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چكیده

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی حوض آبخیز ابر شاهرود و تعیین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط میپردازد .برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد و براساس روش
حداکثر راستنمایی ،پارامترهای این مدل برآورد شدند .برای این منظور ،تعداد  381پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی در استان
سمنان در سال  1391تکمیل شد .نتایج نشان داد که متغیرهای سن و درآمد فرد در سطح 1درصد و متغیرهای توانایی مالی ،جنسیت،
تأهل ،هزین ماهانه ،تعداد بازدید و پیشنهاد در سطح احتمال  7درصد معنادار و بر میزان تمایل به پرداخت افراد تیأثیر داشیته اسیت.
همچنین نتایج این پژوهش بیان کرد که متوسط تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت منطقه  12754ریال و ارزش حفاظتی برای هر
خانوار  121889ریال در هر سال است .همچنین ارزش حفاظتی ساالن منطق مطالعهشده حدود  25373/1میلیون ریال بیرآورد شید.
براساس نتایج این تحقیق و ارزش حفاظتی باالی این منطقه پیشنهاد میشود سیاستیزاران و برنامهریزان با اتخاذ تدابیر الزم و تدوین
و تصویب بودج مناسب ،کیفیت ارزشها و ارائ خدمات را ارتقا دهند.
کلیدواژه

ارزش حفاظتی ،استان سمنان ،تمایل به پرداخت ،روش ارزشگذاری مشروط.

 .1سرآغاز

جام،ووه و توسووو،ة پایووودار ت،ووودیل و انووالو مجموعووه
2

ارزشگذاری کارکردهوا و خودمات غیوور بووازاری منووابع

محاسووبات م ووی ماننوود تولیوود ناخووال

طبی،وی و محیطزیست به دالیل زیادی حایز اهمیت اسوت.

ج ووگیری از تلریب و بهرهبرداری بیرویه منوابع طبی،وی.

ازجم ووه :شووناخت و فهووو منوووافع زیسووتمحیکووی و

حداکیر تمایل به پرداخت مصرفکنندگان  )MWTPبرای

اکولووییکی توسوط انسان ها بووازخورد اهمیووت مسووایل

کاالهای غیربازاری از قبیول بهبوود کیفیوت محویط زیسوت

محیکی به برنامه ریزان ایجاد ارتبواط میوان سیاسوتهووای

وجود حیاتوحش و جنرلها بیوانرر ارزش اقتصوادی آن

اقتصوادی و درآمدهای حانل از منوابع طبی،وی سوونجش

منابع است  .)Kealy & Turner, 1993در سالهوای اخیور

نقوش و اهمیوت منوابع زیستمحیکی در بهبود رفواه افوراد

روش ارزش گذاری مشوروط بورای بورآورد ایون ارزش و

* نویسنده مسئول:

م ووی  )GNPو

Email: yeganeh@gau.ac.ir
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بهار 1931

سوووایر ارزشهوووای اقتصوووادی توسوووط اقتصووواددانان و

به بررسی استلراج آب از آبلوان برای حمایوت از تواالبی

سیاست گذاران پوذیرش شوده اسوت .روش ارزش گوذاری

بسیار مه با ارزش بیولوییکی و تفریحوی بواال پرداختنود.

مشووروط  (CVM)1پیشووتر یکووی از ابزارهووای اسووتاندارد و

ازآنجاکه آب های زیرزمینی برای مصوارف کشواورزی هو

ان،کووافپووذیر بوورای انوودازهگی وری ارزشهووای مصوورفی و

استفاده میشووند آن را بوه حوالتی ایودیال بورای آزموودن

غیرمصرفی محیط زیست بکار بورده شوده کوه بورای آن هوا

روشی با هدف اندازهگیری هر دو هزینه زیسوتمحیکوی و

بوازاری شوکل نمویگیورد  .)Amigues et al, 2002فوون

منابع تبدیل کرد .آنهوا از دو فون ارزیوابی مقودار درنود

ارزشگووذاری موووشروط نلسووتینبوووار در سوووال 2527

روش ارزشگوذاری مشوروط و مقودار درنود روش تووابع

توسووط  Ciriacyو  Wantrupم،رفووی و بوورای نلسوتین

تولید برای رسیدن به نتایج خود استفاده کردند .ارزش کول

بار توسط  Davisدر سال  2563به کار برده شد .این روش

اقتصادی برآورد شده برای این آب هوای زیرزمینوی 0/252

تمایل به پرداخوت (WTP)3افوراد را در قالوب ابزار فرضی

یورو برای هر مترمک،ب بود که از آن  26/2درند مربووط

ت،یین میکند ) .(Lee & Han, 2002درواقوع در ایون روش

به جنبه هوای زیسوت محیکوی و تفریحوی اسوت .براسوای

بووهمنظووور ت،یووین ارزش اقتصووادی کاالهوووا و خوودمات

یافتههای  Kramerو همکواران  )2557مشول

شود کوه

محیطزیستی محیططبی،ی ارزیابیکننوده بوه افوراد مراج،وه

مردم آمریکا از سیاست تيمین مالی حمایوت بوینالم وی از

می کند و تمووایالت ایووشان را براسوای مبوالغ پیشونهادی

محیطزیست حمایت مویکننود .تحقیقوات آنهوا نشوان داد

میسنجد .به هموین دلیول روش ارزشگذاری مووشروط را

حفاظت از محیط زیسوت داخ وی اولویوت خی وی بواالتری

) (Venkatachalam,

نسبت به بقیه سناریوها در بین مردم داشته و همننوین هور

اغ ووب روش توورجیح نیووز مینامند

خانواده بهطور میانرین تمایل بوه پرداخوت بوین  23توا 12

.2004
بهطورک ی حفاظوت از منوابع طبی،وی و محویطزیسوت

دالر برای این موضو را داشته است که با اسوتفاده از ایون

برای رسیدن به اهداف توس،ة پایدار ضوروری اسوت و در

سیاست میتواند نندو جهانی قابلتووجهی ایجواد شوود.

اینباره مشارکت مردم بهمنظور رسیدن هرچوه سوریعتور و

 Shresthaو همکوووواران  )1007در بررسووووی منکقووووة

مناسووبتوور بووه ایوون اهووداف نیووز ضووروری خواهوود بووود.

آپاالچیکوال در ف وریدا به تح یول تقاضوای بازدیدکننودگان

بررسیهای مت،ددی بهوی ه در ایران و خارج از کشوور در

پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان بهطور

زمینووة محافظووت از طبی،ووت و محوویطزیسووت و تمایوول بووه

متوسووط بوورای هوور روز  72/28دالر پرداخووت موویکننوود.

پرداخت افراد برای حفاظت از این منوابع نوورت گرفتوه

روحانی سراجی و رفی،ی  )2350بهمنظور بورآورد تمایول

است Lee .و  )1007 Mjeldeبراسای یافتههوای خوود در

به پرداخت افراد بورای حفاظوت از گونوة نوادر و در حوال

کرهجنوبی به این نتیجه رسیدند کوه حفاظوت از دو منکقوه

انقران یوزپ ن

آسویایی در ایوران از روش ارزشگوذاری

 DMZو  CCZتنها به دالیل اخالقی و زیستمحیکی مهو

مشروط و مدل لوجیت اسوتفاده کردنود .میوزان تمایول بوه

نیست گرچه دو منکقه  DMZو  CCZاز ارزش اقتصوادی

پرداخت هر خانوار به طور ماهانه  15062/55ریال و ارزش

چشوومریری در کووره جنوووبی برخوووردار هسووتند .هرگونووه

آسیایی در ایران بهطور تقریبی

توس،ة نادرست در رابکه با محیطزیست باعث تنزل

حفاظتی ساالنه هر یوزپ ن

DMZ

م،ادل  5161می یارد ریوال محاسوبه شوده اسوت .همننوین

و همننین کاهش کیفیت محویطزیسوت هموراه بوا کواهش

فیضآبوادی و هادیوان  )1025بوا بورآورد ارزش حفواظتی

Perni

حیاتوحش دشت ناز ساری تمایول پرداخوت افوراد را بوه

 )1022در تحقیق خود در منکقة مارکیا در کشوور اسوپانیا

ارزش ماهیانه  0/3دالر و ارزش ساالنه  28215دالر برآورد

ارزش اقتصووادی آنهووا م ویشووود Martínez-Paz .و

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
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حسن یگانه و همکاران

کردند .تحقیقات فتواحی و فوتح زاده  )2350بوا اسوتفاده از

 52872/2می یون ریال برآورد شد .امیرن اد و عکایی س وط

روش ارزشگووذاری مشووروط بووهمنظووور بوورآورد ارزش

 )2356در تحقیق به بررسی ارزش اقتصوادی کارکردهوای

حفاظتی حوضة آبلیز تاالب گمیشان نشان داد کوه متوسوط

غیر استفادهای پارن م ی بمو در استان فاری پرداختند .در

تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از تاالب  71850ریال

تحقیق فو ارزشهای وجودی میراروی و انتلواب آن بوا

و ارزش حفاظتی برای هر خانوار  5/2نفری)  353350ریال

روش ارزشگذاری مشروط نورت گرفت .متوسط تمایول

در هر سال است .همننین ارزش حفواظتی ایون تواالب در

به پرداخت برآورد شده پاسلرویان  60315ریوال و ارزش

استان گ ستان حدود  18می یارد ریال برآورد شود .شویروانی

کارکردهای غیراستفادهای این پارن  702/57می یوارد ریوال

 )2351اظهار داشت  70درند افوراد حاضورند مب غوی را

در سال  2352برآورد شد که به تقریب برابور  0/16درنود

برای حفاظت از منابع طبی،ی جنرل های ارسونجان اسوتان

از  GDPاستان فواری اسوت Nicola .و همکواران )1027

فاری) پرداخت کنند .ایشان گزارش دادند متوسوط تمایول

در مکال،ووهای بووا اسووتفاده از شووبیهسووازی تصووادفی ارزش
7

به پرداخت هر خانوار بورای حفاظوت  8055ریوال در مواه

خوودمات مراتووع نیمووهخشوور منکقووه کراالگووادی کشووور

اسووت .بووهطووورک ی نتووایج مکال،ووة ایشووان حوواکی از ارزش

بوتسوانا را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که کواربری

حفاظتی باالیی برای جنرلهای ارسونجان اسوت .حیواتی و

اراضیهای عمومی مراتع و منواطق تحوت حفاظوت بورای

همکاران  )2353در بررسی برآورد ارزش حفاظتی و احیاد

حیات وحش) ارزش اقتصادی بواالتری نسوبت بوه اراضوی

دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه مقادیر تمایل به

خصونی داشتند .اموا اراضوی خصونوی در بوازده تولیود

پرداخت برای حف وض،یت دریاچه در شهر ارومیه 211/5

گوشت نسبت به اراضی عمومی سودمندتر هسوتند .مراتوع

هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاد سواالنه دریاچوه

عمومی و حفاظتشوده دارای گسوتره وسوی،ی از خودمات

ارومیه را به ترتیب حودود  28812/7و  13025/25می یوون

شووامل خوودمات فرهنری/م،نوووی تفریحووی هیووزم مووواد

ریووال بوورآورد کردنوود .خووداوردیزاده و همکوواران )2353

ساختمانی و مواد غذایی هستند که نقش ک یودی در حفو

ارزش پووولی حفاظووت از کارکردهووا و خوودمات منکقووة

م،یشت جوامع دارند .کاستانزا و همکاران  )1022تغییرات

حفاظتشدة مراکوان را از دیود خانوارهوای موورد مکال،وه

ارزش خدمات اکوسیسوت هوای جهوان را بررسوی کردنود.

برابوور بووا  62313می یووون ریووال بوورآورد کردنوود .محقووق و

ارزش خدمات اکوسیست جهان بالغ بر  33تری یون دالر در

همکاران  )2352به بررسی ارزش گذاری حفواظتی منکقوة

سال  2355ت،یین شده بود .ولی ارزش این اکوسیست ها در

حفاظووتشووده خوواییز بووا اسووتفاده از روش ارزشگووذاری

سال  1022با در نظر گرفتن ارزش واحدهای بروز شوده و

مشروط پرداختنود .نتوایج مکال،وة ایشوان نشوان داد ارزش

تغییراتی که در بیومها اتفا افتاده برابر  215تری یوون دالر

ماهانة حفاظتی منکقة مورد مکال،ه برابور  13528/5می یوون

در سال برآورد شده است .نتایج آن ها بیان کرده اسوت کوه

ریال برآورد شد .همننوین ارزش حفواظتی سواالنة منکقوة

بووین سووالهوای  2555تووا  1022خوودمات زیسووتمحیکوی

مورد مکال،ه نیز برابر  187381/7می یون ریوال ت،یوین شود.

اکوسیست ها به خاطر تغییرات کواربری اراضوی بوین -2/3

نجیب زاده و همکواران  )2355بوه بررسوی بورآورد ارزش

 10/1تری یون دالر در سال دچار تغییر شده است.

حفوواظتی منکق وة حفاظووتشووده دنووا بووا اسووتفاده از روش

ازآنجاییکه مکال،ات ارزش گذاری باعوث دسوتیابی بوه

ارزشگووذاری مشووروط پرداختنوود .ارزش ماهانووه حفوواظتی

اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیست هوا و نقوش

منکقه حفاظتشده دنا برابر  2311/6می یوون ریوال بورآورد

متنو و پینیدة آنها در حمایت از رفواه انسوانی و توسو،ة

شد .ارزش حفاظتی ساالنة منکقة موورد مکال،وه نیوز برابور

پایدار مویشوود هودف از مکال،وة حاضور بورآورد ارزش
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حفاظتی منابع محیکی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد

کوهستانهای منحصربهفرد حوضوه شوامل کووه قاسو

محاسبه تمایل به پرداخت و ت،یین عوامل مؤرر بر تمایل بوه

کوه قرآسمان چال پیور کووه سورخ دره و حموام دره کوه

پرداخت پاساگویان مراتع حوضوة آبلیوز ابور شواهرود در

بهواسکة جنرلها و وجود گردشراههوای طبی،وی و منواظر

استان سمنان است.

زیبووا مووورد توجووه بوووده و هرسوواله جهووانرردان داخ ووی و
خووارجی بسوویاری را بووه منکقووه مویکشوواند .وجووود انوووا

 .2مواد و روشها

حی واتوحووش ازجم ووه خووری خووون و کبوور از دیروور

 .1.2منطقة مطالعاتی

جووذابیتهووای گردشوورری ایوون منکقووه اسووت .آبوهوووای

حوضة آبلیز ابر با مسواحت  7252هکتار در بلش بسکام

مکبو چشمهها رودخانه آبشارها جنرلها و مراتوع هور

شهرستان شاهرود و در شمال شورقی اسوتان سومنان قورار

ساله بسیاری از موردم را از منواطق دور و نزدیور بوه ایون

گرفته است .پوشوش گیواهی جنرولهوای آن شوامل اری

ناحیه میکشاند که هر ساله به ت،داد آنها افزوده مویشوود.

زرشر ب وط ممرز و پوشش غالب مراتع آن شامل درمنوة

تفرجراه های روستای پ کانی ابور اموام زاده قکوری تلتوه

کوهی و دشتی کاله میرحسن گون بالشتکی و غیره اسوت

شبدری چشمه شاهپسوند قربوان تواالر و چشومهسوارهای

که در محدودة ارتفاعی 2250تا  1610متور از سوکح دریوا

قکری و آبشار چشمة مری و کالتوه مهواجر از مهو تورین

پراکندهشده است .میزان متوسط بارندگی با توجه بوه دامنوة

تفرجراه های طبی،وی منکقوه اسوت کوه در فصوول بهوار و

ارتفاعی متفاوت بین  350می یمتر در دامنه و  500می یمتر

تابستان پوذیرای گردشورران و جهوانرردان اسوت .منواطق

در ارتفاعات متغیر است .مراتع و جنرلهای موورد مکال،وه

کوهستانی منکقه مکال،هشوده محول مناسوبی بورای ورزش

یکوویاز منووابع اقتصووادی اهووالی حوضووه بوووده و هرسوواله

کوهنوووردی اسووت .عووالوه بوور کوهنوووردی پیووادهروی

قادراست حدود  751/11تن ع وفه قابلبرداشوت بورای دام

برفبازی اسبسواری و  ...از دیرور قاب یوت هوای منکقوه

تولید کند.

درزمینة ورزش و تفریح است.

شکل  .5موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
حسن یگانه و همکاران
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روستاهای ابور و قکوری زیبواترین قسومت کوهسوتانی

الزم؛  pو  qاحتمووال پاسوولرویی و احتمووال عوودم پاسووا

بلش بسکام محسوب میشوند که وجوود اموامزاده محمود

پاسلرویی برابر  )0/5آموارة  tکوه برابور  2/56و  dدقوت

سووراوین در قکووری و جنروول زیبووا و خی والانری وز ابوور در

نمونه گیری است .براین اسوای  382پرسشونامه در منکقوه

ارتفاعات روستای ابر ازجم ه بهانههای سفر گردشرران بوه

تکمیل شد.

استان سمنان هستند .براسوای آموار مح وی در سوال 2385

)2

بالغ بر  25000گردشرر به زیارت امامزاده محمود سوراوین
در منکقه قکری آمدند .ازجم ه موارد دیدنی و قابول توجوه

کارکرد حفاظتی بیشتر بور ارزشهوای غیور اسوتفاده ای

در مجموعة امامزاده وجود حمام قودیمی در ضو ع شومالی

وجودی میراری و انتلاب) تيکید دارد .ازاینرو بوهمنظوور

ساختمان امامزاده است که با سن

و مالت چیده و چشو

پرهیز از تورش پاساهای مصاحبهشوندگان و عدم اختالط
ارزش تفریحی با کوارکرد حفواظتی ایون پرسشونامههوا در

هر بینندهای را خیره میسازد.

خارج از منکقه و در میان افرادی که از وجود منکقوه متويرر
 .2.2روش بررسی

میشوند با شیوة نمونهگیری تصادفی تکمیول شود .در ایون

بهمنظور ت،یین عوامل مؤرر بر میزان تمایل به پرداخت افراد

تحقیق با توجه به محدودة تيریر حوضوة ابور شواهرود و بوا

و بوووورآورد ارزش حفوووواظتی مراتووووع منکقووووه از روش

توجه بوه محودودیت زموانی و بودجوهای پرسشونامههوای

ارزشگذاری مشروط  )CVMاستفاده شود .در ایون روش

حفاظتی در استان سمنان تکمیل شد.

میزان تمایل به پرداخت افراد تحت سناریوهای بازار فرضی
مشل

ت،یین میشود .برای نیل به هودفهوای پو وهش
2

در این تحقیق برای مشل

کردن مبالغ پیشونهادی در

روش دوگانه دوب،دی و رفع اشکاالت احتمالی ت،وداد 35

پرسشنامه گزینش انتلاب دوگانه دوب،دی برای مصاحبه و

پرسشنامة پیش آزمون انتها باز تکمیل شد و از پاسولرویان

استلراج میزان تمایل به پرداخت پاسلرویان بورای ت،یوین

در منکقه دربارة میزان حوداکیر تمایول بوه پرداخوت آنوان

ارزش حفاظتی منکقه طراحی شد تا پاسلرویان از موق،یت

سووؤال شووده و درنهای وت مبووالغ پیشوونهادی محاسووبه شوود.

بوازار فرضوی بووهطورکامول آگواه شووند .بودین منظووور

همننین برای بررسی تيریر متغیرهای توضیحی ملت وف بور

پرسشنامهای براسای این رهیافت طراحوی و اسوتفاده شود.

میزان تمایل به پرداخت پاسولرویان در ارزش حفواظتی از

در پرسشنامه سؤاالتی درخصووص وی گویهوای اقتصوادی

مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد .در این روش نلسوت

اجتماعی افراد ماننود سون جنسویت تحصویالت ت،وداد

مبووالغ پیشوونهادی بووه پاسوولرویان ابووراز موویشووود و

اعضای خانوار عضویت در سوازمانهوای زیسوتمحیکوی

بازدیدکنندگان ازآنجاکه مک وبیت خود را بیشینه مینمایند

غیردولتی و غیره) مکورو شود و دربوارة میوزان تمایول بوه

در مقابل پیشنهادها مکروشده گزینههوای پوذیرش و عودم

پرداخت  )WTPآنان به ازای هر یر از اعضوای خوانواده

پذیرش را مکرو خواهند کرد .در ایون مکال،وه سوه قیموت

پرسیده شد .درنهایت میزان تمایل به پرداخت پاسولرویان

پیشنهادی  20000 5000و  10000تومان به نوورت سوه

با اسوتفاده از روش دوگانوه دوب،ودی پرسویده شود .روش

پرسش وابسته به ه با اسوتفاده از روش دوگانوه-دوب،ودی

نمونهگیری مورد استفاده نمونهگیری تصادفی ساده 5است.

ارایهشده است .سه قیمت پیشنهادی بر پایة پویشآزموون بوا

در ایوون تحقیووق بوورای بوورآورد حجو نمونووه از رابکووة

بهرهگیری از پرسشنامة باز در منکقه مورد مکال،وه گوزینش

کوکران  )2577به نورت رابکه  )2استفاده شد .در رابکه

شده است و میانه تمایل به پرداخت پیشآزموون بوهعنووان

 Nجام،ة آماری که استان سومنان اسوت؛  nحجو نمونوة

مب غ پیشنهاد میانی انتلاب شد .در پرسش نلست قیموت
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پیشنهادی میوانی  20000توموان) بوه ایون نوورت موورد

 Xو  Pاست و توزیع فو دارای میوانرین نوفر و متقوارن

پرسش قرار گرفت که در نورت ارایه پاسا منفوی قیموت

بوده و درنتیجه ) F(-t)=1-F(tاست .تفسیر ضرایب بورآورد

پیشنهادی پایینتر  5000تومان) مورد پرسش قرار میگیرد

شده در الرو الجیت بسیار اهمیوت دارد .تغییور در احتموال

و در نوورت ارایوة جوواب میبوت قیموت بواالتر 10000

وقو ) Pr(YI=1بر ارر تغییر یر واحدی در متغیر مسوتقل

تومان) از پاسلرویان سؤال شد .پاسلرویان در مواجهه بوا

که به نام ارر نهایی خوانده میشود الروی الجیت از طریق

قیمت پیشونهادی بوهعنووان حفو منکقوه ارایوه مویشوود

دیفرانسیلگیری از تابع چرالی احتمال مربوطوه نسوبت بوه

میتوانند پاسا میبت یا منفی داده ندهند .بوه هموراه مبوالغ

متغیر  Xiبه دست میآید گرین .)1001

پیشنهادی  WTPاز پاسلرویان دربارة حداکیر  WTPآنها

در ایوون تحقیووق بوورای محاسووبة مقوودار  WTPاز روش

سؤال میشود .این عمل به تح یلهای ب،دی برای طبقهبندی

6

موسوم به متوسط  WTPقسمتی استفاده شد که از آن بورای

آرار بهجامانده بهتر کمر خواهد کرد.

محاسبة مقدار انتظاری  WTPبهوسی ة انتررالگیوری عوددی

الروی اقتصادسنجی الجیت مورد استفاده در این تحقیوق
انتلاب دوتایی است .الروی اقتصادسنجی انتلاب دوتایی به

در محدودة نفر تا پیشنهاد ماکزیم

 )Aاسوتفاده مویشوود.

این روش ربات و سازگاری محدودیتها با تئووری کوارایی
7

بررسی رفتار انتلابی افراد یا چروونری رویوارویی آنهوا بوا

آماری و توانایی جمع شدن را حف مویکنود

وقای،ی میپردازد که دو گزینه برای آنها موجود است و تنها

 )Patterson, 1991و از رابکووة  )3محاسووبه موویشووود

یکی از آنها باید انتلاب شود .وقو حالت خاص برای فرد

:)Lee & Han, 2002 Hanemann, 1994

iام بهوسوی ة متغیور تصوادفی  yiنشوان داده مویشوود کوه در

)3

نورت وقو امر مورد نظر مقدار یر و در غیر این نوورت
مقدار نفر به خود میگیورد .اگور  Piاحتموال  Yi =1باشود
آنراه  )1-Piنیز احتمال  Yi=0خواهود بوود .اگور متغیرهوای

F (U)dA

مربوطه با  Bم،رفی میشود ماداال .)2583
در این تحقیق با توجوه ماهیوت دو ارزشِ بوودن متغیور
وابسته تمایل یا عدم تمایل به پرداخوت) الرووی الجیوت
برای مشل

کردن عوامل مؤرر بر متغیور وابسوته اسوتفاده

می شود .مدل الجیوت دارای توابع توزیوع لجسوتیر اسوت
رابکة :)1

]

)1

)

[

) (

(

)

0

Max.A



0

])[  (  Y  S

که در این رابکه ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت
و * αعرن از مبدد ت،دیلشده است کوه بوهوسوی ة جم وة
اجتماعی  -اقتصادی به جم وة عورن از مبودد انو ی )α
اضافهشده است.
درنورتیکه متغیر توضیحی موهومی باشد ارور نهوایی
عبارت از میزان احتمال تمایل به پرداخت بور ارور متغیور از
نفر به یر است درحالیکه سایر متغیرها رابت نره داشته
شوند .م،موالً در محاسبة ارر نهایی متغیرهای توضیحی در
سکح میانرین خود و متغیرهوای موهوومی در سوکح میانوه

(
)

Max.A

E(WTP)  

1
(
)dA
})1  exp{(  A

کمی و کیفی مت،ددی بر وقوو اموری خواص موؤرر باشوند
مجموعة این متغیرها برای مشواهده iام بوا  Xiو پارامترهوای

& Duffield

(

در این مدل متغیر وابسته با احتمال  Pدر فان ه )0/2
قرار میگیرد و دارای رابکة غیرخکی و  Sشکل بین متغیور

رابت نره داشته میشوند.کشش هر متغیر توضیحی در ایون
مدل نشاندهنودة ارور تغییور یور درنود در مقودار متغیور
توضیحی بر درند احتمال وقو است.
در مدل الجیت برای سونجش م،نواداری ک وی مودل و

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
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حسن یگانه و همکاران

خوبی بورازش از آمواره  LRاسوتفاده مویشوود رابکوه )2

احتمال برآورد شده بزر تور از  0/5باشود نتوایج احتموال

ماداال :)2552

پیشبینیشده با مقدار واق،ی بیشوتر از  50درنود مکابقوت

L.R. Statistica l  2L( ML )  L0 

)2

دارد و در غیر این نورت خیر .پارامترهای الروی لوجیوت

که در آن  L0مقدار ماکزیم لرواریت توابع راسوتنمایی
است که تحت ایون محودودیت هموة ضورایب رگرسویون

به روش حداکیر راستنمایی با استفاده از

نرمافوزار Shazam

برآورد شد ماداال 2552؛ امیرن اد و عکایی .)2350

بهغیراز ضرایب جزیی رابت نفر هستند و  LβMLنیز مقدار
ماکزیم توابع راسوتنمایی مودل را در حالوت مقیود هموه

 .3نتایج
نظرات ملت ف پاسادهندگان در مورد گویههای مربوط بوه

ضرایب نفر هستند) با حالت غیر مقید مقایسه میکند.
8

گرایشهای ملت ف در جودول  )2آموده اسوت .گویوههوا

است که انکبا تصمی گیری افراد را با متغیرهای توضیحی

طیف لیکرت و با توجه به مساعد و نامسواعد بوودن آنهوا

 Zt=X΄tβبورای

امتیازدهی شده و امتیازات هر فرد در خصوص گویوههوای

هر تصمی گیرنده محاسبه شده و سپس با توزیوع احتموالی

هر گرایش تجمیع شد .براسای متغیر مجازی مربوط به هر

مذکور احتموال انتلواب

گرایش ایجادشوده در تمایول بوه پرداخوت و بورآورد توابع

شاخ

دیرر خوبی برازش درند پیشبینی نوحیح

مدل بررسی میکند .بدین منظور شواخ
تجم،ی مناسب همراه با شاخ

گزینة نلست در مدل دوگانوه بورآورد موی شوود .چناننوه

تقاضا استفاده شد.

جدول  .5ویژگیهای زیستمحیطی پاسخگویان (درصد)

رنج پاسا
موافق

کامالً

موافق

بیتفاوت

ملالف

ملالف

کامالً

سؤال

نو گویه

گرایشهاي محیطزیستي ()EI
منابع طبی،ی هیچ ارزشی برای خانواده من نداشته و تلریب آن
بیاهمیت است.

نامساعد

2/6

0/8

0/8

22/5

82/5

سرمایهگذاری برای حف منابع طبی،ی بهمنظور استفاده جام،ه و
نسلهای آینده ضرورت دارد ولو بلشی از درآمدها و استانداردهای

مساعد

53

35/2

3/8

2/5

6/1

زندگی ما از دست برود.

منابع طبی،ی برای خانواده من مه است چه از آن استفاده کنی چه
استفاده نکنی

.

داشتن پول زیاد برای من مه تر از حف منابع طبی،ی و حیاتوحش
است هرقدر ه که رروتمند باش .

مساعد

70/5

27/6

1/2

2/5

7/6

نامساعد

6/1

7

22/2

20/5

35/2

گرایش توسعهاي ()DI
عرنههای طبی،ی باید بهمنظور تيمین مواد غذایی و توس،ه شهرها به
اراضی کشاورزی و مسکونی تبدیل شوند.

مساعد

7/6

6/5

8/5

35/7

22/2
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ادامه جدول  .5ویژگیهای زیستمحیطی پاسخگویان (درصد)

رنج پاسا
موافق

کامالً

موافق

بیتفاوت

ملالف

ملالف

کامالً

سؤال

نو گویه

متغیر مسئولیتپذیري ()RES
الزم نیست خانوادة من برای کمر به حف منابع طبی،ی مب غی
پرداخت کند.

نامساعد

طبی،ی باید بهمنظور تيمین مواد غذایی و توس،ه شهرها به اراضی کشاورزی

20/8

28/6

11/2

30

28/2

و مسکونی تبدیل شوند.

توانایي مالي ()AFF
من توانایی مالی کافی برای پرداخت بهمنظور حفاظت منابع طبی،ی را

نامساعد

ندارد.

*میزان موافقت یا ملالفت افراد با استفاده از مقیای لیکرت مشل
کامالً ملالف = .5در مورد شاخ

26/5

27/8

32/2

16/8

7/6

شد :بهطور کامل موافق = 2موافق= 1بویتفواوت= 3ملوالف = 2و

گرایشهای زیستمحیکی مسئولیتپذیری و مالی نیز از این شاخ

استفاده شد.

جدول  .7ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی و گرایشهای مختلف پاسخدهندگان در منطقه مورد مطالعه

متغیر

میانرین

انحراف م،یار

حداقل

حداکیر

22/8

1/02

5

10

طیف لیکرت جمع  2گویه

متغیر مسئولیتپذیری

3/1

2/3

2

5

طیف لیکرت  5گویهای

متغیر توانایی مالی

1/8

2/1

2

5

طیف لیکرت  5گویهای

2

2/1

2

5

طیف لیکرت  5گویهای

اطالعات بروشور

1/8

0/8

2

2

 :2کامالً تکراری تا  :2کامالً جدید

سن

37/2

5/5

28

70

سال

جنسیت

0/6

0/5

0

2

مرد = 2زن=0

وض،یت تيهل

0/8

0/2

0

2

مجرد= 0متيهل=2

هزینه ماهیانه خانوار

2622500

733820

250000

5000000

تومان

ت،داد افراد خانواده

3/7

2/1

2

20

ت،داد

عضویت در سازمانهای زیستمحیکی

0/02

0/08

0

2

ب ه = 2و خیر=0

بازدید از منکقه

0/65

0/5

0

2

ب ه = 2و خیر=0

ت،داد بازدید در سال

3/2

2/7

0

10

سال

گرایشهای زیستمحیکی

شاخ

متغیر گرایشهای توس،های

توضیحات

در ایوون تحقیووق متغیوور اقتصووادی-اجتموواعی و گوورایش

است .متغیر هزینة ماهیانه نیز دارای میانرین  26225000ریال

زیستمحیکی بررسی شد که نتایج آن در جودول  )1آموده

در ماه است .همننین میانرین اندازة خوانوار بازدیدگننودکان

اسووت 80 .درنوود از پاسوولرویان را متوويه ین تشووکیل داده

از منکقه  3/7نفر است .تقریباً کمتر از 2درنود پاسواگویوان

است .در این پ وهش میانرین سن پاسولرویان  37/2سوال

در سازمانهای زیستمحیکی عضو بودند.

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
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همننووین جوودول  )2درنوود فراوانووی پاسوولرویان را

درند افرادی که حاضر به پرداخت بودند بیان کردنود کوه

نشان میدهد که کدام ملوارج از بودجوه خوانواده را بورای

به دلیل منافع سرشاری که منابع طبی،ی برای انسانهوا دارد

پرداخت مب غی برای حفاظت از منکقه کاهش میدهند؛ کوه

برای حفاظت از آن باید مب غی را پرداخت کرد.

بیشترین مربوط به ملارج تفوریح  )20و ملوارج پوشوان

بیشتر پاساگویان  32/8درند) دلیل ان ی پرداخوت

 )38/5بوده و کمترین مربوط بوه سوایر ملوارج بوا 21/1

را حفاظت از منکقه بهمنظور استفادة نسل آینده از آن بیوان

درند) بوده است

کرده اند ولی بین چهار انریزه پرداخوت اخوتالف چنودانی

بیشتر پاساگویان  68/3درند) که حاضر به پرداخوت

مشاهده نمیشود جدول .)6

بودند بیان کردند حفاظت از محیطزیسوت وظیفوة اخالقوی

جوودول  )7میووانرین درنوود) پاسوولرویانی را نشووان

تمام انسانهاست و باید برای حف آن مب غوی را پرداخوت

میدهد که مبالغ پرداختوی بورای حفاظوت از منکقوه بورای

کنند حتی اگر منف،تی بورای انسوان نداشوته باشود و 32/7

کارکردهای منکقه را ارزیابی کردهاند.

جدول  .6توزیع فراوانی روش ترجیحی پرداخت مبلغ حفاظت از منطقه

روش ترجیحی

مالیات

عوارن شهرداری

قبون آب بر و یا گاز

سایر

جمع

درند

17

22/3

22/2

27/6

200

جدول  .6توزیع فراوانی روش کاهش مخارج برای حفاظت از منطقه

روش کاهش ملارج

ملارج پوشان

ملارج مواد غذایی

ملارج مربوط به تفریح

سایر موارد

جمع

درند

22/2

2/8

51/2

32/7

200

جدول  .1مقایسة دو دیدگاه اخالقگرا دربارۀ پرداخت

گروههای ملت ف

وظیفه گراها

پیامدگراها

اخال گرایی

68/3

32/7

جدول  .6دالیل تمایل به پرداخت پاسخگویان برای حفاظت از منطقة مورد مطالعه

انریزههای ملت ف برای تمایل به پرداخت )WTP

درند وض،یت
انریزه پرداخت

پرداخت بهمنظور بازدید و استفاده از آن برای تفریح و مسافرت در سال جاری ارزش تفریحی)

25/2

پرداخت بهمنظور بازدید و استفاده از آن برای تفریح و مسافرت در آینده ارزش انتلابی)

27/2

پرداخت برای حفاظت از منکقه فقط برای اینکه وجود داشته باشد چه از آن استفاده کنی چه استفاده نکنوی
ارزش خاتی یا وجودی)

31/2

پرداخت برای حفاظت از منکقه به این منظور که نسلهای آینده از منکقه برخوردار باشند ارزش میراری)

32/8

جمع

200
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جدول  .7درصد پاسخ برای ازریابی جنبههای ارزش حفاظتی منطقه

انوا کارکردهای منکقه

درند

پرداخت برای حف حیاتوحش و تنو زیستی

12/2

پرداخت برای حف پوشش گیاهی منکقه به دلیل کارکردهای تنظیمی آن تنظی آبوهوا جذب دیاکسید

30

کربن کاهش فرسایش خان و )....
پرداخت برای حف چش اندازهای زیبا و زیباشناسی گردشرری تفریح و تفرج

11/5

پرداخت برای کارکردهای پ وهشی تحقیقاتی ع می آموزشی م،نوی فرهنری و....

28/3

سایر کارکردها

2/5

جمع

200

بوورای بوورآورد موودل الجیووت متغیرهووای اقتصووادی و

توانایی مالی درآمد فرد و ت،داد بازدید میبت بهدستآموده

اجتماعی که تيریر زیادی روی میزان تمایل به پرداخت افراد

و این بدان م،نا است که احتمال پذیرش مب غ پیشنهادی در

برای حفاظت منکقه داشته استفاده شدند .با توجه به عودم

افرادی که توانایی موالی ت،وداد بازدیود و درآمود بیشوتری

حصول نتیجة مناسب در مدل اولیه متغیرهوایی کوه سوبب

دارند بیشتر است .همننین ضریب متغیر مب وغ پیشونهادی

کاهش کارایی مدل شدند مانند گرایشهای زیستمحیکوی

منفی بهدستآمده و بیانرر آن است که احتمال پوذیرش بوا

از مدل حذف شدند .در این بررسی متغیر درآمد خانوار بوا

افزایش مب غ پیشنهادی کاهش موییابود .همننوین ضوریب

درآمد فرد ه خکی باالیی ایجواد کردنود بنوابراین درآمود

متغیر سن جنسیت تيهل و هزینة خانوار نیوز منفوی شوده

خانوار از مدل کنار گذاشته شد .درنهایت مدل تصریحشوده

است که بیان میکند افراد جوان ک سن) مجرد و خوان

با حضور متغیرهای توضیحی متغیر مسئولیتپذیری متغیور

تمایل به پرداخت بیشتری نسبت به افوراد مسون متيهول و

گوورایش توسوو،های توانووایی مووالی اطالعووات موجووود در

مرد دارند .همننین افرادی که هزینه بیشتری دارنود تمایول

بروشور سن جنسیت وض،یت تيهل تحصویالت درآمود

به پرداخت کمتری دارند.

فرد هزینه مب غ پیشونهادی ب،ود خوانوار ت،وداد بازدیود

براسای انول تئوریکی عالمت ضریب مب غ پیشنهادی

بازدید از منکقه و عضویت در سازمانهای زیسوتمحیکوی

منفی است که نشان میدهد درنورتیکه مب غ پیشنهاد شده

برآورد شد.

برای ارزش حفاظتی منکقه افزایش یابد احتمال پذیرش در

جدول  )8نتایج برآورد ضرایب متغیرهوای توضویحی

پرداخت مب غی م،ین کاهش مییابود .بوا توجوه بوه کشوش

مدل الجیت سکوو احتمال آماری آنها و تيریرگذاری این

وزنی متغیر مب غ پیشونهادی  )-0/52در جودول بوا رابوت

متغیرهوا بور متغیور وابسوته بوا اسوتفاده از روش حوداکیر

ماندن بقیة عوامل افزایش 2درند در قیمت پیشنهاد شوده

درستنمایی برای ت،یین ارزش حفواظتی را نشوان مویدهود.

به پاسلرویان احتمال پذیرش تمایل بوه پرداخوت را 0/52

اسوت

درند کاهش میدهد .همننین با توجه به ارور نهوایی ایون

ضریب متغیرهای سن و درآمود فورد در سوکح 2درنود و

متغیر  )-0/0000003افزایش یر تومان در مب غ پیشنهادی

متغیرهای توانایی مالی جنسیت تيهل هزینه ماهانه ت،داد

احتمال پذیرش تمایل بوه پرداخوت بوهمنظوور حفو ایون

همانطور که از نتایج تلمین مدل الجیت مشول

بازدید و پیشنهاد در سکح احتمال  5درند م،نوادار بووده و
بر میزان تمایل به پرداخت افراد تيریر داشته است.
همان طور که از نتایج مشل

است ضرایب متغیرهای

مجموعه را م،ادل  0/0000003درند

کاهش میدهد.

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
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جدول  .6نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت برای ارزش حفاظتی

متغیرها

ضریب برآورد شده

ارزش آماری t

کشش وزنی متغیرها

ارر نهایی

پیشنهاد

-0/00008

*-2/56

-0/52

-0/000003

مسئولیتپذیری

0/28

2/22

0/52

0/0078

توانایی مالی

0/3

*1/38

0/82

0/023

گرایش توس،های

0/15

2/68

0/85

0/022

اطالعات بروشور

0/13

2/13

0/57

0/02

سن

-0/05

**-1/6

-2/23

-0/0011

جنسیت

-0/62

*-1/05

-0/3

-0/037

وض،یت تيهل

-0/72

*-1/31

-0/22

-0/025

تحصیالت

0/012

0/2

0/15

0/002

درآمد فرد

0/22

**3/63

2/2

0/025

هزینة خانوار

-0/0000005

*-1/21

-0/73

-0/000000

ب،د خانوار

0/05

0/23

0/26

0/0013

نزدیکی به منکقه

- 0/05

-0/27

-0/25

-0/0038

عضووویت در سووازمانهووای

-33/2

-0/3

0/000

-0/025

زیستمحیکی
بازدید از منکقه

0/32

0/53

0/1

0/023

ت،داد بازدید از منکقه

0/07

*1/15

0/15

0/003

ضریب رابت

-3/2

-1/1

-1/77

-

** م،نادار در سکح  2درند * م،نادار در سکح  5درند
LIKELIHOOD RATIO TEST = 62.68 D.F=16 P-VALUE= 0.0000
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.91
LOG-LIKELIHOOD FUNCTION = -193.4
LOG-LIKELIHOOD (0) = -224.8
CRAGG-UHLER R-SQUARE = 0.18

در این تحقیق برای سنجش م،ناداری کل مدل الجیت و

خداوردیزاده و همکاران  )2353مقدار درند پویشبینوی

نیکویی برازش از آمارة آزمون  LR5استفاده شد که مقدار آن

نحیح بهدستآموده در ایون مودل رقو مک ووبی را نشوان

برابر  61/68به دست آمد .م،نادار بودن ایون آمواره بیوانرر

میدهد .بنابراین مدل برآورد شوده توانسوته اسوت درنود

این موضو است که مدل برآورد شده بوهطوورک ی م،نوادار

باالیی از مقادیر متغیور وابسوته را بوا توجوه بوه متغیرهوای

است .مقادیر ضریب تبیین کرا -اوه ر برای الروی الجیت

توضیحی پیشبینی کند .بهبیاندیرور تقریبواً  52درنود از

برآورد شده برابر با  0/827است .این مقوادیر بوا توجوه بوه

پاسلرویان تمایل به پرداخت پیشبینیشده ب ه یا خیر را با

ت،داد مشاهدات متغیر وابسته رق مک وبی هستند .درنود

ارایه نسبتی کامالً مناسب با اطالعات بهدرسوتی اختصواص

پیشبینی نحیح مدل برآورد شده نیوز بوالغ بور  52درنود

دادهاند.

است و ازآنجاکه مقدار قابلقبول درند پیشبینوی نوحیح

مقدار انتظاری  WTPکه ارزش حفواظتی منکقوه موورد

برای مدلهای الجیت و پروبیت برابر بوا  52درنود اسوت

مکال،ه را نشان می دهد پوس از بورآورد پارامترهوای مودل
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لوجیت با استفاده از روش حوداکیر درسوتنمایی بوهوسوی ة

و جذب غبار م ،ق در هوا ایجواد فضوای سوبز ت کیوف و

انتروورال رابکووه  )3بووا جووایرزینی مقووادیر میووانرین سووایر

کاهش آلودگی هوا هستند .البته موارد یادشده تنها بلشی از

متغیرهووای توضوویحی و محاسووبه مقوودار عوورن از مبوودد

خدمات زیستمحیکی و کارکردهای اکولوییر منکقه ابر به

ت،دیلشده محاسبه شوده اسوت .در ایون تحقیوق متوسوط

شمار میرود.

 WTPقسمتی استفاده شده است .میزان پیشبینیشده

WTP

در این تحقیق مشل

شد متغیرهای سن درآمد فورد

با انتررالگیری عددی در محدودة نفر تا باالترین پیشونهاد

توانایی مالی جنسیت تيهل هزینة ماهانه ت،داد بازدیود و

 500000ریال) برابر  20572ریوال بورآورد شود .متوسوط

پیشنهاد از عوامل تيریرگذار بر میزان بر تمایل بوه پرداخوت

تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده نیز در حفاظت منکقوة

افراد در منکقة مورد مکال،ه بودهاند .در این پ وهش ضریب

مورد مکال،ه برابر  35212ریال در هر ماه است .بوهمنظوور

مب غ پیشنهادی براسای مدل الجیت منفی شد که نشان داد

محاسبة ارزش حفاظتی کل الزم است مقودار موورد انتظوار

درنورتیکه مب غ پیشنهاد شده برای ارزش حفاظت منکقوه

تمایل به پرداخت در ت،داد خانوارهای مناطق تحوت تويریر

افزایش یابود احتموال پوذیرش در پرداخوت مب غوی م،وین

ضوورب شووود .براسووای نتووایج سرشووماری  )2355ت،ووداد

توسط جام،ه کاهش مییابد .عالمت ضریب برآوردی متغیر

خانوادههای ساکن در استان سمنان برابر با  125572خانوار

درآمد خانوار برحسوب انتظوار میبوت بوه دسوت آمود کوه

است .بوراین اسوای ارزش ماهانوه حفواظتی منکقوه موورد

نشاندهندة افزایش احتمال پذیرش مب غ پیشنهادی همراه با

مکال،ه برابر  1175/5می یوون ریوال بورآورد شود .همننوین

افزایش درآمد است .براسوای کشوش وزنوی متغیور درآمود

ارزش حفوواظتی سوواالنه منکقووه مووورد مکال،ووه نیووز برابوور

خانوار براسای مدل الجیت با افزایش 2درند در درآمود

 17353/6می یون ریال ت،یین شد .از تقسی این رق بر کول

پاسلرویان احتمال پذیرش تمایل به پرداخت  2/2درنود

مساحت اکوسیست منکقوة موورد مکال،وه  7252هکتوار)

افزایش مییابد .این ارتباط کوامالً مکوابق انتظوارات اسوت

ارزش حفاظتی ساالنه هر هکتار از منکقة مورد مکال،ه برابر

ی،نی افراد با درآمد باالتر تمایل بیشتری به پرداخوت بورای

 3/8می یون ریال به دست میآید.

حفاظت از طبی،ت دارند .در این تحقیق متغیر درآمد تويریر
مستقی بر پذیرش مب وغ پیشونهادی بورای حفاظوت منکقوه

 .4بحث و نتیجهگیری

داشته است .ازآنجاییکوه پرداخوتهوای زیسوتمحیکوی و

ارزش زیستبوم حوضة ابر تنها از نظر تولیود ع وفوه بورای

انوالً تقاضا برای طبی،ت کاالیی باکشش باالست به دلیل

دام اه ی و حیاتوحش نیست .این اکوسیست ها ارایهکنندة

لوکس بودن این خدمات) لذا تنها در نورت تقویت درآمد

خدمات بسیاری هستند که هر یر از آنها ارزشی بهمراتب

اشلاص است که جام،ه حاضر به پرداخت بابت آن هستند.

بیشتر از تولید ع وفه دارند و برخی از آنهوا بورای زنودگی

ازاینرو تقویت و حمایت درآمدی بهوی ه در میوان اقشوار

انسانها حیاتی است .برخی از این خدمات شوامل مکوانی

ک درآمد میتواند در پذیرش مب غ پیشنهادی مؤرر باشد .بوا

بورای اسوتراحت و تفوریح و ارایوه چشو انودازهای زیبوا

افزایش درآمد بهوی ه در میان خانوارهای بوا درآمود پوایین

ج ووگیری از فرسوایش خوان تولیود خوان و حفو

احتمال افزایش تمایل به پرداخوت بورای حفاظوت از منوابع

حان لیزی خان خخیرة آب باران کمر به تغذیه آبهای

طبی،ی و محویطزیسوت بهبوود خواهود یافوت .از ایونرو

زیرزمینی و بهبود کیفیت و کمیت آب حف خخایر ینتیکی

سیاستهای توزیع بهینوه درآمودی و افوزایش سوکوو رفواه

گیاهی و جانوری و بلصوص حفاظوت گونوههوای نوادر و

خانوارها در سکح کالن بر میزان تمایل به پرداخت خوانوار

کمیاب جذب و خخیره دیاکسیدکربن هوا و تولید اکسوی ن

نیز تيریر خواهد داشت .نتایج این تحقیق با نتوایج فتواحی و

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقة...
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فتح زاده  )2350دربوارة ارزش حفواظتی تواالب گمیشوان

نجیب زاده و همکاران  )2356نل،ی و همکواران )2385

نل،ی و همکاران  )2385در مورد ارزش حفاظتی جنرول

و موالیی و همکاران  )2388دربارة ارزش حفواظتی منوابع

نور امیرنو اد و همکواران  )1006دربوارة ارزش وجوودی

طبی،ی و محیطزیست ه خوانی دارد .متغیر ت،داد بازدید از

جنرل های شمال مکابقت دارد و آنها عامول درآمود را از

منکقه در این تحقیق م،نوادار شوده و از عوامول تيریرگوذار

عوامل مؤرر در پذیرش تمایل به پرداخت بیان کردند .متغیر

روی میزان تمایل بوه پرداخوت اسوت .در ایون مکال،وه بوا

توضیحی جنسیت براسای مودل الجیوت در سوکح یور

افزایش ت،داد بازدید افراد تمایل به پرداخت بیشتری بورای

5درند م،نادار است و عالمت منفی آن بیانرر آن است که

حفاظووت منکقووه داشووتند در مقابوول افوورادی کووه منکقووه را

تحوت سووناریوی بووازار فرضووی در میووان پاسوولرویان زن

ندیده اند و یا ت،داد بازدید خی ی کمی از منکقه داشوتهانود

احتمووال پووذیرش مب ووغ پیشوونهادی از سوووی آنوان افووزایش

تمایل به پرداخت کمتری برای حفاظت منکقه دارند.

خواهد یافت و بال،کس .با توجوه بوه بورآورد کشوش ایون

متوسط تمایل به پرداخت جام،ه برای حف طبی،ت در

متغیر با افزایش 2درندی در نسبت زنان احتمال پوذیرش

ماه  20572ریال و در سال برابر  216885ریال ت،یین شود.

مب غ پیشنهادی برای حفاظت از طبی،ت م،وادل  0/3درنود

این مقدار با توجه بوه تمایول کو جام،وه بورای پرداخوت

افزایش خواهد یافت .متغیر توضیحی سون براسوای مودل

منکقی به نظر مویرسود .براسوای نتوایج تنهوا  28درنود

الجیت در سکح یور 5درنود م،نوادار اسوت و عالموت

جام،ووة آموواری تمایوول خووود را بوورای پرداخووت بووهمنظووور

منفی آن بیانرر آن است که تحت سناریوی بازار فرضی در

حفاظت از منکقوه ابور اعوالم کردنود .مووالیی و همکواران

میان پاسلرویان جوان احتمال پذیرش مب وغ پیشونهادی از

 )2388در مکال،ة ارزش حفواظتی جنرولهوای ارسوباران

سوی آنان افزایش خواهد یافوت و بوال،کس .بوا توجوه بوه

متوسط تمایل پرداخت هر خانوار را 221510ریال در سوال

برآورد کشش این متغیر بوا افوزایش 2درنودی در نسوبت

بوورآورد کردنوود .امیرن و اد  )2386نیووز متوسووط تمایوول بووه

افراد جوان احتمال پذیرش مب غ پیشنهادی برای حفاظت از

پرداخت ماهیانه هر خانواده برای ارزش حفاظتی پارن م ی

طبی،ت م،ادل  2/23درند افزایش خواهد یافوت کوه ایون

گ ستان را  22200ریال برآورد کرد .مکال،ة دانشور کاخکی

نتووایج بووا نتووایج نل،ووی و همکوواران  )2385امیرنوو اد و

و همکوواران  )2386در مکال،ووه ارزش وجووودی منکقووه

همکواران  )1006امیرنو اد و همکواران  )1005در مووورد

ییالقوی روسووتای زشور خراسووان حواکی از آن اسووت کووه

ارزش حفاظتی تواالب بوینالم وی میانکالوه مکابقوت دارد.

متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه افراد برای ارزش وجودی

متغیور توانوایی موالی از عواموول تيریرگوذار روی تمایول بووه

منکقه ییالقی زشر  22300ریال است .نل،ی و همکواران

پرداخت پاسلرویان بهمنظور حفو منکقوه بوود .عالموت

 )2385نیز متوسط تمایل بوه پرداخوت هور خوانوار بورای

ضریب برآورد شده این متغیرها براسای مدلهوای الجیوت

ارزش حفاظتی پارن جنر ی نور را  21626ریال در ماه بوه

میبت است که نشان میدهد افرادی که نظر ملالفی با گویة

دست آوردنود .فتواحی و فتحوی زاده  )2350هو متوسوط

«خانوادة من توانایی مالی کوافی بورای پرداخوت بوهمنظوور

تمایل به پرداخت افراد بورای حفاظوت از تواالب گمیشوان

حفاظت و بهبود محیطزیست را ندارد» داشوتند تمایول بوه

استان گ ستان را  71850ریال و ارزش حفاظتی بورای هور

پرداخت بیشتری برای حف محیطزیست آن دارند .بنابراین

خانوار را  5/2نفوری)  353350ریوال در سوال بوه دسوت

با توجه به یافتهها میتوان دریافت کوه بوا افوزایش توانوایی

آوردند .تفاوت مقادیر  WTPبرآوردی در مکال،ات ملت ف

مووالی افووراد تمایوول بووه پرداخووت آنهووا نیووز بوورای حف و

بستری به موق،یت زمانی مکانی و خصونویات و ماهیوت

محیطزیست آنها بیشتر میشود .نتایج این قسمت با نتوایج

اکوسیست مورد مکال،ه دارد.

 82

دورة 44



شمارة 1



بهار 1931

یافتههای این مکال،ه در شرایط کنونی بهمنظور حفاظت

و همکاران  .)1006اما بوا وجوود دشوواری ارزشگوذاری

مناطق حفاظتشده و منابع طبی،وی و حرکوت در راسوتای

اقتصادی بر اکوسیست ها این موضو برای تصمی گیران و

توس،ه پایدار بسیار مه است .برنامهریزان و تصمی گیوران

سیاسووترزاران در مقایسووه گزینووه حفو

اکوسیسووت و

اقتصادی سیاسی و اجتمواعی کشوور در تصومیمات خوود

کارکردهای آن از یر سو و رقابت تقاضاهای ملت ف برای

همواره بر تح یل های هزینه-فایوده تکیوه مویکننود و ایون

مصورف منوابع اکولووییکی موجوود در آن از سووی دیرور

تح یلها بر مبنای واحدهای کموی و پوولی اسوتوار اسوت.
ازاینرو ارزشگذاری اقتصادی منواطق حفاظوتشوده مهو

میتواند راهرشا باشد کومار و کومار

.)1007

ارزش اقتصادی حفاظتی کوه در ایون قسومت محاسوبه

است و تا زموانی کوه طرفوداران طبی،وت و حفاظوت از آن

شده تنها ارزش اقتصادی کل اکوسیست منکقه مورد مکال،ه

نتوانند ارزش این خودمات را بور مبنوای واحودهای پوولی

نیست .به عبارت دیرر زیسوتبووم منکقوه موورد مکال،وه

ت،یین کنند خدمات و کارکردهای مه مناطق حفاظتشده

ارزش های مت،دد دیرری ه دارد که برای نمونه مویتووان

و منابع طبی،ی که عمدتاً خارج از نظام بازار هسوتند موورد

به کارکردهای تنظیمی مانند ترسیب کربن تولیود اکسوی ن

ک لکفی و غف ت قرار میگیرد .از نظر مدیریتی نتایج ایون

ج وگیری از فرسایش خان و خاکزایی تنوو بیولووییکی

تحقیق بسیار امیدوارکننده است بوهخصووص اینکوه نتوایج

حف آبوخان کنترل بیولوییر آفات افزایش منوابع آب

بیان کرد که مردم جامع نسبت به منابع طبی،ی و بهخصوص

زیرزمینووی و بووهتبووع آن چشوومهسووارها و رودخانووههووا

منکقة حفاظتشده جهاننما آگاهی دارند .همننوین تمایول

گردهافشانی و کارکردهای تولیدی مانند گیاهوان دارویوی و

به پرداخت نسبتاً باالیی برای حفاظت بهبود و توس،ه منابع

محصوالت فرعی تولید غذا و غیوره دارد کوه ارزش آنهوا

طبی،ی و محیطزیست منکقه وجود دارد .ایون نتوایج بورای

بایستی ت،یین شود.

برنامه ریزان مسئوالن و سیاسترزاران توجیهی فراه میکند

همننین تونیه میشود با توجه به اینکه در این تحقیق

تا کمیت و کیفیت منابع طبی،ی حمایت کرده و بویاهمیوت

افراد جوان تمایل به پرداخت بیشتری برای حفاظت منکقوه

ج وه دادن منابع طبی،وی و محویط زیسوت در ارور حمایوت

داشتند سیاستهایی که دولت برای حفاظت منوابع طبی،وی

نشدن توسط دولتها ج وگیری کند .البته باید به این نکتوه

و محیطزیست برنامهریزی میکند به نسلهای جوان جام،ه

توجه داشت که ت،یین ارزش پولی برای محیطزیست بسیار

نراه وی های داشته باشد.

دشوار است و عالوه بر محدودیتهوای موجوود در زمینوه
شوناخت نوو ارتبواط موضووعات اکولووییکی و منوافع

یادداشتها

اقتصادی محدودیتها روششناسی نیز در این میان وجوود

Gross National Product
Contingent Valuation Method
Willingness To Pay
Double –bounded Dichotomous Choice
)(DDC
simple random sampling
Truncated Mean WTP
aggregation
percentage of right Predictions
Likelihood Ratio

دارد آدامز و همکاران  .)1007برای میال اسوتفاده از ایون
روش متضمن این فرن است کوه موردم قادرنود در خهون
خود ت،داد زیادی از شاخ

های زیستمحیکی را به یور

ارزش پولی واحد تبودیل کننود کوه بیوانرر ارزش آن منبوع
خاص از نظر آنها است که ممکن است این فرن دربوارة
تمامی گروه پرسششوندگان نحت نداشته باشود امیرنو اد

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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