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  دهيچک
ي را در ي بوده و کاالها و خدمات بسيار از ديرباز داراي ارتباط تنگاتنگي با زندگي مردم بومبومی، زيست  متعددهاي ارزش دارا بودنعالوه برها  تاالب

عالوه بر مسائل و سفانه أمت است اما  اطراف خود داشتهي نواحي را برايالمللي انزلي نيز از ديرباز چنين نقش تاالب بين .اند اختيار اين جوامع گذاشته
 و مخربي را چشمگيرأثيرات متفاوت در حوضه آبخيز آن، تهاي توسعه  بر منابع محدود تاالب، اجراي طرحهاي ناشي از فشار فزاينده جمعيت  تخريب

کنار منافع بدست آمده از طرح مورد نظر،  هاي توسعه، در واضح است که در هنگام اجراي طرح. بر اين اکوسيستم ارزشمند برجاي گذاشته است
تبديل همين دليل،  به. روند  و يا از ميان مي،ريب شدهناپذيري تخ صورت برگشت يت مربوط به منابع طبيعي اغلب بهز اهمي حايارزشهاي محيط زيست

 مختلف و اتخاذ تصميم صحيح يها در مقايسه گزينهگيرندگان   تصميمي برايتواند کمک ي، مي و اقتصادي کمي مختلف تاالب به ارزشهاياهارزش
ها دخالت داده  گيري  و در تصميمگيرد ميقرار گيران  تصميم اي يك تاالب، معموالً كمتر مورد توجه هاي غير استفاده ارزشكه با توجه به اين .باشد
 ي اقتصاديگذار ارزشيبرا. ده استشاستفاده   مشروطي از روش ارزشگذار انزلي تاالبيا راستفادهي غين ارزشهايي تعيبرا در اين تحقيق شود مي

ل به پرداخت بر اساس يت به برآورد حداکثر تمايله مدل لوجيس به وEviewsافزار   و استفاده از نرميسنج اقتصاديها تاالب با استفاده از روش
ل يزمان حال تنز  نامحدود که دري زمانةک دوري يدهندگان برا ل به پرداخت پاسخين اساس، حداکثر تمايبر ا. ده استش اقدام يشنهادي پيها متيق

  .ده استش تومان برآورد ۹۲/۸۸۰۳ برابر ساالنهشده است، 
  

  كليد واژه
  Eviewsنرم افزار ، مشروط ارزشگذاری روش،المللي انزلي  بينتاالب تاالب،

  

 سرآغاز

ست ا  ، تاالب عبارت ۱ رامسرين الملليون بيف کنوانسيبر اساس تعر
ا ي ،يعي، به صورت طبيآب) زار تيپ(ر، توربزار ي، آبگيمناطق مرداب« : از

شور   لب،ا شوري ،نيريش يا جاري ،ا موقت، با آب ساکني ،، دائميمصنوع
 از نييپا کشند در حالت عمق آب که ييايدر يآبها دسته از آن بر مشتمل

 نيزتريحاصلخ جمله ها از تاالب .)۱۳۷۷ ان،يمجنون (».نکند تجاوز متر  شش
 يکيولوژيب ديتول زانيم زيرا ،گردند يم محسوب نيزم ةکر يها ستمياکوس

ت ي اهمئزار حايسز بي نيا  گونهيار باال بوده و از لحاظ غنايآنها بس
 ارتباط يرباز داراي، از د۲يبوم ستي زيها اما عالوه بر ارزش.ندهست

 را ياري منطقه بوده و کاالها و خدمات بسي مردم بومي با زندگيتنگاتنگ
 مردم همواره .)Barbier, et al., 1997 (اند ن جوامع گذاشتهيار ايدر اخت

اند و  دهكر استفاده يز کشاوري براي تاالبيها ز محدودهياز خاک حاصلخ
 رباز ازين از دي همچن.اند دهكرن يمأ خود را تي غذايان تاالبيد آبزيبا ص
 ساخت خانه استفاده اي و ، خوديها ف دامي تعلبراي ياهان تاالبيگ
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 تفرج همواره متداول بوده براي ي استفاده از مناطق تاالبند وكرد يم
 ارزشها و يها، برخ االبم مردم از تي مستقيها جدا از استفاده .است

ه و ي آب، تصفيساز رهيها، ذخ البيسها مانند کنترل   تاالبيکارکردها
 پنهان باشد، اما از يد مردم عادي ممکن است از د... و ت آبيفيبهبود ک
  . برخوردار استييت بسزاياهم

ن منابع اب ي از بزرگتريکيز همواره ي ني انزليالملل نيتاالب ب
. در بر گرفته استو آباد اف آن را روستاهاي متعدد  بوده كه اطرنيريش

ن يپروتئ (يي غذايازهاي نةکنند نيمأن تاالب تيااست كه  يدي مديمدتها
 رفع ي برايطي و محيت اقتصادي اهميرامون خود و دارايمردم پ) و برنج

 ي ارتباط طوالن.رفته است يشمار م الن بهي مردم گة روزمريحتاج زندگيما
 ي خزر، سبب نوعياي دريرامون آن با تاالب و آن سويدم پمر) چند قرن(

 يد و در واقع نوعش ياتي حين بستر آبي وابسته به ايزندگة ويت و شعاد
ر نظام چرخه ي اخيها اما در طول سال.است مردم آن سامان يت برايهو
ز از آن بهره ينده ني آيها د هنوز نسليبا يکه م ،ن تاالبي ايتعادل
 يرين، پي دچار تحوالت سهمگي انسانيها ياثر دستکاربر گرفتند،  يم

ر به ي اخي که در سالهاياقدامات.  شده استآور  مرگيزودرس و اغما
 و اقدامات و يساز الب در آن صورت گرفت، مسائل جادهتاي ايعنوان اح

ن ي شد تا اباعثرامون آن ي پيا و ،گر چه در حوضه تاالبي ديها بيتخر
جهان در  شناخته شده يستيگاه ز رهي و ذخي آبياتيگر بستر حيتاالب د

 جهان از دست يها  تاالبيالملل نينباشد و اعتبار خود را در فهرست ب
  )۱۳۸۱قهرمان و عطار،  (.بدهد

از جمله (ها  که تاالب نيح در مورد اي صحيدگاهي به ديابيدست
 ي خود به عنوان تاالبيمحيط زيست ياهعالوه بر ارزش) يتاالب انزل

ر يي در تغيز هست، نقش مهمي ني اقتصادي ارزشهاي، دارايالملل نيب
البته ذکر . ن تاالب خواهد داشتينده ايران در مورد آيگ ميدگاه تصميد
ست ي زي تاالب شامل ارزشهاي ارزشهاي است که تمامين نکته ضروريا

  .دشو  ي نمي اقتصادي و حتيطيمح
 به يو فرهنگ ي، مذهبي اعتقادي از ارزشها شامل ارزشهايبرخ
 مردم منطقه داشته يان سال در زندگين تاالب سالي که ايعلت نقش
   .(Lambert, 2003)  آن قابل تصور باشديز ممکن است براياست ن

  قيان مسئله و ضرورت تحقيب

 ، اقتصادي عميقي بر ساختارآثار هاي اخير تحوالت جمعيتي در دهه
از . اشته استبر جاي گذ تاالب انزليمحيطي  اجتماعي و زيست

اي نظير  وامع در حال توسعه بويژه در ج،مين اكثر اين نيازهاأكه ت ييآنجا
 از بيشتر به دليل معيشتي بودن اقتصاد بر منابع پايه استوار است كه ايران

 و نظارت از طبيعت و يزير برنامهبرداري کنترل نشده و بدون  طريق بهره
  را بر محيط زيستيروزافزونر  فشابنابراينگيرد،  منابع طبيعي صورت مي

هاي طبيعي فراتر از توان  هر کجا که ظرفيت. ندنك  تحميل ميو منابع آن
 يزيستيط هاي مح  تصرف قرار گيرد، آسيب مورد دخل و،بالقوه سرزمين

 . نحوي خود را نمايان مي سازده به صورت تخريب و آلودگي ب
ت بر يده جمعني از فشار فزاي ناشيها بيعالوه بر مسائل و تخر

 آبخيز آن، حوضه توسعه متفاوت در ي طرحهايمنابع محدود تاالب، اجرا
 يستم ارزشمند برجاين اکوسي را بر ايرات قابل مالحظه و مخربيتاث

درکنار  توسعه، ي طرحهاي در هنگام اجراواضح است که. گذاشته است
 حائز ي زيستطي محيارزشهادست آمده از طرح مورد نظر،  همنافع ب

ب ي، تخريري اغلب به صورت برگشت ناپذيعيت مربوط به منابع طبيهما
   .روند يان ميا از ميشده و 

 مانند احداث يا  توسعهي طرحهايز، اجراي نيدر مورد تاالب انزل
 ي بيها ر توسعهي، و ساي انزليژه تجاري وة منطقة، توسعيگذر انزل کنار
 محدوده تاالب، در ي اراضير کاربريي، مانند تغ موجود در منطقهةيرو

دگاه ي که از ديبه نحو. رديگ يمقابل مسئله حفاظت از تاالب قرار م
ست و يط زيران، مسئله حفاظت از محي از توسعه مداران در اياريبس

 اما مسئله .است کشور ةد و باعث توقف توسعاي زي آن، موضوعيارزشها
تاالب  ييباي از موهبت و زي نسل آتي و برخوردارين نسليعدالت ب

ز يران ني بودن مختص مردم ايالملل نيل بيبه دل (ي انزليالملل نيب
ن، ينچني ايماتيران در اتخاذ تصميگ ميکند که تصم يحکم م) شود ينم

.  قرار دهندي تاالب را مورد بررسيده و همه ارزشهايهمه جوانب را سنج
 در ستيط زي مرتبط با مسئله محيها يريگ مي تصمي در مورد تمامباًيتقر
به علت مشخص ) ستي نين موضوع مستثنيز از اي نيتاالب انزل(ران يا

ن مقوله در يست، ايط زي و محيعي منابع طبي اقتصادينبودن ارزشها
   .ها وارد نشده است ها و انتخاب يارزاستگيس

مات خود با اعداد و ارقام ي اتخاذ تصمبراين که مسئوال يياز آنجا
ست به يط زي و محيعي منابع طبيشهال ارزيند، با تبدهستتر  مانوس

ن ارزشها يدر مورد اه آنها ي توجمنظور بهتوان  ي مياعداد و ارقام اقتصاد
   . برداشتيثرترؤ ميگامها



 
 
 
 

 45...                                                                                          اي تاالب انزلي با استفاده از استفاده  ارزشهاي غيري ازبرآورد

  تاالبي اقتصادي از ارزشهاي شده است بخشيق سعين تحقيدر ا

 قرار يشتري بيمورد بررس و ارزشمند ياتي حيستمي به عنوان سيانزل
  .رديگ

  ها شمواد و رو

   مورد مطالعهة منطقيمعرف

هاي ساحلي كشور است كه در شمال  تاالب انزلي يكي از تاالب
 دقيقه ٢٨ درجه و ٣٧ و در موقعيت جغرافيايي گيالنايران در استان 
 دقيقه طول شرقي در جنوب درياي خزر ٢٥ درجه و ٤٩عرض شمالي و 

، از غرب به واقع شده و از شمال به درياي خزر، از شرق به پير بازار
شهرستان رشت  سرا و آبكنار و قسمتي از كپورچال و از جنوب به صومعه

   .شود محدود مي
 هزار هكتار دارد كه از ٣٧٤ تاالب مساحتي برابر يز آبخةحوض

هاي   درصد را زمين٢/٢٣ درصد را جنگل و مرتع، ٩/٥٣مساحت فوق 
دهد  شكيل ميها و استخرها ت بندان  درصد را تاالب، آب٧/٨كشاورزي و 

ها را به خود   درصد از كاربري٧/٣ساخت نيز حدود  و مناطق انسان
 تاالب انزلي از نظر آب و هوايي معتدل و حوضه. است  اختصاص داده

  . نزديك به حد مناطق سرد شمالي است
متر است كه   ميلي٢٠٠٠ تا ١٥٠٠بارندگي متوسط ساالنه حدود 

مساحت . استمتر   ميلي١٧٥٣د  تاالب حدوةمتوسط ساالنه آن در منطق
 ةاي از در نزوالت جوي در محدوده . كيلومتر مربع است١٩٣تاالب حدود 

 كوچك و  رودخانه٢٥ سفيدرود از طريق حدود ةرودخانه شفارود تا در
  ).١٣٨١قهرمان و عطار، (د شو بزرگ وارد تاالب مي

  
  :شود تاالب از چهار بخش زير تشكيل مين يا 
ترين و  كلي ژرف طور هش تاالب باين بخ: بخش غربي •

  .ترين قسمت تاالب است پرآب
 ةتنگ. ترين بخش تاالب است اين منطقه جنوبي :مياه کشيس •

كشيم قرار دارد ارتباط آن را  باريكي كه در شمال شرقي سياه
كه اين منطقه مأمن از آنجا . نمايد لي برقرار ميبا تاالب انز
، به عنوان استومي اي از پرندگان مهاجر و ب طيف گسترده

  .است  دهش حفاظت شده اعالم ةمنطق
ترين قسمت تاالب انزلي  اين بخش كم عمق: بخش شرقي •

  .رشد گياهان آبزي در اين ناحيه بسيار زياد است. است

 ةتهاجم وسيع گياهان شناور و گياهان حاشي: بخش مركزي •
هاي وسيعي از آن  دن قسمت، باعث خشك ش تاالب نظير ني

  .)١٣٨١قهرمان و عطار، (شده است 
  روش مورد استفاده

اي يك تاالب، معموالً كمتر مورد  استفاده از آنجا كه ارزشهاي غير
شود، در اين تحقيق  ها دخالت داده مي گيري توجه قرار گرفته و در تصميم
اي تاالب انزلي  استفادهش ارزشهاي غيرسعي بر آنست كه به سنج

از روش تاالب  يا استفاده ري غين ارزشهايي تعيبرا .پرداخته شود
، يا راستفادهي غيان ارزشهاي در م.ده استش استفاده ٣ مشروطيارزشگذار

تاالب با استفاده  ٦يراثي و ارزش م،٥ياري، ارزش اخت٤الب تايارزش وجود
  . قرار گرفته است ي مورد بررسي آمارةان جامعيع پرسشنامه در مياز توز
  ي آمارة انتخاب جامعةنحو

 استفاده شده ي آمارة انتخاب جامعبراينترنت ي از اي بررسنيدر ا
 پست طريقتوان از  ينترنت را ميق اي از طري آماريها يبررس. است
 ةدر حالت اول پرسشنام.  دادانجامنترنت ي اي جهانة و شبکيکيالکترون

ل همراه يک فايا به صورت ي ،يکيک نامه الکترونيمورد نظر در قالب 
شود و در حالت دوم در قالب  ي افراد فرستاده ميکي پست الکترونيبرا
ق يتواند از طر يز مينک مربوط به آن ني است که لينترنتيت ايک ساي
در  .(Ficker and Schonlau, 2002) افراد فرستاده شود يل برايميا
 يل برايمي اابل يک فايه شده در قالب ي تهةق پرسشنامين تحقيا

ده است که جمعاً تعداد ش مختلف ارسال ينتنتريش از ده گروه ايکاربران ب
 ين گروههايا. ده استش ي را شامل مپست الکترونيکي آدرس ۳۰۰۰

 موجود در موتور يراني ايان گروههاي از مي به صورت تصادفينترنتيا
 از ميان .اند  و شامل عناوين عمومي بودهدندشاهو انتخاب ي يجستجو

ند ا د جواب داده شده و بازگشته عد۱۰۲هاي ارسال شده، تعداد  پرسشنامه
  . است بودههاي ارسالي  درصد از کل پرسشنامه۴/۳که اين ميزان برابر با 

   ي نظريمبان

 انجام ،يعيطب يها ستمياکوس ياقتصاد يارزشگذار يدشوار وجود با
 ستمياکوس مختلف يکارکردها انيم در ديبا که يرانيگ ميتصم يبرا كار نيا
 به اقدام آنها، در مختلف وايدز دفع اي ،منابع نيا از استفاده يبرا تقاضا و

 زيحا اريبس بزنند، دست انتخاب به تينها در و دهكر نيسنگ و سبک
 يها جنبه به ينسب يده وزن از عبارتند ها يارزشگذار نيا. است تياهم

 منظور به يچارچوب بهبنابراين . است يريگ ميتصم مورد موضوع مختلف
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 با صاحبنظران که بود خواهد ازين ارزشها نيا صيتشخ و يگروهبند
 و داده ها ستمياکوس يکارکردها و ارزشها به يمناسب وزن استفاده از آن

 .دهند قرار نظر مورد را ها يده وزن نيا يريگ ميتصم امر در ارانزاستگيس
 بوده راهگشا تواند يم ۷ياقتصاد کل ارزش مفهوم از استفاده انيم نيا در
 . است امر نيا ديؤم و دهنده نشان مشابه موارد از دهآم بدست جينتا و

(Kuma and Kumarr, 2007) .  
 يريگ  به منظور اندازهي مختلفي از روشهاست،يط زيدر اقتصاد مح 
 يها به دو دسته کل ن روشيا. دشو مي استفاده يطيست محي زيارزشها
 .شوند ي ميبند  طبقه۹شدهحات ابرازي و ترج۸شدهحات آشکاريترج
حات آشکار شده است، بر اساس ي آنها بر ترجي که مبناييها شرو

حات ابراز يکه ترج يند، درحالهست افراد ي واقعيها  و انتخابيرفتارها
 يط فرضيک شرايشان در يشده براساس اظهارات افراد در مورد انتخابها

 .(White and Lovett, 1999) استوارند
 يس از شيب که است يروش مشروط، يارزشگذار روش انيم نيا در
 ،يطيمح ستيز يکاالها کنندگان مصرف حاتيترج نييتع منظور به سال
  است شده استفاده ،كرد معامله بازار در ميمستقطور به را آنها توان ينم که

(Mc Millan, et al., 2006)  ارزشگذاري مشروط روش ترجيحات ابراز
 غير بازاري شده براي سنجش ارزش ميزان تغييرات در موجودي کاالي

اساس اين روش بر مبناي وجود . است) مانند کاالهاي محيط زيستي(
 هر فرد براي رابازار فرضي است که در آن ارزش اختصاص داده شده 

به اين معني . (Pedroso et al. 2007)د شو کاالي مورد نظر استنتاج مي
ست ي زيمانند کاالها( فاقد بازار يک کاالي از مصرف کنندگان که
 مورد ي کااليک بازار برايشود که در صورت وجود  يده مي پرس)يطيحم

 کسب اطالعات در . کسب آن بپردازندي حاضرند برايمتي، چه قيبررس
 مورد يرنده ارزشهاي که در برگييها م پرسشنامهيق تنظين روش از طريا

 ياساساً ارزشگذار (Kolstad, 2000). رديگ ي باشد، صورت ميبررس
 ي براي ماليها ني و براساس تخميريگ  بر نمونهيمبتن (CVM)مشروط 
 يک کاالي به ير در دسترسيي مربوط به هرنوع تغي اقتصاديارزشها

ل به ي تمايها، برمبنا نين تخمي اساس انجام ا.است يطيست محيز
ل يتما. است (WTA) ۱۱رشيل به پذيا تماي ،(WTP) ۱۰يپرداخت فرد

 از درآمد است که فرد حاضر يزاني سنجش مي براياريبه پرداخت مع
ل يتما.  مورد نظر بپردازديطيست محي زيت کااليفي بهبود کياست برا
 است که افراد درمقابل ضرر يزان جبران خسارتين ميز تخميرش نيبه پذ

 ندهستحاضر به قبول آن ) ست خوديط زيبه مح(ان وارده يو ز
(Pedroso, et al., 2007). ستفاده از روش  قوت قابل ذکر در اةدو نقط

 WTP توان يم تنها نه روش نيا با اوال، که نستيا مشروط يارزشگذار

 نيا بلکه آورد دست هب را نظر مورد يعيطب طيمح آن موجود طيشرا در
 محاسبه زين ستمياکوس نيا در يفرض راتييتغ بروز صورت در را ليتما
 يسفرها يارارزشگذ به توان يم روش نيا از استفاده با که نيا گريد. دكر
 از کي هر مورد در يفرض سئواالت پرسش قيطر از مقصد چند يدارا

  .(Lee and Han, 2002) دكر اقدام مقاصد،
ن موضوع ياز است و ي نييها ي کاستيدارا CVMروش ن حال، يبا ا

 مشروط، به علت يرش است که روش ارزشگذاري پذقابلبه صورت عام 
 بدور يريگ  اندازهي احتماليخطاها، از ي فرضيوهايوابسته بودن به سنار

 يگر استفاده از روشهايبه عبارت د .(Sheikh, et al., 2007)ست ين
 ي اجتماعيارزشها حيصح يريگ اندازه يبرا ،ييبتنها حات ابراز شده،يترج

 ,Schlapfer) يست چندان مناسب نيطيست محيکاالها و خدمات ز

 دكر توجه تهن نکي اد بهي مشروط بايک ارزشگذاريم يدر تنظ .(2007
ست ي گروه پاسخگو دشوار است که در مورد کاالها و خدمات زي براکه
ق و يحات خود را به صورت دقي ندارند ترجيي که با آنها آشنايطيمح
 در مورد يحات کامل و جامعيند، مگر آنکه از قبل توضكنان يح بيصح

 (Schlapfer, 2007). . شد به آنها داده شده باي مورد بررسيها انتخاب
ح ي اطالعات صحياستفاده دارا مورد يها که پرسشنامه  بهتر استبنابراين
ز ين نظر باشد و فرد محقق خود به صورت چهره به چهره ني از ايو کامل
ز ي نيتاالب انزلدر مورد  .ار پاسخگو قرار دهدي را در اختيحات کافيتوض

عبارتند  که وجود دارد ي اقتصادي دو دسته ارزشها،گري ديها مانند تاالب
  .۱۳يا  ر استفادهيو غ ۱۲يا استفاده ي ارزشها:از

   تاالبيا  استفادهيارزشها) الف

ن تاالب عبارتند ي ايقابل اشاره برام يمستق يا  استفادهي از ارزشهايبرخ
  :از
ش ين و پااليمأک منبع مهم تياستفاده از آب تاالب به عنوان  •

 .ي شرب و کشاورزيها تفاده اسي بران در منطقهيريکننده آب ش
 کشت براي تاالب يمي و حريراموني پياستفاده از اراض •

 .)مانند برنج(ند كن ي رشد ميهواز يشه بيط ري که در شرايمحصوالت
 موجود در آب تاالب به ي و آزوالياهان تاالبياستفاده از گ •

 .عنوان علوفه دام
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ان و يد ماهيق صي از طرين محلا ساکنيوانين حين پروتئيمأت •
 .يشکار پرندگان تاالب

د گردشگران از تاالب مانند درآمد ي از بازدي ناشيدرآمدها •
 ...  ويجيحاصل از اسکله تفر

 از رسوبات بستر تاالب و )ومياسترانس (ياستخراج مواد معدن •
 .يز کشاورزين رسوبات به عنوان خاک حاصلخياستفاده از ا

  : عبارتند ازم تاالبيمستقري غيا  استفادهي از ارزشهايبرخ
ند يثر در فراؤق نقش مين از طريريش آب شيه و پااليتصف •

 .۱۴تروژنين بازچرخ
 .الب به علت تمرکز و ماند آب در تاالبيکنترل س •
   تاالبيا راستفادهي غيهاارزش) ب

 ي تاالب انزليا راستفادهي غيهاز ذکر شد، ارزشيگونه که قبال ن همان
، ارزش ياري اختيه ارزشهابه سه دست) گريستم ديمانند هر اکوس(

 برآنست که يق سعين تحقيا در. شوند يم مي تقسيراثي و ارزش ميوجود
  .ميابي دست ي تاالب انزلين گروه از ارزشهاي از ايبه برآورد
  نتايج

  (WTP)ل به پرداختين تمايتخم

ان يارتباط م يساز ي کّم، هدفل به پرداخت،ين تمايتخمدر 
 در روش انتخاب .استشدن  نتخاب پاسخگو و احتمال ايها يژگيو

 ي است که داراUت ي تابع مطلوبيشود که هر فرد دارا يدوگانه، فرض م
  .است (S) ي شرطي از فاکتورهايو گروه (Y) درآمد يرهايمتغ

  U (U;S)                                             :۱رابطه
ن و ير معيد شامل مقاييها نهين حالت، هر فرد پاسخگو، با گزيدر ا

ر را ين مقاديد اي که بادشو   يمواجه م (A) از پول ين شده اييش تعياز پ
 فرض بنابراين . مورد نظر اختصاص دهديطيست محي منبع زي بقايبرا

ت خود تحت ي حداکثر کردن مطلوبيبر آنست که هر فرد پاسخگو، برا
 که  منبع مورد نظري پول را جهت ارزش وجودينير، مقدار معيط زيشرا
  :دهد ي، اختصاص ماست يب انزلنجا تااليدر ا

  U(1,Y-A;S) + ε1 ≥U(0,Y;S) + ε0    :۲رابطه
 است که يميمستق ريت غيدهنده مطلوب  نشانUن رابطه يکه در ا

ب درآمد فرد و مبلغ ي به ترتA وY. آورد يدست م هفرد از منبع مورد نظر ب
ر يثأست که تحت ت اي اقتصاد‐ي اجتماعيها يژگيگر وي دS، يشنهاديپ
ن صفر هستند يانگي با مي تصادفيرهايمتغ ε1و  ε0 .قه فرد قرار دارديسل

توان به  يت را ميتفاوت مطلوب. اند ع شدهيطور برابر و مستقل توز که به
  :د كرر محاسبهيصورت ز
    U=(1,Y-A;S)-U(0,Y;S)+ (ε1-ε0)∆ :۳رابطه

 با انتخاب ر وابستهي متغي داراين بررسيفرمت پرسشنامه در ا
ت ي لوجيها معموالً مدل. از داردي ني انتخابيفي که به مدل کاستدوگانه 

 مورد استفاده يفي انتخاب کي روشهايبرا) قين تحقيمورد استفاده در ا(
که فرد  ني ا(Pi)ت، احتمال يدر حالت استفاده از مدل لوج. رنديگ يقرار م

  .ر خواهد بودي زةرد به صورت رابطيرا بپذ (A) يشنهادهاي از پيکي
                       :۴رابطه

=
∆−+

=∆=
)exp(1

1)(
U

UFPi η 

{ })(exp1
1

SYA θγβα ++−−+
 

  
 Maximum)ت، با استفاده از روش ي مدل لوجيها مشخصه

Likelihood)بيني  احتمالي پيش، مقدار  پس از آن.شوند ي برآورد م
ن مقدار يتر در محدوده صفر تا باالي عدديريانتگرال گ با WTP شود مي
  :دشو ير محاسبه مي زة به صورت رابط(A) يشنهاديپ

  
                    :۵رابطه  

{ } dA
A

MaxA

dAUF
MaxA

WTPE

)
)(exp1

1(
0

)(
0

)(

βα

η

+∗−+

=∆=

∫

∫

  
 أ عرض از مبدα * است وWTP بيني شده پيش مقدارE(WTP)که 
  .استل شده يتعد
  اني پاسخگوي فرديها يژگيو

زان يت، سن، مي جنسشامل ين بررسي مورد استفاده در ايرهايمتغ
 يها تميزان درآمد ماهانه آيل، شغل و مي تحصي و تعداد سالهاالتيتحص

 ي مربوط به تاالب انزليطيمح ستيمربوط به نگرش افراد به مسائل ز
ن ي مربوط به اي آماريها ي بررسةدهند  نشان)۱(شمارة  جدول .است
از % ۵۲که در جدول فوق مشخص است،  گونه همان .استق يتحق

   .اند زن بوده% ۴۸ و ان مرديپاسخگو
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 يالت دانشگاهي تحصيان داراياز پاسخگو% ۵۳/۷۳ن يهمچن
 ي مدرک کارشناسين تعداد پاسخگو دارايشتريان بين مياند که از ا بوده

 درآمد يدارا %) ۹۰/۵۴(ان يشتر پاسخگوين بيهمچن. اند بوده%) ۲۵/۳۷(
ت آنها ي هزار تومان در ماه بوده و اکثر۵۰۰ هزار تا ۲۰۰ن يماهانه ب

ن يهمچن .اند دهكرد ني از تاالب بازدييدر زمان پاسخگو%) ۴۴/۷۸(
 يلي تحصين تعداد سالهايانگي سال و م۹۹/۳۳ان ي پاسخگوين سنيانگيم

  . سال بوده است۶۲/۱۵آنها 
هاي  هاي فردي پاسخگويان به پرسشنامه  ويژگي):۱(شمارة جدول 

  مورد استفاده در اين تحقيق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) نفر۱۰۲: تعداد کل افراد پاسخگو(

  انيپاسخگو ينگرش محيط زيست

ست ي مربوط به نگرش زيها يج بررسي نتا)۲(شمارة در جدول 
، نظرات يسنجن نظريدر ا. ان نشان داده شده استي پاسخگويطيمح

تفاوت، مخالف و بشدت  يان در پنج گروه کامالً موافق، موافق، بيپاسخگو
ن سئواالت مورد يهمچن.  شده استيبند هطبق درصد، صورت بهمخالف 

  . ارائه شده است جدوليي در بخش انتهايسنجاستفاده در نظر

   نگرش زيست محيطي پاسخگويان به درصد):۲( شمارهجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) نفر۱۰۲: تعداد کل افراد پاسخگو(

  سئواالت 

ب يد که باعث بروز تخركن را دنبال يا  توسعهيها د برنامهيران نباي ا‐۱
  .د شوستيط زي بر محي جزئيها بي تخريحت
 يد را صرف حفظ تاالب انزل از درآمد خوي بهتر است همه مردم بخش‐۲
  .دشو مند ز بتوانند از آن بهرهي نيد تا نسل آتيينما
ات يستگاه حي زکيد شما به عنوان ي از دي انزلين المللي تاالب ب‐۳

  .ت استي اهميوحش دارا
ل احداث جاده کنارگذر ي به دلي انزلين المللين موضوع که تاالب بي ا‐۴
 قرار گرفته است ي، در معرض نابود تاالبيراموني پي و توسعه هايانزل
  .ت داردي شما اهميبرا
د، يكند ني را بازديکه شما ممکن است هرگز تاالب انزل يي از آنجا‐۵

  .دي بپردازي حفاظت از آن پولي ندارد که برايلزوم
 اگر مورد استفاده انسان ي دارند، حتي حق زندگياتي حيها  همه گونه‐۶

 داده يها ق پاسخيسه و تطبي فوق و مقابا توجه به جدول. رنديقرار نگ
ان از نگرش يشود که پاسخگو يشده به سئواالت مربوطه، مشخص م

  .اند  برخوردار بودهي نسبتاً مطلوبيطيست محيز
 ل به پرداخت يتما ةمحاسب

 اقتصاد ي تاالب با استفاده از روشهاي اقتصادي ارزشگذاريبرا
ت به برآورد يله مدل لوجيس به وEviews و استفاده از نرم افزار يسنج

 .ده استشاقدام  يشنهاديپ يها متيق بر اساس ل به پرداختيحداکثر تما
  .مورد استفاده نشان داده شده است نتايج مدل) ٣(شمارة  در جدول

 انحراف ميانگين
 معيار

 حداکثر حداقل

  ۶۲  ۱۷  ۰۲/۱۰  ۹۹/۳۳  سن

سالهاي 
  تحصيل

۶۲/۱۵  ۳۳/۳  ۶  ۲۴  

جنسيت   %۵۲  مرد
  %۴۸  زن  پاسخگويان

 %٨٤/٧  دکتري
 %٥٣/٢٣  کارشناسي ارشد

 %٢٥/٣٧  کارشناسي
 %٩٢/٣  دانشجوي کارشناسي

 %٩٨/٠  فوق ديپلم
 %٥٧/٢١  ديپلم متوسطه

وضعيت 
تحصيلي 
  پاسخگويان

  

 %٩٠/٤  لمزير ديپ
  ٥٣/٢٣   هزار تومان۵۰۰بيش از 

 هزار ۵۰۰ هزار تا ۲۰۰بين 
  ٩٠/٥٤  تومان

  درآمد
  ماهانه

  ٥٧/٢١   هزار تومان۲۰۰کمتر از 
  بازديد  %۵۶/۲۱  بلي

  %۴۴/۷۸  خير  از تاالب

  پاسخ

  سئوال

کامال 

 موافق
 موافق

بي 

 تفاوت
مخالف

بشدت 

 مخالف

٥٩/٧٠  ۱سئوال   ٤٧/٢٦  ٩٦/١  ٩٨/٠  ٠ 

١٤/٤٣  ۲سئوال   ١٢/٤٤  ٨٨/٥  ٩٠/٤  ٩٦/١  

٦١/٦٩  ۳سئوال   ٤٥/٢٧  ٩٤/٢  ٠ ٠ 

٨٨/٥٥  ۴سئوال   ٢٥/٣٧  ٨٨/٥  ٩٨/٠  ٠ 

٩٤/٢  ۵ال سئو  ٩٢/٣  ٧٦/١١  ٨٨/٥٥  ٤٩/٢٥  

٤٧/٧٦  ۶سئوال   ٥٧/٢١  ٩٦/١  ٠ ٠ 
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 سنجش ارزش يج مدل مورد استفاده براي نتا):٣(شمارة جدول 

 ي تاالب انزليوجود
 ريمتغ  بيضر tآماره آزمون  معناداری

 عرض از مبدا ٠٣٦٥٣٧/١ ٢٨٠٦٧/٥ 0
 شنهادیيمت پيق ٠٠٠٠٠٩٢٤/٠ ٩٤٨٥/٢  ٠٠٣٢/٠
 التيتحص ‐٠٢٣٨٨٥/٠ ‐٧٠٢٩/١ ٠٨٨٦/٠
 درآمد ٠٠٠٠٠٠١٨/٠ ٨٩١٤٣/٠ ٣٧٢٧/٠

 ‐٢٩٠٧٠/٦٥: یيآماره راست نما
 ٨٤٣١٣٧/٠: ر وابستهين متغيانگيم

 ٣٥٦٢٨٣/٠ n: ونيار رگرسيانحراف مع
 ٣١٢٩٧/١٢ :مجموع مجذورات جمالت خطاء

 ١٠٢: تعداد کل مشاهدات

{ } 8803.92
X)-(intrecpt-exp1

175000

0

=
+∫ β

 

ل به پرداخت پاسخ يحداکثر تما، دست آمده هج بيبر اساس نتا
ل شده يحال تنز زمان  نامحدود که دريک دوره زماني يدهندگان برا

که در  ن فرض بوده استي نامحدود با اة دوري برايشنهاديمبالغ پ(است، 
ز ي را نيان ارزش آتي پاسخگوبنابراين و رديگ يم تصور زمان حال پرداخت
  .ده استش برآورد  تومان٩٢/٨٨٠٣ ساالنه )اند دهكرل نيدر ذهن خود تنز

  يريگ جهيبحث و نت

 ي براي تاالب انزليزان ارزش وجودي ميابي به منظور ارزين بررسيا
در صورت  (WTP)ل به پرداخت آنها يزان تماي مةق محاسبيمردم از طر

صورت اي تاالب،  استفاده غير ارزشهاي يک بازار فرضي برايوجود 
مت يش قي با افزادهد که مي ايح اين بررسي نشانتن. گرفته است

 به پرداخت در مقابل استفاده از يشتريل بيان تماي پاسخگويشنهاديپ
 اين موضوع يبرا. اند  نشان دادهي تاالب انزليطيمح ستيخدمات ز

ک ي يل به پرداخت برايورد تمااوالً برآ: مردتوان داليل زير را برش يم
 يگر برايقات انجام شده ديکه در تحق ي نامحدود انجام گرفته در حالةدور
اً يثان. رفته استيپذ يکساله انجام ميا يک ماهه ي ي محدود زمانةک دوري

ان ارزش ي پاسخگو،نيي پايها متيشنهاد قيرسد که با پ يبه نظر م
 از جمله نمونه مورد مطالعه قائل يطيست محي زي کاالهاي برايياقتصاد

 در مطالعه حاضر به نظر يشنهاديمت پيش قياما با افزا. شوند ينم
. اند  منبع قائل شدهي برايک ارزش اقتصاديان يرسد که پاسخگو يم

با توجه به دست آمد آنست که  هنتيجه ديگري که از اين بررسي ب
 مربوط به بيشتر آنها که يليصان از جمله رشته تحي پاسخگويها يژگيو

که در  نيل با توجه به اي تحصيش سالهاياند، با افزا  بودهي فنيگروهها

د از يالت باالتر فرصت بازديده افراد با تحصشها هم ذکر  پرسشنامه
و در نهايت . اند  آن قائل شدهي برايتاالب را کمتر داشته و ارزش کمتر

دگاه پاسخگو وجود ي تاالب از دن سطح درآمد و ارزشيک رابطه مثبت بي
 تاالب از نظر يش سطح درآمد، ارزش اقتصادي که با افزايدارد به نحو

ز روشن بوده و به علت ين موضوع نيل ايدل. رود يمصرف کننده باال م
گناي مالي در ذهن پاسخگو و بسياري از مسائل اقتصادي نبود تن

 به اين نکته توجه داشت البته بايد .استاجتماعي مرتبط با رفاه اقتصادي 
بر  عالوه و دشوار است بسيار زيست براي محيط پولي که تعيين ارزش

هاي موجود در زمينه شناخت نوع ارتباط موضوعات اکولوژيکي  محدوديت
ها روش شناسي نيز در اين ميان وجود دارد  و منافع اقتصادي، محدوديت

)Adams, et al. 2007 .(اين روش متضمن به عنوان مثال استفاده از 
هاي  ذهن خود، تعداد زيادي از شاخص در اين فرض است که مردم قادرند

زيست محيطي را به يک ارزش پولي واحد تبديل نمايند که بيانگر ارزش 
که ممکن است اين فرض  استاز نظر آنها ) مانند تاالب(آن منبع خاص 

 ,Amirnejad(باشد شوندگان صحت نداشته  در مورد تمامي گروه پرسش

et al. 2006.( ي بر روي اقتصادي ارزشگذارياما با وجود دشوار 
سه ياران، در مقازاستگيران و سيگ مي تصمين موضوع برايها، ا ستمياکوس
 يک سو و رقابت تقاضاهاي آن از يستم و کارکردهاينه حفظ اکوسيگز

گر ي دي موجود در آن از سويکي مصرف منابع اکولوژيمختلف برا
ن مسئله يا). Kumar and Kumar, 2007(اهگشاه باشد تواند ر يم

 است چرا که رقابت انواع ياتيار حي بسيبخصوص در مورد تاالب انزل
ز آن مانند ي مختلف در محدوده حوضه آبخيها ير کاربرييتقاضاها و تغ

ن تاالب يکسو و حفظ اياز ...  و يل اراضياحداث جاده کنار گذر، تبد
 يگر فرا روي ديندگان از سوي آي برايراثيارزشمند به عنوان م

 در يتر ن الزم است مطالعات جامعي بنابرا.رندگان قرار دارديگ ميتصم
ج ين تاالب صورت گرفته و نتاي وابسته به اي ارزشهاةينه محاسبه کليزم

 ن انواعي بيا سهي مقايها نهيرندگان به صورت گزيم گيار تصميآن در اخت
ها  بايد در انجام اين بررسي .ار داده شود قرمختلف توسعه و حفظ تاالب

 مربوط به آن، با در ي که حفظ تاالب و ارزشهادشوبه اين نکته نيز توجه 
ن ي و الزم است ايستر نيپذ  آن امکاني برايم حفاظتينظر گرفتن حر

  . رديز آن صورت گيها حداقل در سطح حوضه آبخ يبررس
  ها يادداشت

1- Ramsar Convension on Wetlands 
2- Ecological Values 
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8- Revealed Preference 
9- Stated Preference 
10- Willingness to Pay (WTP) 
11- Willingness to Accept (WTA) 
12- Use Value 
13- Non-use Value 
14- Nitrogen Recycle 

3- Contingent Valuation Method (CVM) 
4- Existence Value 
5- Option Value 
6- Bequest Value 
7- Total Economic Value 
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