هانلی و همکاران، (ادفی، برخوردار است تص ابزارمدل  درزیست محیطی 

منابع  گزینه ترینارجح  افراد،غیر مصرفی است که در آن  گذاريارزش جدید نسبتاً هايروشانتخاب تجربی از جمله 

بده  هاي تجربی تالش دارند تاانتخاب اکثر، حال حاضر در .کنندها، انتخاب میگزینه از وسیعی طیفمیان  ازاستفاده خود را 

  ). 2000، 35دیویس و همکاران(گذاري نمایند ارزش ،یعی را محیط طب هايویژگی) معامالت(بستانهاي 

گذاري غیر بازاري به هاي فراوانی را به عنوان یک روش جایگزین موفق براي ارزشحمایت این روشهاي اخیر، در سال

پاسخ دهندگان ها به طور مستقیم به یک واحد پولی، دهندگان براي بیان ارزشبه جاي درخواست از پاسخ . دست آورده است

به فرد و یا گروه دیگري از هاي ارائه شده ها به صورت هزینهر بین گروهی از خدمات و یا مشخصهترجیحات خود را د

ه ها و بدها را از انتخابارزش بر این اساس است که این روش ایده اصلی اولیه.کنندهاي مختلف، بیان میهزینه ها بامشخصه

منعکس شده هاي این روش ویژگی 18 شماره جدولدر  ).2003، 36جیسون و همکاران(می کند  بستان میان مردم استنباط

 .است

                                                
32 - Louviere 
33 - Hensher 
34 - Woodworth 
35 - Davies et al 
36 - Jason et al 
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هاي روش انتخاب تجربیویژگی:  18جدول   

  انتخاب تجربی

Choice experiment method(CEM) 
د و سپس توسط  وو 1982در سال (Hensher)  و هنشر  (Louviere) رویکردي بود که در ابتدا توسط لوویر*

  .توسعه داده شد 1983و لوویر در سال   (Woodworth)ورث

مورد استفاده  1994تکنیک انتخاب تجربی براي نخستین بار براي مدیریت محیط زیست توسط آداموویچ و همکاران در سال * 

 .به عنوان جایگزین روش ارزش گذاري مشروط پیشنهاد دادندو  قرار گرفت

 تاریخچه

  .ارزشها را از انتخابها و بده بستان میان مردم استنباط می کند است که این روش ایده اصلی اولیه، این*

  دیگر رویکردهاي ارزش گذاري زیست محیطی در مدل ابزار تصادفی برخورداري از چارچوب نظري مشترکی با*

  .استفاده شود ویژگیهاي یک کاالي زیست محیطی می تواند براي درك معامله عمومی و تمایل به پرداخت یک فرد،* 

 از جمله رویکردهاي ترجیحات مشهود*

 پایه نظري 

  تعریف دقیق از فضاي ویژگیها و از جمله سطوح و دامنه آنها*

 تئوري طراحی آماري براي ساخت سناریوهاي انتخاب استفاده از* 

داده هاي 

 مورد نیاز

  .وجود دارد قدرتمند ترین روشی است که در حال حاضر براي پیش بینی رفتار انسان*

  از جمله روشهاي نسبتا جدید ارزش گذاري غیر مصرفی* 

  برآورد ارزش  ویژگی هاي منحصر به فرد کاالهاي زیست محیطی، از جمله چشم انداز و مناظر* 

 ي حاشیه اي ویژگیهاارزشهاشناسایی * 

 کاربرد ها

 مشاهده پذیر و همچنین ارزش گذاري ویژگیهاي متعدد آنهاقابل استفاده براي ارزش گذاري هر چیزي بدون نیاز به رفتار یا داده *

  توانایی ارزش گذاري ارزشهاي غیرمصرفی*

  حذف جانبداریهاي مختلف  روش ارزش گذاري مشروط*

  از جمله روشهاي پسین و پیشین ارزش گذاري*

  فراهم کردن امکان تجزیه و تحلیل همزمان از تأثیرات مختلف در انتخاب پاسخ دهندگان*

  اسب براي سیاست گذاري در مورد برنامه ها با  اثرات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی متفاوتمن*

  امکان ارزش گذاري  منابع طبیعی با توجه به تصمیم هاي سیاستی

  ي نهادین براي کاالهاي زیست محیطیارزشهابرآورد * 

  ساده تر بودن کاربرد آن به نسبت سایر روشهاي ارزش گذاري* 

بودن پاسخ دهندگان با مجموعه اي از  پیشنهادهاي محیطی متناوب و امکان انتخاب یکی از آنها از طریق مقایسه و عدم مواجه * 

  نیاز به به ارزش گذاري مالی مستقیم از سوي پاسخ دهندگان

  خاببا جایگزین کردن گزینه هاي بشتر براي انت) پاسخ بلی یا خیر(بر طرف کردن مشکل  انتخاب هاي دو بخشی *

  با طرح وضعیت هاي مختلف بر اساس وضعیت پایه 37امکان محاسبه تمایل به پرداخت و تمایل به دریافت*

  روشی منعطف و موثر در سنجش اثرات هزینه اي تصمیمات *

  امکان تحلیل شرایط فرضی را در جایی که بازاري براي سنجش آن وجود ندارد فراهم می کند *

 .پرداخت افراد براي کاالهاي غیربازاري یا نیمه عمومی را نیز فراهم می کند امکان تخمین میزان تمایل به*

 

 

 

 

 

 مزایا

  روشفهم دشوار این *

   هزینه بر بودن به دلیل نیاز به آمارگیري دقیق و انجام یک آمارگیري آزمایشی پیش از آن*

 جدل برانگیز بودن براي کاربردهاي ارزش غیر مصرفی*

 کاستی ها

تفاده از منابع مورد مطالعهبا اس: منبع  

   

دهد که با وجود گذشت حدود سه دهه از نشان می در ایران  بررسی پیشینه تحقیق راجع به بکار گیري این روش   

جدول شماره (بسیار اندك استمطرح شدن این روش در سطح دنیا ، هنوز تعداد تحقیقات صورت گرفته بر اساس این روش 

هاي این روش بیشتر از روش ارزش گذاري مشروط است که در کشور ما بیشتر مورد عنایت ه مزیتاین در حالی است ک ). 19

  .محققان قرار گرفته است

  

  

                                                
37 - Willingness to Accept (WTA) 
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  تعدادي از تحقیقات انجام شده بر اساس روش انتخاب تجربی:  19جدول 

 روش محقق سال موضوع و مکان مورد مطالعه

   محمد قربانی و علی فیروز زارع 1388 مشهدارزش گذاري ویژگی هاي مختلف آلودگی هوا در شهر 
منطقه (ارزش گذاري آب و تمایل به پرداخت  کشاورزان براي کاهش محدودیت هاي خشکسالی انتخاب تجربی

  بیضاء در استان فارس

ندا اسد فلسفی زاده و محمود   1387

  صبوحی صابونی

ساکنین نواب با استفاده از سنجش ارزش هاي محیطی تاثیر گذار در انتخاب واحد هاي مسکونی 

  روش انتخاب تجربی

  مجتبی رفعیان و همکاران  1387

  مطالعات نگارندگان:  منبع

 
  گیريبحث و نتیجه

همواره بویژه کاالهاي زیست محیطی در چند دهه گذشته تعیین ارزش کاالها و خدمات  اعم از بازاري و غیر بازاري    

متناسب با موضوعات و مسائل پیش رو هاي مختلفی در این ارتباط روش. بوده استزان مورد توجه متخصصان و  برنامه ری

آنچه که مسلم است در اغلب  .کرده استو تکامل پیدا ها توسعه شده است و به مرور زمان این روش معرفی و بکار گرفته

محیطی کمتر بکار گرفته شده هاي تعیین ارزش اقتصادي کاال ها و خدمات زیست وشکشورهاي در حال توسعه برخی از ر

ها دهد که برخی از این روشها نشان میبررسی. ات شهري نمود بیشتري دارددر تعیین ارزش کاالها و خدممساله است و این 

ها و نقاط ها، کاربردها، قابلیتان با ویژگیاز محققین و کارشناسبرخی  هنوز به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و

ها در موارد خاص و به شیوه تقلید گونه از این روششود که بعضاً مشاهده میها آشنایی کافی ندارند و  و ضعف این روشقوت 

داراي    ، اندبرده گذاري اقتصادي را بکارهاي ارزشروش اغلب محققینی کهدر کشور ما  .محدود استفاده گردیده است

    ها در بین متخصصین اند و در مقام مقایسه،  استفاده از این روشبوده علوم منابع طبیعی و کشاورزيهایی در تخصص

گذاري اقتصادي ، هاي ارزشبین روش دهد که درمده نشان میآعمل  ههاي ببررسی. شهري کشور کمتر رایج است ریزيرنامهب

وري بیشتر تابع تولید و بهرههاي تعیین ه سفر و روش هدانیک و همچنین روش، روش هزینگذاري مشروطهاي ارزشروش

هاي ده ،  ویژگی)بویژه محققان مبتدي(ان ه منظور آشنایی بیشتر محققدر این مقاله ب .مورد توجه محققان کشور بوده است

ها ، مزایا ، معایب و رد نیاز ، کاربردهاي موچون تاریخچه ، پایه نظري، داده  گذاري در موضوعات مختلفیروش مختلف ارزش

، به ها با یکدیگرفراهم آوري امکان مقایسه این روشها با استفاده از منابع مرتبط مورد بحث قرار گرفته است تا ضمن یکاست

  . کمک کندهریک از موضوعات و مسائل زیست محیطی مد نظر متناسب با گذاري ارزشهاي انتخاب روش

  

  پیشنهادات

هاي کارآمد یطی در تصمیم سازي و تعیین سیاستدمات زیست محبا توجه به اهمیت تعیین ارزش اقتصادي کاالها و خ

زان و ریاقتصادي در بین محققان ، برنامه گذاريهاي ارزشی از منابع ، ترویج بکارگیري روشبرداري صحیح و منطقجهت بهره

  :گرددتوصیه میشور ضرورت دارد و در این راستا موارد زیر  ریزي محیط زیست شهري ککارشناسان مرتبط با برنامه

  . هاي مرتبط گنجانده شوده صورت تفصیلی در متون درسی رشتهگذاري اقتصادي بهاي  ارزشروش -

  . ها به صورت کاربردي پرداخته شودآموزشی به معرفی و آموزش این روشهاي کوتاه مدت با برپایی دوره  -

  .ها صورت گیردد نیاز  هریک از روشاطالعات مور ها و الزم براي تهیه داده اقداماتتمهیدات و  -

مورد مطالعه هاي مختلف متناسب با موضوع مات و کاالهاي زیست محیطی از روشبراي تعیین ارزش اقتصادي خد -

 . ها مورد مقایسه قرار گرفته و سپس بر مبناي تلفیق نتایج ، تصمیمات الزم اتخاذ شوداستفاده گردیده و نتایج آن

   .هاي الزم از سوي پژوهشگران صورت پذیردتالش گذاري اقتصاديهاي ارزشروش در جهت بومی سازي -
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  منابع 

 شهرهاي موردي مطالعه(بها  اجاره هدانیک قیمت تابع ، برآورد)1387.  (صیامی ، ع.  تقی نژاد عمران ، و.  ابو نوري ، ا -

  .33، بررسی هاي بازرگانی شماره )اردبیل و تبریز

تفرجگاهی پارك جنگلی عون بن علی   -، ارزش گذاري اقتصادي) 1385. (، ع  و لطیفی اسکویی، ناسماعیلی ساري -

  . 4، شماره  10تبریز، علوم و تکنولوژي محیط زیست ، دوره 

 مطالعه( در کمپینگ اقامت براي داخلی گردشگران پرداخت به تمایل ، بررسی) 1383.(و  جمشیدي، ن. اکبري، ن  -

  . 4 و 3 ، شماره16 سال اصفهان، دانشگاه اقتصاد و اداري علوم دانشکده ، مجله) ناصفها شهر موردي

، بررسی عوامل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی )1388. (حق دوست، ا.  اعظمی ، آ.  امامی میبدي ، ع -

  . 87تهران به روش هدانیک، مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 

گذاري  برآورد ارزش تفریحی پارك ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش ، )1387. (ی ، مو قاض.  امامی میبدي ، ع -

  . 36، شماره 12، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایران ، سال )CV(مشروط 

 گردشگري منطقه موردي مطالعه(زیست محیط مطبوعیت اقتصادي گذاري ، ارزش )1388. (،حرفیعی و ، ح   امیرنژاد -

  .3شماره ،16 طبیعی ، جلد منابع و کشاورزي ، علوم)مازندران استان بهشهر؛ س آباد عبا جنگل  

 پارك :موردي مطالعه شهري، پارکهاي تفریحی ارزش تعیین ،)1388. (،كمهجوريو . ، ك سلوط عطایی. ح ، امیرنژاد -

  .2 شماره 19، جلد ، کشاورزي ، دانش تبریز گلی ائل

 سی سنگان جنگلی پارك تفرجی و حفاظتی ارزشهاي تعیین ،)1385. (ح . و  عصاره، م. صخلیلیان، .  ح امیرنژاد، -

  . 72شماره .طبیعی منابع در سازندگی و پژوهش افراد، پرداخت به  تمایل از استفاده با نوشهر

رزش گذاري برآورد ارزش تفریحی پارك هاي جنگلی ایران با استفاده از روش ا ،)1385.(خلیلیان، ص. ح امیرنژاد، -

   .2 شماره ، 59ایران، ، سال طبیعی منابع ، مطالعه موردي پارك جنگلی سی سنگان نوشهر: مشروط 

برآورد ارزش هواي پاك و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت  ،)1389.(، بعبدالهیو . ، امرتضوي. ، تبهجتی -

  .4، شماره 10سال ) ي اقتصاديپژوهشها(پژوهشهاي رشد و توسعه پایدار ،  ساکنان شهر تهران

 توسعه و اقتصاد هرمزگان، استان در حرا جنگل غیربازاري ارزش ، برآورد)1389. (اسماعیلی، ا . ،ص پرون -

  .2 شماره ، 24 ،جلد) کشاورزي صنایع و علوم(کشاورزي

رزش تولیدات و خدمات ، چگونه می توان ا)1386. ( زاهدي، ق.  مخدوم،  م.  کوپاهی، م.  ارسطو، س.  پناهی، م -

  .   42، شماره 33اکولوژیکی منابع جنگلی را تقویت کرد؟ محیط شناسی ، سال

 پرداخت به تمایل بر مؤثر ، عوامل)1389(تقی زاده ، م . راحلی، ح . قهرمان زاده ،م . احسانی ،م . حیاتی ، ب -

 بهار کشاورزي، توسعه و هکمن ؛ اقتصاد مرحله اي دو روش کاربرد :تبریز شهر مشروطه و ائل گلی پارکهاي بازدیدکنندگان

  .1، شماره  24،جلد  1389

 آذربایجان کندوان توریستی روستاي تفرجی ارزش برآورد، )1387. (کاوسی کالشمی، م. حیاتی،ب. خداوردي زاده ،م -

  .4شماره ، 5سال، محیطی علوم،  مشروط گذاري ارزش روش از استفاده با شرقی

در برآورد ارتباط میان سطح خدمات ، آلودگی و بهاي )هدونیک(، کاربرد  روش التذاذي)1388. (م. ع خورشید دوست، -

  .31، شماره  35مسکن  در مناطق انتخابی تبریز ،مجله محیط شناسی ، سال 

هایی به و ارزیابی میل ن) هدانیک(، مدل قیمت رفاه طلبی )1385. (ك.صادقی ، س.  عماد زاده ، م.  خوش اخالق ، ر  -

  .20، شماره  6پرداخت براي کیفیت هوا در کالنشهر تبریز، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال 

، برآورد ارزش تفرجی پارك نبوت کرج با بهره گیري از روش ارزش گذاري مشروط، )1387. (ف ،سهرابیو . ق،  دشتی -

  . 4، شماره 61سال  ،منابع طبیعی ایران
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 منطقه در مانگرو هاي جنگل تفرجگاهی گذاري ، ارزش)1389. (کرمی، م و . کار، ا دانه.  ، پ فرشچی. دهقانی ، م  -

  . 1، شماره17 جنگل ، جلد و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش ، مجله(TCM)هزینه سفر روش به حرا شده حفاظت

ثیر گذار در انتخاب واحد هاي ي محیطی تاارزشهاسنجش  ،)1387. (عسکري زاده، ز.  عسکري، ع.  رفعییان، م -

، ویژه نامه )دانشگاه علم و صنعت(مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی، نشریه بین المللی علوم مهندسی

  .6، شماره 19مهندسی معماري و شهرسازي، جلد 

 از روش استفاده با انزلی تاالب اي هاستفاد غیر ارزشهاي از ، برآوردي)1389.(اي، غ و شرزه . ماجد، و .  زبردست، ل -

   .54 شمارة ، 36 سال شناسی، مشروط، محیط ارزش گذاري

، برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده هاي ترکیبی،  پژوهشهاي )1385. (و انواري، ا. زراء نژاد، م -

  .28،شماره  8اقتصادي ایران ، سال

 ارزش تفرجگاهی تاالب  انزلی به روش هزینه سفر ، تعیین) 1385. (اري،  عاسماعیلی س.  سعودي شهابی، س -

(T.C.M) 3، شماره  8،علوم و تکنولوژي محیط زیست، دوره .  

، تاثیر آلودگی هوا بر ارزش )1387. (و  نفر،  م.  داللی اصفهانی، ر.  عماد زاده، م.  خوش اخالق، ر.  ك.صادقی، س -

  .37، شماره12، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران، سال )هر تبریزکالنش: مطالعه موردي(مسکن 

 دوره ،اقتصادي بررسیهاي فصلنامهتهران ،  شهري مسکن هدانیک قیمت تابع ، برآورد)1384. (و سینا، ف. عباسلو، م -

  .4 شماره ،2

ن ، نشریه ادبیات و علوم ، مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهري ایرا)1381. (و قادري، ج.  عسکري ، ع -

  .10، شماره  8انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال 

، برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان میراث تاریخی  فرهنگی با استفاده از )1380. (و  مهرگان، ن.  عسگري، ع -

CWM  : 2، شماره 1نمونه گنج نامه همدان، پژوهش هاي اقتصادي ، سال .  

، برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مجموعه تاریخی پاسارگاد )1388. (روستایی ،م. سلطانی ،غ . ه ، زفرج زاد -

  . 4، شماره9، پژوهشهاي  اقتصادي ، سال  (CVM)کاربرد روش ارزش گذاري مشروط : و تحلیل عوامل موثر بر آن 

جایگزین در برآورد هزینه ساالنه فرسایش آبی خاك در  ، کاربرد روش هزینه)1386. (ص.و  حسینی ، س. قربانی ، م -

  .3، شماره  7آب ، خاك و گیاه در کشاورزي، جلد : ایران، پژوهش کشاورزي

، ارزش تفرجگاهی تاالب بین المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر )1388. (و  یار علی، ن.  مافی غالمی، د -

  .50شماره  ، 35منطقه اي ، محیط شناسی ، سال 

 از استفاده با طبیعی هاي تفرجگاه اقتصادي گذاري ، ارزش)1390.(و  یارعلی، ن.  کمري، ا نوري .غالمی، د مافی -

 شماره انسانی، جغرافیاي هاي ، پژوهش)بختیاري و چهارمحال استان دیمه چشمه :موردي مطالعه(اي منطقه سفر هزینه روش

75.  

   7 ، شماره محیطی علوم،  لویزان و پردیسان پارکهاي اقتصادي گذاري ارزش،  )1384.(،م  منوريو  .   ، س ممجابی -

 با انزلی تاالب تفرجگاهی ارزش ،  برآورد)1389.(صابونی، م و  صبوحی.  لسکوکالیه، س شیرزادي . محمودي، ن-

   .54 شمارة ، 36 سال شناسی، مشروط،محیط ارزیابی از روش استفاده

 روش از استفاده با  مازندران، نور جنگلی پارك تفرجگاهی ارزش ،تعیین) 1390.(صدیق،م  .،م  یفیض. نژاد، ه هاشم -

  57 شمارة ،37 سال شناسی، محیط ، (CV)مشروط ارزش گذاري
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Abstract 
 
Most of the cities, especially in developing countries are faced with many environmental 

problems. In order to solve these problems, it is important to consider the analysis of different 
various factors such as physical, socioeconomic, political, and institutional. Hence the 
valuation of environmental problems in various aspects is an essential step towards solving 
the problems, as well as the protection and exploitation of the environment and achieving 
sustainable development. One of the aspects of environmental valuation is economic 
valuation which has been discussed in literature of environmental economics and sustainable 
development in the past few decades. Moreover, practically the valuation of environmental 
policies has been faced with economic considerations. Economic analysis of environmental 
issues has always been important and necessary to design appropriate policies for sustainable 
development and effective implementation of plans and projects, as well as the environmental 
impact assessment and its outcomes, particularly in urban areas. According to environmental 
subjects, different methods of economic valuation has been proposed and applied. The results 
show that each of the different valuation method can be applied to measure specific aspects 
of environmental goods and services. It is also crucial to use each in consideration of their 
capabilities and weaknesses. In spite of these, some methods have not been put into practice 
properly. The economic valuation of environmental impact plays an important role in the 
decision-making for the allocation of scarce resources. Therefore, understanding the 
principles and types of application of valuation methods can help to policy makers and 
planners to effective and appropriate design of sustainable urban development policies to 
eliminate and solve urban environmental problems. 
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