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 چكيده

المللی مشکالت رایج در ارتباط با کمیت و کیفیت آب را به رسمیت شناخته است. بنابراین اطالعاات درباار     در حال حاضر جامعة بین
 اجتماعی و اقتصادی های خواسته وتحلیل تجزیهتوجه است.  های مدیریت پایدار آب قابل منظور استراتژی کیفیت آب و آلودگی منابع به

 برای مردم که کرد اشاره ارزشی به توان می عوامل این ازجمله ،کند شایانی می کمک بهداشتی کمبودهای و نیازها بینی پیش به مردم

کنند. در این راستا پژوهش حاضار باا هادر بارآورد تمایال باه        می ابراز پرداخت به تمایل مبالغ بیان با را آن و قائلند آشامیدنی آب
گذاری مشروط، برآورد شده است. بدین منظور  منظور بهبود کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از ارزش پرداخت ساکنان شهر کرمانشاه به

مادل لوجیات ارزیاابی شاد. هم ناین از      بر تمایل به پرداخات باا    مؤثرپرسشنامه بین ساکنان شهر کرمانشاه توزیع شد. عوامل  163
Rی ها شاخص

استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تمایال باه    ها دادهمک فادن و آماره نسبت راست نمایی برای خوبی برازش  2
. هم نین بار اساام مادل لوجیات متایرهاای میازان       استریال  35511ماهانه  صورت بهپرداخت هر فرد برای بهبود آب آشامیدنی 

و ارزیاابی کیفیات آب آشاامیدنی     پیشنهاد، تحصیالت، سن، نگرانی از کیفیت آب، اطمینان داشتن نسابت باه ساالو باودن آب لولاه     
بر تمایل به پرداخت بودند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر در مدل لوجیت رابطاة متایار درآماد بار تمایال باه        مؤثرین عوامل تر مهو

د این نکته را گوشزد کند که تمام اقشار شهر کرمانشاه و نه فقط افراد با درآمد باال خواستار داشتن آب توان یمپرداخت معنادار نشد که 
های مالی  یتحمایژه ادار  آب و فاضالب، و بهشرب سالو و عاری از هرگونه بیماری هستند و برای رسیدن به چنین هدفی، از دولت و 

 خواهند داشت.
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 سرآغاز. 1

المللی مشکالت رایج در ارتباا    در حال حاضر جامعة بین

باار ریاامیک تاااات ر ایااک  بااا یمیااک ف ییآیااک    را  

(WHO/UNICEF, 2015).    هاا  اابا     بسایار  ا  بیماار

ان قال ا  طریق     تامیدنی نایالم در یشورها  در حاال  

 Vanدهاد )  تویعة  یایا  مریاو ف جااو   قریقاا ر  مای     

Houtven et al., 2017 بارا   یاالم     تادار  (. باابراین 

 بهبود برا  ها قاافر  ترین دائمی ف مؤثرترین ا  یکی جامعر

 برایاا   .(1931رایخی ف طاالعی   ایک ) جامعر یالمک

   میاوان 8002در یاال   1بهداتاک جهاانی   یا مان گوارش

 میلیاون  ۵ ا  بیش    ما قلة ها  با بیمار  مرتبط فمیر مرگ

(. تخماین  د   Cabral, 2010ایاک )  باود   یاال  در نآار 
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ناتای ا   درصد موارد ایاهال در جواما     80تا  1۵تود  می

( Sobsey et al., 2003باتاد )   لاود   تار      مصار  

 یار  ایاک  یارد   گوارش بهداتک جهانی همچاین یا مان

 توند یار  می مب ال ایهال جهان بر در نآر میلیارد 7/1یاالنر 

یاااد   مای  قاوت  یاال  ۵ یار   یاود   هوار 7۶0 میان این در

(WHO, 2013.)      بااابراین اطالااات دربااری ییآیاک    ف

هاا  مادیریک یایادار        ماظور ای راتژ   لودگی مااب  بر

(. Yasar Korkanç et al., 2017توجاار ایااک )  ااباا 

 بار  مارد   اج مااای  ف اا صاد  ها  توای ر فتحلی  تجویر

  یاد تایانی می یمک بهدات ی یمبودها  ف نیا ها بیای ییش

 مارد   یار  یارد  اتار  ار تی بر توان می اوام  این ا جملر

 بار  تمایا   مباال   بیاان  باا  را  ن ف اائلاد  تامیدنی    برا 

(. 1930یااااد )رایااخی ف طااالعی    ماای اباارا  8یرداتااک

هاا  اج مااای در    گیر  تمای  بر یرداتک در یارفه   اندا  

گااار  مشارف  انجاا      یشورها  در حال تویعر با ار ش

(. با توجار بار ایاکار باا ار     Mehrara et al, 2009تود ) می

صریح ف رفتن برا  بهبود برتی محصوالت مانااد تایمین   

    تامیدنی یالم فجود ندارد ای آاد  ا  رفش غیر باا ار  

تااود  ف معاملاار یاااین یاااالیی در ایاان بااا ار ییشاااهاد ماای

(Hanemann, 2005ار ش )   یکاای ا  9گاااار  مشاارف  

اا صاااددانان  هااا  معمااول مااورد ایاا آاد  تویااط    رفش

ماظاور بهباود تایمین        گااران ف یاا مان    بار   ییایک

هااا  تاایمین    ف  ایااک. همچاااین در بساایار  ا  یاارفه 

فیااژ  در تاایمین    رفیاا ایی در یشااورها   بهداتااک باار

( Tussupova et al., 2015یاق ر ف در حاال تویاعر )   تویعر

یاایر    ترین مویک این رفش انعطاا   اجرا تد  ایک. مهم

(. مویاک دیرار ایان    Whitehead et al., 2008ن ایاک )  

 بیاان  در قارد  یار  ها این ایاک  رفش نسبک بر دیرر رفش

 در را دف هر ای آاد  اد  ار ش ف ای آاد  ار ش  ن  ار ش

 ;Alberini & Longo, 2006یااد )  تاود لحاام مای    ذهان 

Gunatilake, 2007  ا  یو  دیرر تمای  بر یرداتک برا .)

ار ش قرد بر یااالیی تااد در نظار گرق ار     یاجش دادن 

 مشارف   گاار  (. ار شDay & Maurato, 2000تود ) می

 تامیدنی در ایران تاها در دف مطالعار )رایاخی ف       برا 

( برریی تد  ایک ف بیشا ر یارهاا    1931؛ 1930طالعی  

 ف هاا  یار  تآریحی ار ش بر فرد برا انجا  تد  در یشور 

مراد  ف همکااران   ایک ) بود  یخیتار ف طبیعی ها  مکان

؛ 1938؛ لیاا ی ف همکاران  1938؛ دلیر  ف همکاران  1931

( 1931صآر  ف اربانی ) الب ر  اا(. 1939رجبی ف مویو   

یاو     ثاار  یااهش  تمایا  بار یرداتاک یشاافر ان بارا      

رفد  یشف رفدتانر  بخیو  لود  در حوضة     یس ی محیط

( 1923ساا انی ف  یبااایی )را برریاای یردنااد. همچاااین باغ

هاا    بارا  ایا آاد  ا       یشاافر ان  یرداتاک  بار  تمایا  

رامجارد را باا    ماطقاة  در  یر میای برا  یشک محصاوالت 

 گیر  یردند.  گاار  مشرف  اندا   رفش ار ش

 بارا   مشارف   گاار  ار ش با ارتبا  در یر درصورتی

 مطالعات م عدد  در تارج ا   1370 دهر ا   تامیدنی    

 & Jordan)تاوان بار    مای  یشور انجا  تد  ایاک ا جملار  

Elnagheeb, 1994 ؛Fujita et al., 2005 ؛Genius & 

Tsagsrskis, 2006 ؛Haq et al., 2010  .اتااار  یاارد )

ها  اتیر نیو موضوع برریای ییآیاک       همچاین در یال

 در تارج ا  یشاور  گاار  مشرف  تویط محققان با ار ش

 توان بر موارد  یر اتار  یرد: تود یر می دنبال می

Van Houtven ( تمای  بر یرداتاک  8017ف همکاران )

تاانوار یااین در    171 تامیدنی در بین   بهبود ییآیک   

یکی ا  تاهرها  ایالاک م حاد  را برریای یردناد. بادین       

گاااار  مشاارف  ف ماادل لوجیااک   ماظااور ا  رفش ار ش

حاضار بار    ن اایج نشاان داد یار تانوارهاا    ای آاد  یردناد.  

دالر در هر ما  برا  بهباود      90تا  9یرداتک هویار بین 

تمای  بر یرداتاک بهباود    Oleson (8017) فPeng هس اد. 

بر فرد ها  یاحلی در هافایی را مطالعر یردند.  ییآیک   

ماظور بهبود ییآیاک    باا ایا آاد  ا      تمای  بر یرداتک بر

ی  بر یرداتک با گاار  مشرف  ف اوام  مؤثر بر تما ار ش

مدل لوجیک ار یابی تاد. ن اایج نشاان داد یار تساهیالت      

رقاهی بیش ر بااث تمای  بار یرداتاک بااالتر ف در ن یجار     

 تااود.  هااا  یاااحلی ماای   ماادیریک به اار ایوییساا م  
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Tussupova( در مطالعر801۵ف همکاران )    ا  بر تمایا  بار

یرداتاااک بهباااود تااادمات    در اوااسااا ان باااا رفش 

بایش ا     مشرف  یردات اد. ن ایج نشان داد یر گاار ار ش

یاادگان مای  بودند یار بارا  ییآیاک     درصد ا  مصر  30

ف  Emily به ر    ف تیمین    ماظم یاول یرداتاک یاااد.   

( نیو تمای  بر یرداتک هویاة تادمات     8019همکاران )

یشور یایا را برریی یردناد.   Emuhaya با ییآیک در ماطقر

ؤثر بر تمای  بر یرداتک باا مادل لوجیاک    برریی اوام  م

دهاادگان   درصد ا  یایخ 39ار یابی تد. ن ایج نشان داد یر 

 تمای  بر یرداتک برا  دریاقک    یالم دارند. همچااین  

Ramajo Hernandez فSaz-Salazar (8018 بهبود ییآیک )

   در ایپانیا را با رفش ار یابی مشارف  برریای یردناد.    

هاا  اا صادیااجی    یر باا ایا آاد  ا  مادل   ن ایج نشان داد 

تمایا  بار    توان بر فرد  ااو  بارا  میاانرین    مخ لف  می

 ها داتک. گیر  ماظور اطالع دایق در تصمیم یرداتک بر

توان گآاک یار تحقیقاات     مرفر مطالعات می با توجر بر

ماظور بهبود ییآیک     ییرامون بر فرد تمای  بر یرداتک بر

یژفهشاارران ااارار گرق اار ایااک. مااورد توجاار رف اقااوفن 

یر مسائ  مربو  بر ییآیاک     تاامیدنی نقاش     ا  نجایی

 هاا   رفش یاارگیر   هاا دارد  بار   مهمی در یالمک انساان 

 انجااا  باارا   تااامیدنی     ییآیااک ار ش باار فرد

یااق ری   تویعر یمک بر حریک ف ها  اا صاد  ریو  برنامر

ریاد. در ایان    مای  نظار  بار  ضرفر  در ماطقر مورد مطالعر

رای ا یژفهش حاضر با هد  بار فرد تمایا  بار یرداتاک     

ماظور بهبود ییآیک     تاامیدنی   یایاان تهر یرمانشا  بر

 صورت گرق ر ایک.

 

 مواد و روش بررسی. 2

یژفهش حاضر در ماااطق تامال ف تاره تاهر یرمانشاا       

 193۵   ذر ف د  هاا  ما )الهیر  جهاد  نوبهار  یرنایی( در 

  1931تد  ایک. با توجر بار یاالاامة  ماار  یاال      انجا 

 اطالااات   ماار نآر ایک.  81۵۵73جمعیک تهر یرمانشا  

حضاور  بار    مصاحبة ف یریشاامر تکمی  ا  ای آاد  با ال  

گیر  تصادقی انجا  تد. برا  محایابة تعاداد    رفش نمونر

 Cochranگیاار  ا  قرمااول   نمونااة ال   در رفش نموناار 

(. با توجر بار قرماول تعاداد    Cochran, 1997ای آاد  تد )

یریشاامر بر دیک  مد اماا بارا  دیا یابی     921نمونة ال   

  یار  هاا  یریشااامر بر ن ایج به ر ف با اح مال ایاکر برتای  

 100( تعاداد  Ferreira et al., 2015تاد  ناامع بر باتاد )   

یریشاامر در بین یایاان تهر یرمانشا  تو ی  تد یر تعداد 

 فجاود  دلیا   بر دایق برریی ف مطالعر ا  ر یسیریشاام 93

 9۶1نهایاک   در ف تادند  حاا   تکمیا   در نقا   ف ات با 

باا توجار    .ای آاد  تد نهایی  فتحلی  یرتجو یریشاامر برا 

تصادقی هار   طور بر ها محلربر مساحک م آافت هر یدا  ا  

  ان خا  تاد یار در یهاار جهاک محلار      ا گونر برتانوار 

(. مصاحبر یهر  بار  Tussupova et al., 2015 ندگی یااد )

انجا  تد. مشخصات  دهادگان یایخیهر  در مح   ندگی 

اا صاد   جمعی ی  مااب     مصارقی  ییآیاک    -اج ماای 

   تر   فجود ذرات معلق در     تمای  بر یرداتاک ف  

 یاؤال مورد  دهادگان یایخدالی  اد  تمای  بر یرداتک ا  

درباری نحوی ایا آاد    دهادگان یایخ  ارار گرقک. همچاین ا

ی )جوتاااندن  ایاا آاد  ا  قیل اار( اباا  ا   یشاا لولاارا     

تد. میوان مصر     معدنی نیو ماورد   یؤالنوتیدن    

تمای  بر یرداتک بر دف صاورت   یؤالیریش ارار گرقک. 

باای ان هااا حاادای ر ف  -مطاارش تااد؛ نخسااک ا  رفش بااا  

دارناد  یریاید  تاد.     حداا  مبلغی یر تمای  بر یرداتاک 

هاا    یماک ارا با  ها تانواد حالک دف  تبیر ماااصر بود یر 

ارار داد  ف در نهایک مبلا  ییشااهاد     یؤالمخ لف مورد 

یردند. یر ایمک ییشااهاد  )بار ریاال(     یمتود را ان خا  

ها  فابسا ر ف   یریش صورت بر ۵0000ف  10000  80000

  ماون   یشیا رایاا   هم مطرش تد. این مقادیر ب مرتبط بر 

گاو حادای ر    ان خا  تدند. در  ترین یریش ا  قرد یایخ

تاود. بارا     تمای  بر یرداتک بر تک  ات یار  یریش می

محایاابة میااانرین تمایاا  باار یرداتااک بهبااود ییآیااک    

  گاااار ار ش تااامیدنی یااایاان تااهر یرمانشااا  ا  رفش 

مشرف  ای آاد  تد. همچاین ا  رفش رگرییون لجسا یک  
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ا  بر دیک  فردن اوام  تمای  بر یرداتک ای آاد  تد. بر

فتحلی  رگریایون بار یایاة م غیرهاا       یرتجودر این رفش 

 ,.Ami et al  باایار  ایاک )  باد طبقرفابس ر ف م غیرها  

گاار  ییآیاک     مبلا     (. م غیر فابس ر برا  ار ش2014

. این م غیر در یایاخ  ایکییشاهاد  برا  بهبود ییآیک    

 یا قرد حاضر ایاک بارا  بهباود ییآیاک     »یر  یؤالاین  بر

 بار دیاک  «     تامیدنی مبلغی یرداتک نمایاد یاا تیار    

 ید. قرد در تارایطی حاضار بار یرداتاک بارا  بهباود        می

ییآیک    اتامیدنی تواهد بود یر مطلوبیک این یار برا  

 تار  باورگ اف  نسبک بر  مانی یر این یاار صاورت نریارد     

 ( بر بیان ریاضی:  Park et al., 1996باتد )

 (1) U (1, Y – A; S) + ɛ1 ≥ U (0, Y; S) + ɛ0                  

 یر در  ن

U  باار دیااکمطلوبیااک غیرمساا قیمی ایااک یاار قاارد 

  فرد. می

A, Y  بر ترتیب در مد قرد  مبل  ییشاهاد 

S ها  اا صاد  اج ماای ایک یار تحاک    دیرر فیژگی

 .ایکیلیقة قرد  

ɛ0 فɛ1      م غیرها  تصادقی با میانرین صاآر هسا اد یار

 اند.  تصادقی ف مس ق  ا  همدیرر تو ی  تد  طور بر

در اثر بهبود ییآیک  ΔU تآافت ایجاد تد  در مطلوبیک

     تامیدنی ابارت ایک ا : 

 (8) ΔU= (1, Y – A; S) - U (0, Y; S) + (ɛ1 - ɛ0)      

ای ایک یر ا  صآر باتد بدین مع تر بورگ ΔUیاانچر 

ف مواققاک باا   « بلار »مطلوبیک تود را با گآا ن   دهاد  یایخ

یردات ن مبلغی برا  بهبود ییآیاک     تاامیدنی حادای ر    

یرر یایرش قرد برا  یرداتاک تاابعی ا    د ابارت بریاد.  می

A, Y  فS باااابراین  هاار دف م غیاار فابساا ر باارا   ایااک .

  ف تاهاا  گاار  بهبود ییآیک     تامیدنی ییآی بود ار ش

گونار ماوارد    یان ایاااد. در   مقادیر یک ف صاآر ات یاار مای   

هاا  ماایابی    ها  رگرییونی با م غیرها  ییآی  مادل  مدل

هاایی یار دارا     ی برا  برریی رگریایون طوریل برهس اد. 

  یرفبیاک ف  1ها  لوجیک ا  مدل ایکم غیر فابس ر دفتایی 

در ایان   (.1939تود )مراد  ف همکاران   توبیک ای آاد  می

مطالعر ا  الرو  لوجیک برا  برریی میوان تیثیر م غیرها  

توضیحی مخ لف بر میوان تمای  بر یرداتک یاایاان تاهر   

یرمانشا  برا  بهبود ییآیک    اتامیدنی ای آاد  تاد. بار   

یار قارد یکای ا      یان ا( piایا  الرو  لوجیاک اح ماال )  

 & Leeتاود )   یر بیاان مای   صورت برییشاهادها را بپایرد 

Han, 2002 .) 

(9) 
Pi = Fƞ (ΔU) = 

 

          
 

 

                     
  

(ΔU) Fƞ   یک لجساا تاااب  تو یاا  تجمعاای بااا اتاا ال

اا صااد    –ای اندارد ایک ف بعضی ا  م غیرها  اج ماای 

در مد  مبل  ییشاهاد   ین  جاسیک  اندا ی تانوار  ا جملر

  ف      تاود.  ف تحصیالت در ایان تحقیاق را تاام  مای    

     رفد  ضرایب ااب  بر فرد  هسا اد یار ان ظاار مای    

باتاااد. باارا  محایاابة مقاادار تمایاا  باار    >  0ف    

یرداتک ا  رفش مویو  بار م ویاط تمایا  بار یرداتاک      

فیایلة   ای آاد  تد. در ایان رفش تمایا  بار یرداتاک بار     

گیر  ادد  در محدفدی صآر تا ییشااهاد ماایویمم    ان ررال

(A ایاا آاد  ماای )     تااود. ایاان رفش ثبااات ف یااا گار

ف توانایی جم  تادن  ها با تئور   یارایی  مار   محدفدیک

 & Leeتاود )  یاد ف ا  رابطة  یر محایابر مای   را حآظ می

Han, 2002.) 

(1) 
E (WTP) 

=∫       
    

 
   

 ∫
 

              

    

 
                  

                             
E (WTP)        مقادار ان ظاار  تمایا  بار یرداتاک فα 

یار بار فیایلة جملاة      ایاک ارض ا  مباد  تعادی  تاد     

( αاج ماای ا اا صاد  بر جملاة اارض ا  مباد  اصالی )     

اضاقر تد  ایک. الرو  لوجیک ممکن ایک بر قر  توابا   

تطی یا لراری می بر فرد توند یر قر  تابعی تطای بارا    

تر ایاک ف در ای ار    محایبر م ویط تمای  بر یرداتک  یان

R   ها تات ی آاد  تد  ایک. ا  مطالعات ا   ن ا
ماک  2
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بارا  تاوبی بارا ش     ۶ف  مار  نسبک رایاک نماایی   ۵قادن

( ایا آاد  تاد. ضاریب    1931)مراد  ف همکااران    ها داد 

  نمونر باود  ف  ها داد تبیین  تات  ماایبی برا  برا ش 

در فاا  مجافر ضریب همبس ری بین م غیر فابس ر دفتایی 

 صاورت  بار ایک. این تاات    بیای تد  یشیف اح ماالت 

 (:Maddala, 1983محایبر تد ) ۵رابطة 

(۵)      [
      

  
]   

  مایی ایاک   یرای   میوان بیشیاة لراری م تاب  L0یر در  ن 

ها  رگرییون  بر غیر ا   یبضریر در این محدفدیک همة 

نیاو میاوان       ی ثاباک صاآر هسا اد ف    جوئا ها   یبضر

  ماایی  مادل را در حالاک مقیاد )همار       یرای بیشیاة تاب  

یااد.   یما ها صآر هس اد( با حالک غیرمقید مقایسار   یبضر

دهد ف  یمها را نشان  یبضر  مان همبودن  دار معاااین  مار  

تاوان   یما باتاد    دار معاا  مایی  یرای اگر این  مار  نسبک 

 اناد  توانسا ر ن یجر گرقک یر م غیرها  توضایحی در مادل   

ت صاور  رغیر فابس ر را توصیف یااد. این  مار با ی م توب بر

 (:Maddala, 1983تود ) یم یر بیان 

(۶)                  [        ]              

بهار    یکها  نرمال ف لجس  مدل اح مالی لوجیک ا  تو ی 

بیای تد  باین صاآر ف یاک فااا       گرق ر ف مقادیر اح مال ییش

 بااا  یکبرایا  اح مال تجمعای لجسا    مدل لوجیک تود. می

برایا  این مدل  اح مال مشاریک یک قارد   نهاد  تد  ایک.

رابطاة   نظر )م الً یایرش ایمک ییشااهاد ( ا   در قعالیک مورد

 ید یر این رابطر  نچر را یر بار تااب  لجسا یک     یمبر دیک  7

 (:Maddala, 1983دهد ) یممشهور ایک نشان 

(7) 

             ∑     
 
     

 

      
 

   

     
    
 

اح مال یایرش تمای  بار یرداتاک ا     pi در رابطة قوه

 Biارض ا  مباد  مادل     αرابطة تابعی   Fا    iطر  قرد 

م غیرهااا  توضاایحی  xiیارام رهااا  مااورد باار فرد ماادل  

اا صااد    -  ا  تصوصیات اج مااای ا مجموار صورت بر

 تعااداد یاا  مشاااهدات ف  nتااماری با دیدیااااد    iقاارد  

zi   تات  فایاش قرد با دیدیااد  ایک. تاات  فایااش

یر  تصادقی ایک یر اگر مقدار  ن ا  حد تاصی ما الً  م غ

zi*        بیش ر باتد  قارد ماورد نظار جاو  یایرنادگان ایماک

جاو  یایرنادگان    صاورت  یان اییشاهاد  ایک ف در غیار  

+ تغییار  ∞تاا   -∞باین  zi ا ای    ف7نخواهد بود. در رابطة 

یاد  فیژگی دیرر رابطة  یمبین صآر ف یک تغییر  piیاد   یم

ها( مرباو   xi)یعای  ziغیرتطی بر  طور برباال این ایک یر 

ف  αها ف ضارایب  xi( با piیرر اح مال )د ابارت برتود   یم

Bi      رابطة غیرتطی تواهد داتک. ایان فیژگای ایا آاد  ا

ی را باارا  تخمااین ضاارایب بااا  حااداا  مربعااات معمااول

 ماظاور  بریاد  برا  ح  این مشک  ف  یممحدفدیک مواجر 

توان تبدیالت  یار را ا    یمبر ابارتی تطی  7تبدی  رابطة 

اح مال فاوع ییشامد یاا دارا   piلحام ریاضی انجا  داد. اگر 

( اح ماال ااد    pi -1بودن صآک مورد نظار باتاد  نراا  )   

 صاورت  بار تاوان   یما فاوع صآک مورد نظر تواهد بود یر 

 (:Maddala, 1983نشان داد ) 2رابطة 

(2)        
 

     
                  

 یار حاصا     صورت بر 3  رابطة 2بر  7با تقسیم رابطة 

 تود: یم
  

    
 

     

      
                                (3)  

  در این رابطر  نسبک 

    
ی نسبک اح مال فاوع دهاد نشان  

ة مشخصا حادثة مورد نظر ) اح ماال فااوع یرداتاک( بار     

مقاب   ن یعای اح مال ااد  فااوع حادثار )اح ماال ااد       

تمای  بر یرداتک( ایک. حال یاانچار ا  طارقین لرااری م    

 ,.Judge et al یاد )  یما  دیاک  بار طبیعی بریریم رابطر  یر 

1982:) 

     (
  

    
)                   (10)  

لراری م نسبک اح مال موققیک بر ااد    Lدر رابطة باال 

تاوان باا ایا آاد  ا      یماح مال موققیک ایک. این رابطر را 

 رفش حدای ر رای امایی تخمین  د.

در الرو  لوجیک ضرایب بر فرد تد  افلیر ققط االئم 

تیثیر م غیرها  توضایحی را رف  اح ماال یاایرش م غیار     

دهاد فلای تآسایر مقادار  ندارناد. بلکار       یمفابس ر نشان 

یر  یا یششتوند.  یشش ف  ثار نهایی هس اد یر تآسیر می
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تاوان ا    یما در الرو  لوجیک را  Xkا  ف kیر توضیحی م غ

 (:Judge et al., 1982 فرد ) بر دیکر رابطة  ی

(11) 

  
      

   
 

  

     
 

   

(     )  
    

  

     
     

 

یاد یر تغییر  یمیر توضیحی بیان م غیشش مربو  بر هر 

( بااث تغییر یاد درصد  در اح ماال  Xkیک درصد  در )

 یار م غتود. با توجر بر نوع  یم( Yi=1یر فابس ر )م غموققیک 

یحی  دف رفش جداگانار بارا  محایابة اثار نهااایی در     توضا 

م غیر  یمی باتد  تغییار   Xkالرو  لوجیک فجود دارد. اگر 

( بار اثار تغییار یاک     Yi=1در اح مال موققیک م غیر فابس ر )

تاود ا  رابطاة    یما یر بر نا  اثر نهایی تواند   Xkفاحد  در 

 (:Judge et al., 1982تود ) یم یر محایبر 

   
   

   
 

       

(         )  
        (18)  

تود  در این الرو مقدار تغییر  یمیر مالحظر  گونر همان

در اح مال  بس ری بر اح مال افلیار ف بااابراین بسا ری بار     

 هاا   ن  افلیر همار م غیرهاا  مسا ق  ف ضارایب     ها ار ش

م غیر مجا   )موهومی( باتد اثر نهایی بارا    Xkدارد. اگر 

این م غیر ابارت ایک ا  تغییر در اح مال موققیاک م غیار   

ا  صآر بر یک  در حالی  Xk( در ن یجة تغییر Yi=1فابس ر )

یر دیرر م غیرها در یاک مقادار ثاباک نرار داتا ر تاوند.       

مقدار اثر نهایی م غیر توضیحی مجا   ا  رابطر  یار اابا    

 (:Judge et al., 1982ایک ) محایبر

(19) 
     |              |        

     

( با اااوان حالاک نمونار    *xمقادیر ثابک یایر م غیرها )

 توند.   یمتاات ر 

هاا  ماورد ایا آاد  در ایان تحقیاق       اقوار   نر ها بس ر

SPSS  Shazam  فWolfram Alpha ایک  . 

 

 نتایج . 3

  ها داده تحلیل و توصیف

 ماظاور  بار در مرحلة مطالعات مقدماتی ا  نظرات یارتاایان 

نامر مربوطر ایا آاد  تاد یار یاس ا       یاجش رفایی یریش

نامر اطمیاان حاص  تاد.   با نرر  ف اصالش  ا  رفایی یریش

 ۵۵  ماون باا    نامار  یایش   اح ساا  یایاایی یریاش    ماظور بر

فنبا  بارا   نامر انجا  گرقک ف ضریب اا بار  لآا  یر یریش

ا   یؤاالتدهد   مد یر نشان می بر دیک ۵۵/0ها  نامر یریش

اا بار باالیی برتوردار هس اد. بدیهی ایک یر اگار تاات    

تار   هاا همران   باتاد  یریاش   2/0تا  ۵/0 لآا  یرفنبا  بین 

تالصاة  ماار    1(. جادفل  Dizaji et al., 2011تواهاد بود )

 دهد. یمشان را ن توصیآی م غیرها  اا صاد  اج ماای

 مشاک   باین یااج   ا  بیکار   1جدفل  ن ایج بر توجر با

ها  باال   ندگی  ییآیک یایین  یارهومطرش تد  )بیکار   

 یساک(  بااالترین ف    یطمحا ها   ی لودگ    بحران    ف 

ییآیااک یااایین    یم اارین میااوان اهمیااک را ا  دیااد     

ال  ها  با یارهودات ر ایک. یس ا  بیکار    دهادگان یایخ

 یسااک در  یطمحااهااا   ی لااودگ ناادگی  بحااران    ف  

 ا  درصاد  ۵/7۶ها  بعد  ارار گرق ااد. همچااین    یکافلو

تو   نسب اً تامیدنی     ییآیک یر مع قدند دهادگان یایخ

اا قااد دارناد یار     دهاادگان  یایاخ درصاد ا    ۵/89ایک ف 

 .ایکییآیک    ضعیف 

دالیا  نارضاای ی مارد  ا      تاامیدنی      8در جدفل 

تهر یرمانشا  نشان داد  تد  ایک. همانرونر یر در جدفل 

  تاامیدنی     ا  مارد   نارضاای ی  دلی  بیش رین مد  ایک 

 .ایک ظر  در باایماند  امالش بر مربو 

 

تمایل به پرداخت شهروندان بررا  بهورود فیتیرت    

 آب آشامیدنی

نشاان   9ای  بر یرداتک اقراد در جادفل  ن ایج حاص  ا  تم

 دهاادگان  یایاخ درصاد ا    1۶نمونار    9۶1دهد ا  میان  می

توماانی ف   1000درصد ییشااهاد   ۵1تومانی   ۵000ییشاهاد 

تومانی را بارا  بهباود ییآیاک     8000درصد ییشاهاد  1/1۶

درصاد حاضار بار یرداتاک      ۶/1۶   یایرق اد. همچااین  

  تامیدنی نبودند. مبلغی برا  بهبود ییآیک   
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  دهندگان پاسخهای اقتصادی اجتماعی  یژگیو. 1جدول 

 م غیر گرف  قرافانی درصد میانرین انحرا  معیار

 جاسیک  ن 1۵1 2/11 11/1 13/0

  مرد 810 8/۵2  

 ین یال 90تا  12 170 09/1۶  

  10تا  91 32 1/87 8/91 72/10

  ۵0تا  11 ۶۵ 12  

  70تا  ۵1 82 1/2  

 تحصیالت  یر دیپلم ۶2 2/12  

  دیپلم 11۵ 3/91  

  دانشجو 97 8/10  

  لیسانس 109 ۵/82 2/8 1/1

  یارتاایی ارتد 87 ۵/7  

  دی ر  11 1/9  

 تعداد ااضا  تانواد  8 ۵7 2/1۵  

  ۵/90 110 9  

8/1 7/9 3/83 102 1  

  ۵/1۵ ۵۶ ۵  

  1/۶ 89 ۶  

  1/1 ۵ 7  

  ۶/0 8 2  

 در مد تانواد  یم ر ا  یک میلیون 133 1/۵۵  

  میلیون 8تا  1 110 ۵/90 ۶9/1 21/0

  میلیون 9تا  8 11 1/11  

  میلیون 1تا  9 7 3/1  

  میلیون 1بیش ر ا   1 1/1  

 
 کرمانشاه شهر آشامیدنی آب از ها آن نارضایتی دلیل ةدربار شهروندان نظر .2جدول 

 کدام یچه رسوب در لوله امالح باقیمانده در ظرر رنگ نامناسب بوی بد مزه بد ویژگی

 5 361 351 35 6 66 تعداد
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 وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی .3جدول 

 فضعیک یایرش
 تر مبل  ییشاهاد یایین

 ریال( 80000)

 مبل  ییشاهاد میانی

 ریال( 10000)

 مبل  ییشاهاد باالتر

 ریال( ۵0000)

 یایرش مبل  ییشاهاد 
 18۵ 132 ۵2 تعداد

 ۶/91 2/۵1 1/1۶ درصد

 اد  یایرش مبل  ییشاهاد 
 ۶2 1۶9 108 تعداد

 2/12 8/1۵ 9/82 درصد

 اد  یایخ
 1۶2 0 801 تعداد

 ۵/1۶ 0 7/۵7 درصد

 جم 
 9۶1 9۶1 9۶1 تعداد

 100 100 100 درصد

 

 کرمانشاه شهر آشامیدنی آب برای پایین پرداخت به تمایل یا پرداخت به تمایل عدم از افراد دالیل .4جدول 

 فظیآة    ف قاضال  دلی 
 اد  اا ماد بر یارایی 

   ذیربطها ارگان

 ها  یارهودر مد یم ف 

  ندگیباال  
 تو  بودن ییآیک   

 92 21 ۵2 121 تعداد

 

( 9طبق ن ایج حاصا  ا  تمایا  بار یرداتاک )جادفل      

درصد( نخس ین ییشاهاد را نپایرق اد  8/1۵نآر ) 1۶9تعداد 

ریال بارا  بهباود ییآیاک     10000ف تمایلی برا  یرداتک 

درصد(  2/۵1نآر ) 132    تامیدنی ندات اد در حالی یر 

ریاال(   80000تار )  یر ییشاهاد یایین یهارام ن را یایرق اد. 

نآار ایان    108یار   یحالنآر  ن را یایرق اد در  ۵2ئر تد ارا

( بر دلیا   7/۵7نآر ) 801ییشاهاد را نیو نپایرق اد. همچاین 

یایرق ن ییشاهاد نخسک  بر این ییشاهاد یایاخ ندادناد.  ن   

دی ر ا  اقراد  یر نخس ین ییشااهاد را یایرق ااد در گارف     

 ۵0000رداتک ییشاهاد باالتر ارار گرق اد یر  یا حاضر بر ی

 ۶2ریال برا  بهبود ییآیک     تاامیدنی هسا اد  تعاداد    

نآر این ییشااهاد   18۵یایخرو ییشاهاد یو  را نپایرق اد ف 

 را یایرق اد.

ن ایج اد  تمای  بر یرداتک یا تمایا  بار    1در جدفل 

بهباود ییآیاک     تاامیدنی تاهر      ماظاور  بریرداتک یم 

 یرمانشا   مد  ایک.

 بار  تمایا   یر اقراد  میان ا این جدفل  بر ایا  ن ایج

 تعاداد  داتا اد   یمی یرداتک بر تمای  یا ندات اد یرداتک

 تاو   حاضار  حاال  در    ییآیاک  یر بودند مع قد اندیی

 اموماً دات اد یایین یرداتک بر تمای  یر اقراد  ةبقی ف ایک

 یردات ای  اناد   مبال  بر نیا  نیرف  ف ارت یر بودند مع قد

 ایاک  موظاف  تاود  ف نادارد     ییآیک بهبود برا  مرد 

. دهد انجا  رایران را یار  یاین تدم روار یارگان ااوان بر

 یجاا  ا  گیارد  صاورت  یردات ای  یااین  اگر ا  طر  دیرر

 بار   یااد   در قاضاال   ف    یادار یار  بود مطمئن توان یم

همچاااین تعااداد  ا   یاااد. یماا اماا  تااود تعهاادات

 بااال   مخاارج  بار  توجر با دات اداذاان  نیو دهادگان یایخ

 .بپردا ند    برا  باالتر  مبل  تواناد ینم  ندگی
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 معنا از نظر آماری پس از حذف متغیرهای بی Logit. نتایج مدل 5جدول 

 

 تمایل به پرداخت با رگرسیون لجستیک

نشاان داد    ۵در جدفل  Logitن ایج حاص  ا  بر فرد مدل 

تد  ایک. م غیر فابس ر یایرش مبل  ییشاهاد  یر مقاادیر  

نمایاد ف م غیرهاا  میاوان ییشااهاد       یما صآر ف یک ات یار 

تحصیالت  یان  نررانای ا  ییآیاک     اطمیااان داتا ن      

ف ار یااابی ییآیااک     نساابک باار یااالم بااودن    لولاار

 غیرها  مس ق  هس اد. همچاین م غیرهایی یار   تامیدنی م

برا  یمک بر  Logit  اند در مدل دار نشد  ا  نظر  مار  معاا

 دی یابی به ر مدل حا  تدند.

 ا  یکای ( ۵با توجر بار ن اایج مادل لوجیاک )جادفل      

 بهباود  بارا   یرداتاک  بار  تمایا   بار مؤثر  اوام  ترین مهم

بر یاالم باودن   اطمیاان دات ن نسبک   تامیدنی     ییآیک

درصد معااادار  ۵ایک. ضریب این م غیر در یطح     لولر

دهاد یار هار     تد  ایک ف ماآی بودن این ضریب نشان می

یقدر اقراد اطمیاان بیش ر  نسبک بر یالم باودن    لولار   

دات ر باتاد  تمای  بار یرداتاک یم ار  بارا  بهباود         

  ف نای  میوان تغییر در اح مال یا یشش ی تامیدنی دارند. 

دهاد   یما بر دیک  ماد یار نشاان     -181/0برا  این م غیر 

اقوایش یک درصد در ایمک ییشاهاد تد  بار یایاخرویان    

اح مال یایرش مبل  ییشاهاد  در تمایا  بار یرداتاک بار     

یابد. ار یاابی ییآیاک       یمدرصد یاهش  181/0   اندا  

. ایان م غیار باا    ایاک  WTPبر  مؤثرتامیدنی اام  دیرر آ

تاد    دار معااا درصاد  ۵مک ماآی مورد ان ظار  در یطح اال

ایک. االمک ماآی حایی ا  این ایک یر هر یقادر اقاراد   

یاااد بار هماان میاوان      یمار یابی  تر مطلو ییآیک    را 

تمای  بر یرداتک یم ر  تواهاد داتاک. میاوان تغییار در    

دهاد اقاوایش    یما بر فرد تد  یر نشاان   -0181/0اح مال 

مک ییشااهاد تاد  بار یایاخرویان  اح ماال      درصد در ای1

   انادا   یایرش مبل  ییشاهاد  در تمای  بر یرداتاک بار   

ف  یان  م غیار  ضاریب یاباد. همچااین    یما یاهش  0181/0

 ایان  بار  ف ایاک  تد  بر فرد م بک ف معاادار نیو تحصیالت

 یرداتاک  بار  تمای  اح ماالً این دف م غیر اقوایش با ایا  

میوان تغییر در اح ماال ایان ضارایب     .یاقک تواهد اقوایش

نشان دهادی این ایاک یار باا اقاوایش یان ف تحصایالت       

ف  0۵/0اح مال یایرش مبل  ییشااهاد  بار ترتیاب حادفد     

یابد. در مدل بر فرد  ضاریب نررانای ا     یماقوایش  11/0

بر دیک  مد  ایک. این م غیر با االمک  221/1ییآیک    

د  ایک. االماک م باک   درصد معاادار ت ۵م بک در یطح 

 بیشا ر   نررانای  اقاراد  یار  هار نشان دهاد  این ایک یر 

 بار  تمایا   باتااد   داتا ر   تاامیدنی     ییآیاک  بار  نسبک

. داتک تواهاد  تامیدنی    ییآیک برا  باالتر  یرداتک

 اثر نهایی ف نی ی  یشش دار   مار  یطح معاا ضرایب م غیرها

 1۵89/0 1181۵/0 0001/0 ۶920/0 تحصیالت

 0۶217/0 0۵27/0 0093/0 0711/0 ین

 1۵27/0 98۵/0 000۶/0 221/1 نررانی ا  ییآیک    

 -1۵9/0 -181/0 0019/0 -۶۵21/1 اطمیاان دات ن نسبک بر یالم بودن    لولر

 -0111/0 -0181/0 0038/0 -897۵/1 ار یابی ییآیک     تامیدنی

 -881/0 -818/0 08۶0/0 -0009/0 ییشاهاد

   ۵713/0 -00۶7/0 ضریب ثابک
R MC Fadden = 0.87134 
Percentage of Right Predictions=75 
Likelihood Ratio Test  = 257.69  
Probability (L. R. Statistic) = 0.0000 
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بر ایا  مقدار یشش ی  ف نای  اقاوایش یاک درصاد      

ر نررانی بااث اقوایش اح مال یاایرش مبلا  ییشااهاد  با    

تاود. همچااین ضاریب تخمیاای      یما درصد  98۵/0مقدار 

درصاد باا االماک ماآای ماورد      ۵م غیر ییشاهاد در یاطح  

دهاد   دار تد  ایک. این نشان مای  ان ظار  ا  نظر  مار  معاا

یر تحک یاااریو  باا ار قرضای  اگار ایماک ییشااهاد        

یاباد. میاوان    یاهش مای  WTPاقوایش یابد  اح مال بلر در 

ال یاا یشاش یا  ف نای بارا  ایان م غیار        تغییر در اح ما 

درصد در  1دهد اقوایش  یمبر دیک  مد یر نشان  -818/0

ایمک ییشاهاد تد  بر یایخرویان  اح ماال یاایرش مبلا     

درصاد   -818/0   اندا  ییشاهاد  در تمای  بر یرداتک بر 

 یابد.  یمیاهش 

یار  اادد  در   گ ان رارال یس ا  برا ش مدل ا  طریق 

محاادفدی صااآر تااا مااایویمم ییشاااهاد میااانرین تمایاا  باار 

یرداتک برا  ار ش بهبود ییآیاک     تاامیدنی بار فرد    

 تد. 

(11) 

E (WTP) =  ∫
 

              

    

 
  

∫
 

                    
   

    

 
    4553.3    

 

 گیر  بحث و نتیجه

 گااار   ار ش بارا    یسا ی  محیط گاار  ار ش ها  رفش

 نظر در باید فلی ایک  تد  ای آاد  بسیار تآریحی ها  مکان

 ها  موهبک یر برا  رییدن بر تویعة یایدار تمامی داتک

در هسا اد. ا  ایان رف    گااار   ار ش نیا ماد محیط  یس ی

گااار  مشارف   تمایا  بار      این مطالعر با ای آاد  ا  ار ش

یرداتک یایاان تاهر یرمانشاا  بارا  بهباود ییآیاک         

درصاد   ۵/۵9  9 تامیدنی بر فرد تد. بر یایة ن ایج جدفل 

تاا   80000ا  مرد  حاضر بر یرداتک مبلغای حاداا  باین    

ریال برا  بهباود ییآیاک     تاامیدنی هسا اد ف      ۵0000

 WTPدرصد جامعة  مار ( حدای ر  17یایخرو ) ۶1تعداد 

ریال ااوان یردند. همچااین ن اایج    ۵0000تود را بیش ا  

درصاد ا  جامعاة  ماار      2/۶3فتحلی  نشان داد یر  یرتجو

ی باارا   تااامیدن     را یشاا لولااراباا  ا  مصاار     

مسا قیم ف   صاورت  بردرصد ا  یایاان  8/90جوتاناد ف  یم

یااد. همچااین   یمی ای آاد  یش لولر بدفن جوتاندن ا    

  هاا  دیا را  درصد ا  تانوارها  تهر یرمانشاا    1/88در 

بهبود ییآیاک    تار  فجاود دارد.     ماظور برتصآیر    

نیااو باارا   تااامیدن      دهااادگان یایااخدرصااد ا   3/12

درصااد ا   8/20یلاای  طااور بااریااااد.  یماامعاادنی مصاار  

 تاامیدنی )     نسابک بار یاالم باودن        دهادگان یایخ

هاا  اابا     یماار  بی( اطمیاان ندات ر ف نسابک بار   یش لولر

ان قال ا  طریق     تامیدنی اظهار نررانی یردند. با توجار  

درصد ا  جامعة  مار  مابا      تاامیدنی    2/3۵یر  ینابر 

درصااد ا   9/۶1ی ااااوان یردنااد  یشاا لولاارتااود را    

یآیااک    حاضاار بودنااد در ا ا  بهبااود ی دهااادگان یایااخ

  یار اداری    ف  ا گونار  ی مبلغی یرداتک یاااد بار  یش لولر

گونار بیماار  ا     یچها اطمیاان بدهاد یار    ها  نقاضال  بر 

یاد. طباق ن اایج    ینمیرایک  ها  نی بر یش لولرمصر     

مقدار برا ش مدل با رفش حدای ر رایا امایی در   ۵جدفل 

ر اح مال ایک. یر با توجر ب ۶3/8۵7برابر  8۵درجة   اد  

ف  ایاک درصد معاادار 1 مار  نسبک رایک نمایی در یطح 

ی م غیار  تاوب  بار حایی ا  این ایک یر م غیرهاا  مسا ق    

بیای صاحیح   یشیفابس ر را توصیف یردند. همچاین درصد 

بر فرد تد  ایک. با توجر بر ایاکر مقدار ااب  اباول   7۵/0

اد درصد ایک  این الرو اب  اا ما  70برا  الرو  لوجیک 

 ایاک درصد  27/0ایک. مقدار تعیین ضریب مک قادن نیو 

یر برا  الرو  لوجیک بار فرد تاد  باا توجار بار تعاداد       

مشاهدات م غیار فابسا ر مطلاو  ایاک )تادافردیواد  ف      

دهادگان  درصد ا  یایخ 1/29(. در مجموع 1931همکاران  

تمای  بر یرداتک برا  بهباود ییآیاک     تاامیدنی )      

د. میانرین تمای  بر یرداتک هر قرد برا  بهبود لولر( دات ا

توماان بار دیاک     9/1۵۵9ماهانار   صورت بر    تامیدنی 

 مد. همچاین م غیرها  میوان ییشااهاد  تحصایالت  یان     

نررانی ا  ییآیک     اطمیاان دات ن نسبک بر یالم باودن  

ین اواما   تار  مهام ف ار یابی ییآیک     تامیدنی     لولر
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بر تمای  بر یرداتک بودند. ن اایج مطالعاة رایاخی ف     مؤثر

( نیو بر معاادار بودن م غیرها  ین ف 1931  1930طالعی )

بار تمایا  بار     ماؤثر اواما    ااوان برنررانی ا  ییآیک    

یرداتک اتار  یرد  ایک یر با ن ایج مطالعة حاضر همساو  

( م غیار یاطح   1930ایک. اما در مطالعة رایخی ف طالعی )

یرداتک معاادار تاد یار باا ن اایج ایان       بر تمای مد بر در 

ف همکاااران  Emilyمطالعاار در تااااات ایااک. همچاااین  

( نیو در مطالعة تود بر معاادار نبودن م غیر در مد با 8019)

یر باا ن اایج ایان مطالعار      اند یرد تمای  بر یرداتک  اتار  

مایا   م غیر در مد بر تنبودن  معاادارمطابقک دارد. در فاا  

تواند این نک ر را گوتود یااد   یمبر یرداتک در این مطالعر 

یر اشرها  مخ لف تهر یرمانشا  ف نر ققط اقراد با در ماد  

باال توای ار دات ن    تار  یاالم ف ااار  ا  هرگونار     

بیمار  هس اد. در مطالعة حاضر م غیر ار یابی ییآیاک     

 یر با ن اایج   تامیدنی بر تمای  بر یرداتک نیو معاادار تد 

Tussupova( 801۵ف همکاران)   مطابقک دارد. تاویر اقکاار

امومی ف اقوایش  گااهی جامعار در  میااة معیارهاا         

ها  ااب  ان قال ا  طریاق     لاود  یماک     یمار بیالم ف 

یشمریر  بر نررش مرد  نسابک بار ییآیاک    تواهاد     

یآیاک  یرد. طبیعی ایک یر اقراد جامعر با  گاهی در  میاة ی

ف اگار یااین    ایاک     توای ار بهبود ییآیک    تر  

 بی در دی ر  نباتد برا  بهباود  ن تمایا  بار یرداتاک     

 بارا    تاامیدنی     اهمیاک  بار تواهاد داتک. با توجار  

 در هاا   ن بااال   یرداتاک  بر تمای  ف یایاان تهر یرمانشا 

رفتن ایک یار اقاراد    ییآیک  با ف یالم  بی دات ن رای ا 

باا   یاااد. ا     تواناد نقش مهمای در ارضار      ر میجامع

ریو  باید تاالش   این رف در ارصة مدیریک ف قرایاد برنامر

هاا    ها  جامعر ف رق  نررانای   گاهانر برا  تحقق توای ر

صورت گیارد   یارا     تامیدنی    ییآیک با ارتبا  درها   ن

هاا   این مرد  هسا اد یار در هاراا  مشاکالت بایاد باا  ن      

 رد یااد.برتو
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