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 چكیده

کنید. بعید از    محیطی است که بقا و سالمتی موجودات زنده از جمله انسان را تهدیید میی   های زیست آلودگی هوا یکی از انواع آلودگی
یک صد سال اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی صنعتی و تولید انواع وسایل نقلیه، میزان آلیودگی هیوا    خصوص در انقالب صنعتی و به

و یکیی از   کننید  یمنقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا  ،ها و جذب آالینده لترکردنیفدرختان با . در جهان افزایش پیدا کرده است
  درختیی  گونی تحقیق برآورد منافع اقتصادی حاصل از حفظ و کاشت برتیرین  این ابزارهای طبیعی در مهار آلودگی هوا هستند. هدف 

ی درختی که بیشترین فراوانی را در سطح شهر ها گونهاست. بدین منظور  1394دهنده آلودگی هوای سطح شهر اهواز در سال  کاهش
  درختیی بیرای جیذب    گونی تیوان  ی سینجش  هیا  شیاخ  هیای آزمایشیگاهی و    اهواز دارند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از رور

رور ی و ا طبقیه ی ریی گ نمونیه ی هوا و صوت، برترین گون  درختی تعیین شید )درخیت برهیان(. در نهاییت بیا اسیتفاده از       ها ندهیآال
. نتایج نشان داد که تماییل بیه پرداخیت    ای این گونه درختی محاسبه شد سازی انتخاب منافع اقتصادی حاصل از خدمات تصفیه مدل

ای درخیت   یابد. همچنین ارزر ساالنه منافع و ارزر سیرمایه    درختی افزایش میگونشهر اهواز با حفظ و کاشت بیشتر این  ساکنان
 .میلیارد ریال محاسبه شد 1872و  1115 ترتیب  برهان به

 واژه کلید

 ب.ی انتخاساز مدل، APTIی ها شاخ ی گونه درختی، تمایل به پرداخت، ا هیسرماآلودگی هوا، ارزر 

 

 . سرآغاز1

منابع طبی،ی در فرایند توس،ة کشوورها نقوش بسوزایی ایفوا     

ها به منظور تحقوق   حف  و نرهداری آن رو نیااز  و کنند یم

توس،ة پایدار حائز اهمیت است. اما امروزه شواهد نوابودی   

منابع طبی،ی هستی  که عیت آن مورتبط بوا ماهیوت کمیواب     

کشوورها اسوت.    این منابع و از طرف دیرر رشد اقتصوادی 

بوورداری از منووابع طبی،ووی و  بنووابراین چناننووه رونوود بهووره 

های بشری بور کیفیوت منوابع     توجهی به آرار سود ف،الیت بی

هوای   طبی،ی ادامه یابد  تا ی  قرن آینده شواهد محودودیت  

ة توس،ة تولید و ادامة حیات انسوان خوواهی    نیدرزمبزرگی 

کوه در قورن   هوایی اسوت    بود. آلودگی هوا یکوی از پدیوده  

نظوران    ی اخیر توجوه نواحب  ها دههخصوص  گذشته و به

و مردم را به خود جیب کرده است. آلودگی  گذاران استیس

  چهره شهرها را زشت کند یم متيررها را  انسان سالمتهوا  

ی بشور از جمیوه   هوا  سواخته  دستسازد و آرار سویی بر  می

 تيسیسات نن،تی دارد. 

 Email: a.mhojat@gmail.com سئول:مة نویسند *
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ی طبی،وی هسوتند کوه    هوا  موهبوت گیاهان سبز از جمیه 

کارکردهای فراوانی در بهبود کیفیت هوا دارنود. گیاهوان از   

ی هووا را  هوا  نوده یآالی  طرف با انجام عمییوات فتوسونتز   

ة شوهرها را زیبوا و   چهور و از طورف دیرور    کنند یمت،دیل 

. البته کارکردهای فراوان دیرری نیز برای سازند یم زیانر دل

کوه جوذب آلوودگی نووتی      درختان به اربات رسیده است 

. بووه همووین دلیوول در اغیووب انوود جمیووهآب و خوواو از آن 

کشورها  ایجاد کمربندی سبز برای درون و برون شهرها به 

ی زیادی در ایون  ها نهیهزعنوان نیازی جدی مطرو است و 

چیوزی   ها طرو گونه نیا. اما در اجرای شود یمزمینه نرف 

ه در ایون  که ضرورت دارد انتلاب نوو  درختوی اسوت کو    

. بر اسای مطال،ات نویسوندگان   شود یمکمربند سبز کاشته 

ای برای انتلاب نو  درختان سطح شهر  تاکنون هیچ مطال،ه

اهواز نورت نررفته است. اهوواز شوهری اسوت بوا آب و     

هوای بسیار گرم و خش  کوه در آن دموای هووا در فصول     

یابوود و از  درجووة سیسوویوی افووزایش مووی  57تابسووتان تووا 

ت زیسووت محیطووی فراوانووی ماننوود ریزگردهووا و   مشووکال

ریزان فضای سوبز   . اما برنامهبرد یمی نن،تی رنج ها یآلودگ

شهر اهواز همواره در ترکیب کاشت درختوان سوطح شوهر    

های نرف شده برای  هزینه ب،ضاًدچار سردرگمی هستند و 

کاشت درختان با کارایی کمی همراه است. از سویی دیرور   

ها و فضای  داده شده به سازمان پاروهای تلصی   بودجه

سبز شهرداری اهواز متناسب با منوافع اقتصوادی حانول از    

منافع واق،ی فضای سوبز شوهر نیسوت. همننوین  هرسواله      

ت،دادی درخت به دالیل ک  اهمیوت در سوطح شوهر قطوع     

قطع درخت یوا   جرائ شود که عیت آن شاید کارا نبودن  می

رختان برای محیط زیست آگاه نبودن شهروندان از اهمیت د

 باشد.  

ة آلودگی هووا  دهند کاهشانتلاب برترین گونة درختی 

را در  تلصووی  بهینووة منووابع  گووذاران اسووتیس توانوود یموو

آوردن منوافع   دسوت  بوه محدودشان یواری کنود. همننوین     

م،یواری عیموی در    توانود  یمو اقتصادی گونة درختوی برتور   

ای سوبز  و فضو  هوا  پوارو تلصی  بهینة اعتبارات سوازمان  

هوا و   شهرداری اهواز باشد. افزون بور ایون  سوازمان پوارو    

توانود بوا اسوتفاده از نتوایج ایون       فضای سبز شوهرداری موی  

روزرسوانی کورده و بوا     قطوع درختوان را بوه    جورائ  مطال،ه 

رسووانی درسووت  آگوواهی شووهروندان را از اهمیووت   اطووال 

بوا فضوای سوبز     هوا  آندرختان بهبود بلشد. بنابراین رفتوار  

ستانه خواهد شد و از قطع درختان به دالیل ک  اهمیوت  دو

 شود. جیوگیری می

هوای بوازار    براسای نظریة اقتصادی نئوکالسی   قیمت

بیووانرر ارزشووی هسووتند کووه جام،ووه بوور کاالهووا و خوودمات 

دهد که فورد در   گذارد. قیمت کاال نیز مبیغی را نشان می می

کاال برابور  کند. ولی ارزش  بازار برای خرید آن پرداخت می

کننده است. در نورتی  ة مازاد مصرفاضافبا قیمت کاال به 

که ی  کاال یا خدمت ارزش داشوته باشود  هور فورد بورای      

خواهود داشوت.    2دسوت آوردن آن تمایول بوه پرداخوت     بوه 

کاالهوای   1منظوور ارزیوابی ترجیحوات    های متنوعی به روش

خصونی بازاری وجوود دارد در حوالی کوه کاالهوایی کوه      

هووای عمووومی دارنوود  در بازارهووای عووادی مبادلووه  یوی گوو

های بوازار   به طور مستقی  از قیمت ها آنشوند و قیمت  نمی

هوای   از رهیافوت  سوت یبا یمو قابل استنتاج نیستند. بنابراین  

ها اسوتفاده کورد.    دیرری برای استلراج ارزش اقتصادی آن

 در واقع  برای کاالهای غیربازاری از جمیه منابع طبی،وی از 

شوود   های ارزشورذاری اسوتفاده موی    طیف وسی،ی از روش

منظوور بورآورد ارزش    (. به2353و همکاران   زاده یخداور 

محیطووی دو روش ترجیحووات  کاالهووا و خوودمات زیسووت 

شود کوه هوردو روش    استفاده می 2و اظهارشده 3آشکارشده

هووای متکووی بوور تووابع تقاضووا هسووتند. در   در دسووتة روش

رجیح خهنی خود را بطور قابول  ترجیحات آشکارشده فرد ت

کنود. در واقوع  ترجیحوات آشوکار      ای آشوکار موی   مشاهده

کننوده را از مفواهی     کوشد محور نظریوة رفتوار مصورف    می

ای نظیور مطیوبیوت جودا کورده و      خهنی و غیرقابل مشواهده 

اسای کار را بر شواهد تجربی و عینی قرار دهد. به عبارتی 

ة انیی ایون اسوت کوه    دیرر  در ترجیحات آشکارشده  اید

هوای قابول مشواهده     ترجیحات غیرقابل مشاهده  به انتلاب
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بیانجامد. در ترجیحات آشکارشده چوون کواال یوا خودمت     

قیمت آن کاال یوا خودمت    شود یممورد نظر در بازار مبادله 

وجود دارد اما در نورت عودم ارائوة کواال یوا خودمت در      

وسووییة  بووازار  تمایوول بووه پرداخووت یووا ترجیحووات فوورد بووه

بایسوت از مبوانی    شوود و موی   های بازاری آشکار نمی قیمت

استفاده کورد. در چنوین شورایطی  بورای      5تمایل به پذیرش

استلراج تقاضا الزم است فرد ترجیحات خوود را ابوراز یوا    

اظهووار کنوود. بنووابراین  تحووت شوورایط بازارهووای مشووروط  

 ردیگ یمی مت،دد قرار ها انتلاب ساختری(  فرد در م،رن 

که مبنای آن تمایل به پذیرش فرد با مبالغی ساختری اسوت  

که از مبالغ عینی اقتبوای شوده اسوت. بوه بیوانی دیرور  در       

ترجیحات اظهارشده هیچ ارتباطی بین عوامل بوازار وجوود   

گیورد و فورد نورفاً در     ای نورت نموی  ندارد و هیچ مبادله

 در واقووع. زنوود یمووشوورایطی فرضووی دسووت بووه انتلوواب  

هارشووده بوور اسووای اظهووارات فوورد دربووارة  ترجیحووات اظ

گیوورد  هووایش در شوورایطی فرضووی نووورت مووی   انتلوواب

 (.2352و همکاران   زاده یسیع 

مطال،ات بسیاری در کشورهای ملتیوف جهوان   تاکنون 

ی طبی،وی و منوابع زیسوتی    هوا  موهبتة ارزشرذاری نیدرزم

و ... انجوام شوده اسوت.     هوا  تواالب   ها جنرل  ها پارونظیر 

Juutien   ای بورای مودیریت    ( در مطال،وه 1022و همکاران

ی انتلواب و  سواز  مودل ی میی با اسوتفاده از روش  ها پارو

های تفریحی و اکولوییکی  برآورد مدل الجیت شرطی جنبه

را با ه  ترکیب کردند. نتایج برآورد مودل الجیوت شورطی    

های تنوو    نشان داد که تمایل به پرداخت مردم برای وی گی

هووای اسووتراحت  ت،ووداد   ه و ت،ووداد مکووانزیسووتی  انووداز

بازدیدکنندگان و ت،داد تابیوهای اطالعات در مسیر گوردش  

اسووت.  دالر 2/3و  -65/5  68/2  73/6ترتیووب برابوور   بووه

دهود کوه ایون     عالمت منفی ت،داد بازدیدکنندگان نشان موی 

وی گی مطیوبیت ناشی از مدیریت پارو میوی و اسوتفاده از   

 دهد. جتماعی را کاهش میآن و در نتیجه رفاه ا

Jenkins در تحقیقوووووی بوووووه 1020همکوووواران    و )

ة درهوووای  ارزشووورذاری خووودمات اکوسیسوووتمی تووواالب

ی براسوای برناموة میوی دولوت امریکوا بورای       پو  یس یس یم

هوا پرداختنود. روش تحقیوق شوامل سوه       حفاظت از تواالب 

. کمی کردن جریوان  1ها؛  . شناسایی خدمات تاالب2ة مرحی

بووده اسوت. در ایون     هوا  آن. پوولی کوردن   3 این خدمات و

هوا( و   مطال،ه خدمت حف  تنو  زیستی  با تيکید بر مرغابی

ای و  دو خوودمت اکولوووییکی  جووذب گازهووای گیلانووه   

. به منظوور  اند گرفتهها کانون توجه قرار  نیتروین( این تاالب

ای  هوای سوایه   از قیموت  هوا  تاالبارزشرذاری خدمات این 

ر مطال،ات استفاده شده است و در ایون  برآورد شده در دیر

هوا اسوتلراج نشوده اسوت. براسوای       قیمت ماًیمستقتحقیق 

 هوا  تواالب نتایج این مطال،ه  ارزش ساالنه هر هکتار از این 

 دالر محاسبه شده است. 2286تا  2235در دامنة 

Westerberg   در تحقیقووی چهووار  1020و همکوواران )

فرانسوه را از   بواکس  دی اییو مارتغییر در عمیکورد تواالب   

منظر جام،وه ارزشورذاری کردنود. در ایون تحقیوق کنتورل       

  حفو  تنوو  زیسوتی  افوزایش پوشوش درختوی و       هوا  پشه

خدمات تفریحی تاالب به عنوان چهوار سیاسوت تغییور در    

. در ایون مطال،وه از   اند بودهعمیکرد این تاالب کانون توجه 

،وه  ی انتلاب برای استلراج ترجیحات جامساز مدلروش 

استفاده شده است. در این روش به دلیول اسوتفاده از مودل    

الجیت بوا پارامترهوای تصوادفی  نواهمرنی در ترجیحوات      

کنندگان لحاظ شده است. نتایج ایون تحقیوق نشوان     مصرف

داد که بازگرداندن تواالب بوه مسواحتی م،وادل یو  سووم       

ی توواالب  هووا پشووهمسوواحت اولیووه  کنتوورل بیولوووییکی   

ات گردشرری بیشتر در کنوار وضو،یت   درختکاری و امکان

بهتر تنو  زیستی حداکیر موازاد جبرانوی را در پوی خواهود     

 داشت.

Setlhogile   در تحقیقووی خوودمات 1022و همکوواران )

را  بوتسواوانا  یگواد  مو  ای تواالب   ای و غیر استفاده استفاده

ای شوامل   ارزشرذاری کردند. در این تحقیق  ارزش استفاده

ای آن شوامل   تواالب و ارزش غیور اسوتفاده   استفاده از منابع 

های زیر زمینی در نظر گرفته شده است. در  آب سفره نیتيم

این تحقیق سه گروه جم،یتوی متفواوت انتلواب و تحییول     
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اسوتفاده شوده اسوت.     هوا  آنفایده ایستا و پویا بورای  -هزینه

نتایج تحقیق نشوان داد کوه ارزش اقتصوادی خودمات ایون      

  واحد پول بوتساوانا( در سال است.    میییون پوال 26تاالب 

Cui    در تحقیقووی خوودمات توواالب 1021و همکواران )

بودین منظوور ابتودا     چین را ارزشورذاری کردنود.   6دانرتین

خدمات اکولوییکی  تنو  زیسوتی  گردشورری و آموزشوی    

تاالب شناسایی شد و از بین این خدمات دوازده موورد بوه   

ایون تواالب بوه جام،وه     شوده   ارائهعنوان مهمترین خدمات 

بنودی   پیرامونی انتلاب شد. سپس با استفاده از روش رتبوه 

ای  کارشناسان این خدمات در سوه گوروه خودمات اسوتفاده    

ای غیرمستقی  و ارزش وجودی تاالب قرار  مستقی   استفاده

میوزان درو کارشناسوان از    ها آنبندی  گرفتند که م،یار رتبه

ترتیوب از   هور دسوته بوه    این خدمات بود. در نهایت  بورای 

و  هوا  نیجانشگذاری  گذاری بازاری  قیمت های قیمت روش

 های ارزشرذاری غیر بازاری استفاده شده است. روش

Newell  وSwallow  1023 هوای   ( در تحقیقی وی گوی

فضووایی توواالب جنریووی رودآیینوود امریکووا را ارزشوورذاری 

اده ی انتلواب اسوتف  ساز مدلکردند. در این مطال،ه از روش 

شده است. بدین منظور دو سناریوی انتلاب ت،یین شوده و  

از پاسا دهندگان خواسته شده که بین این دو سناریو یکوی  

را در مقایسه با وضع موجود انتلاب کنند. سپس با بورآورد  

سه مدل متفاوت اعداد مربوط به تمایل به پرداخوت نهوایی   

 اند. استلراج و واق،ی شده

Huang  وWang  1025رزش اقتصوووووادی کووووول  ( ا

های زراعی تایوان را برآورد کردند. در این مطال،ه بوه   زمین

هوا از روش   منظور ارزشرذاری ارزش تفرجوی ایون زموین   

هزینووه سووفر و بوورای سووایر منووافع غیوور بووازاری از روش   

ارزشرذاری مشروط اسوتفاده شوده اسوت. بور پایوه نتوایج       

میییوارد   22/2ها برابور   ارزش تفرجی این زمین آمده دست به

NT     75/27 واحد پول تایوان( و ارزش سوایر منوافع برابور 

 بوه دسوت  مویالدی   1007به قیمت رابت سوال   NTمیییارد 

 آمد. 

Shepherd   ای ارزش  ( در مطال،وووه1027و همکووواران

اقتصوادی زیسووتراه طبی،ووی موگووان را در افریقووای جنوووبی  

برآورد کردنود. برپایوه نتوایج ایون مطال،وه  ارزش سورمایه       

میییون دالر امریکا و ارزش سایر کاال و  3بی،ی این منطقه ط

میییووون دالر امریکووا بووه  6/2خوودمات زیسووت محیطووی آن 

هوای   است. در این مطال،وه از روش  1025قیمت رابت سال 

گذاری مسوتقی  بوازاری بورای اسوتلراج ارزش ایون       قیمت

 منطقه استفاده شده است.  

Zhang   ی ارزش ا ( در مطال،ووووه1027و همکوووواران

اقتصادی دشت سانجیان  چین را استلراج کردند. در ایون  

مطال،ه از روش ارزش اقتصادی کول اسوتفاده شوده اسوت.     

نتایج این مطال،ه نشان داد که ارزش این دشوت بوه قیموت    

میالدی برابر میییارد یوآن است. همننوین   1020رابت سال 

از دو روش ارزش  آمووده دسووت بووهدر ایوون مطال،ووه اعووداد 

 اند. صادی کل و فاکتور ارزش م،ادل مقایسه شدهاقت

ی انتلاب ساز مدلدر ایران نیز برخی محققان از روش 

زیسوت   گوذاری منوابع محویط    در مطال،ات مربوط به ارزش

( در 2351از آن جمیه زار  مهرجردی   اند جستهخود بهره 

زیسوت در   گذاری ارتقای کیفیت محویط  ای به ارزش مطال،ه

ان خووات  بووا اسووتفاده از دو روش  جنروول شووادی شهرسووت 

گذاری مشروط پرداخته اسوت.   ی انتلاب و ارزشساز مدل

اجتموواعی کوول بوورای کوواهش  ارزشنتووایج نشووان داد کووه 

فرسایش خاو براسای بورآورد تمایول بوه پرداخوت افوراد      

میییارد توموان و سورانه    526/2تا  528/0مورد بررسی  بین 

 تومان است. هزار 22تا  22آن برای هر هکتار حدود 

ی ارزش ا مطال،وه ( در 2355منتظرحجت و منصووری   

ی تاالب بامودی را بورآورد کردنود.    ا راستفادهیغی و ا استفاده

نشان داد که تاالب برای ناحبان انویی   آمده دست بهنتایج 

آن بسیار بااهمیت است و بوا هور سیاسوت حفواظتی بورای      

 بهبود کیفیت آن همکاری خواهند کرد.

  بر پایوة جسوتجوی نویسوندگان  تواکنون     با این وجود

ة ارزشورذاری درختوان نوورت نررفتوه     نو یدرزمی ا مطال،ه

اسووت. همننووین  در اغیووب مطال،ووات انجووام شووده اعووداد 

آمده برای تمایل به پرداخت نهایی به کل جام،ه از  دست به
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منافع ت،می  داده برخوردار نشوده و در نتیجوه ارزش منبوع    

ی طبی،وی محاسوبه نشوده اسوت.     ا عنووان سورمایه   طبی،ی به

همننین سوه  ارزش کارکردهوای منبوع طبی،وی در تولیود      

ناخال  استانی  ایالتی یا کشوری مورد توجه نبووده اسوت   

که فاکتور بسیار مهمی در تلصی  اعتبارات و نیز حرکت 

ی سوت یز طیمحو به سووی حسوابداری میوی سوبز و ارزیوابی      

 است.   ها طرو

 

 ها روش. مواد و 2

سازی انتلاب مبتنی بر تئوری مطیوبیت تصادفی  روش مدل

هوای   ( در ترکیب با تئوری ارزش وی گی2572  7م  فادن

 ( برای تبیین تابع مطیوبیت تصوادفی اسوت  2566  8لنکستر

 5این روش توسط لووویر  .(2355 منتظرحجت و منصوری  

( 2583  22( و سووپس  لوووویر و وودور 2581  20و هنشور 

ی انتلوواب یکووی از  سوواز لموودتوسوو،ه داده شوود. روش  

هووای خووانواده ترجیحووات اظهارشووده اسووت کووه بووه   روش

(. Carson et al., 1994های انتلاب موسووم اسوت     آزمون

کننودگان بوا تيکیود بور      برآورد ساختار ترجیحوات مصورف  

ها  هدف انیی این روش است که بوه   اهمیت نسبی وی گی

کوه   هوا  ای از گزینوه  منظور دستیابی به این هدف  مجموعوه 

شوووند و در  توضوویح داده مووی شووان یهووا ی گوویوتوسووط 

کننوده   شوند. مطیوبیتی که مصرف ای گردآوری می پرسشنامه

ة ییوسو آورد  بوه   دسوت موی   ة خاص بهنیگزاز انتلاب ی  

هوای آن گزینوه ت،یوین     مطیوبیت وی از هر یو  از وی گوی  

ی سوواز موودل(. در روش Adamowicz, 1998شووود   مووی

هوای   شود  میان گزینه دگان خواسته میدهن انتلاب  از پاسا

هوای متناظرشوان ت،ریووف    وی گوی  یةیوسو متفواوتی کوه بوه    

شود  ای را انتلاب نمایند. بنابراین فرن می شوند  گزینه می

ی کوه انتلواب او در   ا گونوه  بوه که فرد عاقل و منطقی است 

جهتی است که مطیوبیت خود را بوا توجوه بوه محودودیت     

(. بنوابرین  فورن   Jie et al., 2016  کند یمملارج حداکیر 

دارای یو  توابع مطیوبیوت     دهنوده  پاسوا شود کوه هور    می

(. یو  توابع مطیوبیوت    Ben-Akiva, 1985تصادفی اسوت   

تصادفی از ی  جزد م،وین و قابول مشواهده و یو  جوزد      

تصووادفی تشووکیل شووده اسووت  منتظرحجووت و منصوووری  

2355:) 

 2  )           (     )      

ام iة نو یگزمطیوبیت حانل از انتلواب       که در آن  

تابع مطیوبیت غیرمستقی  اسوت        ام است؛ nتوسط فرد 

ة گونو هوای ت،ریوف شوده بورای      که تاب،ی از بردار وی گوی 

و  (  ) iة نیگزدهنده آلودگی هوا برای  درختی برتر کاهش

اجتموواعی ماننوود: سوون   -ادیبوورداری از متغیرهووای اقتصوو 

ام nجنسیت  تحصیالت  ت،داد خانوار و درآمد بورای فورد   

جمیه اخالل مدل است. بودین      (  و در نهایت   است  

 1در رابطوة   21یتصوادف مدل الجیت با پارامترهوای  ترتیب  

شود. مدل الجیوت مرکوب یوا مودل الجیوت بوا        تصریح می

دهد که ضورایب مودل    را می پارمترهای تصادفی این امکان

برآوردی تصادفی و دارای توزیع آماری باشند. این مودل از  

شوود کوه در آن از دو    آن جهت الجیت مرکب خوانده موی 

دستة متغیور توضویحی تصوادفی و غیور تصوادفی اسوتفاده       

دهد که تمامی  شود. چنین شرایطی از آن جهت روی می می

اند و  دفی ت،یین شدهها در ی  فرایند تصا سناریوها و گزینه

انتلاب افراد نیز از بین آنها به عوامل بسیار زیوادی وابسوته   

. روش برآورد این مودل حوداکیر درسوتنمایی اسوت؛     است

بنابراین پس از برآورد مدل  نیاز به انجام آزموون همسوانی   

واریانس نلواهد بود  اموا الزم اسوت آزموون نرموال بوودن      

 (.1005ولدریج  توزیع عوامل اخالل انجام شود  

  1) 
            ∑     ∑               

  P اسوت؛  23ای که متغیری دوجمیوه  امnمطیوبیت فرد     

 هوا  آنهای درختی یا بهبود وضو،یت   هزینة حفاظت از گونه

خوت  منتلب کیفوی در  های وی گی  Aiدر سطح شهر است. 

ة چش  انداز شادی ارائنوت   اع  از جذب آلودگی هوا و

  متغیوری  Aisocijبلش طبی،ی و خدمات آموزشوی اسوت.   

دهنودگان و   اجتماعی پاسوا -های اقتصادی وی گیکنشی از 

ة درخوت موورد نظور اسوت. بودیهی      گونی کیفی ها ی گیو

ی اقتصوادی اجتمواعی افوراد در زموان     هوا  ی گو یواست که 
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رابوت اسوت و بوه هموین دلیول       هوا  نوه یگزانتلاب وی بین 

ة درختی در مدل ظواهر  گونی ها ی گیونورت کنشی با  به

( تمایول بوه پرداخوت    1ة  رابطو شده است. پس از بورآورد  

 بور  (  وی گوی    هور  ضریب بورآورد شوده   نهایی از تقسی 

 :آید دست می ( به  برآوردی قیمت   ضریب

  3  )        
  

  
 

 وجوود  اساسوی  گام سه انتلاب  یساز مدل طراحی در

ة گونو  غیربوازاری  هوای  وی گی شناسایی گام  نلستین. دارد

کووه در بووازار   هووا اسووت  درختووی و سووطوو متنوواظر آن  

 و گذشوته  شووند. بوا مطال،وة تحقیقوات     گذاری نموی  ارزش

مشووورت بووا کارشناسووان شووهرداری  ادارة کوول حفاظووت   

ی و شناسو  ستیزروه زیست و اعضای هیئت عیمی گ محیط

غیربوازاری   یهوا  ی گیواقتصاد دانشراه شهید چمران اهواز 

کواهش   طبی،وی   بلش یشاد انداز ة درختی شامل چش گون

 خودمات  ةارائو  های هوا  کواهش آلوودگی نووتی و    آالینده

ها بور اسوای    هر ی  از این وی گی. انتلاب شدند آموزشی

ند کوه  بنودی شود   مطال،ة پیشینه تحقیق در سه سوطح رتبوه  

ة گونو  موجوود  کیفوی  نلستین سطح یا سطح مبنا وضو،یت 

 و میوانی  سوطح  ب،ودی   سوطح  دو و داد یم نشان را درخت

. دهنود  موی  نشان موجود وض،یت به را نسبت خدمات عالی

ة درخوت قورار   گونو هوای   در کنار وی گی نیز پولی ای گزینه

ی کرد. ایون  ریگ اندازهگرفت تا بتوان تغییرات سطح رفاه را 

ة بهبود خودمات و نرهوداری   نیهزدهندگان  برای پاساعدد 

  0ای مشل   که در دامنه دهد یمة درختی را نشان گوناز 

. دومین گوام  طراحوی   کند یمتغییر  ریال 70000 و 25000

هوا از طورو فاکتوریول     ها است. برای ساختن کوارت  کارت

شود که تمام ترکیبات ممکون از سوطوو    استفاده می 22کامل

بوه  هوای ملتیوف    یا گزینه 25را در قالب سناریوهاها  وی گی

دهود. در ایون مطال،وه بوا چهوار وی گوی و سوه         موی  دست

اسوتفاده از   عموالً ( حاالت وجود داشت کوه  35  123سطح 

 این ت،داد حالوت در عمول غیور ممکون بوود. بنوابراین  بوا       

( در 5بووه  2 نسووبت  26یکسوور طوورو تکنیوو  اسووتفاده از

حالوت کواهش    17حواالت بوه    ت،داد کل SPLUSافزار  نرم

یافت که پس از حذف حاالت غیر محتمل  حاالتی کوه در  

سطح خووب وی گوی درخوت بوا هزینوة نوفر کنوار         ها آن

سناریو نهایی شد. در  20اند و بال،کس(  یکدیرر قرار گرفته

هر کارت دو سناریو در کنار سناریوی وضوع موجوود قورار    

ر این مطال،ه گرفت. سومین گام  طراحی پرسشنامه است. د

 قورار  از پوس  کوه  شود  تنظوی   بلش دو دارای یا پرسشنامه

 ةنو یگز دهنودگان   پاسوا  مقابول  درهوا   کوارت  تصادفی دادن

 سوون  قسوومت نلسووت   در. شوود در آن ربووت انتلووابی

 شلصووی اطالعووات دیروور و درآموود سووطح تحصوویالت 

نیوز سوناریوهای    دوم در قسمت. دهندگان پرسیده شد پاسا

را  پنج کوارت  از بین سناریوهای هر گاندهند انتلابی پاسا

دهنودگان   فرایند انتلاب توسط پاسوا  .داد خود جای می در

 سوطح  مقایسوة  کردنود بوا   به این نورت بود که تالش موی 

 بوه  موجود  تمایل وض،یت با ة درختیگون خدمات مطیوب

یوو   وضووع موجووود بووه از تغییوور بوورای را خووود پرداخووت

 گزینوة  کوارت   هر یوهایسنار بین از و اظهار بهتر وض،یت

پرسشونامه   210کنند. در نهایوت    انتلاب خود را نظر مورد

سطوو درآمدی متفواوت توزیوع    در سه منطقة شهر اهواز با

پرسشنامة کامل در تحییول اسوتفاده    50شد که از این ت،داد 

 شدند.

اما یکی از مراحل مه  انجام این مطال،ه  روش انتلاب 

لوودگی هووا و نووت و نیوز     ة درختی جاخب آگونبرترین 

. اسوت رفتوه در ایون بلوش از تحقیوق      کار بهروش میدانی 

بدین منظور نلست براسای اطالعات موجوود در سوازمان   

ة درختی کوه  گونو فضای سبز شهرداری اهواز  سه  ها پارو

های سطح شهر اهواز  بیشترین فراوانی را در میان انوا  گونه

  25و اوکوالیپتوی  28  برهوان 27داشتند شوامل کونوکوارپوی  

برتور از نظور    درختوی  ةگون انتلاب منظور انتلاب شدند. به

کاهش آلودگی هوا و نوت  از شاخ  مقاوت به آلودگی 

. ایون شواخ  بوا اسوتفاده از     شد( استفاده APTI  10هوای

عصوواره بوور    pHچهووار پووارامتر  مقوودار کیروفیوول کوول  

محتوووای نسووبی آب بوور  و غیظووت اسووید آسووکوربی (  

 (.  Pathak et al., 2011شود   سبه میمحا
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برای انجوام فراینود آزمایشوراهی و محاسوبة شواخ       

گیوری از بور  درختوان     مقاومت آلودگی هوا  فرایند نمونه

منتلب  در پنج منطقة پر ترافی  و پر تردد شمال  جنوب  

شر   غرب و مرکز شهر اهواز به تصادف انجام شود. ایون   

اری  گیستان  زیتوون کوارگری    ترتیب شامل کیانپ مناطق به

 و امانیه بودند. لو کمپ

ة درختی منتلب از این پنج منطقه در سوه  گونبر  سه 

آوری و برای  جمع 2352مقطع زمانی متفاوت در خردادماه 

عنوان تکرار  ة درختی در هر منطقه  از سه درخت بهگونهر 

سن بوودن درختوان بوا     به نورت تصادفی برداشت شد. ه 

ة درختوان نیوز در   سواق بودن قطر و طول  اندازه ه توجه به 

هوای جووان و    ها از سرشاخه . همننین  بر شدنظر گرفته 

ی برداشت شده در محیط یا  دموای  ها بر سال  تهیه شد. 

 به آزمایشراه منتقل شد. ماًیمستقگراد(  نفر درجة سانتی

عصارة بر  سونجیده شود.    pHسپس  رطوبت نسبی و 

هوای   ر پارامترهوای درخوت  بور    منظوور سونجش دیرو    به

گردآوری شده در دمای نوفر درجوه نرهوداری شودند توا      

از  آموده  دسوت  بهتغییر نکند. در نهایت  اعداد  ها آنخواص 

 SPSS21افوزار   ها برای تجزیوه و تحییول وارد نورم    آزمایش

 شد.

منظور  در رابطه با گیاهان مناطق آلوده به APTIشاخ  

ر برابر آلودگی هوا و بر اسوای  ت،یین میزان مقاومت گیاه د

 ( محاسبه شده است.1022مطال،ه پاتاو و همکاران  

  2  )APTI = A(T+P) + R/10                                  

؛   شاخ  مقاومت گیاه به آلودگی هواAPTI که در آن 

A  گورم بور      غیضت آسکوربی  اسید بر  بر حسوب مییوی

 بر ؛  تر وزنگرم 

T گورم بور گورم     وفیل کل بر  بور حسوب مییوی   مقدار کیر

محتوای نسبی آب  = Rعصاره بر ؛  P = pHبر ؛  تر وزن

 بر  بر حسب درند.

گیاهان ملتیف درجات متفاوتی از شاخ  مقاومت به 

بنودی   دسوته  2دهند که در جودول   آلودگی هوا را نشان می

 .اند شده

 

 . نتایج و بحث3

اب برتیرین  آزمایشگاهی بیرای انتخی   یها افتهی .3.1

 ة درختیگون

 گیوواهی ةگونوو سووه بوور  pH سوونجش از حانوول نتووایج

 داده نشوان  2شوکل   در اوکوالیپتوی  و برهوان  کنوکارپوی 

 برهان ةگون در pH مقدار که دهد می نشان نتایج. است شده

. اسوت  مقدار کمترین اوکالیپتوی ةگون در و مقدار بیشترین

 پونج  در دیرور  ةگونو  دو با مقایسه در برهان ةگون همننین 

 .دارد باالتری pH میزان منطقه

 سنجش درند محتوای رطوبوت نسوبی   از حانل نتایج

RWC  و برهووان کنوکووارپوی  گیوواهی ةگونوو سووه بوور 

 نشوان  نتوایج . اسوت  شده داده نشان 1شکل  در اوکالیپتوی

 بیشوترین  کنوکوارپوی  ةگونو  در RWC مقودار  کوه  دهد می

. داراسوت  را دارمقو  کمتورین  اوکوالیپتوی  ةگون در و مقدار

 منطقوة  در دیرر ةگون دو با مقایسه در برهان ةگون همننین 

منطقة  در کنوکارپوی ة. گوندارد باالتری RWC میزان ی  

 میوزان  دیرور  ةگونو  دو بوا  مقایسوه  در چهار و سه دو  ی  

RWC مقایسوه  در اول منطقه در برهان ةگون و دارد باالتری 

 .دارد یباالتر RWC مقدار دیرر ةگون دو با

 

 APTIبرای شاخص  آمده دست بهبندی گیاهان بر اساس مقدار  . تقسیم1دول ج

 مقدار شاخص نوع پاسخ

 200تا  30 مقاوم

 15تا  26 حد وسط

 26تا  2 حساس

 <2 فوق حساس

 (Lacshmi et al., 2009 منبع:   



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

121

 

 
 تخب )منبع: نتایج تحقیق(منطقه من پنج در درختی ةگون سه برای pH سنجش از حاصل نتایج .1شکل 

 

 

 
 منطقة منتخب )منبع: نتایج تحقیق( پنج در درختی ةگون سه برای RWC سنجش از حاصل نتایج .2شکل 

 

 ةگونو  سوه  بر  CHL سنجش کیروفیل از حانل نتایج

 نتوایج . اسوت  شوده  داده نشوان  3شوکل   در درختی منتلب

 دارمق بیشترین برهان ةگون در CHL مقدار که دهد می نشان

 همننوین  . داراست را مقدار کمترین اوکالیپتوی ةگون در و

 میزان منطقه پنج در دیرر ةگون دو با مقایسه در ة برهانگون

CHL دارد باالتری . 
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 پنج منطقه منتخب )منبع: نتایج تحقیق( درختی در ةگون سه برای CHL سنجش از حاصل نتایج .3شکل 

 

 

 
 منطقه منتخب )منبع: نتایج تحقیق( پنج در درختی ةگون سه برایکل  ASC سنجش از حاصل . نتایج9شکل 

 

 

 سوه بر   کل ASC آسکوربات سنجش از حانل نتایج

 نشوان  نتایج. است شده داده نشان 2شکل  در درختی ةگون

 اوکوالیپتوی  ةگونو  در اسوید  آسوکوربی   مقدار که دهد می

 را مقودار  کمتورین  کنوکوارپوی  ةگونو  در و مقدار بیشترین

 دیرور  ةگون دو با مقایسه در برهان ةگون همننین . داراست

 ةگونو  بواالتر و  کول  آسوکوربات  میزان دو  و ی  منطقه در

 دو بوا  مقایسوه  در پونج  و چهوار  سوه   منطقة در اوکالیپتوی

 .دارد باالتری کل آسکوربات مقدار دیرر ةگون
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درختوی   ةگونو  سه بر  APTI سنجش از حانل نتایج

 نشووان نتووایج. اسوت  شووده داده ننشوا  5 شووکل در منتلوب 

 در و مقدار بیشترین برهان ةگون در APTI مقدار که دهد می

 ةگونو  همننین . داراست را مقدار کمترین اوکالیپتوی ةگون

 میوزان  منطقوه  پونج  در دیرور  ةگونو  دو با مقایسه در برهان

APTI میزان سوم  منطقة در و. دارد باالتری APTI ةگون در 

 .است زانباالترین می برهان

در نهایت  نتایج آزمون کراسکال والویس نشوان داد کوه    

  pH  RWC  ASCة درختی از نظر پنج پوارامتر  گونبین سه 

CHL  وAPTI   05/0دار وجووود دارد   تفوواوت م،نووا> p-

value .)از یدرختو  یهوا  گونه یدو به دو ةسیمقا منظور به 

 2توا   1نتوایج در جودول    .شود  اسوتفاده  یتنیو -من آزمون

ی ها گونه شود یمکه مالحظه  طور همانزارش شده است. گ

شده  بررسی پارامتر پنج نظر درختی کنوکارپوی و برهان از

 ی دارند.دار ام،ندرند تفاوت  5در سطح 

 

 
 منطقه منتخب )منبع: نتایج تحقیق( پنج در درختی گونة سه برای APTI سنجش از حاصل . نتایج 8شکل 

 

 یتنی برای مقایسه کنوکارپوس و برهانو -آزمون منایج نت. 2 جدول

 نتیجه p-value آماره مقدار پارامترها

pH 000/2 000/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

RWC 000/28 007/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

ASC 000/25 002/0 دارند دار م،نا تفاوت 

CHL 000/16 000/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

APTI 000/31 002/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

 تحقیق محاسبات: منبع   
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 یتنی برای مقایسه کنوکارپوس و اوکالیپتوسو -آزمون منایج نت. 3 جدول

 نتیجه p-value آماره مقدار پارامترها

pH 500/72 226/0 ندارند دار ام،ن تفاوت 

RWC 500/20 000/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

ASC 500/22 002/0 دارند دار م،نا تفاوت 

CHL 000/27 006/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

APTI 000/55 555/0 ندارند دار م،نا تفاوت 

 تحقیق منبع: محاسبات   

 

 یتنی برای مقایسه برهان و اکالیپتوسو -آزمون منایج نت .9 جدول

 نتیجه p-value آماره مقدار پارامترها

pH 000 000/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

RWC 500/77 228/0 ندارند دار ام،ن اوتتف 

ASC 000/203 723/0 ندارند دار م،نا تفاوت 

CHL 000/26 000/0 دارند دار ام،ن تفاوت 

APTI 000/25 008/0 دارند دار م،نا تفاوت 

 تحقیق محاسبات: منبع  

 

کنوکوارپوی و اوکوالیپتوی    ة درختیگون مقایسه نتیجة

 شوود  یمو که مالحظه  طور همانآمده است.  3نیز در جدول 

تفواوت   APTIو  pHة درختوی موورد نظور از نظور     گون دو

در سووطح نداشووته ولووی از نظوور دیروور پارامترهووا   دار ام،نوو

 ی دارند. دار ام،ندرند تفاوت  5ی دار ام،ن

درختوی برهوان و اوکوالیپتوی در     ةگونو  مقایسوة  نتیجة

شود  که مالحظه می طور همانگزارش شده است.  2جدول 

در ( ASCو  RWCو سوم  پارامترهای  به استیناد موارد دوم

 ی دارند.دار ام،ندرند تفاوت  5تمامی موارد و در سطح 

بنابراین  براسای هر پنج شاخ  فو   درخت برهوان  

ة درختی انتلاب شد. اکنون و پس از مشول   گونبرترین 

شدن گونة درختی برتر در سطح شهر اهواز  منافع حانول  

شوهر انتلواب و سوپس    از این گونه درختی بورای سواکنان   

این خدمات  ارائهگذاری اقتصادی حانل از  اقدام به ارزش

 شود. می

 ی انتخابساز مدلحاصل از  یها افتهی .3.2

هایی که  بایست شاخ  گذاری گونة درختی می برای ارزش

دهنودگان موجوب ارزشومند شودن آن گونوة       در نظر پاسوا 

خودمت   چهوار شود را مدنظر قرار داد. بنابراین   درختی می

 انووداز رایووج درختووان در ایوون مطال،ووه عبارتنوود از: چشوو   

 آلوودگی  کواهش  هووا   آلوودگی  کاهش طبی،ی  بلش یشاد

آموزشی. عمیکرد آموزشوی از ایون نظور     عمیکرد و نوتی

کانون توجه قورار گرفتوه اسوت کوه سواالنه دانشوجویان و       

محققان زیادی روی این سه گونه درختی مطال،ات خود را 

 را ی گو یوایون چهوار    ترتیب به d و a  b  c د.دهن انجام می

هوا   برای هر ی  از این وی گی 3و  1. اندیس دهند می نشان

ترتیب نشوان دهنودة سوطح متوسوط و عوالی آن وی گوی        به

 است.

هوای الجیوت    برای استلراج ارزش هر درخت از مودل 

اسوتفاده شود. هور دو     IRPL)11و مرکوب   BRPL)12ساده  



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

124

ش حداکیر درستنمایی برآورد و نتوایج  مدل با استفاده از رو

تموامی  در مودل الجیوت سواده      آموده اسوت.   5در جدول 

دار و دارای  درند م،نوا  5متغیرها از لحاظ آماری در سطح 

های برترین  عالمت مورد انتظار هستند. عالمت میبت وی گی

اسوت کوه    دهندة آلودگی هوا بدان م،نوی  ة درختی کاهشگون

طبی،وی  کواهش آلوودگی هووا       بلش یشادانداز  چش  بهبود

کاهش آلودگی نوتی و بهبود عمیکورد آموزشوی مطیوبیوت    

 ( priceها متغیر قیمت   در این مدل دهند. افراد را افزایش می

 دهود  موی  نشوان  منفی ضریب قیمت عالمت. نیز حضور دارد

 کواهش  موجوب  باالتر  پیشنهادی قیمت دارای های گزینه که

 دارای هوا  گزینوه  سوایر  بوه  بتنسو  و شوود  موی  فرد مطیوبیت

اسوت. آمواره نسوبت درسوتنمایی      توری  پایین انتلاب احتمال

نشان دهندة نکویی برازش مدل است. عدد احتمال  (01/17 

درند اسوت و از   5دهندة م،ناداری در سطح  این آماره نشان

 این منظر مدل به خوبی برازش شده است.  

 موؤرر  هوا  آندر انتلاب  قط،اًی شلصی افراد ها ی گیو

 Rolf  شود یم ها آنبوده و موجب ناهمرنی در ترجیحات 

& Bennett, 1996; McConnell & Tseng, 2000 .)

بنووابراین  بووه منظووور کنتوورل نوواهمرنی در ترجیحووات      

 اجتماعی از جمیه سون  -متغیرهای اقتصادی  دهندگان پاسا

جنسویت   و خانواده ت،داد اعضای میزان تحصیالت  درآمد 

رد شدند. تمامی این متغیرها  متغیرهوایی هسوتند   در مدل وا

های ملتیف رابت  که در طول فرایند انتلاب فرد بین گزینه

اما از فردی به فرد دیرر متفاوت هستند. تمامی این متغیرها 

به دلیل رابوت   به غیر از جنسیت  متغیرهایی پیوسته هستند.

های در طوول فراینود انتلواب هور پاسوا       بودن این وی گی

هنده حضور این متغیرها به نورت ساده هیچ کمکوی بوه   د

کند. بنابراین از ایون   کنترل ارر ناهمرنی بر انتلاب افراد نمی

های گونوة درختوی متغیرهوایی     متغیرها در ترکیب با وی گی

کنشی  مرکب( ساخته شد. سپس هری  از این متغیرهوا در  

مدل وارد شدند و ی  مدل الجیت مرکب را تشکیل دادند. 

درنهایت  مدل به روش حداکیر درستنمایی بورآورد شود و   

 5در جودول   BRPLنتایج آن به همراه نتایج بورآورد مودل   

 گزارش شد. 

 

 . نتایج برآورد مدل الجیت با متغیرهای کنشی8جدول 

 مدل الجیت مرکب  مدل الجیت ساده  

 z p-valueآماره  ضریب z p-valueآماره  ضریب متغیر

price 
 

000057/0- 

 

27/1- 030/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

0000581/0- 

815/0 

876/0 

585/0 

036/2 

563/0 

08-e 83/8- 

0351216/0 

0725871/0 

11/1- 

72/2- 

75/2 

01/3 

51/1 

22/2 

75/1 

15/7 

60/5 

016/0 

081/0 

080/0 

001/0 

021/0 

000/0 

006/0 

000/0 

000/0 

a3 
 

185/2 

 

15/7 000/0 
b2 
 

867/0 

 

20/2 000/0 
b3 
 

878/2 

 

82/8 000/0 
c3 
 

025/2 

 

22/7 000/0 
d3 
 

767/0 55/5 000/0 
a3i 
 

   
a3ad 
 

   
b3ad    

 

Log likelihood  = -  356/252 

LRchi2  5)  =17/01 

Prob = 000/0  

R2= 785/0  

 

Log likelihood  = -  388/568 

LRchi2  5)  =17/35 

Prob = 000/0  

R2= 808/0  

 های تحقیق منبع: یافته
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از لرواریت    IRPLو  BRPLی هوا  مدلبه منظور مقایسه 

بورای   13مقدار لراریت  درسوتنمایی درستنمایی استفاده شد. 

مدل الجیت مرکب کمتور از آن بورای مودل الجیوت سواده      

نسوبت بوه مودل    IRPL دهنودة برتوری مودل     است که نشان

BRPL  .ای ضوریب ت،یوین نیوز    بور  آموده  دست بهعدد است

دهنودگی بیشوتر مودل الجیوت      نشان دهندة قدرت توضویح 

 مرکب است.  

در مدل الجیت مرکب  تمامی متغیرها از لحاظ آمواری  

دار بوده و دارای عالمت مورد انتظار  درند م،نا 5در سطح 

انداز شوادی بلوش    . عالمت میبت متغیر کنشی چش هستند

که تمایول بوه پرداخوت    دهد  ( نشان میa3iطبی،ی با درآمد  

یابد. عالمت میبت  افراد با افزایش درآمد ماهانه  افزایش می

انداز طبی،وی و کواهش    متغیرهای کنشی تحصیالت با چش 

دهنود   ( نشان موی b3adو  a3adآلودگی هوا در سطح عالی  

که تمایل به پرداخت افراد با باال رفوتن سوطح تحصویالت     

ش آلودگی هووا افوزایش   انداز طبی،ی بهتر و کاه برای چش 

طبی،ی و کواهش   انداز چش به بیانی دیرر  با بهبود  یابد. می

آلودگی هوا افراد دارای تحصیل بواالتر مطیوبیوت بیشوتری    

تور خواهنود داشوت.     نسبت به افراد دارای تحصیالت پایین

نشووان دهنوودة نکووویی  (35/17آمووارة نسووبت درسووتنمایی  

کوه   دهد یمره نشان برازش مدل است. عدد احتمال این آما

درنود رد   5فرضیة نفر بودن همزمان متغیرهوا در سوطح   

. با توجه بوه اسوتفاده از روش حوداکیر درسوتنمایی     شود یم

برای برآورد مدل الزم اسوت نرموال بوودن توزیوع عوامول      

اخالل آزمون شود. بدین منظور از آزمون نرمالیتی اسوتفاده  

اخالل خخیوره   شد. بدین منظور  پس از برآورد مدل عوامل

و با استفاده از آزمون نرمالیتی نرموال بوودن توزیوع عوامول     

شد. اما باتوجوه بوه اسوتفاده از روش حوداکیر      دییتياخالل 

درستنمایی نتایج نسبت به ناهمسانی واریانس مقاوم هستند 

هوا انجوام آزموون خوود      و با توجه به ماهیوت مقط،وی داده  

 (.1005همبستری الزم نیست  ولدریج  

که پیشتر بیان شد  تمایل به پرداخوت نهوایی    طور مانه

ی گونة درختوی از تقسوی  ضوریب بورآورد     ها ی گیوبرای 

تمایل بوه  . دیآ یم به دستة آن وی گی بر ضریب قیمت شد

 BRPLدر مودل   طبی،وی  انوداز  پرداخت نهایی بورای چشو   

این مقدار با استفاده از  .است ریال 5/1162623 مبیغ م،ادل

 ریوال بورآورد شود.    2/2228218م،وادل   IRPLنتایج مودل  

منظور کاهش آلوودگی هووا    میزان تمایل به پرداخت افراد به

بوه ترتیوب    BRPLبرای وض،یت متوسط و خوب در مودل  

 IRPLریووال و در موودل  3/3152132و  7/2512163برابوور 

ریووال اسووت.   5/2651708و  2505221ترتیووب برابوور   بووه

بورای کواهش آلوودگی    همننین  تمایل به پرداخت نهوایی  

ترتیووب  بووه BRPLنوووتی و عمیکوورد آموزشووی در موودل  

ریال است و با اسوتفاده از مودل    2326127و  3/2786537

IRPL  ریال برآورد شد. 2/2653538و  2770582م،ادل 

ة گونو هوای غیربوازاری    نرخ نهایی جانشینی بین وی گی

 6درختی و وی گی پولی نیوز محاسوبه و نتوایج در جودول     

شده اسوت. بورای میوال  چناننوه وی گوی جوذب       گزارش 

آلودگی گونه درختی از سطح پایه به سوطح متوسوط بهبوود    

 2505221یابد هر فرد به طور متوسط حاضر بوه پرداخوت   

ریال در سال است. چناننه این وی گی از سطح متوسط بوه  

ریال  287556سطح عالی بهبود یابد فرد حاضر به پرداخت 

 بیشتر خواهد بود.  

به دلیل اینکه از خدمات متنو  درخت برهان تمامی  اما

شووهروندان شووهر اهووواز برخوووردار هسووتند  ارزش منووافع  

مقوادیر   ضورب  حانول اجتماعی ساالنه این گونه درختی از 

تمایل به پرداخت نهایی افراد در کل جم،یت شهر اهوواز    

شوده   ارائوه  7( محاسوبه و نتوایج در جودول    2250000نفور 

ارزش منافع اجتمواعی   شود یمه مالحظه ک طور هماناست. 

 IRPLو  BRPLی هووا موودلدرخووت برهووان بووا اسووتفاده از 

 بوه دسوت  میییارد ریوال   22671و  22802ترتیب برابر با  به

نشان از اهمیت بسیار باالی درخت  آمده دست بهآمد. اعداد 

 برهان برای جام،ه است.
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 . تمایل به پرداخت نهایی )ریال(9جدول 

 ویژگي
 مدل مرکب ل سادهمد

 حد باال و پایین تمایل به پرداخت حد باال و پایین تمایل به پرداخت

a3 5/1162623 
12/355523 

2/2228218 
716/22102- 

7/2213723 2/1880262 

b2 
 

7/2512163 
02/128015 

2505221 
25/161818 

5/1752501 6/1727355 

b3 3/3152132 
82/577255 

5/2651708 
5362/5685 

7/6020561 8/3375732 

c3 3/2786537 
33/317822 

2770582 
53/356762 

3/3126033 2/3103257 

d3 2326127 
86/25515- 

2/2653538 
273/5237- 

55/1738225 3323022 

 های تحقیق منبع: یافته
 

 . ارزش منافع اجتماعی ساالنه )ریال(1جدول 

 جمعیت شهر اهواز
 منافع اجتماعي ساالنه خدمات پرداخت نهایي مجموع تمایل به

 مدل مرکب مدل ساده مدل مرکب مدل ساده

1401111 8/20120311 7/8025868 22802568060000 22671305625000 

 های تحقیق منبع: یافته

 

ی المییوو نیبووو نهادهووای  هووا دولووتاز اهووداف غووایی 

ی  تحقق حسابداری سبز است. یکی از دالیول  طیمح ستیز

دم تحقق این مه   نبوود اطالعوات پایوه بورای انجوام آن      ع

اسووت. بوودین منظووور در ایوون مطال،ووه سووه  کووارکرد       

محیطوی درخوت برهوان در تولیود ناخوال  اسوتان        زیست

محاسبه شود. بودلیل غیربوازاری بوودن ارزش سواالنه ایون       

کارکردهووا  ارزش آن در محاسووبه تولیوود ناخووال  اسووتان  

ابتدا ارزش ریالی ساالنه ایون  محاسبه نشده است. بنابراین  

کارکردها به تولید ناخال  استان اضافه شد و سپس ارزش 

تقسی  شود. نتوایج    آمده دست بهساالنه کارکردها بر مجمو  

 3/2و   7/2به ترتیب برابر   IRPLو  BRPLی ها مدلبرای 

نقووش بسووزای  دهنووده نشووانآموود کووه  بووه دسووتدرنوود  

در تولید ناخوال    ی درخت برهانطیمح ستیزکارکردهای 

 استان است.

ای  منظووور تبوودیل ارزش سوواالنه بووه ارزش سوورمایه  بووه

عنوان ی  سرمایه طبی،ی  از مرابحه مرکب  به درخت برهان

اسوتفاده شود.    12برای عواید یکنواخت دارای عمر نامحدود

دار بووودن ارائووه  عیووت اسووتفاده از ایوون روش تنزیوول  ادامووه

اسوت. بوا   والنی درخت طوی یو  دوره زموانی طو    خدمات 

 ةبرای ی  دور درخت برهانارزش ف،یی خدمات  ةمحاسب

فایده فراه  خواهد شد -بیندمدت امکان انجام تحییل هزینه

ها استفاده شود. بدین  تواند در ارزیابی اقتصادی طرو که می

  :گردیدمنظور از فرمول زیر استفاده 

 5  )    aAP i    

گونووه ارزش ف،یووی خوودمات ندسوواله   Pکووه در آن  

نورخ    iو  گونوه درختوی  ارزش ساالنه خدمات   A درختی؛

 بهره واق،ی است.
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 ةبه دلیل موجود نبودن نرخ تنزیل اجتماعی از نرخ بهور 

 بورای واق،ی بلش کشاورزی و منابع طبی،ی اسوتفاده شود.   

واق،وی ایون بلوش  از میوانرین سوود       ةاستلراج نرخ بهور 

شوده توسوط بانو      ت رسمی گوزارش گذاری بیندمد سپرده

درنود( منهوای متوسوط نورخ توورم بلوش       10کشاورزی  

درند( استفاده شود. ایون    7/23کشاورزی و منابع طبی،ی  

 شد.درند محاسبه  3/6برابر  2352نرخ برای سال 

برای منافع اجتماعی  آمده دست بهازتقسی  ارزش ساالنه 

یة سورما درخت برهان  ارزش این درخت بوه عنووان یو     

و  BRPLی هوا  مودل آمد. این اعوداد بورای    به دستطبی،ی 

IRPL  به دسوت میییارد ریال  2851و  1325به ترتیب برابر 

 آمد.

 

 پیشنهادات. 4

بورای ارزش سواالنه منوافع     آمده دست بهبا استفاده از اعداد 

اجتماعی درخت برهان  شهرداری اهواز قوادر خواهود بوود    

ز را بوه سومت کوارایی    ها و فضای سب بودجة سازمان پارو

بیشتر هدایت کند و بر اسای سرانة فضای سبز هر شهروند 

از این مطال،ه بودجوة ایون سوازمان را     آمده دست بهو اعداد 

با اسوتفاده از   تواند یمهمننین  شهرداری اهواز  ت،یین کند.

برای تمایل به پرداخت ساکنان شهر اخذ  آمده دست بهاعداد 

رسوانی  روز  ی سواختمانی را بوه  ها پروانهعوارن نوسازی و 

کند چرا که بلشی از این عوارن به منظور توس،ه فضوای  

 شود سبز شهری اخذ می

از ایون مطال،وه و تووان     آموده  دسوت  بهبا توجه به نتایج 

  هوا  نوده یآالباالی درخت برهان در جذب و متابولیز کوردن  

شود کاشت این گونة درختی در نقاط پرترافیو    تونیه می

هوای شوهری     واز مانند مرکز شهر  در حاشیة جواده شهر اه

مناطق نون،تی  کارخانجوات و سوایر نقواطی کوه احتموال       

 آلودگی هوا وجود دارد  در دستور کار قرار گیرد.  

 آموده  دسوت  بوه با استفاده از نتایج این مطال،وه و اعوداد   

ارزش واق،وی کارکردهوای   سطح آگاهی مردم را از  توان یم

ی ریپوذ  تیمسوئول حوس  و ود بلشوید  درختی بهب گونةاین 

دلیول    یبرا برای حفاظت از درختان باال برد و از قطع  ها آن

توانود   جیوگیری کرد. همننین نتایج ایون مطال،وه موی    ها آن

مبنایی برای اخذ جریمة قطع درختان از شهروندان  عنوان به

 متلیف استفاده شود.  

 ةنو یدرزمیکی دیرر از کارکردهوای نتوایج ایون مطال،وه     

هوا اسوت. اعوداد     محیطوی طورو   زیسوت -ارزیابی اقتصوادی 

تووان در جهوت ارزیوابی     از این مطال،ه را موی  آمده دست به

نیواز بوه قطوع     هوا  آنهایی استفاده کرد که برای اجرای  طرو

محیطی اجورای   های زیست هزینه یهیوس نیبد. استدرختان 

ها در محاسبات وارد شده و این امکان وجود دارد کوه   طرو

ها موورد تردیود قورار     پذیر بودن برخی از طرو ی توجیهحت

 گیرد.

 

 ها یادداشت
1. willingness to pay 

2. preferences 

3. revealed preference methods  
4. stated preference methods 
5. willingness to accept 

6. Dongting 
7. Mcfadden 
8. Lancaster 
9. Louviere  
10. Hensher  
11. Woodworth  
12. random parameter logit model 

13. binary variable 

14. complete factorial  design  
15. scenario  
16. fractional factorial design 

17. Concarpus Erectus 

18. Albiza Lebbek 
19. Eucalyptus Globulus 
20. Air Pollution Tolerance Index 
21. Basic Random Parameters Logit Model 

22. Interaction Random Parameters Logit Model 

23. log likelihood 

24. uniform-series present worth factor 
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