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 چكیده

بر میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش  مؤثراین مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی حوض  آبخیز ابر شاهرود و تعیین عوامل 
س روش ی میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد و براساریگ اندازه. برای پردازد یمی مشروط گذار ارزش

ی تصادفی در استان ریگ نمونهپرسشنامه به روش  381یی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. برای این منظور، تعداد نما راستحداکثر 
درصد و متغیرهای توانایی مالی، جنسیت،  1تکمیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سن و درآمد فرد در سطح  1391سمنان در سال 

داشیته اسیت.    ریتیأث درصد معنادار  و بر میزان تمایل به پرداخت افراد  7احتمال  سطح هانه، تعداد بازدید و پیشنهاد در، هزین  ماتأهل
ریال و ارزش حفاظتی برای هر  12754همچنین نتایج این پژوهش بیان کرد که متوسط تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت منطقه 

میلیون ریال بیرآورد شید.    1/25373شده حدود  همچنین ارزش حفاظتی ساالن  منطق  مطالعهریال در هر سال است.  121889خانوار 
ریزان با اتخاذ تدابیر الزم و تدوین  سیاستیزاران و برنامه شود یمبراساس نتایج این تحقیق و ارزش حفاظتی باالی این منطقه پیشنهاد 

 .رتقا دهندو ارائ  خدمات را ا ها ارزشو تصویب بودج  مناسب، کیفیت 

 واژه کلید

 ی مشروط.گذار ارزشارزش حفاظتی،  استان سمنان، تمایل به پرداخت، روش 

 

 سرآغاز .1

گذاری کارکردهوا و خودمات غیوور بووازاری منووابع     ارزش

حایز اهمیت اسوت.  به دالیل زیادی  ستیز طیطبی،وی و مح

و  یکوویمح سووتیشووناخت و فهووو  منوووافع ز   :ازجم ووه

ها  بووازخورد اهمیووت مسووایل     انسان اکولووییکی توسوط

هووای   ریزان  ایجاد ارتبواط میوان سیاسوت    محیکی به برنامه

  سوونجش  ی،و یاقتصوادی و درآمدهای حانل از منوابع طب 

در بهبود رفواه افوراد    یکیمح ستینقوش و اهمیوت منوابع ز

پایووودار  ت،ووودیل و انووالو مجموعووه  ةجام،ووه و توسووو،

( و GNP 2 اخووال  م وویمحاسووبات م ووی ماننوود تولیوود ن 

. ی،و یرویه منوابع طب  برداری بی ج ووگیری از تلریب و بهره

برای   (MWTPکنندگان   حداکیر تمایل به پرداخت مصرف

  سوت یز طیکاالهای غیربازاری از قبیول بهبوود کیفیوت محو    

ها  بیوانرر ارزش اقتصوادی آن    و جنرل وحش اتیوجود ح

هوای اخیور    الس (. درKealy & Turner, 1993منابع است  

مشوروط  بورای بورآورد ایون ارزش و      یگذار روش ارزش

 Email: yeganeh@gau.ac.ir سئول:م نویسنده *

mailto:yeganeh@gau.ac.ir
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اقتصوووادی توسوووط اقتصووواددانان و   یهوووا سوووایر ارزش

 یگوذار  اسوت. روش ارزش  پوذیرش شوده   گذاران استیس

یکووی از ابزارهووای اسووتاندارد و پیشووتر  (CVM)1 مشووروط

مصوورفی و  یهووا ارزش یریووگ بوورای انوودازه ریپووذ ان،کوواف

هوا   کوه بورای آن   شوده ر بورده  بکا ستیز طیغیرمصرفی مح

فوون   .(Amigues et al, 2002  ردیو گ یبوازاری شوکل نمو   

 2527بوووار در سوووال   نلسووتین گووذاری موووشروط  ارزش

م،رفووی و بوورای نلسوتین   Wantrupو  Ciriacyتوسووط 

این روش   به کار برده شد. 2563در سال  Davisبار توسط 

3تمایل به پرداخوت
 (WTP) ابزار فرضی  وبافوراد را در قال

درواقوع در ایون روش    (Lee & Han, 2002).کند  میت،یین 

منظووور ت،یووین ارزش اقتصووادی کاالهوووا و خوودمات     بووه

کننوده بوه افوراد مراج،وه      طبی،ی  ارزیابی زیستی محیط محیط

کند و تمووایالت ایووشان را براسوای مبوالغ پیشونهادی       می

ط را گذاری مووشرو سنجد. به هموین دلیول روش ارزش می

 ,Venkatachalam) (نامند  اغ ووب روش توورجیح نیووز می

2004. 

زیسوت   ی  حفاظوت از منوابع طبی،وی و محویط    طورک  به

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

و  تور  عیسور منظور رسیدن هرچوه   باره  مشارکت مردم به این

توور بووه ایوون اهووداف نیووز ضووروری خواهوود بووود.   مناسووب

در ایران و خارج از کشوور  در    هیو بههای مت،ددی  بررسی

زیسووت و تمایوول بووه  زمینووة محافظووت از طبی،ووت و محوویط

پرداخت افراد برای حفاظت از این منوابع  نوورت گرفتوه    

ی خوود در  هوا  افته( براسای یMjelde  1007و  Leeاست. 

 دو منکقوه  کوه حفاظوت از   دندیرس جهینت نیبه اجنوبی  کره

DMZ  وCCZ  مهو    یکیمح ستیو ز یاخالق لیبه دالتنها

 یاز ارزش اقتصواد  CCZو  DMZ دو منکقه گرچه ست ین

. هرگونووه هسووتندبرخوووردار  یدر کووره جنوووب چشوومریری

 DMZباعث تنزل  ستیز طینادرست در رابکه با مح ةتوس،

هموراه بوا کواهش     سوت یز طیمحو  تیفیککاهش  نیو همنن

 Perni و Martínez-Paz .شووود یهووا موو آن یارزش اقتصوواد

 در منکقة مارکیا در کشوور اسوپانیا   خود قیدر تحق( 1022 

 یاز تواالب  تیو حما یاستلراج آب از آبلوان برا یبه بررس

بواال پرداختنود.    یحو یو تفر یکیولوییارزش ب مه   با اریبس

هو    یمصوارف کشواورز   یبرا ینیرزمیز یها ازآنجاکه آب

زموودن  آ یبورا  دیالیو ا ی  آن را بوه حوالت  شووند  یاستفاده م

و  یکو یمح سوت یز نهیهر دو هز یریگ با هدف اندازه یوشر

مقودار درنود     یابیو هوا از دو فون ارز   کرد. آن لیمنابع تبد

مشوروط و مقودار درنود روش تووابع     یگوذار  روش ارزش

خود استفاده کردند. ارزش کول   جیبه نتا دنیرس یبرا دیتول

 252/0ی نو یرزمیز یهوا  آب نیا یبرآورد شده برا یاقتصاد

مربووط   درند 2/26 که از آنو برای هر مترمک،ب بود یور

. براسوای  اسوت  یحو یو تفر یکو یمح سوت یز یهوا  به جنبه

کوه   ( مشول  شود  2557و همکواران    Kramerی ها افتهی

از  یالم  و  نیبو  تیو حما یمال نیتيم استیاز س کایمردم آمر

هوا نشوان داد    آن تحقیقوات . کننود  یمو  تیحما ستیز طیمح

 یبواالتر  ی و یخ تیو اولو یاخ و د سوت یز طیحفاظت از مح

هور   نیو همننو  همردم داشت نیدر ب وهایسنار هینسبت به بق

 12توا   23 نیبوه پرداخوت بو    لیتما نیانریطور م خانواده به

 نیو که با اسوتفاده از ا  ه استموضو  را داشت نیا یدالر برا

شوود.   جواد یا یتووجه  قابل ینندو  جهان دتوان یم استیس

Shrestha   در بررسووووی منکقووووة  1007و همکوووواران  )

 دکننودگان یبازدآپاالچیکوال در ف وریدا به تح یول تقاضوای   

 طور بهو به این نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان  اند پرداخته

. کننوود دالر پرداخووت مووی 28/72متوسووط بوورای هوور روز  

بورآورد تمایول    منظور به(  2350روحانی سراجی و رفی،ی  

ونوة نوادر و در حوال    به پرداخت افراد بورای حفاظوت از گ  

گوذاری   انقران یوزپ ن  آسویایی در ایوران از روش ارزش  

مشروط و مدل لوجیت اسوتفاده کردنود. میوزان تمایول بوه      

ریال و ارزش  55/15062ماهانه  طور بهپرداخت هر خانوار 

تقریبی  طور بهحفاظتی ساالنه هر یوزپ ن  آسیایی در ایران 

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

بوا بورآورد ارزش حفواظتی    ( 1025ی و هادیوان   آبواد  ضیف

دشت ناز ساری تمایول پرداخوت افوراد را بوه      وحش اتیح

دالر برآورد  28215دالر و ارزش ساالنه  3/0ارزش ماهیانه 
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( بوا اسوتفاده از   2350کردند. تحقیقات فتواحی و فوتح زاده   

بوورآورد ارزش  منظووور بووهی مشووروط گووذار ارزشروش 

متوسوط   کوه  حفاظتی حوضة آبلیز تاالب گمیشان نشان داد

 ریال 71850تاالب  از حفاظت برای افراد پرداخت به تمایل

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

 در تواالب  ایون  حفواظتی  ارزش همننین .است سال در هر

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

درند افوراد  حاضورند مب غوی را     70( اظهار داشت 2351 

ی ارسونجان اسوتان   ها جنرلبرای حفاظت از منابع طبی،ی  

فاری( پرداخت کنند. ایشان گزارش دادند متوسوط تمایول   

ریوال در مواه    8055به پرداخت هر خانوار بورای حفاظوت   

ی نتووایج مکال،ووة ایشووان حوواکی از ارزش طووورک  بووهاسووت. 

. حیواتی و  اسوت ی ارسونجان  ها جنرلای بر باالیی حفاظتی

 ادیو اح یبرآورد ارزش حفاظت( در بررسی 2353همکاران  

مقادیر تمایل به   هیمردم شهر اروم دگاهیاز د هیاروم اچهیدر

 5/211 هیدریاچه در شهر اروم تیپرداخت برای حف  وض،

سواالنه دریاچوه    ادیو ارزش اح یهزار ریال و ارزش حفاظت

 ونیو  یم 25/13025و  7/28812حودود   بیتبه تررا  هیاروم

( 2353خووداوردیزاده و همکوواران  . کردنوودریووال بوورآورد 

ارزش پووولی حفاظووت از کارکردهووا و خوودمات منکقووة     

ة مراکوان را از دیود خانوارهوای موورد مکال،وه      شد حفاظت

کردنوود. محقووق و  بوورآوردمی یووون ریووال  62313برابوور بووا 

 منکقوة  حفواظتی  یگذار ارزش( به بررسی 2352همکاران  

 یگووذار ارزش روش از اسووتفاده بووا خوواییزشووده  حفاظووت

مشروط پرداختنود. نتوایج مکال،وة ایشوان نشوان داد ارزش      

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

ریال برآورد شد. همننوین ارزش حفواظتی سواالنة منکقوة     

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

بورآورد ارزش  ( بوه بررسوی   2355و همکواران    زاده بینج

شووده دنووا بووا اسووتفاده از روش   حفاظووت ةحفوواظتی منکقوو

ارزش ماهانووه حفوواظتی پرداختنوود.  مشووروط یگووذار ارزش

می یوون ریوال بورآورد     6/2311دنا برابر  شده حفاظتمنکقه 

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

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

( در تحقیق به بررسی ارزش اقتصوادی کارکردهوای   2356 

ای پارن م ی بمو در استان فاری پرداختند. در  غیر استفاده

های وجودی  میراروی و انتلواب آن  بوا     تحقیق فو  ارزش

ی مشروط نورت گرفت. متوسط تمایول  گذار ارزشروش 

ریوال و ارزش   60315د شده پاسلرویان به پرداخت برآور

می یوارد ریوال    57/702ی این پارن ا استفادهکارکردهای غیر

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

( 1027و همکواران    Nicolaاستان فواری اسوت.    GDPاز 

ی تصووادفی ارزش سوواز هیشووبی بووا اسووتفاده از ا مکال،ووهدر 

کشووور  7کراالگووادیکقووه من خشوور مووهینخوودمات مراتووع 

نشان داد که کواربری   ها آنرا بررسی کردند. نتایج  بوتسوانا

ی عمومی  مراتع و منواطق تحوت حفاظوت بورای     ها یاراض

( ارزش اقتصادی بواالتری نسوبت بوه اراضوی     وحش اتیح

خصونی داشتند. اموا اراضوی خصونوی در بوازده تولیود      

توع  گوشت نسبت به اراضی عمومی سودمندتر هسوتند. مرا 

دارای گسوتره وسوی،ی از خودمات     شوده  حفاظتعمومی و 

شووامل خوودمات فرهنری/م،نوووی  تفریحووی  هیووزم  مووواد  

ساختمانی و مواد غذایی هستند که نقش ک یودی در حفو    

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

ی جهوان را بررسوی کردنود.    هوا  سوت  یاکوسارزش خدمات 

تری یون دالر در  33  جهان بالغ بر ارزش خدمات اکوسیست

در  ها ست یاکوست،یین شده بود. ولی ارزش این  2355سال 

با در نظر گرفتن ارزش واحدهای بروز شوده و   1022سال 

تری یوون دالر   215ها اتفا  افتاده  برابر  تغییراتی که در بیوم

بیان کرده اسوت کوه    ها آندر سال برآورد شده است. نتایج 

ی کوویمح سووتیزخوودمات  1022تووا  2555ی اهوو سووالبووین 

-3/2به خاطر تغییرات کواربری اراضوی بوین     ها ست یاکوس

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

 بوه  دسوتیابی  باعوث  یگذار ارزش مکال،ات که ییازآنجا

 نقوش  و هوا  ست یاکوس کارکرد و به ساختار مربوط اطالعات

 توسو،ة  و انسوانی  رفواه  زحمایت ا درها  آن پینیدة و متنو 

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

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

شواهرود در   ابور مراتع حوضوة آبلیوز   گویان  پاساپرداخت 

 استان سمنان است.

 

 ها روش . مواد و2 

 منطقة مطالعاتی. 2.1

هکتار در بلش بسکام  7252با مسواحت حوضة آبلیز ابر 

شهرستان شاهرود و در شمال شورقی اسوتان سومنان قورار     

  شوامل اری  ی آنهوا  پوشوش گیواهی جنرول   است.  گرفته

درمنوة   آن شامل مراتع غالب پوشش و ب وط  ممرز زرشر 

 اسوت غیره  گون بالشتکی و میرحسن  کاله کوهی و دشتی 

متور از سوکح دریوا      1610تا  2250ارتفاعی ةدر محدودکه 

. میزان متوسط بارندگی با توجه بوه دامنوة   شده است پراکنده

 متر ی یم 500در دامنه و  متر ی یم 350ارتفاعی متفاوت بین 

 موورد مکال،وه  های  و جنرل مراتعدر ارتفاعات متغیر است. 

و هرسوواله  دهبووو حوضووه یاهووال از منووابع اقتصووادی یکووی

بورای دام   برداشوت  قابل ن ع وفهت 11/751 قادراست حدود

 کند. تولید

حوضوه شوامل کووه قاسو        فرد منحصربههای  کوهستان

کوه قرآسمان چال  پیور کووه  سورخ دره و حموام دره کوه      

هوای طبی،وی و منواظر     ها و وجود گردشراه ة جنرلواسک به

خ ووی و زیبووا مووورد توجووه بوووده و هرسوواله جهووانرردان دا

. وجووود انوووا  کشوواند یمووخووارجی بسوویاری را بووه منکقووه 

خووری  خووون و کبوور از دیروور  ازجم ووه وحووش اتیووح

ی وهوووا آبهووای گردشوورری ایوون منکقووه اسووت.  جووذابیت

و مراتوع هور    ها جنرل  آبشارها  رودخانه  ها چشمهمکبو   

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

. شوود  یمو افزوده  ها آنهر ساله به ت،داد که  کشاند یمناحیه 

قکوری  تلتوه    زاده اموام ی روستای پ کانی ابور   ها تفرجراه

سوارهای     قربوان تواالر و چشومه   پسوند  شاهشبدری  چشمه 

 نیتور  مهو  قکری و آبشار چشمة مری  و کالتوه مهواجر از   

ی طبی،وی منکقوه اسوت کوه در فصوول بهوار و       ها تفرجراه

و جهوانرردان اسوت. منواطق     تابستان پوذیرای گردشورران  

شوده  محول مناسوبی بورای ورزش      کوهستانی منکقه مکال،ه

روی   کوهنوووردی اسووت. عووالوه بوور کوهنوووردی  پیوواده   

ی منکقوه  هوا  تیو قاب ی و ... از دیرور  سوار اسبی  باز برف

 ة ورزش و تفریح است.  نیدرزم

 

 
 مورد مطالعه ة. موقعیت جغرافیایی منطق5شکل 
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قکوری زیبواترین قسومت کوهسوتانی     ابور و   روستاهای

که وجوود اموامزاده محمود     شوند میبلش بسکام محسوب 

ابوور در  زیووانر الیووسووراوین در قکووری و جنروول زیبووا و خ

های سفر گردشرران بوه   ارتفاعات روستای ابر ازجم ه بهانه

 2385براسوای آموار مح وی در سوال      استان سمنان هستند.

زاده محمود سوراوین   گردشرر به زیارت امام 25000بالغ بر 

توجوه   ازجم ه موارد دیدنی و قابول  در منکقه قکری آمدند.

امامزاده وجود حمام قودیمی در ضو ع شومالی     ةدر مجموع

ساختمان امامزاده است که با سن  و مالت چیده و چشو   

 سازد. را خیره می یا نندهیهر ب

 

 . روش بررسی2.2

پرداخت افراد بر میزان تمایل به  مؤررت،یین عوامل  منظور به

و بوووورآورد ارزش حفوووواظتی مراتووووع منکقووووه از روش  

( استفاده شود. در ایون روش   CVMی مشروط  گذار ارزش

میزان تمایل به پرداخت افراد تحت سناریوهای بازار فرضی 

 پو وهش  یهوا  هودف  به نیل برای .شود یممشل   ت،یین 

 و مصاحبه برای 2انتلاب دوگانه دوب،دی پرسشنامه گزینش

 ت،یوین  بورای  پاسلرویان به پرداخت تمایل میزان استلراج

 موق،یت از پاسلرویان تا طراحی شد منکقه حفاظتی ارزش

بودین منظووور    شووند.  آگواه  طورکامول  بووه فرضوی  بوازار 

ی براسای این رهیافت طراحوی و اسوتفاده شود.    ا پرسشنامه

ی اقتصوادی  هوا  ی گو یودر پرسشنامه سؤاالتی درخصووص  

ن  جنسویت  تحصویالت  ت،وداد     ماننود سو  اجتماعی افراد 

ی کو یمح سوت یزی هوا  سوازمان اعضای خانوار  عضویت در 

و دربوارة میوزان تمایول بوه     ی و غیره( مکورو شود   ردولتیغ

( آنان به ازای هر یر از اعضوای خوانواده   WTPپرداخت  

میزان تمایل به پرداخت پاسولرویان   تیدرنهاپرسیده شد. 

ه شود. روش  با اسوتفاده از روش دوگانوه دوب،ودی پرسوید    

 است. 5ی تصادفی سادهریگ نمونهی مورد استفاده  ریگ نمونه

در ایوون تحقیووق بوورای بوورآورد حجوو  نمونووه از رابکووة 

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

N     جام،ة آماری که استان سومنان اسوت؛n   حجو  نمونوة  

  احتمووال پاسوولرویی و احتمووال عوودم پاسووا  qو  pالزم؛ 

  دقوت  dو  56/2کوه برابور    t( آموارة  5/0پاسلرویی  برابر 

پرسشونامه در منکقوه    382. براین اسوای  استی ریگ نمونه

 تکمیل شد.

 2) 

 
ی ا اسوتفاده  ریو غهوای   کارکرد حفاظتی بیشتر بور ارزش 

 منظوور  بوه رو  این دارد. از دیتيک وجودی  میراری و انتلاب( 

و عدم اختالط  انشوندگ مصاحبههای  پرهیز از تورش پاسا

هوا در   ارزش تفریحی با کوارکرد حفواظتی  ایون پرسشونامه    

خارج از منکقه و در میان افرادی که از وجود منکقوه متويرر   

گیری تصادفی تکمیول شود. در ایون     شوند با شیوة نمونه می

تحقیق با توجه به محدودة تيریر حوضوة ابور شواهرود و بوا     

هوای   رسشونامه ی  پا بودجوه توجه بوه محودودیت زموانی و    

 حفاظتی در استان سمنان تکمیل شد.

 دردر این تحقیق برای  مشل  کردن مبالغ پیشونهادی  

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

انتها باز تکمیل شد و از پاسولرویان   آزمون شیپپرسشنامة 

در منکقه  دربارة میزان حوداکیر تمایول بوه پرداخوت آنوان      

مبووالغ پیشوونهادی محاسووبه شوود.  تیوودرنهاشووده و  سووؤال

 بور  ملت وف  توضیحی متغیرهای تيریر بررسی برای همننین

 از حفواظتی  در ارزش پاسولرویان  پرداخت به تمایل میزان

 روش نلسوت  این در شد. استفاده لوجیت رگرسیونی مدل

 و شووود ابووراز مووی پاسوولرویان بووه پیشوونهادی مبووالغ

  ندینما یمبیشینه  را ودخ مک وبیت ازآنجاکه بازدیدکنندگان 

 عودم  و پوذیرش  یهوا  نهیگز شده مکرو ها شنهادیپ مقابل در

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

 سوه  نوورت  به تومان 10000و  20000  5000 پیشنهادی

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

بوا   آزموون  پویش  ایةپ بر پیشنهادی  قیمت سه است. شده ارایه

 گوزینش  منکقه مورد مکال،وه  در باز پرسشنامة از گیری بهره

 عنووان  بوه  آزموون  شیپاست و میانه تمایل به پرداخت  شده

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

 قیموت  ی منفو  پاسا ارایه نورت در که گرفت قرار پرسش

 گیرد می قرار پرسش مورد تومان( 5000  تر نییپا پیشنهادی

 10000  بواالتر  قیموت  جوواب میبوت    ارایوة  نوورت  در و

 بوا  مواجهه در پاسلرویان شد. سؤال پاسلرویان از تومان(

شوود    موی  ارایوه  حفو  منکقوه   عنووان  بوه  پیشونهادی  قیمت

 مبوالغ  هموراه  بوه  .داده ندهند منفی یا میبت  پاسا توانند می

 ها آن WTPحداکیر  دربارة پاسلرویان   ازWTPپیشنهادی 

 یبند طبقه برای ب،دی های تح یل به عمل این شود. می سؤال

 کرد. خواهد کمر بهتر  جامانده بهآرار 

ی الجیت مورد استفاده در این تحقیوق  اقتصادسنجالروی 

. الروی اقتصادسنجی انتلاب دوتایی به استانتلاب دوتایی 

بوا   هوا  آنرفتار انتلابی افراد یا چروونری رویوارویی    بررسی

و تنها  استموجود  ها آنپردازد که دو گزینه برای  وقای،ی می

باید انتلاب شود. وقو  حالت خاص برای فرد  ها آنیکی از 

i ة متغیور تصوادفی    یوسو  بهامyi   کوه در   شوود  یمو نشوان داده

نوورت  نورت وقو  امر مورد نظر مقدار یر و در غیر این 

باشود    Yi =1احتموال   Pi. اگور  ردیو گ یممقدار نفر به خود 

خواهود بوود. اگور متغیرهوای      Yi=0( نیز احتمال Pi-1آنراه  

باشوند    موؤرر کمی و کیفی مت،ددی بر وقوو  اموری خواص    

و پارامترهوای   Xiام بوا  iمجموعة این متغیرها برای مشواهده  

 (.2583 ماداال   شود یمم،رفی  Bمربوطه  با 

بوودن متغیور    ارزشِاین تحقیق با توجوه ماهیوت دو   در 

وابسته  تمایل یا عدم تمایل به پرداخوت(  الرووی الجیوت    

بر متغیور وابسوته اسوتفاده     مؤرربرای مشل  کردن عوامل 

 اسوت شود. مدل الجیوت دارای توابع توزیوع لجسوتیر      می

 (:1 رابکة 

  1)  ( )   [        ]
  (      )

 
 

    (      )
 

     
 

   (      )
 

( 2/0در فان ه   Pدر این مدل  متغیر وابسته با احتمال 

شکل بین متغیور   Sی و رخکیغو دارای رابکة  ردیگ یمقرار 

X  وP و توزیع فو  دارای میوانرین نوفر و متقوارن     است

یر ضرایب بورآورد  . تفساست F(-t)=1-F(t) جهیدرنتبوده و 

شده در الرو الجیت بسیار اهمیوت دارد. تغییور در احتموال    

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

  الروی الجیت از طریق شود یمکه به نام ارر نهایی خوانده 

ی از تابع چرالی احتمال مربوطوه نسوبت بوه    ریگ لیفرانسید

 (. 1001 گرین   دیآ یمبه دست  Xiمتغیر 

  از روش WTPدر ایوون تحقیووق بوورای محاسووبة مقوودار  

استفاده شد که از آن بورای   6قسمتی WTPموسوم به متوسط 

ی عوددی  ریو گ انتررالة  یوس به WTPمحاسبة مقدار انتظاری 

. شوود  یمو ( اسوتفاده  Aة نفر تا پیشنهاد ماکزیم   محدوددر 

ی با تئووری  کوارای   ها تیمحدوداین روش ربات و سازگاری 

 & Duffield  کنود  یمو را حف   7آماری و توانایی جمع شدن

Patterson, 1991  شووود یموو( محاسووبه 3( و از رابکووة 

 Hanemann, 1994   Lee & Han, 2002:) 

 3) 
Max.A

0
E(WTP) F ( U)dA  

Max.A

0

1
( )dA
1 exp{ ( A)}


    

[ ( Y S)]     

تمایل به پرداخت  مقدار انتظاری E(WTP)که در این رابکه 

*و 
α  ة جم وة   یوسو  بوه کوه   است شده لیت،د مبددعرن از

( αانو ی    مبودد اقتصادی به جم وة عورن از    -اجتماعی 

 است. شده اضافه

متغیر توضیحی موهومی باشد  ارور نهوایی    که یدرنورت

عبارت از میزان احتمال تمایل به پرداخت بور ارور متغیور از    

ر متغیرها رابت نره داشته سای که یدرحال  استنفر به یر 

شوند. م،موالً در محاسبة ارر نهایی  متغیرهای توضیحی در 

سکح میانرین خود و متغیرهوای موهوومی در سوکح میانوه     

.کشش هر متغیر توضیحی در ایون  شوند یمرابت نره داشته 

ة ارور تغییور یور درنود در مقودار متغیور       دهنود  نشانمدل 

 .  استتوضیحی بر درند احتمال وقو  

ی ک وی مودل و   م،نوادار در مدل الجیت برای سونجش  
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( 2 رابکوه   شوود  یمو اسوتفاده   LRخوبی بورازش از آمواره   

 (:2552 ماداال  

 2)  0)(2.. LLlStatisticaRL ML   
یی راسوتنما   مقدار ماکزیم  لرواریت  توابع    L0که در آن 

است که تحت ایون محودودیت هموة ضورایب رگرسویون       

نیز مقدار  LβMLهستند و  ی رابت نفرجزیضرایب  رازیغ به

ماکزیم  توابع راسوتنمایی  مودل را در حالوت مقیود  هموه       

 کند. ضرایب نفر هستند( با حالت غیر مقید مقایسه می

 8ی نوحیح نیب شیپشاخ  دیرر خوبی برازش  درند 

ی افراد را با متغیرهای توضیحی ریگ  یتصماست که انکبا  

  بورای  Zt=X΄tβکند. بدین منظور شواخ    مدل بررسی می

محاسبه شده و سپس با توزیوع احتموالی    رندهیگ  یتصمهر 

تجم،ی مناسب همراه با شاخ  مذکور  احتموال انتلواب   

شوود. چناننوه    گزینة نلست در مدل دوگانوه بورآورد موی   

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

 درنود مکابقوت   50با مقدار واق،ی بیشوتر از   شده ینیب شیپ

پارامترهای الروی لوجیوت   دارد و در غیر این نورت خیر.

 Shazam افوزار  نرمبه روش حداکیر راستنمایی با استفاده از 

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

 

 . نتایج 3

های مربوط بوه   در مورد گویه دهندگان پاسانظرات ملت ف 

هوا   . گویوه ( آموده اسوت  2ی ملت ف در جودول   ها شیگرا

 هوا  آنطیف لیکرت و با توجه به مساعد و نامسواعد بوودن   

هوای   امتیازدهی شده و امتیازات هر فرد در خصوص گویوه 

هر گرایش تجمیع شد. براسای متغیر مجازی مربوط به هر 

در تمایول بوه پرداخوت و بورآورد توابع       جادشوده یاگرایش 

 تقاضا استفاده شد.
 

 

 پاسخگویان )درصد( یطیمح ستیز یها یژگیو .5جدول 

 نو  گویه سؤال

 رنج پاسا

مالً
کا

 

 
فق
موا

فق 
موا

 

 بی
ت
او
تف

 

ف
لال
م

الً  
کام

ف
لال
م

 

 (EIزیستي ) ي محیطها شیگرا

 آن تلریب و نداشته من خانواده برای ارزشی هیچ طبی،ی منابع

 .است تیاهم یب
 5/82 5/22 8/0 8/0 6/2 نامساعد

 و جام،ه استفاده منظور هب طبی،ی منابع حف  برای یگذار هیسرما

 استانداردهای و درآمدها از بلشی دارد ولو ضرورت آینده یها نسل

 .برود دست از ما زندگی

 1/6 5/2 8/3 2/35 53 مساعد

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

 .نکنی  استفاده
 6/7 5/2 2/1 6/27 5/70 مساعد

 وحش اتیحاز حف  منابع طبی،ی و  تر مه ی من داشتن پول زیاد برا

 است هرقدر ه  که رروتمند باش .
 2/35 5/20 2/22 7 1/6 نامساعد

 (DI) يا توسعهگرایش 

یی و توس،ه شهرها به مواد غذاتيمین  منظور بهی طبی،ی باید ها عرنه

 اراضی کشاورزی و مسکونی تبدیل شوند.
 2/22 7/35 5/8 5/6 6/7 مساعد
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 پاسخگویان )درصد( یطیمح ستیز یها یژگیو .5جدول  ادامه

 نو  گویه سؤال

 رنج پاسا

مالً
کا

 

 
فق
موا

فق 
موا

 

 بی
ت
او
تف

 

ف
لال
م

الً  
کام

ف
لال
م

 

 (RESي )ریپذ تیمسئولمتغیر 

الزم نیست خانوادة من برای کمر به حف  منابع طبی،ی مب غی 

 پرداخت کند.

 کشاورزی اراضی به شهرها وس،هت و غذایی مواد نیتيم منظور به باید طبی،ی

 .شوند تبدیل و مسکونی

 2/28 30 6/28 2/11 8/20 نامساعد

 (AFFتوانایي مالي )

منابع طبی،ی را  حفاظت منظور به پرداخت برای کافی مالی توانایی من

 .ندارد
 6/7 8/16 8/27 2/32 5/26 نامساعد

و  2  ملوالف = 3=تفواوت  یبو   1  موافق=2کامل موافق = طور بهکرت مشل  شد: *میزان موافقت یا ملالفت افراد با استفاده از مقیای لی

 ی و مالی نیز از این شاخ  استفاده شد.ریپذ تیمسئولی  کیمح ستیزی ها شیگرا. در مورد شاخ  5ملالف = کامالً

 

 در منطقه مورد مطالعه دهندگان پاسخمختلف  یها شیگرااجتماعی و -اقتصادی یها یژگیو .7جدول 

 متغیر میانرین انحراف م،یار حداقل حداکیر وضیحاتت

 ی کیمح ستیزی ها شیگراشاخ   8/22 02/1 5 10 گویه 2طیف لیکرت جمع 

 ی ریپذ تیمسئولمتغیر  1/3 3/2 2 5 ای  گویه 5طیف لیکرت 

 متغیر توانایی مالی  8/1 1/2 2 5 ای  گویه 5طیف لیکرت 

 ی ا توس،هی ها شیگرار متغی 2 1/2 2 5 ای  گویه 5طیف لیکرت 

 اطالعات بروشور 8/1 8/0 2 2 : کامالً جدید2: کامالً تکراری تا 2

 سن 2/37 5/5 28 70 سال 

 جنسیت 6/0 5/0 0 2 0زن= 2مرد =

 تيهلوض،یت  8/0 2/0 0 2 2=متيهل 0مجرد=

 هزینه ماهیانه خانوار 2622500 733820 250000 5000000 تومان 

 ت،داد افراد خانواده 7/3 1/2 2 20 ت،داد 

 یکیمح ستیزی ها سازمانعضویت در  02/0 08/0 0 2 0و خیر= 2ب ه =

 بازدید از منکقه 65/0 5/0 0 2 0و خیر= 2ب ه =

 ت،داد بازدید در سال 2/3 7/2 0 10 سال

 

اجتموواعی و گوورایش -در ایوون تحقیووق متغیوور اقتصووادی

آموده   (1ی بررسی شد که نتایج آن در جودول   کیمح ستیز

تشووکیل داده  نیمتوويه درنوود از پاسوولرویان را  80اسووت. 

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

ریال  26225000دارای میانرین  نیز ماهیانه هزینة . متغیراست

. همننین میانرین اندازة خوانوار بازدیدگننودکان   استدر ماه 

 انیو گو پاسوا نود  در2کمتر از  باًیتقر. استنفر  7/3از منکقه 

 ی عضو بودند.کیمح ستیزی ها سازماندر 
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را ( درنوود فراوانووی پاسوولرویان 2همننووین جوودول  

که کدام ملوارج از بودجوه خوانواده را بورای     دهد  نشان می

کوه  ؛ دهند یمحفاظت از منکقه کاهش  برایپرداخت مب غی 

( و ملوارج پوشوان   20به ملارج تفوریح    مربوط بیشترین

 1/21بوه سوایر ملوارج بوا       مربوط مترینک و ( بوده5/38 

 است درند( بوده

درند( که حاضر به پرداخوت   3/68  انیگو پاسا شتریب

وظیفوة اخالقوی    سوت یز طیمحبودند بیان کردند حفاظت از 

و باید برای حف  آن مب غوی را پرداخوت    هاست انسانتمام 

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

ادی که حاضر به پرداخت بودند بیان کردنود کوه   درند افر

دارد   هوا  انسانبه دلیل منافع سرشاری که منابع طبی،ی برای 

 برای حفاظت از آن باید مب غی را پرداخت کرد.

درند( دلیل ان ی پرداخوت   8/32  انیگو پاسا تر شیب

استفادة نسل آینده از آن بیوان   منظور بهرا حفاظت از منکقه 

ی بین چهار انریزه پرداخوت اخوتالف چنودانی      ولاند کرده

 (.6  جدول  شود ینممشاهده 

( میووانرین  درنوود( پاسوولرویانی را نشووان 7جوودول  

که مبالغ پرداختوی بورای حفاظوت از منکقوه بورای       دهد یم

 .اند کردهکارکردهای منکقه را ارزیابی 

 

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

 جمع سایر قبون آب  بر  و یا گاز عوارن شهرداری مالیات روش ترجیحی

 200 6/27 2/22 3/22 17 درند

 

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

 جمع سایر موارد ملارج مربوط به تفریح ییمواد غذاملارج  ملارج پوشان روش کاهش ملارج

 200 7/32 2/51 8/2 2/22 درند

 

 پرداخت ربارۀد گرا اخالقدو دیدگاه  ة. مقایس1جدول 

 پیامدگراها وظیفه گراها ی ملت فها گروه

 7/32 3/68 ییگرا اخال 

 

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

 (WTPپرداخت   ی ملت ف برای تمایل بهها زهیانر
 درند وض،یت

 تانریزه پرداخ

 2/25 بازدید و استفاده از آن برای تفریح و مسافرت در سال جاری  ارزش تفریحی( منظور بهپرداخت 

 2/27 بازدید و استفاده از آن برای تفریح و مسافرت در آینده  ارزش انتلابی( منظور بهپرداخت 

ه کنی  چه استفاده نکنوی   پرداخت برای حفاظت از منکقه فقط برای اینکه وجود داشته باشد چه از آن استفاد

  ارزش خاتی یا وجودی(
2/31 

 8/32 ی آینده از منکقه برخوردار باشند  ارزش میراری(ها نسلپرداخت برای حفاظت از منکقه به این منظور که 

 200 جمع



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

18

 ی ارزش حفاظتی منطقهها جنبهدرصد پاسخ برای ازریابی  .7 جدول

 درند انوا  کارکردهای منکقه

 2/12 و تنو  زیستی وحش اتیحای حف  پرداخت بر

 دیاکس ید  جذب وهوا آبپرداخت برای حف  پوشش گیاهی منکقه به دلیل کارکردهای تنظیمی آن  تنظی  

 کربن  کاهش فرسایش خان و ....(

30 

 5/11 ی زیبا و زیباشناسی  گردشرری  تفریح و تفرجاندازها چش پرداخت برای حف  

 3/28 پ وهشی  تحقیقاتی  ع می  آموزشی  م،نوی  فرهنری و....پرداخت برای کارکردهای 

 5/2 سایر کارکردها

 200 جمع

 

بوورای بوورآورد موودل الجیووت  متغیرهووای اقتصووادی و  

زیادی روی میزان تمایل به پرداخت افراد  ریتيراجتماعی که 

برای حفاظت منکقه داشته  استفاده شدند. با توجه به عودم  

ر مدل اولیه  متغیرهوایی کوه سوبب    حصول نتیجة مناسب د

ی  کو یمح ستیزی ها شیگرامانند کاهش کارایی مدل شدند 

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

درآمد فرد ه  خکی باالیی ایجواد کردنود  بنوابراین درآمود     

 شوده  حیتصرمدل  تیدرنهاخانوار از مدل کنار گذاشته شد. 

ی  متغیور  ریپذ تیمسئولمتغیر  حیبا حضور متغیرهای توضی

اطالعووات موجووود در  توانووایی مووالی ی  ا توسوو،هگوورایش 

درآمود   تحصویالت    تيهل  سن  جنسیت  وض،یت بروشور

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

ی کو یمح سوت یزی ها سازمانبازدید از منکقه و عضویت در 

 برآورد شد.

 توضویحی  متغیرهوای  د ضرایببرآور ( نتایج8جدول  

 این تيریرگذاری و ها آن احتمال آماری سکوو الجیت  مدل

 حوداکیر  روش از اسوتفاده  وابسوته بوا   متغیور  بور  متغیرهوا 

 دهود.  حفواظتی را نشوان موی    ت،یین ارزش برای درستنمایی

مشول  اسوت     مدل الجیت تلمین نتایج از که طور همان

درنود و  2 متغیرهای سن و درآمود فورد در سوکح    ضریب

  هزینه ماهانه  ت،داد تيهلمتغیرهای توانایی مالی  جنسیت  

درند م،نوادار بووده و    5احتمال  سکح بازدید و پیشنهاد در

 داشته است. ریتيربر میزان تمایل به پرداخت افراد 

که از نتایج مشل  است ضرایب متغیرهای  طور همان

 آموده  دست هبو ت،داد بازدید میبت  توانایی مالی  درآمد فرد

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

افرادی که توانایی موالی  ت،وداد بازدیود و درآمود بیشوتری      

. همننین ضریب متغیر مب وغ پیشونهادی    استدارند  بیشتر 

و بیانرر آن است که احتمال پوذیرش بوا    آمده دست بهمنفی 

ننوین ضوریب   . همابود ی یمو افزایش مب غ پیشنهادی کاهش 

و هزینة خانوار نیوز منفوی شوده     تيهلمتغیر سن  جنسیت  

  افراد جوان  ک  سن(  مجرد و خوان    کند یماست که بیان 

و  متيهول تمایل به پرداخت بیشتری نسبت به افوراد مسون    

مرد دارند. همننین افرادی که هزینه بیشتری دارنود تمایول   

 به پرداخت کمتری دارند.

 مب غ پیشنهادی ضریب عالمت کیتئوری براسای انول

 شده پیشنهاد مب غ که یدرنورت دهد یم نشان که است منفی

 در پذیرش احتمال افزایش یابد  منکقه ارزش حفاظتی برای

کشوش   بوه  توجوه  . بوا ابود ی یمکاهش  م،ین مب غی پرداخت

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

 شوده  قیمت پیشنهاد در رندد2ماندن بقیة عوامل  افزایش 

 52/0را  پذیرش تمایل بوه پرداخوت   احتمال پاسلرویان  به

 ایون  نهوایی  ارور  به توجه با . همننین دهد یمکاهش  درند

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

 ایون  حفو   منظوور  بوه  احتمال پذیرش تمایل بوه پرداخوت  

 .دهد می کاهش درند  0000003/0م،ادل  را مجموعه
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 حفاظتی ارزش برای الجیت رگرسیونی مدل برآورد . نتایج6جدول 

 متغیرها ضریب برآورد شده tارزش آماری  کشش وزنی متغیرها ارر نهایی

000003/0-  52/0-  56/2-*  00008/0-  پیشنهاد 

0078/0  52/0  22/2  28/0  یریپذ تیمسئول 

023/0  82/0  38/1*  3/0  توانایی مالی 

022/0  85/0  68/2  15/0  یا توس،هگرایش  

02/0  57/0  13/2  13/0  اطالعات بروشور 

0011/0-  23/2-  6/1-**  05/0-  سن 

037/0-  3/0-  05/1-*  62/0-  جنسیت 

025/0-  22/0-  31/1-*  72/0-  تيهلوض،یت  

002/0  15/0  2/0  012/0  تحصیالت  

025/0  2/2  63/3**  22/0  درآمد فرد 

000000/0-  73/0-  21/1-*  0000005/0-  هزینة خانوار 

0013/0  26/0  23/0  05/0  ب،د خانوار 

0038/0-  25/0-  27/0-  05/0 -  نزدیکی به منکقه 

025/0-  000/0  3/0-  2/33- ی هووا سووازمانعضووویت در  

 یکیمح ستیز

023/0  1/0  53/0  32/0  بازدید از منکقه 

003/0  15/0  15/1*  07/0  ت،داد بازدید از منکقه 

- 77/1-  1/1-  2/3-  ضریب رابت 

 درند 5در سکح  م،ناداردرند  *  2در سکح  م،نادار** 
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 
 

و  مدل الجیت کل یم،نادار سنجش برای در این تحقیق

5آزمون  آمارة از برازش نیکویی
LR آن  مقدار شد که استفاده

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

 م،نوادار  یطوورک   بوه  شده برآورد مدل که است موضو  این

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

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

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

 درنود  52 بور  بوالغ  نیوز  شده مدل برآورد نحیح ینیب شیپ

ی نوحیح  نو یب شیپدرند  قبول قابلمقدار  ازآنجاکهاست و 

 اسوت درنود   52ی الجیت و پروبیت برابر بوا  ها مدلبرای 

بینوی   (  مقدار درند پویش 2353داوردیزاده و همکاران   خ

در ایون مودل رقو  مک ووبی را نشوان       آموده  دست بهنحیح 

. بنابراین مدل برآورد شوده توانسوته اسوت درنود     دهد یم

باالیی از مقادیر متغیور وابسوته را بوا توجوه بوه متغیرهوای       

 درنود از  52تقریبواً    رور ید انیب بهی کند. نیب شیپتوضیحی 

 با را خیر یا ب ه شده ینیب شیپ پرداخت تمایل به رویان پاسل

 اختصواص  یدرسوت  به اطالعات  با مناسب کامالً نسبتی ارایه

 . اند داده

که ارزش حفواظتی منکقوه موورد     WTPمقدار انتظاری 

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

( بووا جووایرزینی مقووادیر میووانرین سووایر 3انتروورال رابکووه  

ی توضوویحی و محاسووبه مقوودار عوورن از مبوودد   رهووایمتغ

 متوسوط  محاسبه شوده اسوت. در ایون تحقیوق      شده لیت،د

WTP شده ینیب شیپ میزان استفاده شده است. قسمتی WTP 

پیشونهاد   باالترین تا نفر در محدودة عددی یریگ انتررال با

ریوال بورآورد شود. متوسوط      20572ریال( برابر  500000 

تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده نیز در حفاظت منکقوة  

 منظوور  بوه . استریال در هر ماه  35212مورد مکال،ه  برابر 

محاسبة ارزش حفاظتی کل الزم است مقودار موورد انتظوار    

 ریتوير مناطق تحوت   تمایل به پرداخت در ت،داد خانوارهای

(  ت،ووداد 2355د. براسووای نتووایج سرشووماری  ضوورب شووو

خانوار  125572ی ساکن در استان سمنان برابر با ها خانواده

است. بوراین اسوای ارزش ماهانوه حفواظتی منکقوه موورد       

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

ارزش حفوواظتی سوواالنه منکقووه مووورد مکال،ووه نیووز برابوور   

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

هکتوار(    7252مساحت اکوسیست  منکقوة موورد مکال،وه     

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

 آید. می یون ریال به دست می 8/3

 

 یریگ جهینت. بحث و 4

ع وفوه بورای    تولیود  نظر از تنها حوضة ابر بوم ستیز ارزش

 ةکنند ارایه ها اکوسیست  این نیست. حشو اتیحدام اه ی و 

 مراتب به ارزشی ها آن از یر هر که هستند بسیاری خدمات

 زنودگی  بورای  هوا  آن از برخی و دارند ع وفه تولید از بیشتر

 است. برخی از این خدمات شوامل  مکوانی   حیاتی ها انسان

زیبوا    یانودازها  چشو   ارایوه  و تفوریح  و اسوتراحت  بورای 

 حفو   و خوان  تولیود  خوان   یشفرسوا  از ج ووگیری 

 های آب تغذیه به کمر باران  آب خخیرة خان  حان لیزی

 ینتیکی خخایر آب  حف  کمیت و کیفیت بهبود و زیرزمینی

 و نوادر  هوای  گونوه  حفاظوت  بلصوص و جانوری و گیاهی

اکسوی ن   تولید و هوا کربن اکسید دی خخیره و جذب کمیاب 

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

 از بلشی تنها شدهموارد یاد هوا  هستند. البته آلودگی کاهش

به  منکقه ابر اکولوییر کارکردهای و محیکی زیست خدمات

   .رود می شمار

درآمد فورد    متغیرهای سن در این تحقیق مشل  شد 

  هزینة ماهانه  ت،داد بازدیود و  تيهلتوانایی مالی  جنسیت  

بر تمایل بوه پرداخوت   بر میزان  رگذاریتيرپیشنهاد از عوامل 

 در این پ وهش ضریب. اند بودهافراد در منکقة مورد مکال،ه 

داد   نشان که شد منفی مب غ پیشنهادی براسای مدل الجیت

 ارزش حفاظت منکقوه  برای شده پیشنهاد مب غ که یدرنورت

م،وین   مب غوی  پرداخوت  در پوذیرش  احتموال  افزایش یابود  

 برآوردی متغیر ضریب . عالمتابدی یمکاهش  توسط جام،ه

کوه   آمود  بوه دسوت   میبوت  انتظوار   برحسوب  درآمد خانوار

 با پیشنهادی همراه مب غ پذیرش احتمال افزایش ةدهند نشان

درآمود   متغیور  وزنوی  کشوش  براسوای  .است درآمد افزایش

 درآمود  در درند2 خانوار براسای مدل الجیت  با افزایش

 درنود  2/2 یل به پرداختتما احتمال پذیرش پاسلرویان 

مکوابق انتظوارات اسوت      کوامالً یابد. این ارتباط  می افزایش

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

 تويریر  درآمد حفاظت از طبی،ت دارند. در این تحقیق متغیر

بورای حفاظوت منکقوه     پیشونهادی  مب وغ  پذیرش بر مستقی 

 و یکو یمح سوت یز هوای  داخوت پر کوه  ییازآنجا است. داشته

 دلیل باالست  به باکشش کاالیی طبی،ت   برای تقاضا انوالً

 درآمد تقویت نورت در تنها لذا خدمات(  این بودن لوکس

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

 اقشوار  میوان  در  هیو به درآمدی  حمایت و تقویت رو این از

 بوا  باشد. مؤرر مب غ پیشنهادی رشپذی در تواند می  درآمد ک 

 پوایین   درآمود  بوا  خانوارهای میان در  هیو به درآمد افزایش

بورای حفاظوت از منوابع     به پرداخوت  تمایل افزایش احتمال

 رو  از ایون  یافوت.  خواهود    بهبوود سوت یز طیمحو طبی،ی و 

رفواه   سوکوو  افوزایش  و درآمودی  بهینوه  توزیع های سیاست

 خوانوار  پرداخت به تمایل میزان بر کالن  سکح در خانوارها

داشت. نتایج این تحقیق با نتوایج فتواحی و    خواهد تيریر نیز
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( دربوارة ارزش حفواظتی تواالب گمیشوان      2350زاده    فتح

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

( دربوارة ارزش وجوودی   1006نور  امیرنو اد و همکواران    

عامول درآمود را از    ها آند و ی شمال  مکابقت دارها جنرل

در پذیرش تمایل به پرداخت بیان کردند. متغیر  مؤررعوامل 

توضیحی جنسیت براسای مودل الجیوت  در سوکح یور      

است و عالمت منفی آن بیانرر آن است که  م،ناداردرند 5

تحوت سووناریوی بووازار فرضووی  در میووان پاسوولرویان زن   

ان افووزایش احتمووال پووذیرش مب ووغ پیشوونهادی از سوووی آنوو

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

ی در نسبت زنان احتمال پوذیرش  درند 2متغیر  با افزایش 

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

افزایش خواهد یافت. متغیر توضیحی سون براسوای مودل    

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

یانرر آن است که تحت سناریوی بازار فرضی  در منفی آن ب

میان پاسلرویان جوان  احتمال پذیرش مب وغ پیشونهادی از   

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

ی در نسوبت  درنود  2برآورد کشش این متغیر  بوا افوزایش   

افراد جوان احتمال پذیرش مب غ پیشنهادی برای حفاظت از 

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

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

در مووورد ( 1005  (  امیرنو اد و همکواران  1006همکواران   

ی میانکالوه مکابقوت دارد.   الم  و  نیبو ارزش حفاظتی تواالب  

روی تمایول بووه   رگوذار یتيرمتغیور توانوایی موالی از عواموول    

 حفو  منکقوه بوود. عالموت     ظورمن بهپرداخت پاسلرویان 

ی الجیوت  هوا  مدلاین متغیرها براسای  برآورد شده ضریب

افرادی که نظر ملالفی با گویة  دهد یم نشان که است میبت

 منظوور  بوه  پرداخوت  بورای  کوافی  مالی توانایی خانوادة من»

داشوتند  تمایول بوه    « ندارد را ستیز طیمححفاظت و بهبود 

آن دارند. بنابراین  ستیز طیمحپرداخت بیشتری برای حف  

دریافت کوه بوا افوزایش توانوایی      توان یم ها افتهبا توجه به ی

نیووز بوورای حفوو   هووا آنمووالی افووراد تمایوول بووه پرداخووت  

. نتایج این قسمت با نتوایج  شود یمبیشتر  ها آن ستیز طیمح

( 2385(  نل،ی و همکواران   2356و همکاران   زاده بینج

دربارة ارزش حفواظتی منوابع    (2388و موالیی و همکاران  

ی دارد. متغیر ت،داد بازدید از خوان ه  ستیز طیمحطبی،ی و 

 رگوذار یتيردار شوده و از عوامول    منکقه در این تحقیق م،نوا 

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

افزایش ت،داد بازدید افراد تمایل به پرداخت بیشتری بورای  

ر مقابوول افوورادی کووه منکقووه را حفاظووت منکقووه داشووتند د

  انود  داشوته و یا ت،داد بازدید خی ی کمی از منکقه  اند دهیند

 تمایل به پرداخت کمتری برای حفاظت منکقه دارند.

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

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

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

درنود   28. براسوای نتوایج  تنهوا    رسود  یمو منکقی به نظر 

 منظووور بووهجام،ووة آموواری تمایوول خووود را بوورای پرداخووت 

حفاظت از منکقوه ابور اعوالم کردنود. مووالیی و همکواران       

ی ارسوباران   هوا  جنرول ( در مکال،ة ارزش حفواظتی  2388 

ر سوال  ریال د221510متوسط تمایل پرداخت هر خانوار را 

( نیووز متوسووط تمایوول بووه 2386بوورآورد کردنوود. امیرنوو اد  

ی پارن م ی حفاظتپرداخت ماهیانه هر خانواده برای ارزش 

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

(  در مکال،ووه ارزش وجووودی منکقووه  2386  و همکوواران

حواکی از آن اسووت کووه  خراسووان ییالقوی روسووتای زشور   

ایل به پرداخت ماهیانه افراد برای ارزش وجودی متوسط تم

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

( نیز متوسط تمایل بوه پرداخوت هور خوانوار بورای      2385 

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

 متوسوط ( هو   2350زاده    دست آوردنود. فتواحی و فتحوی   

گمیشوان   راد بورای حفاظوت از تواالب   تمایل به پرداخت اف

ارزش حفاظتی بورای هور    ریال و 71850 استان گ ستان را 

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

برآوردی در مکال،ات ملت ف  WTPآوردند. تفاوت مقادیر 

بستری به موق،یت زمانی  مکانی و خصونویات و ماهیوت   

 اکوسیست  مورد مکال،ه  دارد. 



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

82

منظور حفاظت  ی این مکال،ه در شرایط کنونی بهها فتهای

و منابع طبی،وی  و حرکوت در راسوتای     شده حفاظتمناطق 

ریزان و تصمی  گیوران   . برنامهاستتوس،ه پایدار بسیار مه  

اقتصادی  سیاسی و اجتمواعی کشوور در تصومیمات خوود     

کننود و ایون    فایوده تکیوه موی   -ی هزینهها لیتح همواره بر 

بر مبنای واحدهای کموی و پوولی اسوتوار اسوت.      ها تح یل

مهو    شوده  حفاظوت ی اقتصادی منواطق  گذار ارزشرو  این از

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

نتوانند ارزش این خودمات را بور مبنوای واحودهای پوولی      

 شده حفاظتت،یین کنند  خدمات و کارکردهای مه  مناطق 

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

. از نظر مدیریتی  نتایج ایون  ردیگ یمی و غف ت قرار لکف ک 

خصووص اینکوه نتوایج     است  بوه  دوارکنندهیامتحقیق بسیار 

 خصوص بهبیان کرد که مردم جامع نسبت به منابع طبی،ی و 

آگاهی دارند. همننوین تمایول    نما جهان شده حفاظتمنکقة 

اً باالیی برای حفاظت  بهبود و توس،ه منابع به پرداخت نسبت

منکقه وجود دارد. ایون نتوایج بورای     ستیز طیمحطبی،ی و 

 کند یمریزان  مسئوالن و سیاسترزاران توجیهی فراه   برنامه

 تیو اهم یبو تا کمیت و کیفیت منابع طبی،ی حمایت کرده و 

در ارور حمایوت    سوت یز طیمحو ج وه دادن منابع طبی،وی و  

 نکتوه  این به باید ج وگیری کند. البته ها ولتدنشدن توسط 

 بسیار ستیز طیمح برای پولی ارزش ت،یین که داشت توجه

 زمینوه  در موجوود  هوای  محدودیت بر عالوه و است دشوار

 منوافع  و اکولووییکی  موضووعات  ارتبواط  نوو   شوناخت 

 وجوود  میان این در نیز یشناس روش ها محدودیت اقتصادی 

 ایون  از اسوتفاده  میال برای  (.1007  دارد  آدامز و همکاران

 خهون  در قادرنود  موردم  کوه  است فرن متضمن این روش

 یور  به را یکیمح ستیزی ها شاخ  از زیادی ت،داد خود 

 منبوع  ارزش آن بیوانرر  کوه  کننود  تبودیل  واحد پولی ارزش

 فرن دربوارة  این است ممکن که است ها آن نظر خاص از

باشود  امیرنو اد    شتهندا نحت شوندگان پرسش گروه تمامی

 گوذاری  ارزش دشوواری  وجوود  بوا  اما .(1006و همکاران  

 و گیران تصمی  برای موضو  این ها  اکوسیست  بر اقتصادی

 و اکوسیسووت  حفوو  گزینووه مقایسووه در سیاسووترزاران 

 برای ملت ف تقاضاهای رقابت و سو یر از آن کارکردهای

رور  دی سووی  از آن در موجوود  اکولووییکی  منوابع  مصورف 

 .(1007باشد  کومار و کومار   راهرشا تواند می

ارزش اقتصادی حفاظتی کوه در ایون قسومت محاسوبه     

شده تنها ارزش اقتصادی کل اکوسیست  منکقه مورد مکال،ه 

منکقوه موورد مکال،وه     بووم  سوت یزنیست. به عبارت دیرر  

 تووان  یمو ی مت،دد دیرری ه  دارد که برای نمونه ها ارزش

یمی مانند ترسیب کربن  تولیود اکسوی ن    به کارکردهای تنظ

  تنوو  بیولووییکی   و خاکزایی  ج وگیری از فرسایش خان

افزایش منوابع آب    کنترل بیولوییر آفات  وخان حف  آب

  هووا سووارها و رودخانووه  تبووع آن چشوومه  زیرزمینووی و بووه 

گیاهوان دارویوی و   ی و کارکردهای تولیدی مانند افشان گرده

 هوا  آنا و غیوره دارد کوه ارزش   تولید غذمحصوالت فرعی  

 بایستی ت،یین شود.

با توجه به اینکه در این تحقیق  شود یمهمننین تونیه 

افراد جوان تمایل به پرداخت بیشتری برای حفاظت منکقوه  

یی که دولت برای حفاظت منوابع طبی،وی   ها استیسداشتند  

ی جوان جام،ه ها نسلبه  کند یمی زیر برنامه ستیز طیمحو 

 ی داشته باشد.ا  هیونراه 

 

 ها شتیاددا
1. Gross National Product 
2. Contingent Valuation Method 
3. Willingness To Pay 

4. Double –bounded Dichotomous Choice 

(DDC) 
5. simple random sampling 
6. Truncated Mean WTP 

7. aggregation 

8. percentage of right Predictions 
9. Likelihood Ratio 

 

 

 
 



 ...ةبرآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطق

 و همکاران حسن یگانه
89

 عمناب
(: 3 2. برآورد ارزش حفاظتی پارن م ی گ ستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد  مج ة اقتصواد کشواورزی    2386امیرن اد  و. 

275-288 . 

زیسوت   ای پوارن م وی بموو. مج وة محویط      . ت،یین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده2356امیرن اد  و. و عکایی س وط  ن. 

 .171-155(:1  70طبی،ی  

 ص. 231محیکی  نشر آوای مسیح   گذاری اقتصادی منابع زیست . ارزش2350امیرن اد  و. و عکایی س وط  ن. 

موردم شوهر    دگاهیو از د هیاروم ةاچیدر ادیو اح یبرآورد ارزش حفاظت. 2353زاده  ج. و حق جو  م.  حیاتی  ب.  م یکی  م.  حسین

 . 236-213نامه   . اقتصاد کشاورزی  وی ههیاروم

شوده   . برآورد ارزش پولی کارکردها و خودمات منکقوة حفاظوت   2353خداوردیزاده  م.  خ ی یان  ص.  حیاتی  ب. و پیش بهار  ا. 

 .300-167(: 20  3پ وهشی مکال،ات اقتصادی کاربردی ایران   -مراکان با استفاده از روش آزمون انتلاب. فص نامة ع می

موووردی   ةروسوتایی: مکال،وو   بوورآورد ارزش وجووودی منووواطق ییالقوووی  . 2386 .ج ی ی   .ی    همووراز.م  دانشووور کاخکی 

 .252-235: 20روستا و توس،ه   ة نامصف. ه روسوتایی زشورةمنکق

. برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظوت از گونوه نوادر و در حوال انقوران یوزپ نو        2350و رفی،ی  و.  روحانی سراجی  ن.

 .18-12: 1زیست.  ی محیطها پ وهشیران  آسیایی در ا

محیکی و ت،یین عوامل مؤرر بر تمایل پرداخت: مکال،وة مووردی:    حفاظتی منابع زیست –گذاری اقتصادی  . ارزش2351شیروانی  ا. 

اسوالمی  ارشد رشتة اقتصواد کشواورزی دانشوراه آزاد     نامة کارشناسی های ارسنجان استان فاری. پایان برآورد ارزش حفاظتی جنرل

 واحد مرودشت.  

گذاری مشروط  مکال،ه مووردی:   های آبلیز با استفاده از روش ارزش  گذاری حفاظتی حوضه . ارزش2350زاده   .  فتاحی  ا. و فتح

 . 51-27(: 27 5پ وهشی ع وم و مهندسی آبلیزداری ایران.  -تاالب گمیشان(. مج ة ع می

 اسوتفاده  با خاییز شده حفاظت منکقه حفاظتی گذاری . ارزش2352ظاهر  ه.  ر  ا. و خوشمحقق  ی.  یرانه  و.  جهانتاب  ا.  بهره ب

مشروط. گزارش نهایی طرو تحقیقاتی باشراه پ وهشرران جوان و نلبروان  دانشوراه آزاد اسوالمی واحود      گذاری ارزش روش از

 ص.  57همدان  

 خالنة آمار استان سمنان.  2355.سرشماری عمومی نفوی و مسکن سال 2355مرکز آمار ایران. 

. برآورد ارزش حفاظتی اکوسیسوت  جنر وی ارسوباران بوا اسوتفاده از      Caparros Gus .2388ای  غ. و  موالیی  م.  یزدانی  ی. شرزه

 .12-26: 50گذاری مشروط  مکال،ة موردی: اکو.سیست  جنر ی ارسباران(. تحقیقات اقتصادی   روش ارزش

 شوده  حفاظوت برآورد ارزش حفاظتی منکقه . 2355جهانتاب  ا.  کرمی برزآباد  ر.  ج،فرآزاد  ر. و مهرابی   . زاده   .  یرانه  و.   نجیب

 ص.  50  سازمان بسیج ع می  پ وهشی و فناوری. گزارش نهایی طرو تحقیقاتی مشروط گذاری ارزشدنا با استفاده از روش 

زیستی رودخانه بشار در شهر  ارزش کاهش آلودگی محیط . برآورد2356د  ر. زاده   .  یرانه  و.  جهانتاب  ا. و کرمی برزآبا نجیب

 ص. 51یاسوج. گزارش نهایی طرو تحقیقاتی  دانشراه پیام نور. 

. برآورد ارزش حفواظتی پوارن جنر وی نوور بوا اسوتفاده از روش       2385نل،ی  ن.  مرتضوی  ی. ا.  امیرن اد  و. و نوازی  م.  . 

 .285-272(: 2 2ه اقتصاد کشاورزی  گذاری مشروط  مج  ارزش



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

84

Adams, C., da Motta, R. S., Ortiz, R. A., Reid, J., Aznar, C. E. and de Almeida Sinisgalli, P.A. 2007. The use of 

contingent valuation for evaluating protected areas in the developing world: Economic valuation of Morro does Diabo 

State Park, Atlantic Rainforest, Sao Paulo State (Brazil). Ecological Economics (62): 309- 320. 
Amigues, J. C., Boulatoff , C., Desaigues, B., Gauthier, C. and Keith, J. E. 2002. The benefits and costs of riparian 

analysis habitat preservation: a willingness to accept/willingness to pay contingent valuation approach. Ecological 

Economics,43 (1): 17-31. 

Amirnejad, H, Khalilian, S. and Assareh, M. H. 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a 

contingent valuation method. Ecological Economics. 58: 665-675. 
Amirrnejad, H., Rafee, H. and Atghaee, M. 2009. Estimated value of environmental resources protection (Wetland 

International Miankaleh), Environmental Studies, 53:89-98  

Carson, R.T. 1985. Tree essays on contingent valuation (welfare economics, non-market goods, water quality) PhD 

thesis. Ber- Keley: Department of Agricultural and Resource economics.University of California. 
Cochran, W.G. 1977. Sampling techniques.3nd edition, Wiley and Sons, USA, 428 p. 

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S. and Turner, R. K. 

2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26: 152–158. 
Duffield, J.W. and Patterson, D.A. 1991. Inference and optimal design for a welfare measure in dichotomous choice 

contingent valua-tion. Land Economics 67 (2), 225 – 239 
Feizabadi, Y. and Hadian, S.S. 2015. Estimating Conservation Value Of “ Dashtenaze sari” Wildlife Refuge, and 

Factors Affecting the Willingness to Pay for Site Conservation Journal of Rangeland Science, 5(17), 47-52. 

Greene, W. H. 2002. Econometric Analysis. Fifth edition, Prentice Hall. 1232 pp 

Hanemann, W, M. 1994. "Valuing the Environment through Contingent Valuation", Journal Economic Perspect, No. 8. 
Kealy, J.M. and Turner, R.W. 1993. A Test of the Equality of Close-Ended and Open-Ended Contingent Valuations. 

American Journal of Agricultural Economics, 75(2): 321-331. 

Kramer, R. A. and Mercer, E. 1997. Valuing a Global Environmental Good: U.S. Residents’ Willingness to Pay to 

Protect Tropical Rain Forests. Land Economics, 73:196-210. 

Kumar, M. and Kumar, P. 2007. Valuation of the ecosystem services: A psycho-cultural perspective. Ecological 

Economics, doi:10.1016/j.ecolecon.2007.05.008 

Lee, C. K. and Mjelde, J. W. 2007. Valuation of ecotourism resources using a contingent valuation method: The case 

of the Korean DMZ. Ecological economics, 63(2), 511-520. 

Lee, C. and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a 

contingent valuation method. Tourism Management, 23: 531-540. 
Maddala G.S. 1991. Introduction to Econometrics. 2nd Edition. Macmillan. New York.USA. 

Maddala, G.S. 1983. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge University Press, 

Cambridge, MA 

Martínez-Paz, J. and Perni, A. 2011. Environmental cost of groundwater: A contingent valuation approach. 

International Journal of Environmental Research, 5(3), 603-612. 

Nicola, F., Eike, L., Lindsay, S. and Andrew J. D. 2017. Valuing ecosystem services in semi-arid rangelands through 

stochastic simulation. Land degradation & development, 28: 65-73. 
Shrestha, R.K., Stein, T.V. and Clark, J. 2007. Valuing nature-based recreation in public natural reads of the 

Apalachicola River region, Florida. Journal of Environmental Management, 85: 977–985. 
Venkatachalam, L. 2004. The contingent valuation method: A review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 

89-124. 




