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  چكيده
 هنوز درك واقعي از اهميت، كاركرد و حساسيت اين ها تاالب بخصوص ،هاي طبيعي با وجود رشد آگاهي و دانش مردم نسبت به اهميت محيط

 در ها تاالب درست ارزش خدمات ارائه شده توسط ة به سبب عدم محاسبها تاالببخش مهمي از تخريب . ستزيستگاههاي حياتي پايين ا
 يا بهبود آنها ،گذاري در راستاي حفاظت  راهي براي درك اهميت سرمايهها تاالببرآورد ارزش پولي خدمات . گيرد شرايط بازاري صورت مي

المللي  ي بينها تاالب كه به عنوان يكي از استشرقي  آذربايجانحيطي بسيار مهم استان  يكي از منابع زيست م نيزتاالب قوريگل. است
 براي انتخاب دوگانه ة در اين مطالعه، رهيافت ارزشگذاري مشروط و پرسشنام.به ثبت رسيده استدر كنوانسيون رامسر حفاظت شده كشور 

 برايمتوسط تمايل به پرداخت ساالنه هر خانوار . به كار برده شده استمحاسبه تمايل به پرداخت و تعيين ارزش حفاظتي تاالب قوريگل 
 )AHP(روش تحليل سلسله مراتبي . است ميليارد ريال ۵۹/۳۴ تاالب برابر با ساالنه ريال و ارزش حفاظتي ۱۱۷۲۴۰حفاظت تاالب برابر با 

شامل ارزش (ارزش مصرفي  )AHP(تحليل سلسله مراتبي با توجه به روش . غير مصرفي به كار برده شد ي مصرفي وها ارزش تفكيك براي
 درصد از ارزش كل تاالب ۵/۴۵ ،)شامل ارزش وجودي و ميراث(مصرفي  و ارزش غير۵/۵۴)  و ارزش اختيارمستقيم مصرفي مستقيم، غير
 در دشود كه باي  را شامل ميها تاالباي از ارزش كل منابع طبيعي از جمله  مصرفي بخش عمده ارزش غيربنابراين. شود قوريگل را شامل مي

  .ها به آن توجه ويژه شود يسياستگزار
  

  كليد واژه
  )AHP(ي مصرفي و غير مصرفي، قوريگل، روش تحليل سلسله مراتبي ها ارزشارزشگذاري مشروط، ارزش حفاظتي، 

 سرآغاز

هاي  با وجود رشد آگاهي و دانش مردم نسبت به اهميت محيط          
 هنوز درك واقعي از اهميت، كـاركرد و         ها  تاالب به خصوص    ،طبيعي

اكوسيـستم  . حساسيت اين زيستگاههاي حياتي بـسيار پـايين اسـت         
كند كـه بـه رفـاه انـسان      تاالب، كاالها و خدمات بسياري فراهم مي    

كند؛ حتي اگر اين كاالها و خدمات الزامـاً در بـازار قيمتـي        مي كمك
هـاي   ه توليد فـراورده   توان ب   مي ها  تاالباز جمله فوايد    . نداشته باشند 

طبيعي مانند چوب، پيت، ميوه، گياهان دارويي، آبزيان، ني، زيستگاه          
حيات وحش، بانك ژن و تنوع زيستي، تعـديل آب و هـوا، تغذيـه و                
تخليه آبهاي زيرزميني، تنظيم جريان آب، جلوگيري از نفوذ آب شور، 

ي، د غذايجلوگيري از فرسايش خاك، حفظ و نگهداري رسوبات و موا
تفـرج و    پااليي و پاكسازي مواد سـمي،     صدور بيوماس، خاصيت خود   

 در قرن   ها  تاالب رشد تخريب    .)۱۳۷۷مجنونيان،  ( توريسم اشاره كرد  
بيستم شتاب بيشتري به خـود گرفـت، چنانچـه برآوردهـا حـاكي از               

 سـال منتهـي بـه    ۲۰ميليون هكتـار از اراضـي تـاالبي در        ۱۱وديناب
بـا مـشخص   . )Meyer, 1995(  استاامريكدر اياالت متحده ۱۹۷۰

بردن به جايگاه ويـژه     و پي  ها  تاالبمحيطي   شدن كاركردهاي زيست  
 جديد به منظور حفاظـت      هاي  قانون، طيف وسيعي از     هااكولوژيكي آن 

از ديـدگاه   .  به تصويب رسـيده اسـت      ها  تاالبو جلوگيري از تخريب     
 به سـبب  ها تاالباقتصاددانان منابع طبيعي، بخش مهمي از تخريب      

 در  هـا   تـاالب  وسيلة  بهعدم محاسبه درست ارزش خدمات ارائه شده        
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۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۲۴  
 بـوده و     كاالهـاي عمـومي    هـا   تاالب. گيرد شرايط بازاري صورت مي   

گذاري كاالهاي عمـومي متفـاوت از كاالهـاي معمـولي            شيوه قيمت 
از اين رو، الزم است تا به منظور مديريت بهينه منـابع و             . خواهد بود 

 و هـا  تـاالب محيطي فوايـد واقعـي     ي مناسب زيست  ها اتخاذ سياست 
  . هاي طبيعي شناسايي شود  اجتماعي تخريب اين بوم هزينه

بـازاري محـيط زيـست بـه     ي كاركردها و خدمات غير   ارزشگذار
شـناخت و فهـم منـافع زيـست محيطـي و      :  داليل زيـادي از جملـه     

ــ اكولــوژيكي توســط انــسان   مــسائل محيطــي كــشور بــهةهــا، ارائ
ــصميم ــهگ ت ــدگان و برنام ــان    يرن ــاط مي ــراهم آوردن ارتب ــزان، ف ري
هاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي، سنجش نقش و اهميـت           سياست

منابع زيست محيطـي در حمايـت از رفـاه انـساني و توسـعة پايـدار،           
تعديل و اصالح مجموعه محاسبات ملي مانند توليد ناخالص ملـي و            

  اسـت نابع طبيعي، مهم     م ةروي برداري بي  جلوگيري از تخريب و بهره    
)Vaze, 19982000 ؛ Ashim,2001 ؛ Guo, etal.,(.  برآورد ارزش

گـذاري در    راهي بـراي درك اهميـت سـرمايه    ها  تاالبپولي خدمات   
 يا بهبود منابع تاالبي بوده كه ايـن منـابع قـادر بـه              ،راستاي حفاظت 

 آگاهي از ارزش منـابع تـاالبي امكـان درك         . ندا بهبود رفاه اجتماعي  
هـاي تـاالبي و      اي در محيط   هزينه مرتبط با اجراي طرحهاي توسعه     

ارزشـگذاري  . آورد  را فـراهم مـي   هـا   تاالبفوايد بلندمدت حفاظت از     
 ةاقتصادي تاالب اطالعات مفيدي را به منظور مـديريت بهتـر حـوز            

  . )Barbier, et al., 1997(روي قرار خواهد داد  تاالب پيش
نمايند، كـه شـامل    ادي را ايجاد مي   دو نوع ارزش اقتص    ها  تاالب

مفهوم ارزش . )Scodari, 1990( است  ارزش مصرفي و غيرمصرفي
بـسياري از مطالعـات   .  ارائه شد )Krutilla) 1965غيرمصرفي توسط   

  ي مـصرفي هـا  ارزش بيـشتر بـر   هـا  تاالبمربوط به ارزش اقتصادي    
 ،)Scodari, 1990  ؛Farber and Costanza, 1987(ده كـر تمركز 

 را در قيـاس بـا       چشمگيري مقادير    ي غيرمصرفي ها  ارزشحال آنكه   
همچنـين،  . )Brown, 1993(شـوند   ي مصرفي شـامل مـي  ها ارزش

 -هـاي هزينـه    ي غيرمـصرفي در تحليـل     ها  ارزشمدنظر قرار ندادن    
ــت از    ــت ارزش حفاظ ــن اس ــده، ممك ــاالبفاي ــا ت ــد  را دره  فراين

 ارزش اقتصادي كـل     .اي كمتر از حد نشان دهد      گيري توسعه  تصميم
 تاالب مانند تنوع بيولوژيكي، بوم طبيعـي  وسيلة بهبه فوايد مهيا شده  

وحش، كنترل سيل، ذخيره آب، توليـدات گيـاهي و جـانوري و            حيات
همچنين برخي از ايـن  . بسياري از مصارف ديگر انساني بستگي دارد   

ارزش اقتصادي كل حفاظت از . فوايد در زمان آتي قابل درك هستند   
، ۱هـا  هاي تاالب شكل گرفته و شامل مشخصه       تاالب بر پايه ويژگي   

هـاي تـاالب تركيبـي از        مشخصه. تاالب است  و مصارف  ۲كاركردها
هايي بوده كه هيچ فايـده مـستقيم اقتـصادي را بـراي افـراد                ويژگي

ي هـا   ارزش يـا    ،ي غيرمصرفي ها  ارزشموارد فوق را    . دكن   تأمين نمي 
 ,Barbier, 1989; Wattage , Mardle) نامند حفاظتي منطقه مي

هـاي    پـژوهش  هـا   تاالب ارزيابي ارزش غيربازاري     به منظور  ).2008
كه اغلب آنهـا موفقيـت نـاچيزي در ارزيـابي           ،  بسياري صورت گرفته  

، عملكـرد و خـدمات آنهـا        هـا   تـاالب ي نسبي انواع مختلف     ها  ارزش
مـت  سه رهيافت رايج در ايـن مطالعـات شـامل الگـوي قي       . اند داشته
 ۵و روش ارزشگذاري مشروط    ۴، الگوي هزينه سفر   ۳گرايي لذت

(CV) 

در الگوي ارزشگذاري مشروط بـا اسـتفاده از مطالعـه ميـداني             . است
محيطـي    تمايل به پرداخت افراد براي تغيير در كيفيت كاركرد زيست         

 ,Callan(  فرضي مورد سنجش قرار خواهد گرفـت يتاالب در بازار

et al., 2004 .(  
 ۶ بر تمايل بـه پرداخـت      مؤثرات زيادي به بررسي عوامل      مطالع

)WTP( بازديدكنندگان و ميزان منافع به دست آمده از بازديد مناطق 
ارزشگذاري  ي مختلف روشهاگردشگري و حفاظت شده با استفاده از        

  .اند پرداخته
با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط      ) ۱۳۸۳(خورشيد دوست   

 مردم تبريز را براي حفاظت محـيط زيـست    ةماهانتمايل به پرداخت    
) ۱۳۸۷(خداورديزاده و ديگـران     .  ريال برآورد كرد   ۴۱۱۴۰تبريز مبلغ   

ارزش تفرجي ساالنه روستاي توريستي كندوان آذربايجان شـرقي را          
ريال بـرآورد    ۱۱۷۱۵۰۰۰۰۰ ،با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط     

ت هـر بازديدكننـده     تمايل به پرداخ  ) ۱۳۸۷(دشتي و سهرابي    . كردند
گيري  تفريحي پارك نبوت كرج را با بهرهبراي هر بار بازديد و ارزش  

 ۱۴۰۰۴۹۰۶۶۷ ريال و ۳۳۰۰ ،از روش ارزشگذاري مشروط به ترتيب
با اسـتفاده   ) ۱۳۸۸(كاوسي و ديگران    . دست آوردند  هريال در هكتار ب   

ــهاســتفاده ازاز رهيافــت ارزشــگذاري مــشروط و  اي   روش دو مرحل
 بازديدكنندگان براي پـارك     ساالنهن متوسط تمايل به پرداخت      هكم

ــشم را  ــارك را    ۴۲۶۰،محت ــن پ ــي اي ــل تفريح ــال و ارزش ك  ري
بـا  ) ۱۳۸۸( مـواليي و ديگـران      .  ريال بـرآورد كردنـد     ۸۵۶۸۸۶۲۶۰

استفاده از روش ارزشگذاري مـشروط نـشان دادنـد كـه تمايـل بـه                
ــ ةســاالنپرداخــت  ــراي حفاظــت از اكوسي ــي  خانوارهــا ب ستم جنگل
 ريال و همچنين ارزش حفاظتي هر هكتار از اين          ۱۱۲۵۲۰ ،ارسباران

) ۱۳۸۸(علي مـافي غالمـي و يـار    . است ريال   ۶۷۰۹۰۲۰ ،اكوسيستم
اي  المللي چغاخور را با استفاده از روش هزينه سفر منطقـه           تاالب بين 

نتايج نشان داد كه متغيرهاي سن، سطح سـواد و      . ارزشگذاري كردند 



  
  
  
  

 ۲۵  ...تعيين ارزش حفاظتي تاالب قوريگل و كاربرد رهيافت فرايند تحليل سلسله

 بازديدكنندگان تـأثير چـشمگيري بـر اسـتفاده از           ماهانهمد  مقدار درآ 
 ميليون تومان   ۱۲مبلغ   تاالب   ةارزش تفرجي روزان  . تفرجگاهها دارند 

بـا اسـتفاده از مـدل لوجيـت         ) ۱۳۸۹(  اميرنژاد و ديگران     .برآورد شد 
 حفاظـت از تـاالب   بـراي ميزان تمايل به پرداخت ماهانه هر خـانوار        

 و  ۶/۶۸۷۸ ساالنه اين تاالب را به ترتيـب         ميانكاله و ارزش حفاظتي   
  .  ربال برآورد كردند۸۲۵۴۳

Whitehead  وFinney) ۲۰۰۳ (   بـا اسـتفاده از روشCV  بـه 
كه شامل بقاياي حدود    ) امريكا( ي ساحل كاروليناي شمالي   ارزشگذار

 هـر بازديـد     WTPمتوسط  . ، پرداختند است كشتي غرق شده     ۵۰۰۰
اشــي از مــديريت پــارك تــاريخي  دالر و ســود ســاالنه ن۳۶كننــده 
  وJim. دش ميليون دالر برآورد ۷۵/۱هاي غرق شده در حدود  كشتي

Wendy )۲۰۰۶ ( اي بـه منظـور بـرآورد ارزش تفريحـي      در مطالعـه
فضاي سبز شهر گـانگزو در چـين، از روش ارزشـگذاري مـشروط و               
مدل پروبيت استفاده كرده و براي تعيين ميزان تمايل به پرداخـت از         

نتايج مطالعه نشان داد    . ش كارت پرداخت نامحدود استفاده كردند     رو
 استفاده از   براي درصد پاسخگويان مايل به پرداخت مبلغي        ۶/۹۶كه  

 هر فـرد برابـر   ماهانه WTPميانگين . ندهستپارك ها و فضاي سبز     
 ۵۴۷ ، فضاي سبز شهر گانگزو    ساالنه دالر و ارزش تفريحي      ۱۱/۲با  

RMBميليون  
با استفاده  ) ۲۰۰۸( و ديگران    Nabinهش  پژو. است 7
ــط    CVاز روش  ــه متوس ــد ك ــشان دادن ــت ن ــدل لوجي  WTP و م

 ، نپـال  Annapurnaمنطقه حفاظتي     حفاظت از  برايبازديدكنندگان  
 WTPها نشان داد كـه       گيري نههمچنين نتايج نمو  . است دالر   ۲/۶۹

)  دالر۲۸( اكثر بازديدكنندگان نسبت به حـق ورودي فعلـي منطقـه            
.  دالر افزايش يافـت    ۵۰ پارك تا    ة به طوري كه ورودي    ستسبتاً باال ن

 ةنتايج مدل لوجيت نـشان داد كـه ميـزان قيمـت پيـشنهادي، انـداز            
خانوار، رضـايت بازديدكننـدگان، اسـتفاده از راهنمـا و انـدازه گـروه               

با ) Mardle) ۲۰۰۸ و   Wattage.  بودند WTP روي   مؤثرمتغيرهاي  
گردشگران را براي حفاظت ماهي، آب       CV  ،WTPاستفاده از روش    

اسـتخراجي   و چوب موجود در تاالب سريالنكا بـا رهيافـت الگـوي           
OOHB( ۲۶/۲۶۴RS(8 "يك و يك نيم باند"

9
ـ    . دسـت آوردنـد   هب

AHPهمچنين با استفاده از رهيافت      
ي مـصرفي و    ها  ارزش سهم   10

اي كه نتـايج      مشخص شد؛ به گونه    WTPمصرفي تاالب از كل     غير
 WTP درصد ميزان ۵۵ تا ۴۵مصرفي   ي غير ها  ارزشدند كه   نشان دا 

  . ندهست
 عمـده در    ةمصرفي مؤلف ي غير ها  ارزشخالف تصور     بر بنابراين

با ) 2008( و همكاران Reynisdottirپژوهش . ندهست WTPميزان 

 افـراد بـه عنـوان       WTP نشان داد كه متوسط      CVاستفاده از روش    
آبشار گولفوس ايرلند به ترتيب     وروديه براي پارك ملي اسكافتافل و       

11 ميليون   ۱۳۳ و   ۵۰۸
ISK تحليـل   فراينـد با توجه به كاربرد     . است 
مصرفي در مطالعـات مـذكور     ي غير ها  ارزشسلسله مراتبي در برآورد     

مصرفي در ارزش كل منـابع طبيعـي     سهم باالي ارزش غيرمبينكه  
  .، در اين مطالعه نيز از اين روش استفاده شده استاست

  طقه مورد مطالعهمن
كنـار جـاده ترانزيتـي       هكتـار در     ۲۰۰تاالب قوريگل با وسعت     

ــز ــستان-تبري ــاد در فاصــله   ب ــومتري شــر ۴۵آب ــز و كيل  ۱۵ق تبري
 بيشتر   كه آب اين درياچه  . آباد واقع شده است    كيلومتري غرب بستان  

 و بـه مقـدار   )صـبري چـاي  ( هاى فصلى و سيالبى  از رودها و آبراهه   
 شـيرين و در  ،شـود  درياچه تأمين مـي  هاى زير شمهكمتر از طريق چ   

اطراف درياچه را مرتـع، چمنزارهـا،       . استصورت تصفيه قابل شرب     
مزارع و كشتزارهاي متعددي فراگرفته و به علت وجود هواي مطبوع           

تـاالب   .اسـت ها، يكي از مراكز استراحت و تفريح مـردم           در تابستان 
كه بـه   است   مهم استان    گل يكي از منابع زيست محيطي بسيار      قوري

در المللــي حفاظــت شــده كــشور  ي بــينهــا تــاالبعنــوان يكــي از 
   .به ثبت رسيده استكنوانسيون رامسر 

حمايت شده   آبزي و  پرندگان مهاجر  تاالب براي شماري از   اين  
 نتيجـه   در.المللـي اسـت    بـين  اهميـت ملـي و     زئزيستگاهي حا  نظر از

 اهميت .استناب ناپذير حفاظت از آن به عنوان يك هدف اصلي اجت  
اي  گردشگري طبيعـت بـه انـدازه       منظر گل از المللي قوري  تاالب بين 

 تعيـين منـاطق   ″طـرح اوليـه    ۱۳۸۴ اوايل سـال   واضح است كه در   
حوزه آبريز،  گونه آبزي در ۲۸۰شناسايي .  آن تدوين شد  ″گردشگري

اردك سرسـفيد،   از جملـه     ( نـوع پرنـده    ۹۲شـامل    گونه جانور  ۱۱۱
يـك گونـه مـاهي      نوع خزنـده و    ۱۹  و )رمري، اردك بلوطي  اردك م 

قـايقراني بـرروي     شـنا و   نبودن اسكي روي يـخ و      كپور، امكان پذير  
تاالب به دليل شرايط خاص اقليمي ازجمله مواردي است كه درطرح           

هم اكنون خطر كم    . ه است شد اشاره   آن  به گردشگري قوريگل    ةاولي
ودهاي شيميايي كه سبب    آبي و خشك شدن تاالب، ورود سموم و ك        

د، ورود  شـو     از بين رفـتن تـاالب مـي        بنابراينها و    رشد سريع جلبك  
روي  هـاي پـيش   رسوبات ناشي از فرسايش حوزه به تاالب از چـالش   

  ).۱۳۸۸خادم بلدي، ( ندهستقوريگل  تاالب يحفظ و بقا
 خانوارهـا دن ترجيحات   كربا توجه به اهميت اين مطالعه آشكار        

 سـاالنه ، برآورد تمايـل بـه پرداخـت         قوريگلتاالب  براي حفاظت از    



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۲۶  
ي مـصرفي   ها  ارزشافراد و ارزش حفاظتي تاالب قوريگل و تفكيك         

  .ندهستمصرفي اهداف اصلي مطالعه حاضر و غير
  مواد و روش بررسي

در اين مطالعه براي برآورد ارزش كل اقتصادي تاالب قوريگـل      
 روش تـالش    ايـن . دشاستفاده  ) CV( ي مشروط ارزشگذاراز روش   

كند كه تمايل به پرداخت افراد را تحت سناريوهاي بـازار فرضـي           مي
گيـري ارزش كـل يـك     اين الگو اغلب براي اندازه. دكنمعين، تعيين  

م ارزش مصرفي و غيرمصرفي به طـور تـوأ        كاال يا خدمت كه شامل      
الگوي ارزشگذاري مشروط بر پايـه      . گيرد بوده، مورد استفاده قرار مي    

يان شده افراد شكل گرفتـه و ارزش حاصـل بـر مبنـاي              ترجيحات ب 
ـ    يهـايي در شـرايط     پرسـش  پاسخ بـه   از . آيـد  دسـت مـي    ه فرضـي ب

ـ       آنهـا تمايل به پرداخـت     درباره  پاسخگويان   بع ا بـراي حفاظـت از من
 ماننـد اسـتفاده تفريحـي،       هـا  يا كاالها و خدمات مرتبط با آن       ،طبيعي

   .دشو سؤال مي
شــود افــراد داراي تــابع  در روش انتخــاب دوگانــه فــرض مــي

  (Amirnejad, et al., 2006): هستند زير رضامندي

) ۱   (                                  ( , )U Y S        
 S و  درآمد فـرد Y غيرمستقيم،  رضامندي تابع   Uكه در آن  

ــصادي  ــل اقت ــاير عوام ــرداري از س ــرد -ب ــاعي ف ــر . اســت اجتم ه
بازديدكننده حاضر است مبلغي از درآمد خود را براي استفاده از منبـع      

)(زيست محيطي به عنـوان مبلـغ پيـشنهادي       A    بپـردازد كـه ايـن 
 رضـامندي ميـزان  . دشو   براي وي ميرضامندياستفاده باعث ايجاد 

 در اثر استفاده از منابع زيـست محيطـي بيـشتر از حـالتي         ايجاد شده 
كنـد كـه رابطـه     نمـي  وي از منابع زيست محيطي اسـتفاده  است كه 
 :(Haneman, 1984) دهد مي  آن را نشان)۲(شمارة 

)۲(      

  01 );,0();,1(   SYUSAYU  
 كه ستنده  با ميانگين صفر متغيرهاي تصادفي1 و 0در آن   

تفـاوت ايجـاد    . انـد   توزيع شـده  ديگر  يك از    و مستقل   تصادفي طوره  ب
)(رضامنديشده در    U          در اثر استفاده از منبع زيـست محيطـي 

  :عبارت است از

)۳ (  
ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسي تمايل بـه پرداخـت افـراد،            

 الگـوي   بنـابراين  .اسـت نتخـاب دوگانـه     داراي يك متغير وابسته با ا     
 تـأثير متغيرهـاي توضـيحي مختلـف بـر       ميزانلوجيت براي بررسي  

 استفاده   كل اقتصادي  بازديدكنندگان براي تعيين ارزش    WTPميزان
كـه فـرد يكـي از        ايـن ،  )iP(لوجيـت احتمـال   الگـوي   اساس   بر. شد

 ,Haneman) شود ير بيان مي ز رابطهصورت هب، پيشنهادها را بپذيرد

1984):  
)۴            (                                    
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)(كه UF            تابع توزيع تجمعي با اخـتالف لجـستيك اسـتاندارد 

 از جمله درآمد، مبلغ  اقتصادي-است و بعضي از متغيرهاي  اجتماعي 
 در اين تحقيق را  خانوار و تحصيالتةت، اندازپيشنهادي، سن، جنسي

  اسـت كـه    يبـرآورد  قابـل     ضـرايب     و   ،.شـود  مـي  شامل
  .باشند0  و0، 0 شود بيني مي پيش

 و متغيرهـاي    WTPي ارتباط بين متغير وابـسته موهـومي         برا
 معادلـه زيـر تخمـين       وسيله  ديند ب شمستقل از مدل لوجيت استفاده      

  :زده شد
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بـراي محاسـبه مقـدار      "۱۲ قسمتي WTP"سپس از روش متوسط     

گيري عددي در محدوده صـفر تـا          انتگرال ة به وسيل  WTPانتظاري
)(پيــشنهاد مــاكزيمم  A زيــرا ايــن روش ثبــات و ،شــد  اســتفاده 
 ، كارايي آماري و توانايي جمع شـدن       نظريهها با    سازگاري محدوديت 

 ,Lee and Han (شـود  كند كه از رابطه زير محاسبه مي را حفظ مي

2002:(  
)۵         (  
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 * تمايـل بـه پرداخـت و     شـده   بينـي   پـيش مقدار   WTPE)(كه
 اقتـصادي بـه   - اجتماعية جملا كه باستعرض از مبدأ تعديل شده    
   .اضافه شده است) (جمله عرض از مبدأ اصلي 

1 0(1, ; ) (0, ; ) ( )U Y A S U Y S       



  
  
  
  

 ۲۷  ...تعيين ارزش حفاظتي تاالب قوريگل و كاربرد رهيافت فرايند تحليل سلسله

مصرفي با استفاده از روش غيري مصرفي و ها ارزشتفكيك 

  )AHP ( تحليل سلسله مراتبيفرايند
مـصرفي از   ي غير هـا   ارزش جداسـازي    بـراي در مطالعات قبلي    

 )Freeman) 1993. ارزش كل از چندين رهيافت استفاده شده است       
مـصرفي منـابع طبيعـي را        ي غيـر  هـا   ارزشمطالعات تجربـي را كـه       

 ,Wattage and Mardle(گيري كـرده بودنـد بررسـي كـرد      اندازه

كننـدگان از   ترين روش اين است كـه از غيـر مـصرف       ساده ).2008

گيري سؤال شـود كـه در        منابع درباره ارزش كل منابع در يك نمونه       
مصرفي حاصل تـورش ايجـاد      است در ارزش غير   اين صورت ممكن    

  كننـدگان و هـم غيـر       هيافت دوم اين است كه هم از مصرف       ر. شود
  .  ارزش كل منابع سؤال شودةكنندگان دربار مصرف

كنندگان ممكن  دست آمده از نظر مصرف   هدر اين حالت ارزش ب    
مصرفي را شـامل     ي غير ها  ارزشي مصرفي و هم     ها  ارزشاست هم   

كنندگان با توجه به اين كـه        فرض اين است كه از غير مصرف      . شود
مـصرفي منـابع      ارزش غيـر   ء جـز  فقطكنند   آنها منابع را مصرف نمي    

  .شود يسؤال م
كننـده احتمـال     كه گـروه غيـر مـصرف       مصرفي وقتي ارزش غير 

را  ۱۳ي اختيارها ارزشاست دهند، ممكن  در آينده ميرا مصرف منابع 
رهيافت سوم معروف بـه روش تجزيـه اسـت كـه از       . نيز شامل شود  

 سـپس از او  ؛شـود  مـي  پاسخگو ابتدا درباره ارزش كل منبـع سـؤال  
هـاي مـصرفي و غيـر     بـين بخـش   شود كه ارزش كل را       خواسته مي 

   .مصرفي تخصيص دهد
نخـست  : موفقيت روش تجزيه به چندين فرض وابـسته اسـت         

اينكه مبحث ارزشگذاري منابع زيست محيطي ارزش انگيزشـي دارد          
 ، وجودي، اختيـاري و مـصرفي اسـت   ي ميراثي ها  ارزشكه مرتبط با    

  .دكنن ها را بررسي مي كه در رهيافت تجزيه محققان اين انگيزش
كـه بـراي   ) سه رهيافت مذكور(هاي موجود    كه رهيافت  دوم اين 

ــ   ــيچ پاي ــستند، ه ــب ه ــصيص مناس ــه ةتخ ــدا نظري ــوي ندارن   ي ق
)Freeman,1993(.       شـود كـه هـيچ       اين امر منجر به اين نتيجه مي

ي مـصرفي و    هـا   ارزش ارزش كل بـه      ةروش قابل قبول براي تجزي    
 مرتبط با   ي اجزا مصرفي به  مصرفي و همچنين تجزيه ارزش غير     غير

ترجيحـات افـراد    .)Wattage and Mardle, 2008( آن وجود ندارد
دهنـد كـه     مصرفي اين اهميت نسبي را نشان مـي       ي غير ها  ارزشبه  

با استفاده از تعيين درجـه      .  قابل مشاهده و درك هستند     ها  ارزشاين  
 ) تحليل سلسله مراتبي   فرايند (AHPهاي تاالب،    اهميت بين ويژگي  

 بــرايي تجزيــه روشــها را دارد كــه بــه عنــوان يكــي از نيــروايــن 
مصرفي در ارزش كـل مـورد اسـتفاده         ي غير ها  ارزشگيري اثر    اندازه

  ).Mardle, et al., 2004( قرار گيرد
ــه شــد۱۹۷۰در دهــه   تومــاس ســاتيتوســطايــن روش    ارائ

)1970,Satty ( در علوم كاربردي استفاده شـده       چشمگيريطور   هو ب 
 تحليـل سلـسله مراتبـي بـر     فراينـد . )Reddy, et al., 2007( است

 دو به دوي معيارها تحت روش تجزيه تأسيس         ة مقايس فراينداساس  
  :است مرحله اصلي ۴شده است و داراي 

   ؛ از معيارهاي ايجاد سلسله مراتب-۱
 مقايسه دو به دو بر اساس نمونه جهـت كـسب ترجيحـات              -۲

   ؛معيارها افراد نسبت به
   ؛فراد تحليل نتايج ا-۳
بندي مجمـوع ترجيحـات بـراي ارزيـابي نتـايج مهـم               جمع -۴

)Wattage and Mardle, 2008( .AHP     از نظـر علمـي قـبالً جهـت 
هاي بحراني در صنعت، كشاورزي و محـيط زيـست           مطالعه موقعيت 

  . استفاده شده است
ي هـا  ارزش اين روش قبالً بـراي تجزيـه و جداسـازي          بنابراين

اين روش بـا ايجـاد و   . ار برده نشده استمصرفي به كمصرفي و غير  
. شـود  هـا انجـام مـي     گزينـه  ةها براي معيارها و مقايس     توسعه اولويت 

ــن  ــين اي ــدهمچن ــري فراين ــصميم گي ــاري ت ــد معي ــك چن  ۱۴ تكني
)MCDM (   تصميم پيچيده، رتبه بنـدي      ة مسئل براي نمونه است كه 

  .دهد با سطوح مختلف را نشان مي
 با يك خـصوصيات عمـومي       هر سطحي شامل عناصر مختلفي    

 اين روش، اندازه گيري عـددي از اهميـت و           استفاده از . مرتبط است 
 دو به دو از همه عناصر در        ة مقايس اارجحيت هر عنصر در سطح را ب      

ـ  ميچندين هدف مهم وجود دارد كه       . دهد دست مي  هآن سطح ب    دباي
مهمترين هـدف ايـن اسـت كـه         . د بدست آين  AHP فراينددر طول   

 فهرست  طور  همين گوياي سيستم باشد و      دندي انجام شده باي   ب مرتبه
اهداف بايد مشخص و واضح باشـند و معنـاي يكـسان را بـه تمـام                 

آمار و اطالعـات الزم از طريـق تكميـل     .بازديدكنندگان انتقال دهد
هاي طراحي شده با مراجعه حضوري به خانوارهاي شـهر            نامه پرسش

 مورد بررسي شـامل     ةتعداد نمون . دشآوري    جمع ۱۳۸۹تبريز در سال    
 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران و اطالعـات حاصـل از               ۳۲۲
 آزمون انجام شده از كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست           پيش

  .دست آمدشهر تبريز به 



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۲۸  
ارزش مستقيم                                                                                                                                   رزش غير مستقيما         

  اي از مقايسة زوجي در ارزش تاالب قوريكل نمونه):۱(نمودار شمارة 

گيـري تـصادفي سـاده       گيري مورد اسـتفاده، نمونـه      روش نمونه 
به منظور تعيين حجم نمونه، از فرمول كوكران به صورت زيـر     . است

  :)Cochran,1977(استفاده شده است 
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 ضـريب   t،  )تعداد خانوارهاي شهر تبريـز     ( اندازه جامعه  N كه درآن 
اطمينان قابل قبول كه با فرض نرمال بودن توزيع صفت مورد نظـر             

 نـصف فاصـله     d،  )درصـد   ۹۵درسـطح   (  آيد دست مي  ه ب tاز جدول   
 درصد احتمال عـدم     q درصد احتمال تمايل به پرداخت،       pاطمينان،  

  .است حجم نمونه nتمايل به پرداخت و 
دن ترجيحات افراد براي حفاظـت از تـاالب      كرر  به منظور آشكا  

 ،۱۵ دوگانـه    انتخـاب  ة سه نوع پرسشنامه از جملـه پرسـشنام        قوريگل
يـك و   "و الگوي استخراجي     ۱۶نامه انتخاب دوگانه دو بعدي     پرسش

وجـود  ) 2002 (ديگـران  و   Cooperارائه شده توسط     "يك نيم باند  
 دوگانـه نـسبت بـه دو     اريب كم پرسشنامه انتخـاب    دارد كه به دليل     
 و همچنين استفاده فراوان آن در مطالعات خارجي         ۱۷پرسشنامه ديگر 

. و داخلي در اين مطالعه نيز از ايـن پرسـشنامه اسـتفاده شـده اسـت           
  . دشپرسشنامه مذكور در چهار بخش طراحي 

هــاي شخــصي،  در بخــش اول اطالعــات مربــوط بــه ويژگــي
بروشور اطالعـاتي    دوم   اجتماعي و اقتصادي فرد پاسخگو، در بخش      

 حفـاظتي    ارزشسـئواالت   تاالب قوريگل، در بخـش سـوم        در مورد   
نـسبي هـر     سئواالت تعيين ارزش  تاالب قوريگل و در بخش چهارم       

تعداد . دش مطرح   AHP با استفاده از روش      يك از كاركردهاي تاالب   
 حفاظت از براي نمونه مورد بررسي كه تمايل به پرداخت مبلغي  ۲۵۷

.  مشاركت كردنـد AHPاشتند در تكميل پرسشنامه مرتبط با  تاالب د 
 ويژگـي تـاالب     ۵اي دو به دو با استفاده از          سوال مقايسه  ۱۰در كل   

تاالب در نمودار  هاي  مورد مقايسه دو به دوي ويژگي     ةنمون. اجرا شد 
ي هـا   ارزشاجـزاي مـورد بررسـي       .  نشان داده شده است    )۱(شمارة  

 رسيدن بـه    براييسه شدند و سپس     مصرفي و غير مصرفي باهم مقا     
  .ي مصرفي و غير مصرفي جمع بندي نهايي انجام گرفتها ارزش

  تايجن

 آمار مربوط به متغيرهاي توضيحي را نشان )۱(شمارة جدول 
  .دهد مي

   آمار هاي توصيفي متغيرهاي توضيحي):۱(شمارة جدول 
انحراف   حداقل  حداكثر  ميانگين  متغيرها

  معيار
سن 

پاسخگويان 
  )الس(

۳۶  ۷۶  ۲۱  ۱۱/۱۵  

سالهاي 
  )سال(تحصيل 

۱۵  ۲۰  ۶  ۷/۴  

 هر خانوار ةانداز
  )نفر(

۶  ۸  ۲  ۲۵/۲  

 ماهانهدرآمد 
  )ريال(

۴۵۸۴۱۲۶  ۹۵۰۰۰۰۰  ۱۴۰۰۰۰۰  ۱۹۴۲۳۰۵  

وضعيت تحصيلي و آموزشي بازديدكنندگان از تـاالب قوريگـل          
مطـابق ايـن جـدول اكثـر     . شـود   مالحظـه مـي  )۲(شمارة  در جدول   

ان از تاالب قوريگل وضـعيت تقريبـاً مناسـبي از لحـاظ             بازديدكنندگ
 درصد بازديدكننـدگان داراي     ۶۵كه   طوري  به ،سطح تحصيالت دارند  

 سطح بـاالي    بنابراين. سطح تحصيالت ديپلم و ديپلم به باال هستند       
آگاهي بازديدكنندگان نسبت به حفاظـت از منـابع طبيعـي از جملـه              

 بـراي  پرداخـت بـاالي آنهـا        توانـد در تمايـل بـه       تاالب قوريگل مي  
نتـايج حاصـل از تمايـل بـه          . و مفيد واقع شـود     مؤثرحفاظت تاالب   

 راضـي   افرادكه  دهد   مي  نشان )۳(شمارة   در جدول    خانوارهاپرداخت  
كـه   ند، به طوريهست حفاظت تاالب قوريگل برايبه پرداخت مبلغي   

 رايب درصد بازديدكنندگان مورد مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغي   ۸۰
  .ند هستحفاظت تاالب قوريگل

۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 
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 ۲۹  ...تعيين ارزش حفاظتي تاالب قوريگل و كاربرد رهيافت فرايند تحليل سلسله

توزيع فراواني سطح تحصيل پاسخ گويان ):۲(جدول شمارة 

  براي حفاظت تاالب قوريگل
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 تعداد  ۲۹  ۵۸  ۳۰ ۸۸ ۷۳ ۴۴ ۳۲۲
 درصد ۹ ۱۸ ۳/۹ ۳/۲۷ ۷/۲۲ ۷/۱۳ ۱۰۰

به مبلغ پيشنهادي  يي پاسخگووضعيت):۳(شمارة جدول 

  تاالب قوريگلاز براي حفاظت 
 كل  عدم پذيرش  پذيرش  

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
۱۰۰ ۳۲۲ ۲۰ ۶۵ ۸۰ ۲۵۷ 

مبلغ 
  پيشنهادي

ابـراز شـده از سـوي        WTP مقـادير  ،بر مبنـاي توزيـع آمـاري      
جـان شـرقي    كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست استان آذرباي      

 Single( در پيش آزمون، مبالغ پيشنهادي در رهيافت انتخاب دوگانه

Bound(           تعيين و مقادير حجم نمونه مربوط به هر قيمت پيشنهادي
. تعيـين شـد   )Heberlein)۱۹۷۹  و Bishopبا اسـتفاده از رهيافـت   

محاسبات الزم بر مبناي نرم افزار طراحي شده توسط كوپر معـروف            
با استفاده از اين رهيافـت و بـا توجـه بـه             .  گرفت صورت Guass به

 نمونه، فراواني مربوط به هر مبلغ پيشنهادي بدسـت آمـد            ۳۲۲تعداد  
 اين مبالغ پيشنهادي و فراوانـي مربـوط بـه           )۴(شمارة  كه در جدول    

، ۱۷۵۰۰۰مطابق اين جدول مبالغ پيـشنهادي       . شود آنها مالحظه مي  
   .الترين فراواني را دارند به ترتيب با۷۵۰۰۰ و ۱۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰

 آورده  )۵(ة  نتايج حاصل از برآورد الگوي لوجيت در جدول شمار        
نشان داد كه بـين      نتايج حاصل از آزمون تجزيه واريانس     . شده است 

مقدار . وجود ندارد خطي متغيرهاي توضيحي مورد استفاده در الگو هم     
 اسـت و از آن جـا   ۶/۴ر با  در الگوي برازش شده براب     2LMآمارة  

 فـرض   اسـت  ۲۳/۰ اين آماره برابر بـا       )P-value(كه ارزش احتمال    
. )Whister, 1999(شود  در مدل پذيرفته مي وجود واريانس همساني

)مقدار آمـاره نـسبت راسـتنمايي       )LR      برابـر بـا     ۵در درجـه آزادي 
از مقدار ارزش احتمال     و از آنجا كه اين مقدار باالتر         است ۱۷۶/۲۰۵

 كـل الگـوي بـرآوردي از لحـاظ آمـاري در            بنابراين،  استارائه شده   
برابر بـا   مقدار ضريب تعيين مك فادن. استدار   درصد معني ۱سطح  

 كه براي الگوي لوجيت برآورد شده با توجه به تعداد           است درصد   ۸۲
مقدار درصد پيش بينـي     . استمشاهدات متغير وابسته، رقم مطلوبي      

دهد كه الگوي فوق قابل  به دست آمده در اين الگو نشان مي       صحيح
طور كه جدول    همان. هاي بعدي است   اطمينان براي تجزيه و تحليل    

دهـد ضـرايب بـرآورد شـده بـراي متغيرهـاي              نشان مـي   )۵(شماره  
توضيحي تعداد سالهاي تحصيل، انـدازه خـانوار، قيمـت پيـشنهادي،          

 و ده درصـد از لحـاظ آمـاري    پـنج   در سـطوح ماهانـه سن و درآمـد  
هاي قيمـت پيـشنهادي و انـدازه خـانوار داراي اثـر              متغير. دارند معني

هاي تعداد سالهاي تحصيل، سن و درآمد پاسـخگويان          منفي و متغير  
كننـدگان نـسبت بـه       داراي اثر مثبت بر تمايـل بـه پرداخـت بازديـد           

 بـه متغيـر    مربـوط  كشش كل وزنـي   . ندهستحفاظت تاالب قوريگل    
دهد كه با ثابت بودن سـاير   درآمد نشان مي عداد سالهاي تحصيل وت

خانوارهـا  عوامل افزايش يك درصدي در سطح تحصيالت و درآمـد           
 درصـد افـزايش     ۱/۱ و   ۷۹/۰احتمال تمايل به پرداخـت بـه ترتيـب          

ـ    مي ل آن آگـاهي بيـشتر ايـن افـراد از وضـعيت موجـود               يابد كه دلي
مقادير كشش مـورد    . استيگل  تاالب قور موجود در   امكانات رفاهي   

بررسي براي سه متغير مستقل مبلغ پيشنهادي، سن و انـدازه خـانوار        
 ةدهد كه با افزايش درصد در قيمت پيشنهادي، سن و انداز           نشان مي 

خانوار و با فرض ثابت بودن ساير عوامل احتمال پذيرش تمايـل بـه              
هش  درصـد كـا    ۵۰/۰ و ۳۶/۰،  ۱۲/۰ به ترتيـب     خانوارهاپرداخت در   

مقدار اثر نهايي مربوط به دو متغير تحصيالت و درآمد نشان         . يابد  مي
هاي مـذكور احتمـال پـذيرش        دهد كه با افزايش يك واحد متغير       مي

 براي حفاظت تـاالب قوريگـل بـه         خانوارهاتمايل به پرداخت توسط     
اثر نهايي سـه متغيـر      . يابد  درصد افزايش مي   ۰۰۰۰۱۵/۰ و   ۶ترتيب  

دهد كه افزايش واحد     سن و اندازه خانوار نشان مي     ادي،  قيمت پيشنه 
منجر به كاهش احتمال پذيرش تمايل بـه پرداخـت           متغيرهاي فوق 

  .شود مي  درصد۷/۶ و ۷۷، ۰۰۳/۰ به اندازة خانوارهادر 

  

  براي حفاظت از تاالب قوريگلتوزيع فراواني مبالغ تمايل به پرداخت پاسخ گويان ): ۴(جدول شمارة 
مبلغ 

  )ريال(ييشنهادپ
  كل  ۲۰۰۰۰۰  ۱۷۵۰۰۰  ۱۵۰۰۰۰  ۱۲۵۰۰۰  ۱۰۰۰۰۰  ۷۵۰۰۰  ۵۰۰۰۰  ۲۵۰۰۰

  ۲۵۷  ۱۴  ۵۸  ۳۶  ۲۷  ۴۷  ۳۳  ۲۸  ۱۴  فراواني
  ۱۰۰  ۴/۵  ۵/۲۲  ۱۴  ۷۵/۱۰  ۳/۱۸  ۹/۱۲  ۷۵/۱۰  ۴/۵  درصد



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۳۰  
  شرقي  نتايج مدل لوجيت براي ارزش حفاظتي تاالب قوريگل استان آذربايجان):۵( شمارة جدول

  اثر نهايي   وزني كلكشش  t هآمارارزش   ورد شده برآيباضرمقدار   هامتغير
  -  -  -۵۶/۳  -۲۹/۱۰***  عرض از مبدأ

  -/۰۰۷۷  -۳۶/۰  -۰۹/۲  -۱۲/۰**  سن
  ۰۶/۰  ۷۹/۰  ۲۸/۴  ۹۴/۰***  سالهاي تحصيل

  -۰۶۷/۰  -۵۰/۰  -۱۶/۲  -۰۶/۱**   خانوارهانداز
  ۰۰۰۰۰۰۱۵/۰  ۱/۱  ۴۸/۲  ۰۰۰۰۰۲۵/۰**  ماهانه درآمد

  -۰۰۰۰۳/۰  -۱۲/۰  -۲۵/۲  -۰۰۰۴۷/۰**   پيشنهاديقيمت

  %۹۶  = درصد پيش بيني صحيح            ۱۷۶/۲۰۵  =  آزمون نسبت راستنمايي
 ۳۲۲ =تعداد نمونه%    ۸۲ =  ضريب تعيين مك فادن

 . درصد۱۰ و ۵داري در سطوح  به ترتيب معني** : و *** 

  .دست آمده بخانواده ريال براي هر  ۱۱۷۲۴۰تاالب قوريگل  زير براي حفاظت از ة با استفاده از رابط تمايل به پرداختيانگينم 
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  : دشو ه تاالب قوريگل طبق رابطه زير محاسبه مي ساالن حفاظتيارزش بنابراين 
    تاالب قوريگلةحفاظتي ساالنارزش  = )تبريزخانوارهاي شهر  تعداد  ميانگين تمايل به پرداخت هر خانوار(                           ) ۸(

   تاالب قوريگلةحفاظتي ساالنارزش  =  )۲۹۵۰۹۷ *۱۱۷۲۴۰=(۳۴۵۹۷۱۷۲۲۸۰ريال                                       
  ي مصرفي و غير مصرفيها ارزشتفكيك ارزش كل به 

كه تمايل به پرداخت    تكميل شد    نفر   ۲۵۷توسط   AHPررسي  ب
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        . از تـاالب قوريگـل داشـتند      براي حفاظت   

EXPERT CHOICE هـاي خانوارهـا    پاسـخ ۱۸شاخص ناسازگاري 
هايي كه ناسازگاريـشان      استاندارد، پاسخ  AHPمطابق با   . بدست آمد 

هـر چنـد كـه      . است درصد است، مورد پذيرش      ۱۰كمتر يا معادل با     
ز راه حلـشان از  برخي مطالعات پس از چند تحليل جهـت اطمينـان ا        

در ايـن مطالعـه از آسـتانه        . انـد   درصد اسـتفاده كـرده     ۲۰حد آستانه   
      .  درصد استفاده شده است۱۰ناسازگاري 
 ۲۰ بـاالتر از      آنهـا  هاي ديگر افراد كه شاخص ناسازگاري      پاسخ
توانـست    هايشان نمـي    نظر به اينكه توانايي اطمينان پاسخ     درصد بود   

، اهميت نـسبي    )۲(شمارة  نمودار  . شدنده  در تحليل استفا  معلوم شود   
مـصرفي را بـراي شـاخص        ي مـصرفي و غيـر     هـا   ارزشهاي   ويژگي

طور كه مالحظـه     همان. دهد  درصد نشان مي   ۱۰ناسازگاري كمتر از    
ي اختيـار و ميراثـي      هـا   ارزش خانوارهاشود با توجه به ترجيحات       مي

تـاالب  ي حفاظـت    ها  ارزشباالترين درجه اهميت را نسبت به ساير        
  .قوريگل دارند

  
ي مختلف تاالب قوريگل ها ارزشدرصد ): ۲(نمودار شمارة 

  ديدگنندگان با توجه به ترجيحات باز

 ارتباط بين درصـد كـل تمايـل بـه پرداخـت             )۶(شمارة  جدول  
ارزش مـستقيم، غيـر     ( ي مـصرفي    هـا   ارزشاختصاص داده شده به     

را ) زش وجـودي  ارزش ميراثي و ار   ( مصرفي   غير و) مستقيم و اختيار  
مطـابق بـا    .  درصد نشان مي دهـد     ۱۰با شاخص ناسازگاري كمتر از      

مصرفي   درصد و ارزش غير    ۵/۵۴ ،ترجيحات خانوارها ارزش مصرفي   
. دهنـد   درصد از ارزش حفاظتي تاالب قوريگل را تـشكيل مـي      ۵/۴۵

ارزش كـل حفاظـت تـاالب قوريگـل كـه از روش انتخـاب دوگانــه       
بـا توجـه بـه      . اسـت  ميليارد ريال    ۵۹/۳۴ دست آمده است برابر با     هب



  
  
  
  

 ۳۱  ...تعيين ارزش حفاظتي تاالب قوريگل و كاربرد رهيافت فرايند تحليل سلسله

، AHPدست آمده از روش   همصرفي ب  ي مصرفي و غير   ها  ارزشسهم  
مصرفي برابر    ميليارد ريال و ارزش غير     ۸۵/۱۸ارزش مصرفي برابر با     

  . است ميليارد ريال ۷۴/۱۵با 
هـاي   دو مورد از مهمترين ويژگي تاالب قوريگل، استفاده نسل        

و بازديد از تاالب در سـالهاي بعـد بـا همـين           ) %۴۲( آينده از تاالب    
 كـه اولـي بخـشي از ارزش غيـر           اسـت %) ۹/۳۹(  يا بـاالتر     ،كيفيت

تخصيص وزنهـا بـا     .  است مصرفي و دومي بخشي از ارزش مصرفي      
 تفكيـك ارزش كـل بـه        براي قوي   ي روش AHPاستفاده از رهيافت    

ـ  . استي مصرفي و غير مصرفي      ها  ارزش  توجـه كـرد كـه نظـر        دباي
ي هـا   ارزشبين  د  باي ميبرخي نويسندگان اين است كه ارزش اختيار        

صـورت ارزش مـصرفي      در ايـن  . مصرفي تقسيم شـود   مصرفي و غير  
 درصـد از ارزش حفـاظتي   ۴۵/۶۵ درصد و ارزش غيرمصرفي     ۵۵/۳۴

 ۹۵/۱۱ ارزش مصرفي برابر با      در نتيجه  و   ،دهند تاالب را تشكيل مي   

مطالعـات   .اسـت يليـارد ريـال    م۶۴/۲۲و ارزش غيرمصرفي برابر بـا       
مــصرفي وجــود دارد كــه در  ي غيــرهــا ارزشتجربــي زيــادي روي 

هاي گوناگون منابع طبيعي در ادبيات ارزشگذاري مشروط وجود          جنبه
افراد كه  هاي تجربي را از اين نظر         حمايت اي  پارهاين مطالعات   . دارد

برخي منابع طبيعي ارزشي غيـر از مـصرف مـستقيم دارنـد، فـراهم               
مصرفي به ارزش كل در مطالعات خـارجي   نسبت ارزش غير  .كنند مي

Kaoru از جمله 
 Mardleو   Wattage كيفيـت آب،     ةدربار  )1993( 

 )1992(ديگــران   و Silberman حفاظــت تــاالب وة دربـار )2008(
بـا   كـه  است ۶۱/۰ و   ۴۵/۰،  ۷۴/۰با   به ترتيب برابر   دريا ساحل درباره
مطابقـت   ،اسـت  ۴۵/۰با   برابر شده يانب نسبت پژوهش كه  اين ةمطالع
  .دارد

  گانه تاالب قوريگل از ارزش حفاظت كل ي پنجها ارزش اهميت نسبي ):۶(شمارة  جدول
  

  
  

  

  

  

  گيري  بحث و نتيجه
 خانوار، درآمـد،    ةنتايج نشان داد كه متغيرهاي تحصيالت، انداز      

داري روي احتمـال تمايـل بـه         سن و قيمـت پيـشنهادي اثـر معنـي         
همچنـين  .  دارنـد   حفاظت از تـاالب قوريگـل      برايپرداخت خانوارها   

 خانوار اثر منفي بـر تمايـل        ةمتغيرهاي قيمت پيشنهادي، سن و انداز     
به پرداخت و متغيرهاي تحصيالت و درآمد اثر مثبت بـر تمايـل بـه               

اميرنـژاد و  پرداخت خانوارها داشتند كه اين نتـايج بـا نتـايج مطالعـه       
 مطابقـت  ۲۰۰۸ در سال    همكاران و نابين و     ۱۳۸۵ در سال    همكاران

 نيـز انـدازه خـانوار و        همكاران نابين و    ة كه در مطالع   به طوري  .رددا
قيمت پيشنهادي اثر منفي و سـاير متغيرهـا اثـر مثبـت، در مطالعـه                
اميرنژاد و خليليان قيمت پيشنهادي اثر منفـي و درآمـد اثـر مثبـت و      

 قيمـت پيـشنهادي و      همكـاران  خـداورديزاده و     ةهمچنين در مطالعـ   
ي و ميزان تحصيالت و درآمد اثر مثبت بـر روي            خانوار اثر منف   ةانداز

 درصـد   ۸۰ كـه    دادنتـايج نـشان     . تمايل به پرداخـت افـراد داشـتند       
حفاظـت از تـاالب قوريگـل        براي، حاضر به پرداخت مبلغي      خانوارها

به طوري كه گرايش اكثـر خانوارهـا بـه سـمت حفاظـت از               . ندهست

تفاده از  هـاي گيـاهي تـاالب، اسـ         و گونـه    حيات وحش  تاالب، حفظ 
تــاالب در ســالهاي آينــده، حفاظــت از تــاالب بــه منظــور اســتفاده 

 ، هـر خـانوار    ةساالنميانگين تمايل به پرداخت     . استهاي آينده    نسل
 ۵۹/۳۴ ، تــاالب قوريگــلة ريــال و ارزش حفــاظتي ســاالن۱۱۷۲۴۰

 در  يوردآتوانـد بـه عنـوان بـر        اين رقم مـي   . دشميليارد ريال برآورد    
يده طرح صيانت و حفاظت از تاالب قوريگل مورد          فا -ارزيابي هزينه 

)  درصد۵/۵۴(ي مصرفي ها ارزشبا توجه به سهم . استفاده قرار گيرد 
با شـاخص    AHPدست آمده از روش      هب) درصد۵/۴۵(مصرفي   و غير 

 درصد، ارزش مصرفي تاالب قوريگل برابر بـا     ۱۰ناسازگاري كمتر از    
ميليـارد  ۷۴/۱۵ برابـر بـا      مصرفي آن  غير و ارزش   ميليارد ريال  ۸۵/۱۸

 كـل  از ارزش  اي عمـده  بخـش  مصرفي غير ارزش بنابراين .استريال  

ـ   مـي  شـود كـه     را شـامل مـي     هـا   تاالبجمله   طبيعي از  منابع  در  دباي
 مطالعـات  ةنتيجـ  بـا  نتيجه اين .شود ويژه توجه آن ها به  يسياستگزار

Kaoru
 )1993( ،Wattage و Mardle )2008 (وSilberman  و 

اختيـار   ارزش و ميراثي ارزش همچنين .دارد مطابقت )1992( انديگر

ها ارزشتفكيك  )درصد( سهم از ارزش حفاظت كل  )ميليارد ريال( معادل ارزش ريالي   
۸/۱۰ ارزش مستقيم  ۳/۷۳ 
۸/۳ ارزش غير مستقيم  ۱/۳۱ 

ارزش 
 مصرفي

ش اختيارارز  ۹/۳۹  ۱۳/۸ 
۵/۳ ارزش وجودي ارزش  ۱/۲۱ 

يارزش ميراث غيرمصرفي  ۴۲ ۱۴/۵۳ 



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   

 

۳۲  
 درصـد از كـل ارزش حفـاظتي تـاالب      ۹/۳۹ و ۴۲ وزن بـا  به ترتيـب  

با توجه به اثر     .ندهستقوريگل، مهمترين كاركردهاي تاالب قوريگل      
مثبت و باالي تعداد سالهاي تحصيل بر احتمال تمايل بـه پرداخـت              

شود كه گسترش    ب قوريگل توصيه مي    حفاظت از تاال   برايخانوارها  
سطح اطالعات و آگاهي مردم نسبت به تاالب قوريگل مـورد توجـه       

ريزان از طـرق مختلـف نظيـر وسـايل ارتبـاط           سياستگزاران و برنامه  
هاي الزم   گذاري  قرار گرفته و سرمايه    مؤثرجمعي، بروشور و تبليغات     
هاي  ي عرصههمچنين با توجه به گستردگ .در اين باره صورت بگيرد

 و نـاتواني دولـت در پوشـش و حمايـت از             هـا   تاالبطبيعي از جمله    
 هاي مالي مردمـي    تمامي اين منابع طبيعي، لزوم استفاده از مشاركت       

  .كند  آشكار ميها تاالب در راستاي حفاظت و جلوگيري از تخريب را
  ها يادداشت

1- Attributes 

2- Functions 

3- Hedonic price 

4
-
-Travel Cost 

5- Contingent Valuation (CV) 

6- Will To Pay (WTP) 

7- Ren Min Bi (RMB): 

 پول رايج ورسمي جمهوري خلق چين

8- One-and-One-Half Bound )OOHB(  

9- Rupee 

10- Analytic Hierarchy Process (AHP) 

11- ISK  است دالر ۰۱/۰ كه معادل با استواحد پول كشور ايسلند 

12- Truncated mean (WTP) 

13- Option Values 

14- Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

15
-
 Single Bound 

16- Double –bounded Dichotomous Choice 

(DDC) 

هاي ابراز شده   تمايل به پرداخت، به دليل نرمال نبودن توزيع آماري-۱۷
عدي استفاده  دو بةتوان از انتخاب دو گان در پيش آزمون نمونه ديگر نمي

  .ده استكر از اين رو پژوهش حاضر از رهيافت تك بعدي استفاده ،دكر
18-

 
Inconsistency Index

   مورد استفادهمنابع
، ۳۶ل فصلنامه محيط شناسي، سا). المللي ميانكاله تاالب بين:  مورديةمطالع(رآورد ارزش حفاظتي منابع محيطي ب. ۱۳۸۹ . و اتقايي، م.، رفيعي، ح.اميرنژاد، ح
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