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چکیده
رودخانه سفیدرود مهمترین رودخانه استان گیالن میباشد که در چند سال اخیر دچار آلودگیهای شدیدی شده است .برنامه پرداخت بررای خردما
اکوسیستم یکی از روشهای بازاری حفاظت از محیط زیست میباشد که محبوبیت زیادی بهدنبال داشته است .بنرابراین ،در ایرن پرووه ترجیحرا و
تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدما اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیالن بررسی شد .بدین منظرور
از روش آزمون انتخاب و مدل های الجیت با پارامترهای تصادفی و الجیت کالس پنهان بهره گرفته شد .اطالعا مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری
و تکمیل پرسشنامه با  111نفر از مصرفکنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال  1931بهدست آمد .نتایج حاصل از هر دو مدل ،وجود
ناهمگنی در ترجیحا را تأیید میکنند و متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیال افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند .نتایج حاصل از مدل کالس پنهان
و الجیت پارامتر تصادفی نشان داد که بهترتیب ویوگیهای نحوه توزیع پرداختها و تعداد دفعا نظار بر برنامه باالترین اولویرت را از نظرر مصررف-
کنندگان داشتند .بنابراین ،جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرفگنندگان در چنین برنامههایی توصیه میگردد این ویوگیها در برنامره لحرا گردنرد.
حداکثر تمایل به پرداخت بهترتیب برای این دو ویوگی برابر با مقادیر  1931و  9191تومان بهدست آمد .مطابق با نتایج این پووه  ،پیشنهاد میشود در
پیادهسازی برنامه  PESاز برنامههای کوتاهمد با نظار باال استفاده شود ،همچنین برنجکاران با سطوح درآمدی پایینتر در اولویت قرار گیرند .با توجره
به اینکه مصرفکنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحا مثبت داشتند ،بنابراین پیشنهاد میشود فرصتهای سرمایهگذاری در بخ خصوصی
صور گیرد.
واژههای کلیدی :آزمون انتخاب ،آلودگی رودخانه ،تمایل به پرداخت ،گیالن ،الجیت پارامتر تصادفی

مقدمه

1

در دهههای اخیر و شروع قرن جدید یکی از نگرانریهرای مررد
ساکن کره زمین و خصوصاً کشورهای واقع در مناطق خشک از جمله
ایررران ،منررابع آب اسررت .امررروزه ،خصوصرریا کیفرری آب یکرری از
مؤلفههایی است که ضرور لحا آن در برنامهریزیهای مربرو بره
مدیریت منابع آب و همچنین ارزیابی سالمت حوضههای آبریز کرامالً
احساس میشود ( .)62با توجه به پیچیدگی عوامل تعیینکننده کیفیت
آب و گستردگی شاخصهایی که برای توصری کیفیرت آب اسرتفاده
 6 ،1و  -9بهترتیب دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشریار و اسرتادیار گررروه
اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2021.67055.0

میشود ،ارائه تعری جامع و در عین حال سرادهای بررای کیفیرت آب
بسیار مشکل است .باید توجه داشرت کره امکران افرزای منرابع آب
شیرین جهان وجود ندارد ،بنابراین تنها راه ممکن برای مقابله برا ایرن
مشکل ،بهبود روشهای استفاده است (.)3
رودخانه سفیدرود دومین رود بلند ایران و طوالنیترین ،پرآبترین
و همچنین مهمترین رودخانه تأمینکننده آب تنظیمی اسرتان گریالن
است ،بهنحویکه این رودخانه حدود  18درصد آب تنظیمشده اسرتان
را تأمین مینماید ( .)69بهعلت پرجمعیتبودن جلگه مرکزی گیالن و
عبور سفیدرود از این منطقه ،سفیدرود حامل آلودگیهای شدیدی شده
است که عالوه بر خطر نابودی کامرل رودخانره و گونرههرای متنروع
آبزیان موجود در آن ،اقتصاد و معیشت هزاران انسان را که در حاشریه
رودخانه زندگی میکنند نیز به خطر میاندازد .بررسی کیفیت آب ایرن
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رودخانه با استفاده از شاخص پارامترهرای مترداول کیفیرت منرابع آب
سطحی ایران )IRWQISC( 1نشران مریدهرد کره کیفیرت آب ایرن
رودخانه بهترتیب برای ماههای اردیبهشت ،شهریور ،آذر و بهمن سرال
1931برابر با  11/31 ،11/1 ،13/3و  11/91بوده است که نشان می-
دهد کیفیت آب رودخانه سفیدرود در مراه اردیبهشرت خیلری برد و در
سایر ماهها بد میباشد (.)1
از میان ابزارهای مختلفی که در زمینه مردیریت منرابع طبیعری و
محیط زیسرت وجرود دارد ،روش پرداخرت بررای خردما اکوسیسرتم
( )PES6یکی از روشهای مبتنی بر بازار است که در دنیرا برهعنروان
روشی برای حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم مورد توجره فرراوان
قرار گرفته و نتایج قابلقبولی هم در پی داشرته اسرت .طبرق تعریر ،
برنامه پرداخت بررای خردما اکوسیسرتمی ( )PESمبادلرهای کرامالً
داوطلبانه است که در آن یک خردمت محریطزیسرتی 9کره برهخروبی
تعری شده است با شکلی از کاربری سرزمین کره سربب حفاظرت از
چنین خدماتی میشود ارتبا داده میشود .در این مبادله حداقل بایرد
یک خریدار برای خدما محیطزیست و یک فروشنده و یا ارائهدهنده
خدما محیطزیستی وجود داشته باشد ،مشرو بر اینکه ارائهدهنرده
خدما محیطزیستی همچنان آن خدمت را عرضه کند (.)91
مروری بر مطالعا انجا شده نشان داد کره بررسری ترجیحرا و
تمایرل بره پرداخررت ( 3)WTPبررای برنامرههررای  PESمرورد توجرره
پووه های متعددی قرار گرفته است .بهطوریکه کاهایل و همکاران
( )66برای بهدستآوردن تمایل به شرکت در برنامه  PESبا استفاده از
روش آزمون انتخاب دریافتند که کشاورزان مطلوبیت باالتری از پی
پرداخت بهدست میآورند و همچنین بهشد غرذا را برهعنروان روش
پرداخت نسبت بره پرول نقرد تررجی مریدهنرد .تعرداد کرم درختران
کاشتهشده و قراردادهای کوتاهمد نیز ویوگیهای اساسی هستند که
بررر تصررمیما کشرراورزان تأثیرگذارنررد .هانسررن و همکرراران ()11
ترجیحا را برای طراحی برنامه داوطلبانره «پرداخرت بررای خردما
اکوسیستم» متمرکز بر حفظ یا افزای زیستگاههرای حیرا وحر و
خدما هیدرولوژیکی با استفاده از روش آزمون انتخاب بررسی کردند.
مطابق با نتایج ،شیوههای مدیریتی کره باعرک کراه در درآمردهای
مزرعه میشوند ،نیازمند مبلغ باالتری جهت جبرران خسرار هسرتند.
ورالفر و همکاران ( )91ترجیحا کشاورزان را برای  PESبا اسرتفاده
از آزمون انتخاب بررسی کردنرد و بره ایرن نتیجره رسریدند کره اگرر
کشاورزان از طریق  PESجبران شوند ،تمایل به حفظ جنگل خواهنرد
داشت .بهطوریکه اگر آنها بهجای پول نقد ،نهادههای کشاورزی یرا
1- IRan Water Quality Index for Surface Water
Resources Conventional Parameters
2- Payment for Ecosystem Services
3- Ecosystem Service
4- Willingness To Pay

کوپن را دریافت کنند ،مبلغ کمتری را درخواست میکنند .همرانطرور
که مرور مطالعا انجرا شرده نشران داد ،در مطالعرا خرارجی روش
آزمون انتخراب بررای اجررای طررحهرای  PESو همچنرین بررسری
ترجیحا خریداران و فروشندگان از جایگاه مطلوبی برخروردار بروده و
به کرا استفاده شده است اما برنامههای  PESدر ایران کمترر مرورد
بررسی قرار گرفتره اسرت کره مریتروان بره پرووه عطرائی ( )9و
فیروززارع ( )11اشاره کرد.
کاالها و خدما یا دارای بازار هستند که قیمرت آنهرا از طریرق
عرضه و تقاضا تعیین میشود و یا دارای بازار نیستند که از روشهرای
مختلفی ارزشگذاری میشوند ( .)9در مواردی که که بازار در تشرکیل
قیمت ناموفق میماند ،تعیین قیمتهرا مسرتلز پیرداکردن مالکری از
تمایل به پرداخت است ( .)11تمایل به پرداخت یک مفهو اقتصرادی
است که در تعیین مقدار پولی که مصرفکننده تمایل دارد برای عرضه
کاال بپردازد ،بهکار میرود .از آنجاییکه یکی از عوامل اصلی رشد در
هررر سررامانه اقتصررادی ،دان ر مرردیریت بررر مبنررای شررناخت رفتررار
مصرفکننده و عوامل تأثیرگذار بر آن میباشد ( ،)99لذا بررسی رفترار
مصرفکنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب آنها یکری از اولویرتهرای
سیاستگذاران و برنامهریزان بخ کشاورزی است .با توجه به اینکه
سفیدرود بهعنوان مهمترین و با ارزشترین منبع تأمین آب کشاورزی
و محیط زیست آبزیان در استان گیالن محسوب میشود و با توجه به
اینکه کیفیت آب این رودخانه مهم در وضعیت بد و خیلری برد قررار
دارد ،بنابراین ضروری است کره جهرت کشراورزی پایردار و سرالمت
محیطزیست و انسانها با مدیریت صرحی تمهیردا الز اندیشریده
شده و قوانین اجرایی الز جهت کنتررل ایرن مروارد اتخراذ گرردد .از
آنجاییکه در روش  PESخریداران و فروشندگان خدما اکوسیسرتم
باید شناسایی شوند ،در این پووه مصرفکنندگان برنج که ساکن
در محدوده رودخکنه سفیدرود هستند و آلاددی ینا رودخکناه
برینشکن یهمیت دیرد ،بهعنادین خرنادیرین خادمکک یندسیسات
رودخکنه سفیدرود و برنجنکرین نه بک نشت برنج بکعا آلاددی
بیشتر ین رودخکنه ما شادند باهعنادین رروشاندیکن خادمکک
یندسیست رودخکنه سفیدرود در نظر یررتاه شاد .ایرن پرووه
بهدنبال پاسخگویی به این سوال بود که آیا مصرفکننردگان بررنج در
حوزه رودخانه سفیدرود تمایل دارند بررای کراه آلرودگیهرای ایرن
رودخانه از طریق کاه مصرف کودها و سمو شیمیایی مبلغی را در
قالب  PESبه برنجکاران که یکری از آلرودهکننردگان اصرلی رودخانره
سفیدرود هستند ،پرداخت نمایند؟ بنابراین ،پووه حاضر با استفاده از
ابزار اقتصادی  PESاز طریق پرداختهایی از جانب مصررفکننردگان
برنج استان گیالن به برنجکاران و در نتیجه تشویق آنهرا بره انجرا
اقداما سازگار با محیطزیست (کشاورزی ارگانیک) در جهت کراه
آلودگی رودخانه سفیدرود انجا گردید.

تنکبار و همکاران ،بررسی ترجیحات مصرفکنندگان برنج برای برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود

مواد و روشها
آزمرون انتخراب زیرمجموعره رهیافرت ترجیحرا بیرانشرده،
ارزشگذاری چندصفتی 1و مدلسازی انتخاب میباشرد کره از لحرا
نظری مبتنی بر تئوری انتخاب مصرفکننرده لنکسرتر ( )61و از نظرر
اقتصادسنجی بر اساس مدل مطلوبیت تصادفی میباشد ( 63و  .)91در
آزمون انتخاب این پووه  ،هرر گزینره  PESتوسرط مجموعرهای از
ویوگیها توصی میشود .انتخاب ویوگی هرا بایرد برر انتخراب افرراد
تأثیرگذار و همچنین بههمراه سطوح متناظرشان ،بررای پاسرخگویران
قابل درک و بااهمیت باشد .ارائه تعداد زیادی ویوگی برا سرطوح زیراد
موجب پیچیدگی آزمونها و تعداد زیاد گزینههای انتخاب میشود کره
ناسازگاری در پاسخها را بهدنبال دارد (.)11
در این پووه برای بررسی ترجیحا مصرفکننردگان بررنج در
استان گیالن پرسشنامه آزمون انتخاب بهدقت طراحی و اجررا گردیرد.
برای تعیین تعداد مجموعههرای انتخراب بررای مصررفکننردگان ،برا
استفاده از روش طراحی فاکتوریل کسرری 6در نرر افرزار 11 ،SPSS
کار تعیین گردید .در این نوع طراحی ،کسرری از ترکیبرا ممکرن
ایجاد شده در طرح فاکتوریل کامل انتخاب میشود .این روش قادر به
کاه تعداد گزینههای موجود میباشد و انتخاب طرحهای مورد نظر
در ایرن روش براسراس سره روش تصرادفی ،دوری و بیرزین صرور
میگیرد ( .)61در ادامه پس از حذف گزینههایی که همپوشانی داشتند
و گزینههایی که غالب و مغلوب بودند و با توجه به محدودیتی کره در
انتخاب تعداد مجموعه انتخاب وجود دارد 1 ،مجموعه انتخاب در نظرر
گرفته شد .پرسشنامه شامل سه بخ بود ،بخ اول شامل سؤاالتی
در مورد وضعیت اجتماعی -اقتصادی مصرفکنندگان بررنج و بخر
دو شامل بروشور اطالعاتی مربو به برنامه  PESو سواال مربوطه
و بخ سو شامل هفت مجموعه انتخاب بود .ش ویوگری  PESو
سطوح مرتبط با آنها در نظر گرفته شد که شامل نحوه توزیع پرداخت
(پرداخت برابر بره تمرا بررنجکراران ،پرداخرت بیشرتر بره کشراورزان
کمدرآمد) ،طول مد قرارداد (کوتاهمد  ،بلندمد ) ،سرازمان اجرایری
(دولتی ،خصوصی) ،تعداد دفعا نظار بر برنامره (یرکبرار ،دوبرار و
سهبار در دوره) ،امکان انصراف از برنامه (امکران دارد ،امکران نردارد)،
مبلغ پرداختی ( 618888ریال 918888 ،ریال) میباشد.
بهطور کلی ،مدلهای انتخاب از تئوری مطلوبیت تصادفی استفاده
میکنند که مطلوبیت شامل یک جزء قابلمشراهده ( )Vو یرک جرزء
تصادفی ( )ɛمیباشد .احتمال اینکه فررد  nگزینره  jرا انتخراب کنرد
بهصور رابطه ( )1میباشد .مدلهرای انتخراب مختلر برر اسراس
فرضیههای مختلر در مرورد توزیرع جرزء خطرا  εکره ویوگریهرای
1- Multi-attribute Valuation
2- Fractional Factorial Design
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غیرقابلمشاهده را در نظر میگیرد ،میباشند.
Pnj=Prob (Vnj+ɛnj > Vni+ɛni) ꓯi∈ C, ꓯi≠j
()1
در سادهترین و پرکاربردترین مدل الجیرت شررطی 9کره توسرط
مکفادن ( )63فرموله شد ،جزء خطا بهصور مستقل و یکسان توزیع
شده است .پارامترهای بررآوردی ثابرت هسرتند و بنرابراین نراهمگنی
ترجیحا وجود ندارد .عالوه بر این ،نسبت احتمرال انتخراب برین دو
گزینه تحت تأثیر معرفی یا حذف سایر گزینهها قرار نمیگیرد (فرر
استقالل گزینههای نامرتبط .)3این فرر قروی اسرت و بایرد مرورد
آزمون قرار گیرد ( .)13اگر فر  IIAنقض شود ،نتایج حاصل از مدل
1
الجیت شرطی اریب خواهند شد .مدل الجیت با پارامترهای تصادفی
یک مدل پیشرفته است که بر این محدودیتها غلبره مریکنرد ،زیررا
اجازه میدهد پارامترهای (ضرایب) ویوگریهرا در مردلهرای انتخراب
بهطور تصادفی در میان پاسخگویان تغییر کند ،اما یک توزیرع آمراری
خاص را دنبال میکند ( 93 ،61 ،68 ،12 ،11و  .)92رایجترین توزیرع
آماری ،توزیع نرمال است که با میانگین و انحراف اسرتاندارد توصری
میشود .بنابراین بهجای برآورد یک ضریب ثابت برای هر ویوگری ،در
مدل  RPLدو ضریب برای هر ویوگی برآورد میشود ،یعنری ضرریب
میانگین و ضرریب انحرراف اسرتاندارد کره برا هرم توزیرع ترجیحرا
ناهمگون پاسخدهندگان را برای این ویوگی توصی میکنند .احتمرال
انتخاب یک گزینه در این مدل بهصور رابطه ( )6میباشد.
()6

) 𝑗𝑛𝑥 𝑛́𝛽(exp

) 𝑗𝑛𝑥 𝑛́𝛽(∑𝑖𝑖=1 exp

= 𝑗𝑛𝑃
́𝛽

که در آن xویوگیهرای یرک گزینره و یرا پاسرخدهنردگان و
برداری از پارامترهای برآوردی است.
در مدل کرالس پنهران ،افرراد را مریتروان برهطرور ضرمنی بره
مجموعهای از کالسهای پنهان که در آن ترجیحا در هرر کرالس
همگن اما در بین کالسها ناهمگن هستند ،طبقهبندی کرد ( .)2ایرن
مفهو اشاره میکند که ممکن است بخ های (کالسهای) گسسته
از مصرفکنندگان وجود داشته باشدکه رفتارهای انتخرابی متفراوتی را
نشان دهد .مصرفکنندگان برنج برهطرور ضرمنی بره مجموعرهای از
کالسها ( )cتقسیمبندی مریشروند کره نحروه تخصریص آنهرا بره
کالسها برای محقق قابلمشاهده نیست ( .)13در این مدل برای فرد
 nانتخاب گزینه  jجهت حداکثر مطلوبیرت در موقعیرت انتخراب  tبرا
توجه به اینکه آن فرد در کالس  cقرار داشته باشد ،مطابق رابطه ()9
است:
𝑆
)𝑠( 𝑛𝑀 𝑃𝑟𝑛 (𝑗) = ∑𝑠=1 𝑃𝑛 (𝐽|𝑠).
)(9
که در آن:

3- Conditional Logit
4- Independent and Identical Distributed
5- Random Parameter Logit
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) 𝑡𝑛𝑚𝑋 𝑐́𝛽(exp
𝐽
) 𝑡𝑛𝑚𝑋 𝑐́𝛽(∑𝑗=1 exp
)𝑛𝑍 𝑠 ́𝛾(exp

𝑡𝑇∏ = )𝐶| 𝑡𝑛𝑚𝑋( 𝑛𝑟𝑃
𝑆∑ = )𝑠( 𝑛𝑀

)(1
در روابط فوق 𝑋𝑚𝑛𝑡 ،برداری از ویوگیهای قابرلمشراهده ،و 𝑐́𝛽
بردار پارامترهای کالس  cکره نراهمگنی در کرالسهرای مختلر را
لحا میکند ،میباشد 𝑍𝑛 .بردار متغیرهای کرالسبنردی اسرت کره
شامل ویوگیهای اقتصادی -اجتماعی میباشد .احتمال انتخاب گزینه
 jشامل دو بخ است ،بخ اول ) 𝑃𝑛 (J|Sکه یرک مردل الجیرت
چندجملهای است ،شامل احتمال انتخراب گزینره  jتوسرط فررد  nبره
شر عضویت در کالس  cاست .بخ دو ) Mn(sکه با اسرتفاده از
یک مدل الجیت ،احتمال عضویت فرد  nدر کالس  cرا با توجره بره
ویوگیهای اجتماعی -اقتصادی فرد تعیرین مریکنرد (ترابع عضرویت
کالس) .برای شناسایی پارامترها ،ضرایب در یکی از کالسهرا برابرر
صفر قررار داده مریشرود .توابرع عضرویت در کرالس برا اسرتفاده از
متغیرهای اجتماعی -اقتصادی مشخص شده و پس از تخمین ضرایب،
احتمال عضویت هر فرد در هر کالس محاسبه میشود (.)13
از طریق محاسبه نرخ نهایی جانشینی ،میتوان استنتاج نمود کره
چگونه هریک از ویوگیهای برنامه در ازای پرداخت کمکهای مالی،
توسط پاسخگویان مورد پذیرش قرار میگیرند .نررخ نهرایی جانشرینی
بین ویوگیهای مختل و ویوگی پرداختهای جبرانی ،توسرط رابطره
( )2محاسبه میشود:
𝑎𝛽
𝑀𝑅𝑆 = −
()2
𝛽
) 𝑛𝑍 𝑠 ́𝛾(𝑠=1 exp

𝑝𝑐

𝑝𝑐𝛽

که در آن 𝑎𝛽 ،ضرریب هریرک از ویوگریهرای برنامرهای و
ضریب ویوگی کمک مالی جبرانی است.
آمار و اطالعا الز در تابستان و پاییز  1931در شرهر رشرت از
طریق مصاحبه حضوری با مصرفکنندگان بررنج کره درآمرد مسرتقل
داشتند ،جمعآوری شد .تعداد نمونه مورد بررسری  111مصررفکننرده
برنج بودند که با استفاده از روش ارائهشده توسط جانسون و اور ()61
محاسبه شد .اور در سال  1331رابطه ( )1را برای تعیین حجم نمونه
پیشنهاد داد (:)96
𝑣𝑒𝑙𝑁
𝑁 = 500
()1
𝑝𝑒𝑟𝑁 𝑡𝑙𝑎𝑁
در رابطه ( Nlev ،)1بیشترین تعداد سطوح در هر ویوگی Nalt ،تعداد
گزینرههرا در هرر مجموعره انتخراب و  Nrepتعرداد جرایگزینهرا یرا
مجموعههای انتخاب میباشد .در این پووه بیشترین سط مربو
به ویوگی میزان نظار بر برنامه  PESبود که دارای  9سرط اسرت،
تعداد  1مجموعه انتخاب وجود دارد که تعداد گزینهها در هریک از این
مجموعهها بردون در نظرر گررفتن گزینره وضرعیت موجرود ،برابرر 6
میباشد .بنابراین ،حداقل اندازه نمونه برابر  181میباشد.

نتایج و بحث
در ابتدا ،برای بررسی تأثیر ویوگیهای مختلر برنامره  PESبرر
تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برنج و مطلوبیت نهایی آنان ،ابتدا از
مدل رگرسیونی الجیت شرطی استفاده گردید تا بتوان نتایج مدلهای
رگرسیونی الجیت مختلط و کالس پنهان را با یک مدل پایه مقایسره
و روند تغییرا را مشاهده نمود .مدل برآوردشده بررای مردل الجیرت
شرطی بهصور رابطه ( )1میباشد:
𝑔𝑟𝑜

∗ 𝑛𝛽 𝑃𝑛𝑗 = 𝐴𝑆𝐶 + 𝛽𝑛𝑑𝑖𝑠 ∗ 𝐷𝐼𝑆 + 𝛽𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑇𝐼𝑀𝐸 +
𝑝
𝑂𝑅𝐺 + 𝛽𝑛𝑚𝑜𝑛 ∗ 𝑀𝑜𝑛 + 𝛽𝑛𝑐𝑛𝑐𝑙 ∗ 𝐶𝑁𝐶𝐿 + 𝛽𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 +
𝑗𝑛𝑒
()1

در رابطه ( ASC ،)1ضریب گزینه وضعیت موجود یا ثابت خراص
گزینه 𝛽𝑛𝑑𝑖𝑠 ،ضرریب ویوگری نحروه توزیرع مبرالغ پرداختری𝛽𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 ،
ضریب ویوگی طرول مرد برنامره 𝛽𝑛𝑜𝑟𝑔 ،ضرریب ویوگری سرازمان
اجرایی 𝛽𝑛𝑚𝑜𝑛 ،ضریب ویوگی تعداد دفعا نظار برر برنامره𝛽𝑛𝑐𝑛𝑐𝑙 ،
ضریب ویوگی امکران انصرراف از برنامره 𝛽𝑛𝑝 ،ضرریب ویوگری مبلرغ
پرداختی و 𝑗𝑛𝑒 بیانگر جزء خطا میباشد .جدول  1ویوگیهای برنامه
 PESو سطوح آنرا نشان میدهد.
مطابق با جدول  ،1بهجز ویوگی تعداد دفعا نظار بر برنامه که
دارای  9سط میباشد ،سایر ویوگیها دارای دو سط مریباشرند .در
ادامه ،در جدول  6نتایج برآورد الجیت شرطی آمده است.
با توجه به نتایج جدول  ،6آماره کای دو ( )LRبرابرر برا 11/236
بهدست آمد که نشان داد رگرسریون الجیرت شررطی در سرط یرک
درصد معنیدار شد .مقدار باالی آماره لگاریتم راستنمایی نشاندهنرده
تصری درست مدل برآوردشده بود .همچنرین ،مقردار ضرریب خروبی
برازش کاذب و  R2مکفادن برابر با  8/861برآورد گردید کره مقردار
پایین این آمارهها در مدلهای گسسته مانند انواع الجیت ،عادی بروده
و بهدلیل تعدید زنکد یزننههک و پیچیادی پرسشانکمههاک باری
پکسخیدنکن یست .جهت تأیید مدل رگرسیونی الجیت شرطی ،آزمون
استقالل گزینههای نامرتبط به کمک آماره کای دو آزمرون هاسرمن-
مکفادن انجا شد که نتایج آن در جدول  9آمده است.
با توجه به مقدار آماره کایدو در جدول  ،9این آماره برای گزینره
دو و سو در مجموعههای انتخاب مقداری بزرگ و معنیدار بهدست
آمد .این نتیجه مؤید آن است که فرضیه  H1تأیید و فرضیه  H0مبنری
بر عد رابطه سیستماتیک یا استقالل بین گزینههای طراحیشرده در
مجموعههای انتخاب رد شد .بنابراین مدل رگرسیونی الجیت شرطی،
برای بررسی اثر ویوگیها بر تمایل به پرداخت افراد مناسرب نبروده و
باید از مدلهای الجیت پیشرفتهتر استفاده نمود .برههمرینجهرت ،در
ادامه مدل الجیت با پارامترهای تصادفی برآورد گردید.
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PES  توصیف ویژگیها و سطوح آنها در برنامه-1 جدول
Table 1- Description of attributes and their levels in PES program
توضیح ویژگی

ویژگی

سطوح

Attributes

Description of attributes

Levels

نحوه توزیع پرداختها

مبالغ پرداختی مصرفکنندگان به چه صورتی در میان برنجکاران توزیع شود

“Equal payment to all rice farmers”

(Distribution of payments)

How to distribute consumer payments to rice farmers

مد قرارداد

PES طول مد برنامه
Duration of the PES program

""پرداخت برابر به تما برنجکاران

(Duration of the program)

""پرداخت بیشتر به برنجکاران کمدرآمد
"Pay more to low-income rice farmers"
)کوتاهمد (دوساله
) ساله1  بلندمد (حداقلShort-time (two years)
Long-time (At least five years)

دولتی
سازمان اجرایی

PES سازمان اجرایی برنامه
Executive organization of the PES program

(Executive organization)

Governmental

خصوصی
Private

 بار1
1 time

تعداد دفعا نظار بر برنامه

تعداد دفعاتی که هر سال بر برنامه نظار میشود

 بار6

(Monitoring times)

The number of times the program is monitored each year

2 times

 بار9
3 times

امکان انصراف وجود دارد
امکان انصراف از برنامه

 میتوانند از برنامه خارج شوندPES هر یک از طرفین برنامه

(Cancellation of the contract)

Both PES parties can exit the program

امکان انصراف وجود ندارد

)قیمت پرداختی (ریال

مبلغی که مصرفکنندگان به برنجکاران پرداخت میکنند

(Price)

The amount that consumers pay to rice farmers

It is not possible to cancel
280000
310000

It is possible to cancel

Source: Research findings

 یافتههای پووه:مأخذ

 نتایج مدل الجیت شرطی-2 جدول

متغیر
Variable

Table 2- The result of conditional logit model
ضرایب
Z آماره
تمایل به پرداخت
)(انحراف معیار

ضریب ثابت
(Constant)

نحوه توزیع پرداختها
)Distribution of payments(
مد قرارداد
)Duration of the program(
سازمان اجرایی
)Executive organization(
تعداد دفعا نظار بر برنامه
(Monitoring times)

امکان انصراف از برنامه
)Cancellation of the contract(
قیمت پرداختی
)Price(

اثر نهایی
)(انحراف معیار

Z Statistic

WTP

Marginal effect
(Standard error)

3.30

-

-

0.18011**
(0.10742)

1.68

1001

0.00202
(0.00173)

0.3547**
(0.1099)

3.23

1973

0.00283
(0.00236)

0.1285
(0.1079)

1.19

-

0.00158
(0.0014)

0.2845***
(0.0722)

3.94

1582

0.0025
(0.002)

-0.0903
(0.1096)

-0.82

-

-0.0004
(0.0009)

-0.00017***
(0.000035)

-5.03

-

-0.00000122
(0.0000007)

Coefficient
(Standard error)
1.5009**
(0.4549)

Log-likelihood full model=-1350.5
LR Chi2(7)=71.642
Prob>LR=0.000
McFadden’s R2=0.027
Pseudo R2=0.027
AIC=2625.02
Source: Research findings

 یافتههای پووه:مأخذ
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جدول  -3نتایج آزمون هاسمن
Table 3- The result of Hausman test

سطح معنیداری

آماره کای دو

گزینهها

Significance level

X2 Statistic

Alternative

56854.5

گزینه دو

فرضیه صفر رد میشود
)(The null hypothesis is rejected

فرضیه صفر رد میشود

)(The second option

گزینه سو

35319.6

)(The null hypothesis is rejected
ماخذ :یافتههای پووه

)(The third option
Source: Research findings

جدول  -4مدل الجیت پارامتر تصادفی با لحاظ ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی
Table 4- The result of RPL model with socio-economic characteristics

تمایل به پرداخت
WTP

ضرایب تصادفی
آماره Z

(انحراف معیار)

ضرایب قطعی
آماره Z

متغیر

(انحراف معیار)

Z Statistic

Random Coefficients
)(Standard error

Z Statistic

-

-

-

2.13

914

3.61

***0.7323
)(0.2031

1.99

*0.29515
)(0.1484

1326

0.24

0.0758
)(0.3159

2.92

**0.4280
)(0.1465

-

4.59

***0.9070
)(0.1975

0.96

0.1601
)(0.1669

1347

-0.55

-0.12006
)(0.2170

4.76

***0.4346
)(0.0913

-

5.93

***1.4226
)(0.2399

-0.87

-0.1829
)(0.2099

-

-

-

-4.91

***-0.00032
)(0.00006

-

-

-

1.66

*0.00000071
)(0.00000103

-

-

-

-0.59

-0.0000114
)(0.0000192

-

-

-

-1.99

*-0.0000455
)(0.0000229

-

-

-

0.68

0.00000544
)(0.00000803

Coefficient
)(Standard error
*1.1384
)(0.5355

Variable

ضریب ثابت
)(Constant

نحوه توزیع پرداختها
()Distribution of payments
مد قرارداد
()Duration of the program
سازمان اجرایی
()Executive organization
تعداد دفعا نظار بر برنامه
)(Monitoring times

امکان انصراف از برنامه
()Cancellation of the contract
قیمت پرداختی
()Price
سن
)(Age

وضعیت تأهل
)(Marital status

جنسیت
)(Gender

تعداد اعضای خانوار
)(Family number

تعداد نمونه=115
Number of samples=115
تعداد مشاهدا =2415
Number of observations=2415
logLikelihood=-720.085
LR Chi2(5)=51.98
AIC= 1450.1
مأخذ :یافتههای پووه

جدول  3نتایج الگوی الجیت با پارامترهرای تصرادفی کره در آن
جمله ثابت (عر از مبدأ) و قیمت پرداختری ،غیرتصرادفی در نظرر

Source: Research findings

گرفته شدند و سایر ویوگیها با فر توزیع نرمال وارد مدل شدند ،را
نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول  ،3آماره  LRبرابر با  11/31به-

تنکبار و همکاران ،بررسی ترجیحات مصرفکنندگان برنج برای برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود

دست آمد که نشان داد رگرسیون الجیرت پرارامتر تصرادفی در سرط
یک درصد معنیدار گردیرد .همچنرین ،مقردار براالی آمراره لگراریتم
راستنمایی نشاندهنده تصری درست مدل برآوردشده بود.
ضرایب تصادفی (انحرافا استاندارد) بهدستآمده بیانگرر وجرود
ناهمگنی در ترجیحا مصرفکنندگان برای ویوگیهای اصلی برنامره
 PESمیباشرد .معنریداری آمراری ضررایب تصرادفی محاسربهشرده
میتواند دلیلی بر ترجیحا ناهمگن مصرفکنندگان باشرد .بنرابراین،
میتوان گفت مصرفکنندگان برای ویوگیهای مد قرارداد و تعرداد
دفعا نظار بر برنامه رفتار همگنی از خود نشران دادنرد .در مقابرل
برای ویوگیهای نحوه توزیع پرداختهرا ،سرازمان اجرایری و امکران
انصراف از برنامه ضرایب انحرافا استاندارد ،همگی معنیدار بوده که
نشان از ناهمگنی موجود در رفتار مصرفکنندگان در برنامه  PESدارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنریدار متغیرر جملره ثابرت در جردول ،3
مصرفکنندگان برنامه پیشنهادی  PESرا به وضعیت موجرود تررجی
دادند .ضریب مثبت و معنیدار متغیرهای نحوه توزیع پرداختها ،مد
قرارداد و تعداد دفعرا نظرار برر برنامره نشران داد در صرورتیکره
پرداختها بهنفع برنجکاران کمدرآمد باشد ،مد زمان برنامه کاه و
تعداد دفعا نظار بر برنامه  PESافزای یابد ،تمایرل بره پرداخرت
مصرفکنندگان افزای مییابد .ضریب ویوگی قیمت پرداختی منفری
و معنیدار شد که بیانگر آن بود که با افزای قیمت پرداختی ،تمایل
به پرداخت مصررفکننردگان بررای شررکت در برنامره  PESکراه
مییابد .مطابق با نتایج جدول  ،3برا افرزای سرن مصررفکننردگان
تمایل به پرداخت آنهرا جهرت پرذیرش برنامره  PESافرزای یافرت.
همینطور ،زنان تمایل بیشتری برای شرکت در برنامه  PESداشتند.
بهدلیل عد امکان تفسیر مستقیم ضرایب در مدلهای الجیت ،در
این نوع مدلها برای تفسیر ضررایب ویوگریهرا و مقایسره آنهرا برا
یکدیگر از قیمتهای ضمنی یا تمایل به پرداخت ویوگریهرا اسرتفاده
میشود .بر اساس نتایج مدل الجیت با پارامترهای تصادفی (با اثررا
متقابل) بیشترین تمایل به پرداخت مربو بره ویوگری تعرداد دفعرا
نظار بر برنامه بهدست آمد بهطوریکه مصرفکنندگان حاضر بودنرد
برای نظار بیشرتر در برنامره  1931 ،PESتومران پرداخرت نماینرد.
مقدار تمایل به پرداخت بررای ویوگری مرد قررارداد نیرز نشران داد
مصرفکنندگان حاضر بودنرد بررای قراردادهرای کوتراهمرد 1962 ،
تومان پرداخت نمایند .همچنین ،مقدار تمایل به پرداخت برای ویوگری
نحوه توزیع پرداختها بیانگرر آن برود درصرورتیکره پرداخرتهرای
بیشتری به برنجکاران کمدرآمد صور گیرد ،تمایل بره پرداخرت 313
تومان افزای مییابد.
در ادامه جهت بررسی بیشتر ناهمگنی غیرقابلمشراهده در رفترار
پاسخگویان (مصرفکنندگان) ،مدل کالس پنهان برآورد شد .قبرل از
برآورد مدل ،ابتدا میبایست با توجه بره مقرادیر آمراره شروارتز ،تعرداد
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کالسهای پنهان تعیین گردد .بر اساس کمترین مقدار آمراره شروارتز
( ،)1911تعداد کالس پنهان  6عدد بدست آمد که بر اسراس آن 93
درصد کشاورزان به کرالس یرک و  21درصرد بره کرالس دو تعلرق
داشتند .بر این اسراس ،برزرگتررین کرالس مربرو بره کرالس  6و
کوچکترین کالس مربو به کرالس یرک برود .همرینطرور ،تعرداد
متغیرهایی که معنیدار نشدند در کالس یک بیشتر بوده و بیانگرر آن
بود که مصرفکنندگان تمایلی بررای تغییرر وضرعیت کنرونی از خرود
نشان نمیدادند (مقاو به تغییر بودند) .بنابراین ،کالس یک بهعنروان
کالس پایه در نظر گرفته شد .همچنین ،با توجه به اینکره بیشرترین
تعداد متغیرهای معنیدار مربو به کالس  6بود آن کالس برهعنروان
کالس حساس در نظر گرفته شد .در جدول  1نتایج حاصل از بررآورد
مدل کالس پنهان ارائه گردید.
بر اساس نترایج جردول  ،1در کرالس اول برهجرز ویوگری مرد
قرارداد ،بقیه ویوگیها از نظر آماری معنیدار نشدند .این نتیجه حراکی
از آن بود که مصرفکنندگان نسبت به تغییرا واکن منفری نشران
دادند و با وضعیت موجود راضی بودنرد .ضرریب منفری ویوگری مرد
قرارداد بیانگر آن بود که در کرالس اول ،برا کراه مرد قررارداد،
تمایل به پرداخرت مصررفکننردگان کراه یافرت .در کرالس دو ،
ویوگیهای نحوه توزیع پرداختها ،مد قرارداد و میرزان نظرار برر
برنامره برا عالمرت مثبرت معنریدار شردند .ایرن نترایج نشرران داد در
صورتیکه پرداختها بهنفع برنجکاران کرمدرآمرد باشرد ،مرد زمران
برنامه کاه و تعداد دفعا نظرار برر برنامره  PESافرزای یابرد،
تمایل به پرداخت مصرفکنندگان افزای مرییابرد .ویوگری سرازمان
اجرایی نیز با ضریب منفی معنیدار شد ،به این معنی که در صورتیکه
سازمان اجرایی  PESدولتی باشد ،تمایل به پرداخت مصررفکننردگان
کاه مییابد .ضریب عضویت کالس برای مصررفکننردگان بررنج
ارگانیررک نشرران داد کرره احتمررال قرارگرررفتن در کررالس  6بررهطررور
قابررلترروجهی برره سررن ،جنسرریت و میررزان تحصرریال پاسررخگویرران
(مصرفکنندگان برنج) بستگی دارد .بهطوریکه با افرزای سرن ،زن
بودن و افزای تحصیال  ،احتمال تعلق به کالس  6افزای یافت.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت سفیدرود که مهمترین و برا ارزشتررین منرابع
تأمین آب کشاورزی و محیط زیست آبزیان در استان گیالن محسوب
میشود و با توجه به اینکه کیفیت آب این رودخانه مهم در وضرعیت
بد و خیلی بد قرار دارد ،در این پووه ترجیحا و تمایل به پرداخت
مصرفکنندگان برنج در استان گیالن جهت پذیرش برنامره  PESبرا
استفاده از مدلهای الجیت با پارامترهای تصرادفی و الجیرت کرالس
پنهان بررسی گردید.
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جدول  -5نتایج الجیت کالس پنهان
Table 5- The result of latent class model

تمایل به پرداخت
(تومان)

کالس 2

تمایل به

آماره z

(انحراف معیار)

(Z
)statistic

Class 2
(Standard
)error

WTP
)(Toman

پرداخت

آماره

z

(Z
)statistic

کالس 1
(انحراف معیار)

ضرایب

Class 1
(Standard
)error

Coefficient

3535

3.30

**0.861
)(0.26

-

-0.86

-5.1852
)(6.04

نحوه توزیع پرداختها

2978

2.10

**0.684
)(0.325

-

-1.88

*-1.0484
)(0.55

-3918

-2.46

**-0.917
)(0.372

-

0.78

7.652
)(9.763

3525

3.56

***0.793
)(0.223

-

-0.63

-1.337
)(2.131

-

0.00

-0.00085
)(0.515

-

-0.48

-2.894
)(5.992

-

-2.63

***-0.00022
)(0.000085

-

-0.80

-0.0028
)(0.0035

WTP
)(Toman

()Distribution of payments
مد قرارداد
()Duration of the program
سازمان اجرایی
()Executive organization
تعداد دفعا نظار بر برنامه
)(Monitoring times

امکان انصراف از برنامه
( Cancellation of the

)contract
قیمت پرداختی
)(Price

ضرایب تابع عضویت کالس
Coefficients of class membership function
ضریب ثابت
-109.389
)(176.583
)(Constant
سن
11.594
)(17.806
)(Age

*2.583
)(1.382
***0.0749
)(0.210
*-0.782
)(0.4735

-29.187
)(39.066

***0.268
)(0.0671

0.056
)(0.225

جنسیت
)(Gender

تحصیال
)(Education

احتمال عضویت در هر کالس
The probability of class membership
0.386

0.613
تعداد نمونه=115
Number of samples=115
تعداد مشاهدا =2415
Number of observations=2415
logLikelihood= -712.799
LR Chi2(1)= 343.166
McFadden Pseudo R6= 0.194
AIC= 1483.6
مأخذ :یافتههای پووه

نتایج هر دو مدل ،وجود ناهمگنی در ترجیحا مصررفکننردگان
برنج ارگانیک را تأیید کرد .بنابراین ،میتروان از روشهرای مناسربی
برای متمایزساختن محصوال ارگانیک و در نتیجه بهبود مطلوبیرت از
مصرف این محصوال  ،استفاده نمود .نترایج ایرن پرووه از لحرا
ناهمگنی در ترجیحا مطابق با نتایج مطالعرا نروردن ( ،)91اسرال
( ،)1ورالفر ( ،)91هانسن ( ،)11کاهایل ( )66و فیروززارع ( )11بود.

Source: Research findings

با توجه به تأثیر متغیر سن ،جنسیت و تحصیال مصرفکنندگان
بر پذیرش برنامه  PESپیشنهاد میشود اجرای برنامه  PESبا تمرکرز
بر مصرفکنندگان زن و دارای میانگین سنی باالتر شرروع شرود و در
عین حال بهمنظور مشارکت مصرفکنندگان مرد و با میرانگین سرنی
پایینتر ،آموزش و فرهنگسازی الز انجا گیرد .همچنین ،برا توجره
به اینکه زنان خریداران اصلی در اکثر خانوارها هسرتند ،ایرن فرصرت
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بهترتیب ویوگیهای نحوه توزیع پرداختها و تعداد دفعا نظرار برر
برنامه باالترین اولویت را از نظر مصررفکننردگان در انتخراب برنامره
 جهرررت مشرررارکت و اطمینررران بیشرررتر، بنرررابراین. داشرررتندPES
مصرفکنندگان در چنین برنامههایی توصیه میگردد این ویوگیها در
 برهعنروان ابرزاری بررایPES  اگرچره، همچنین.برنامه لحا گردند
کاه فقر طراحی نشده است امرا مریتوانرد باعرک افرزای درآمرد
 اجررای مرؤثر.برنجکاران کمدرآمد شود و به امرار معاش کمک نمایرد
چنین برنامهای و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در گرو تقویت
 با توجه به نترایج ایرن.سازوکارهای قانونی و سازمان اجرائی آن است
 مصرفکنندگان برای سازمان اجرائری خصوصری ترجیحرا، پووه
 بنابراین پیشنهاد میشود فرصتهای سرمایهگرذاری در،مثبت داشتند
 با توجه به اینکه ایرنچنرین، همچنین.بخ خصوصی صور گیرد
 پیشرنهاد مریشرود جهرت،برنامههایی در ایران هنوز اجرا نشده است
افزای مشارکت مصرفکننردگان حتریاالمکران سرطوح متنروعی از
.ویوگیها به پاسخگویان ارائه شود

مناسبی در بازاریابی محصوال ارگانیک برای افرزای مصررف ایرن
 نتایج این پووه از نظر معنریداری متغیرهرای.محصوال میباشد
 اجتماعی مطابق با نتایج پرووه گلسرتانیان و همکراران-اقتصادی
 قربررانی و،)69(  کالشررمی و همکرراران،)1(  باللرری و محمرردی،)19(
 مطابق با نتایج هر دو مدل (مدلهرای الجیرت برا.) بود19( همکاران
 مصررفکننردگان بررای،)پارامترهای تصادفی و الجیت کالس پنهان
برنامه کوتاهمدتی که نظار بیشرتری داشرته باشرد تمایرل بیشرتری
 که این نتیجه با توجه به جدیدبودن برنامه و عد آشرنایی برا،داشتند
 پیشنهاد مریشرود بررای شرروع از، بنابراین. خارج از انتظار نیست،آن
 با توجه به اینکه در.برنامههای کوتاهمد با نظار باال استفاده شود
هر دو مدل (مدلهای الجیت با پارامترهای تصادفی و الجیت کالس
 مصرفکننردگان تمایرل داشرتند پرداخرتهرای بیشرتری بره،)پنهان
 توصیه میشود در پیادهسازی برنامه،برنجکاران کمدرآمد صور بگیرد
 نتایج. برنجکاران با سطوح درآمدی پایینتر در اولویت قرار گیرند،PES
حاصل از مدل کالس پنهان و الجیت پارامتر تصادفی نشران داد کره
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Introduction: Among the various available tools in the field of natural resources and environmental
management, the payment for ecosystem services (PES) is one of the market-based methods that is considered
worldwide to protect the environment and ecosystem. PES is an important method for effective management of
natural resources and public goods and one of the tools for managing degraded ecosystems and related
environmental and economic services. Considering that Sefidrood is considered as the most important and
valuable source of agricultural water supply and aquatic environment in Guilan province, and also the water
quality of this important river is in a bad and very bad condition, this study was conducted using PES economic
tools through payments by rice consumers in Guilan province to rice farmers and thus encouraging them to take
environmentally friendly measures (organic agriculture) to reduce pollution of the Sefidrood River.
Materials and Methods: This research was conducted using a choice experiment method. In our CE, each
PES alternative is described by a set of attributes that include distribution of payments, contract duration,
implementing organization, monitoring times, possibility to cancel and payments. First, to investigate the effect
of different attributes of PES scheme on rice consumers' willingness to pay and their marginal utility, a
conditional logit model was used to compare the results of random parameter logit model and latent class models
with a base model. Then, the RPL and LC model was used to further investigate the invisible heterogeneity that
exists in the behavior of respondents. The RPL model is an advanced model that allows attributes coefficients to
change randomly among respondents. Therefore, instead of estimating a fixed coefficient for each attribute, two
coefficients are estimated, which together describe the distribution of heterogeneous preferences of the
respondents for this attribute.
Results and Discussion: To confirm the CL model, the independence of irrelevant alternatives assumption
was performed using the Hausman-McFadden test. Given that the value of chi-square statistics has become large
and significant, therefore, the CL model is not suitable for investigating the effect of attributes on consumer’s
willingness to pay, and more advanced models should be used. For this reason, RPL and LC models are
estimated. According to the results of the RPL model, the highest willingness to pay is related to the monitoring
times therefor indicating that consumers are willing to pay 1347 Tomans for more monitoring. The amount of
willingness to pay for the duration of contract and distribution of payments is equal to 1326 and 914 Tomans,
respectively, which indicates if the contracts are short-time and also more payments are made to low-income rice
farmers, the willingness to pay will increase to 1326 and 914 Tomans, respectively. Based on the results of the
LC model, in the first class, except for the contract duration, all other attributes were not statistically significant.
In the second class, the distribution of payments, the contract duration and the monitoring times with a positive
sign and the implementing organization with a negative sign are significant. Class membership coefficients for
organic rice consumers indicate that the likelihood of being in second class depends significantly on the
respondents' age, gender, and level of education.
Conclusion: The results of RPL and LC models confirm the existence of heterogeneity in the preferences of
organic rice consumers. Therefore, appropriate methods can be used to differentiate organic products and thus
improve the utility of consuming these products. Consumers were also more inclined to have a short-time and
high monitoring scheme, this result is not unexpected due to the novelty of the scheme. Therefore, it is
recommended to start short-time schemes with high monitoring. Consumers also tended to make more payments
to low-income rice farmers, so it is recommended that lower-income rice farmers be given priority in
implementing the PES scheme. The results of both model showed that the distribution of payments and
monitoring times had the highest priority for consumers in choosing the PES scheme, respectively. Therefore, in
order to increase the participation of consumers in such schemes, it is recommended to include these attributes in
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the schemes. Also, although PES is not designed as a tool to reduce poverty, it can increase the incomes of lowincome rice farmers and help their livelihoods. Given that such schemes have not yet been implemented in Iran,
it is suggested that in order to increase consumer participation, various levels of attributes should be provided to
the respondents.
Keywords: Choice experiment, Guilan province, Random parameter Logit, River pollution, Willingness to
pay

