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 ١7٣صفحه 

در ايران  زيستيطمحسرمايه  يگذارارزشمدل  يسنجامكان مطالعه

 )استان چهارمحال و بختياري در شهرستان بن :(مطالعه موردي

  ٤و مسعود فهرستي ثاني ٣؛ اكرم نشاط*٢١؛ احمد فتاحي اردكاني١فرزانه بهرامي چالشتري

 دانشگاه اردكاندانشكده منابع طبيعي  كشاورزياقتصاد  گروه كارشناسي ارشد -١

 دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اردكان -٢

 استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اردكان -٣

 دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اردكاناستاديار گروه اقتصاد كشاورزي  -٤

)2٤/١٠/٩7تاريخ پذيرش  - ٠٣/٨٠/٩7(تاريخ دريافت   

  :چكيده

 زيســتيطمحمنجــر بــه مخــاطره انــداختن  يعيطبمنــابعاز  رويهيب يهابرداشترشد جمعيت و گسترش علوم و فنون باعث شده است كه 

 مصــداق توســعه حــال كشــورهاي در در يژهوبــه امر اين ،باشديم آن اقتصادي يتوسعه مهم زيربناهاي از كشوري هر طبيعي گردد. منابع

 يهــاارزش از كــافي اطالعــات داشــتن طبيعييمــهنو  طبيعــي هاييســتماكوس از پايدار يبرداربهره و مديريت . برايكنديم پيدا بيشتري

 يبــرداربهره و تخريــب از جلــوگيري هدف با هايستماكوس خدمات اقتصادي يگذارارزش .باشديم نياز مورد هايستماكوس خدمات اقتصادي

 هاييهســرما ارزش بــرآورد حاضــر پــژوهش از هــدف. گيــرديم انجــام ملــي محاســبات مجموعــه اصــالح و تعديل و يعيطب منابع رويه بي

 يهاروش از زيستيطمحبازاري  هاييهسرما صاديقتارزش ا محاسبه براي مطالعه است. در اين ١٣٩٥شهرستان بن در سال  زيستيطمح

از روش ارزش گــذاري  زيســتيطمحغيربــازاري  هاييهسرما اقتصادي برآورد ارزش براي فرصت و جايگزين و هزينه هزينه مهندسي اقتصاد

مل آمــار و هاي مــورد نيــاز در ايــن مطالعــه شــاشده و مدل لوجيت استفاده شده است. دادهگيري از رهيافت ترجيحات بيان هرهمشروط با ب

اســت.  ١٣٩٥نامه انتخاب دوگانه دوبعــدي در شهرســتان بــن در ســال پرسش  ٥٥٤ت استان و همچنين تكميل شده در ادارااطالعات ثبت

 نشــان تحقيــق نتايج غير بازاري اين شهرستان به دو بخش حفاظتي و تفريحي تقسيم شد. زيستيمحيط يهاارزشكاركردهاي اكولوژيك و 

ميليــون ريــال و ارزش  ٠2/٣٠٤2٠ و ٩6/٣7727بــه ترتيــب؛  مشروط يگذارارزشه با استفاده از روش و حفاظتي منطقداد ارزش تفريحي 

شهرســتان بــن  زيســتيمحــيط هاييهســرماميليون ريال بــرآورد شــد. ارزش كــل   ١6/٣٣٠7١٠7 روش هزينه فرصت،بازاري با استفاده از 

در ايــن منطقــه را نشــان  ارانگذياســتس گذارييهســرماكــه ايــن ارزش حــداقل  محاسبه شــد ١٣٩٥ميليون ريال در سال  ١٤/٣٣7٥2٥٥

  .دهديم

  .زيستيطمح هاييهسرمامشروط، تمايل به پرداخت،  يگذارارزششهرستان بن،  :واژگان كليد
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 ١7٤صفحه 

  مقدمه .١

 يتوسعهمنابع طبيعي يكي از زيربناهاي مهم 

. با اين آينديماجتماعي كشورها به شمار - اقتصادي

حال، افزايش جمعيت منجر به افزايش تقاضا براي 

كاالها و خدمات منابع طبيعي شده و اين امر به نوبه 

 وابستگيشده است.  هاآنخود موجب افزايش تخريب 

و  يدارنگهو لزوم حفظ و  يعيطب منابعزندگي بشر به 

بهينه از اين منابع رابطه نزديكي با  يبرداربهره

سرنوشت بشر دارد و شايسته است براي آن قانون و 

مديريت خاص چه در سطح ملي و چه در سطح 

آيد در غير اين صورت شاهد  وجودبه الملليينب

 Fatahiمشكالت و مسائل فراواني خواهيم بود (

Ardakani, 2013.( كاركردهاي و خدمات 

 ندرت به ولي دارند، زيادي بسيار ارزش اكوسيستمي

 علت به طرفي از .گيرنديم قرار مورد معامله بازارها در

 در ،دقيق و كمي محاسبات امكان نبود

 توجه كالن، هايگذاريياستسو  هاگيرييمتصم

 به). Amirnezhad, 2012( شودينم هاآن به كافي

 ،زيستيطمح يگذارارزش در گام اولين كلي طور

 آن خدمات و كاالها از آگاهي و طبيعي منبع شناخت

-محيط منابع ).Fatahi Ardakani, 2013( است

 منافع رواز اينتعلق دارد،  هانسل به تمامي يزيست

داده  برتريمدت كوتاه بايد بر منافع هاآن بلندمدت

. هاي آينده حفظ شوندتا اين منابع براي نسل شود

منابع  گذاريقيمت اهميت و ضرورت ،اين موضوع

اقتصاددانان  از طرفي .كندمي آشكاررا  زيستيمحيط

گذاري اقتصادي طبيعي معتقدند انجام ارزش منابع

- براي خدمات و منافع بازاري و غيربازاري محيط

به آن در توجهي زيستي امري ضروري است كه بي

هاي غير قابل دراز مدت موجب وارد آمدن خسارت

طبيعي خواهد شد و روند توسعه  جبراني بر منابع

 ,.Shrestha et alكند (ها را متأثر ميپايدار نسل

2007; Abedi et al., 2013.(  ترين مهمهمچنين

گذاري اقتصادي خدمات كاربرد نتايج ارزش

گذاران و سياست ها، كمك بهزيستي اكوسيستممحيط

گذاري و تعيين گيران در امر سياستتصميم

ويژه وقتي هاي حفاظتي است، بهاولويت

اي وجود دارد، حفاظت از منابع هاي بودجهمحدوديت

زيست از توجيه بيشتري برخوردار طبيعي و محيط

رويه از منابع خواهد شد و جلوي تخريب و استفاده بي

 پس اهد شد.زيست گرفته خوطبيعي و محيط

كاالهاي  گذاريارزشضروري است كه فرآيندي براي 

 در اين خصوصدر نظر گرفته شود.  زيستيمحيط

 هاي اقتصادينه ارزشيدر زم بسياريطالعات م

خدمات ويژه به يعيطب هايبومستيزمختلف  خدمات

اين براي برآورد  هكصورت گرفته تفريحي  حفاظتي و

 گذاريارزش چونهمهاي مختلفي روش ازها ارزش

براي  يبازار قيمت و براي خدمات غير بازاري مشروط

 شده استفاده در بازار قابل معامله هستند، كه خدماتي

-كه به برخي از اين مطالعات در زير اشاره مي .است

   شود.

Chen و Qi )2يحيارزش تفر ي)، در بررس٠١٨ 

 يل تقاضايبه تحل 2وشهر فوژ يجنگل پارك

ه كدند يجه رسين نتينندگان پرداخته و به اكديبازد

 6٩/١هر روز،  يمتوسط برا طوربهنندگان كديبازد

 ،)Fatahi Ardakani )2٠١6. كننديمدالر پرداخت 

 يتلوج يونيرگرس الگوي خود با استفاده از مطالعه در

 يتو اهم يالتدرآمد، تحص يرهايمتغ نشان داد كه

دار و ياثرات مثبت و معن يدارا يست،زيطمح

و نوع  يشنهادپ يرتعداد خانوار، متغ يرهايمتغ

 يلتما يزانبر م دارييو معن يسكونت، اثرات منف

                                                
2  - Fuzhou 
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در خصوص اثرات ناملموس برون پرداخت افراد 

 و Fatahi Ardakaniاند. داشتهاي گرد و غبار منطقه

Fazlollahi )2پرداخت به ميل ميانگين ،)٠١٥ 

 حفظ براي را ساري شهرستان ساكنان و هايستتور

 ريال ١7٠/١٩٥ و ٨7٠/22٩ ترتيب به خزر درياي

 به خانوار هر براي حفاظت ارزش و اندزده تخمين

 تخمين سال در ريال 7٠٠/٥٩7 و ٥٠٠/٥٠7 ميزان

 از استفاده با ،)2٠١7( همكاران وMahdavi  .شد زده

 ميانگين كه ندداد نشان مشروط يگذارارزش روش

پارك جنگلي  از بازديد يبرا فرد هر پرداخت به تمايل

 وYeganeh. است ريال ٤/١٣٩6٩ چغاسبز ايالم

 مشروط يگذارارزش از استفاده با)، 2٠١٥( همكاران

 سال، در بازديد شمار متغيرهاي كه دادند نشان

قيمت  ميزان و دنبو بومي فرد، درآمد تحصيالت،

 پرداخت به تمايل ميزان در مؤثر عوامول از يپيشنهاد

 حوزه مراتع از تفريحي استفاده براي بازديدكنندگان

 ميانگينهمچنين  .باشديم زنجان تهم سد آبخيز

 آبخيز حوزه مراتع از براي استفاده پرداخت به تمايل

 Suparmoko. است براي هر نفر ريال 6266 تهم

 ارزش با استفاده از روش قيمت بازاري، ،)2٠٠٨(

 يك طول در را مانگرو جنگل هيزمي چوب و ماهي

 و هكتار هر در دالر ٤٩٥27 و ٩٩٣72 ترتيب به سال

 هر در دالر ميليون ٠١٨٤7/٨ را منطقه كل ارزش

 و Bafandeh Emandost. كرد محاسبه هكتار

 با استفاده از پژوهشي در ،)2٠١٥( همكاران

 كه نددادنشان  و الگوي لوجيت مشروط گذاريارزش

 ارزش براي بازديدكنندگان پرداخت به تمايل متوسط

ريال  ٤٨/٩٨٤٩ در مشهدملت شهري  تفريحي پارك

 با ،)Mansouri )2٠١6 و Montazer Hojat .است

 منافع اقتصادي ارزش بازاري، قيمت روش از استفاده

 كشاورزي، شاملاي مستقيم تاالب بامدژ استفاده

 ريال ميليارد ٤72٨٩ صيادي را و دامداري باغداري،

  .آمد دستبه

گذاري طور كه از مطالعات پيداست، روش ارزشهمان

ها در حوزه اقتصاد مشروط يكي از پركاربردترين روش

كه در چند دهه گذشته از آنجاييزيست است. محيط

هاي جدي ر آسيبزيست شهرستان بن دچامحيط

ات خاصي در خصوص ارزش بوده و همچنين مطالع

زيستي منطقه صورت نگرفته تا ارزش و  منافع محيط

هاي منطقه مورد نظر باالي كاركردها و ويژگياهميت 

براي مردم و مديران منطقه نمايان سازد، از اين رو 

-اقتصادي محيط ارزش مطالعه حاضر بررسي هدف

 يمنطقه زيستي شهرستان بن با توجه به كاركردهاي

شيدا، درياچه سد زاينده رود،  يشدهحفاظت 

طرح طوبي، حاشيه رودخانه  يهاجنگل، وحشاتيح

زاينده رود، پيست اسكي روستاي بارده، تفرجگاه 

گرداب بن، هواي پاك، علوفه و محصوالت زراعي و 

و ود در درياچه، معادن، مراتع باغي، آب و ماهي موج

ادامه به بررسي الگوي در  .استگياهان دارويي 

لعه حاضر و مورد استفاده در مطا جيترگرسيوني لو

ز الگو اصل اح يريگجهينتحث و ب بعد از آن به

و  سياستي يهاهيتوصو در نهايت  پرداخته جيتلو

  .شوديمپيشنهادهاي همسو با مطالعه ارائه 

  هاروشمواد و  .٢

  منطقه مورد مطالعه. ١,٢

ــن،  ــال و  يهاشهرســتان يكــي ازبِ ــار مح اســتان چه

در ايــران  كيلومتر مربــع 26٣/7٤6بختياري با وسعت 

كيلــومتر  2٥مركز اســتان،  شهركرد فاصله بن تا است.

ناحيــه كوهســتاني و مرتفــع بــا شهرســتان بــن  اســت.

ايــن است.  شرقي °٥٠,٤٥ شمالي،  °٣2,٣٣مختصات 



 ١٣٩٨ تابستان، 2شماره  ،27محيط زيست طبيعي، منابع طبيعي ايران، دوره 

 

 ١76صفحه 

بــه مركزيــت بــن  بخــش مركــزي شهرستان شامل دو

. اســت چشــمهيــان به مركزيت روستاي بخش شيدا و

، دليــل مجــاورت بــا آبگيــر زيبــاي گــرداب شهر بن به

از مراكــز مهــم توريســتي  رود زاينــده ســد رودخانــه و

ســد زاينــده  استان و ايران است. شهر بن از شمال بــه

و  كــوه افغــاني، از غرب به ل، از جنوب به كوه جنگرود

  .شوداز شرق به كوه شيراز محدود مي

  

  
  نقشه جغرافيايي شهرستان بن -١شكل 

  . جامعه مورد مطالعه٢ .٢

جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شامل تمامي 

افراد و خانوارهاي شهرستان بن است. بخشي از آمار و 

اطالعات مورد نياز براي برآورد ارزش اقتصادي غير 

نامه در بين عموم عدد پرسش ٥٥٤بازاري، از توزيع 

استفاده  ١٣٩6مردم در فصل بهار و تابستان سال 

. بخش ديگري از اطالعات استفاده شده در مطالعه شد

هاي جهاد سازمانشده در هاي ثبتدادهحاضر از 

طبيعي و كشاورزي، صنايع و معادن و اداره كل منابع

آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري و شركت 

اي اصفهان براي برآورد ارزش سهامي آب منطقه

رد الگوي بدست آمد. براي برآواقتصادي بازاري، 

لوجيت در مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات قبلي، 

از متغيرهاي درآمد، قيمت پيشنهادي، تحصيالت، 

زيست، سن، بعد خانوار، شاخص عضويت محيط

اي و شاخص حمايتي براي هر فرد شاخص توسعه

آوري براي تجزيه و تحليل اطالعات جمعاستفاده شد. 

 Maple16و  Shazam9شده، از نرم افزارهاي 

  استفاده شد. 

  روش. ٣,٢

هاي بازاري آن دسته از ارزش خدمات هستند ارزش

شوند و با پول كه در بازرارهاي مرسوم داد و ستد مي

ها را خريد، اما ارزش خدمات غيربازاري را توان آنمي

توان به دست آورد و براي در بازارهاي مرسوم نمي

سازي جانشين و شبيهها بايد به بازارهاي محاسبه آن

 ,Fatahi Ardakani & Torabi( آورد شده روي

گذاري كاركردهاي بازاري و غيربازاري ارزش ).2013

به داليل زيادي از جمله شناخت و فهم  زيستيطمح

ارائه مسائل  ،عموم مردمتوسط  محيط زيستيمنافع 

ريزان گيرندگان و برنامهمحيطي كشور به تصميم

 هاييهسرمااختصار  به ضروري است. در جدول زير

  آمده است. شهرستان بن زيستييطمح
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  شهرستان بن زيستييطمح هاييهسرما -١جدول 

  غير بازاري خدمات  بازاري خدمات

  سدزاينده روددرياچه   گياهان دارويي

  وحشياتح  توليدات باغي

  شيدا يشدهمنطقه حفاظت   معادن

  طرح طوبي يهاجنگل  آب

  حاشيه رودخانه زاينده رود  آبزيان

  روستاي بارده يپيست اسك  توليدات زراعي و علوفه

  تفرجگاه گرداب بن  مراتع

  پاك هوا  

  
كه كاال هم خوانده  بازاري خدمات يگذارارزشبراي 

در . شوديماستفاده  ياز روش قيمت بازار شوند،مي

 كه خدماتي كاال و مصرفي ارزشروش قيمت بازار 

 باشنديم واقعي قيمت داراي و بازار به عرضه قابل

 كاال آن اضافه واحد ارزش بازار قيمتشود. برآورد مي

 رقابت بازار طريق از كاال كهينا فرض با را خدمات يا

 دهديم نشان است، شده فروخته كامل

)Amirnezhad, 2012; Neshat, 2015(. جهت  لذا

 ها مانند توليداكوسيستم بازاري خدماتبرآورد 

معادن، آبزيان، توليدي گياهان دارويي، توليدات باغي، 

توليدات زراعي و علوفه از رهيافت بازاري  ،مراتع

خدمات جا كه براي اكثر از آن. شوديماستفاده 

اكوسيستمي منابع طبيعي بازاري وجود ندارد سعي 

گونه منافع در غياب بازار با بازارهاي شود اينمي

گذاري شوند. اين روش به ارزش يا جانشين فرضي

طور مستقيم بر موضوع تمايل به پرداخت 

روش از اين  ترينيجراكنندگان متكي است. مصرف

 Fatahiباشد (گذاري مشروط مي، روش ارزشنوع

Ardakani, 2013.(   

، فرض WTP يريگاندازهبراي تعيين مدل جهت 

 يهاارزششده كه فرد مبلغ پيشنهادي براي تعيين 

غير بازاري يك منبع طبيعي را براساس ماكزيمم 

، يا آن رديپذيمخود تحت شرايطي كردن مطلوبيت 

رد  اجتماعي خود، - براساس شرايط اقتصاديرا 

  :كنديم

U (١, Y-A; S) +𝜀١ ≥ 𝑈 ٠, 𝑌; 𝑆 + 𝜀٠  )١(         

U دست به فرد كه است مستقيمي غير مطلوبيت 

 مبلغ درآمد افراد و به ترتيب A و Y. آورديم

 ميانگين با تصادفي متغيرهاي ديگر S پيشنهادي و

 .اندشده توزيع مستقل و طور برابر به كه هستند صفر

 2 يرابطه صورت به توانديم Uمطلوبيت  تفاوت

  .شود توصيف

∆U (١, Y-A; S) ≥ 𝑈 ٠, 𝑌; 𝑆 + (𝜀١ − 𝜀٠)   )2(     

مختلف  يرهايمتغ تأثير ين پژوهش جهت بررسيدر ا

ن ارزش ييل به پرداخت افراد جهت تعيزان تمايبر م

 الگويشهرستان بن از خدمات غيربازاري اقتصادي 

مدل  پارامترهاي. شودميت استفاده يلوج يونيرگرس

 درست نمايي حداكثر روش از استفاده با الجيت

 تخمين براي تكنيك نيترجيرا ، كهشوديم برآورد

 WTP انتظاري مقدار سپس است. الجيت مدل
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 تا صفر محدوده در عددي يريگانتگرال وسيله

 محاسبه ٣ يرابطه صورتبه پيشنهاد باالترين

  :شوديم

dA=∫ (
١

١ [ ( ∗ )]
)

 ٠ 𝑑           )٣(  

 ساده يتصادف گيرينمونهروش در مطالعه حاضر، از 

براي توزيع پرسشنامه در بين مردم شهرستان بن 

ميچل و  ن منظور از فرموليا ي. برااستفاده شد

الزم بر اساس  ينمونهو تعداد  شداستفاده  كارسون

 ٣٠ل يمكبا ت يآمار يجامعهانس ين و واريانگيم

 ,Fatahi Ardakani( شد نييه تعياول ينامهپرسش

2013; Mitchell & Carson, 1989.( 

n = 
𝐭×𝛅

𝐝×𝐑𝐖𝐓𝐏

𝟐

=  
𝐭×𝐕

𝐝

𝟐

        )٤(  

 ،t-studentآماره  مقدار  tنمونه، حجم n ٤ دررابطه

RWTP مقدار WTP و شده برآورد d اختالف درصد 

RWTP از WTP  ياWTP  واقعي وV  ضريب

  ).Mitchell & Carson, 1989تغييرات است (

بخشي از اطالعات الزم در مطالعه حاضر از طريق 

تكميل پرسشنامه بدست آمد. در اين مطالعه در ابتدا 

آوري شد تا با استفاده از پرسشنامه پايلوت جمع ٣٠

هاي پيشنهادي و تعداد نمونه براي تهيه آن قيمت

پرسشنامه  ٣٠پرسشنامه نهايي بدست آيند. در نتيجه 

ري و سپس با استفاده آوبه صورت پيش آزمون جمع

هاي عدد پرسشنامه و قيمت ٥٠٠از آن بيش از 

مختلف بدست آمدند. در خصوص روايي و پايايي 

كه پرسشنامه بايد به اين نكته اشاره كرد، از آنجايي

آوري پرسشنامه اوليه يا پريتست جمع ٣٠در ابتدا 

جا ابتدا با استفاده از واريانس و ضريب شد. در اين

هاي افراد مورد بررسي قرار واالت و جوابتغييرات س

 گرفت.

 نتايج .٣

كاركردهاي غير بازاري منــابع  يگذارارزش. ١,٣

  شهرستان بن يزيستمحيط

ها، هاي حاصل شده از پرسشنامهپس از استخراج داده

اقتصادي و  هاييژگيو هاي مربوط بهبرخي آماره

 2در جدول به طور خالصه  يانگوپاسخاجتماعي 

  آمده است.

  يرهاي كميمتغتوصيفي  اطالعات -٢جدول 

  ضريب تغييرات  كمينه  بيشينه  ميانگين  متغيرها

  ٣١/٠ ١٨  76 ٩2/٣٤  سن

  ٣٣/٠  ١  7  ١6/٣  تعداد افراد خانواده

  ٥٨/٠  ١٥٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠٠  ١٥٤٥٣٤٣٠  ريال)ميليون درآمد ماهيانه (

  2٠/٠  ٥  22  7١/١٣  تحصيل يهاسال
    تحقيق هاييافتهمنبع: 

مشخص شده است،  2طور كه در جدول همان

به افراد پاسخگو  و ميزان تحصيالت ميانگين سني

- باشد كه نشانميسال  ١٤و  ٣٥نزديك به ترتيب 

و دهنده اين است، افراد پاسخگو داراي شرايط سني 

كه اين  اند.مناسبي براي پاسخگويي بودهتحصيلي 

باعث جلوگيري از خطاي پاسخگويي به پيشنهادها 

شود. تعداد افراد براي هر خانوار در نمونه مورد مي

نفر است. و ميانگين درآمد افراد  ١6/٣بررسي 
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ريال است. همچنين با توجه به  ١٥٤٥٣٤٣٠پاسخگو 

ضريب تغييرات، متغيرها داراي توزيع پراكندگي 

   .مناسبي هستند

از مطالعه به بررسي اهميت برخي از  در قسمتي

عوامل در افزايش تمايل به پرداخت افراد براي 

زيست شهرستان بن از حفاظت و تفريح  در محيط

گويان پرداخته شده است. به همين ديدگاه پاسخ

منظور براي هر يك از عوامل مورد نظر، پنج گزينه 

تفاوت، مخالف و طيف ليكرت كامال موافق، موافق، بي

گويان بر كامال مخالف قرار داده شده است تا پاسخ

ها را انتخاب نمايند اساس اهميت آن يكي از گزينه

 ٥كه متناسب با مفهوم سؤال به بهترين حالت امتياز 

اختصاص داده شده است. از  ١و بدترن حالت امتياز 

بين اين عوامل دو عامل در مورد ارزش نهادن به 

ندگي براي حيوانات تحت حيوانات و قائل بودن حق ز

-كه نبايد برنامهعنوان شاخص حمايتي و دو عامل اين

زيست خسارت وارد اي ايران كه به محيطهاي توسعه

كه ايران بايد بدون توجه كنند انجام گيرند و اينمي

برداري كند تحت طبيعي بهرهزيست از منابعبه محيط

سي اي وارد مدل شد و مورد بررعنوان شاخص توسعه

  قرار گرفت. 

هاي آينده و همچنين دو عامل حفظ منابع براي نسل

تمايل به پرداخت  پول براي حفاظت منابع  سؤاالتي 

شده كه اين سؤاالت تحت عنوان شاخص حفاظتي 

وارد مدل شده است. يكي ديگر از عوامل  عضويت 

محيطي است، كه افراد با هاي زيستافراد در سازمان

با امتياز يك و  "بله"سخ دادند، كه پا "خير"يا  "بله"

با امتياز صفر قرار داده شده، كه تحت عنوان  "خير"

محيطي در مدل وارد شد و شاخص عضويت زيست

  مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج توصيفي متغيرهاي كمي مربوط به ميزان تمايل 

بعد  قسمتدر مربوط به هر بخش  به پرداخت افراد

، عواملي استفاده از الگوي لوجيتبا  ارائه شده است.

به ترتيب  ،تمايل به پرداخت اثرگذار هستند كه بر

ارائه شده به روش حداكثر راستنمايي براي هر بخش 

  است.

  حفاظتي  يگذارارزش. ١,١,٣

 يالگو يحيتوض يرهايب متغيج برآورد ضرايتان

 يرگذاريتأث و هاآن يآمار داريمعنيت، سطوح يلوج

 روش از استفاده با وابسته ريمتغ بر رهايمتغ نيا

 منطقه حفاظتي هايارزش براي نماييراست ثركحدا

نشان  ٣ كه جدول گونههمان. است آمده ٣ جدول در

، تعداد افراد خانوار، ، متغيرهاي تحصيالتدهدمي

و متغير  درصد ١ح در سط و مبلغ پيشنهاديدرآمد، 

بر احتمال  درصد معنادار است كه ٥سن در سطح 

هستند. متغير ثيرگذار تاپذيرش مبلغ پيشنهادي 

گذاري هاي مورد ارزشاي در گزينهشاخص توسعه

معنادار نشده است و شاخص  ٤و  2(خدمات) 

درصد براي خدمت  ٥عضويت محيط زيست در سطح 

داري كلي براي بررسي معني معنادار شده است. ٣

آماره رگرسيون برآوردي حاصل از مدل لوجيت از 

دار بودن نمايي استفاده شده است. معنينسبت راست

اين آماره بيانگر اين موضوع است كه مدل برآورد شده 

ضريب مك فادن و مادال  دار است.به طور كلي معني

خوبي ، بهدهند كه متغيرهاي توضيحي مدلنشان مي

تغييرات متغير وابسته مدل (احتمال انتخاب مبالغ 

درياچه سد زاينده رود، منطقه  پيشنهادي براي حفظ

ي طرح طوبي) را هاجنگلوحش و ياتحشيدا، 

بيني صحيح در درصد پيش دهند.توضيح مي

   درصد است. ٨١و  ٨٠ي برآوردي هامدل

  



 ١٣٩٨ تابستان، 2شماره  ،27محيط زيست طبيعي، منابع طبيعي ايران، دوره 

 

 ١٨٠صفحه 

 ي حفاظت يهاارزش يت برايلوج يج الگوينتا -٣جدول 

ب ضراي  متغيرها

درياچه سد 

  زاينده رود

ب منطقه ضراي

حفاظت 

  شيدا يشده

ب ضراي

  وحشياتح

 ضرايب

 يهاجنگل

  طرح طوبي

 tارزش آماره 

درياچه سد (

  )زاينده رود

 tارزش آماره 

منطقه حفاظت (

  )شيدا يشده

 tارزش آماره 

  )وحشياتح(

 tارزش آماره 

 يهاجنگل(

  )طرح طوبي

  - ٥/٤***  - ٤/٥***  - ٥***  - ٥/٥***  -2٠/٣  -22/٣  -٥٣/٣  -٣٤/٣  مبدأعرض از 

  - ٤/٨***  - 2/٨***  - ٨***  - 2/7***  -٠٠١٥/٠  -٠٠١٤/٠  -٠٠١٤/٠  -٠٠١2/٠  پيشنهاد

٠٠٠٠٠2٣  مددرآ

/٠  

٠٠٠٠٠26/٠٠٠٠٠  ٠26/٠٠٠٠  ٠26/٩/١٣***  ٩/١٣***  ٩/١٣***  ٤/١٣***  ٠  

  ٠/٣***  2/٣***  ٨/2**  ٥/٣***  ١٠/٠  ١٠/٠  ٠٩٣/٠  ١١/٠  تحصيالت

  ٠/2**  ١/2**  7/2**  6/2***  ٠١6/٠  ٠١6/٠  ٠22/٠  ٠2٠/٠  سن

  -7/6***  -١/6***  -٥/6***  -2/6***  -٥٩/٠  -٥2/٠  -٥6/٠  -٥١/٠  تعداد افراد خانوار

  6/٠***  -  ١  -  ٠2٤/٠  -  ٠٤١/٠  -  ياتوسعهشاخص 

شاخص عضويت 

  محيط زيست

-  -  6١/٠  -  -  -  **7/١  -  

درياچه پارامتر 

  سد زاينده رود

منطقه حفاظت پارامتر 

  شيدا يشده

 يهاجنگلپارامتر   وحشياتحپارامتر 

  طرح طوبي

  

  بينيدرصد صحت و درستي پيش  ٨١/٠  ٨١/٠  ٨١/٠  ٨٠/٠

  نماييآماره حداكثر درست  ٠٣/٥٤2  ٤٩/٥٤2  ٠٨/٥٤7  ٥٠١/٤7

٣6/٣٨/٠  ٣٨/٠  ٣٨/٠  ٠  2R ماداال  

٣  ٣٣/٠6/٣  ٣٥/٠  ٠6/٠  2R فادنمك  

  داري در سطح يك، پنج و ده درصد***، ** و * به ترتيب معني

  تحقيق هاييافتهمنبع: 

درصد قابل  اندبرآورد شده توانسته يهامدلبنابراين 

 تغييرات احتمال لگاريتم انتخاب متغير قبولي از

بيني وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي پيش

گويان، درصد از پاسخ ٨١و  ٨٠د. به عبارتي نكن

بله يا خير را با ي شدهبينيتمايل به پرداخت پيش

درستي اختصاص ي نسبتي مناسب با اطالعات، بهارائه

بعد از تخمين پارامترهاي مدل لوجيت با  اند.داده

وسيله به ،نمايياستفاده از روش حداكثر درست

گيري عددي در محدوده صفر تا مبلغ پيشنهاد انتگرال

ميزان ارزش مورد انتظار  ،ريال) 2٠٠٠٠بيشينه (

WTP محاسبه شد. ٣رت رابطه  به صو  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت درياچه 

  :سد زاينده رود

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 9107  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي حفظ منطقه 

  :شيدا

dA=∫
١

١
𝑑𝐴 = 9181  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي حفظ 

  :وحش شهرستان بنياتح

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 9655  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت 

  :ي طرح طوبيهاجنگل



 زيست...يطمحي سرمايه گذارارزشي مدل سنجامكانمطالعه 

 ١٨١صفحه 

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 9587  

كه  2با توجه به ميانگين اندازه هر خانواده در جدول 

نفر است، هر خانواده حاضر است به طور  ٣/١6

ريال براي حفاظت درياچه سد  2٨77٨متوسط 

حفظ منطقه شيدا، ريال براي 2٩٠١2، زاينده رود

 ٣٠2٩٥و  وحش ياتحريال براي حفاظت  ٣٠٥١٠

به صورت  طرح طوبي يهاجنگلريال براي حفظ 

 67٥٤6پرداخت كند. جمعيت شهرستان بن  ماهانه

ارزش كل حفاظتي بن براي حفظ بنابراين  نفر است،

، براي حفظ  7٣٨١6٩7٠6٤درياچه سد زاينده رود  

 وحشياتحبراي حفظ  ،7٤٤١677٩١2منطقه شيدا 

طرح طوبي  يهاجنگلو براي حفظ  7٨2٥٨7٩٥6٠

  در سال است. ريال  777٠762٠2٤

  تفريحي  يگذارارزش. ٢,١,٣

 يالگو يحيتوض يرهايب متغيج برآورد ضرايتان

 يرگذاريثتأ و هاآن يآمار داريمعنيت، سطوح يلوج

ر وابسته با استفاده از روش يرها بر متغين متغيا

   آمده است. ٥و  ٤ هايجدول در ييثر راست نماكحدا

  تفريحي يهاارزش يت برايلوج يج الگوينتا -٤جدول 

حاشيه  ضرايب  متغيرها

  رودخانه زاينده رود

ضرايب پيست اسكي 

  روستاي بارده

ضرايب 

تفرجگاه 

  گرداب بن

 tارزش آماره 

حاشيه رودخانه (

  )زاينده

 tارزش آماره 

پيست اسكي (

  )روستاي بارده

 tارزش آماره 

تفرجگاه (

  )گرداب بن

  ***-١/٣  ***-٤/٥  ***-٨/٤  -٥١/2  -26/٣  -٥٣/٣  مبدأعرض از 

  ***-6/7  ***-٩/6  ***-7/٩  -٠٠١٣/٠  -٠٠١2/٠  -٠٠١٩/٠  پيشنهاد

٠٠٠٠٠2  ٠٠٠٠٠26/٠  ٠٠٠٠٠2٥/٠  درامد

7/٠  

2/٩/١٣  ***٨/١٣  ***١٣***  

  ***7/2  **٥/2  ***٠/٥  ٠٨7/٠  ٠٨٤/٠  ١7/٠  تحصيالت

  **6/2  **7/2  ***٩/2  ٠2١/٠  ٠2١/٠  ٠2٥/٠  سن

  ***-٩/٥  ***- 6/6  ***-٣/٨  -٥٠/٠  -٥٨/٠  -٨٠/٠  تعداد افراد خانوار

  -  -  2/١  -  -   ٠62/٠  ياتوسعهشاخص 

  -٥/١  -  -  -٥٠/2  -  -  شاخص حمايتي

حاشيه پارامتر 

  رودخانه زاينده

پيست اسكي پارامتر 

  روستاي

تفرجگاه گرداب ارامتر پ

  بن

  

  بينيدرصد صحت و درستي پيش  ٨٠/٠  ٨٠/٠  ٨١/٠

  نماييآماره حداكثر درست  ٥٥١/٤7  ٩٩/٥٤7  ١٤/٥٩١

٣٩/٠  ٣٩/٠  ٤١/٠  2R ماداال  

٣  ٣٩/٠6/٣  ٠6/٠  2R فادنمك  
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تفريحي يهاارزش يت برايلوج يج الگوينتا -٥جدول   

درياچه سد  ضرايب  متغيرها

  زاينده رود

درياچه ( tارزش آماره   هواي پاكضرايب 

  )سد زاينده رود

  )هواي پاك( tارزش آماره 

  ***-١/6  **-٥/2  -62/٣  -٠٤/2  مبدأعرض از 

  ***-١/٨  ***-6/٨  -٠٠١٤/٠  -٠٠١٥/٠  پيشنهاد

  ***٤/١٣  ***١/١٤  ٠٠٠٠٠2٤/٠  ٠٠٠٠٠27/٠  درامد

  ***٤/٣  **6/2  ١١/٠  ٠٨٥/٠  تحصيالت

  ***2/٤  **١/2  ٠٣٥/٠  ٠١٨/٠  سن

  ***-٥/6  ***-٥/6  -٥٥/٠  -٥7/٠  تعداد افراد خانوار

  -  **-6/١  -  -١١/٠  شاخص حمايتي

    هواي پاكپارامتر   درياچه سد زاينده رودپارامتر 

  بينيدرصد صحت و درستي پيش  ٨٠/٠  ٨١/٠

  نماييآماره حداكثر درست  ٤٣/٥١٥  ٠٩/٥٤٩

٣  ٣٩/٠7/٠  2R ماداال  

٣6/٣٤/٠  ٠  2R فادنمك  
  داري در سطح يك، پنج و ده درصد***، ** و * به ترتيب معني

  تحقيق هاييافتهمنبع:  

 يرهاي، متغدهدمين جدول نشان يه اك گونههمان

و مبلغ تعداد افراد خانوار، درآمد، سن ، التيتحص

بر  معنادار است كه درصد ١ح در سط يشنهاديپ

هستند و رگذار يثتا يشنهاديرش مبلغ پياحتمال پذ

درصد معنادار  ١2در سطح  ايتوسعهمتغير شاخص 

بعد از تخمين پارامترهاي مدل لوجيت با  شده است.

وسيله به ،نمايياستفاده از روش حداكثر درست

گيري عددي در محدوده صفر تا مبلغ پيشنهاد انتگرال

به مورد انتظار  WTPميزان  ،ريال) 2٠٠٠٠بيشينه (

  محاسبه شد. ٣كمك رابطه 

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي تفريح در حاشيه 

  رودخانه زاينده رود:

dA=∫
١

١
𝑑𝐴 = 8490  

افراد براي تفريح در پيست  متوسط تمايل به پرداخت

  اسكي روستاي بارده:

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 8797  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي تفريح در 

  تفرجگاه گرداب بن:

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 11434  

متوسط تمايل به پرداخت افراد براي تفريح در درياچه 

  سد زاينده رود:

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 9071  

ي ارزش هواي برا درفمتوسط تمايل به پرداخت هر 

  :پاك شهرستان بن

dA=∫ (
١

١ [ / / ]
) 𝑑𝐴 = 8754  

كــه  2با توجه به ميانگين اندازه هر خانواده در جــدول 

نفــر اســت، هــر خــانواده حاضــر اســت بــه طــور  ٣/١6

ريال براي تفريح در حاشيه رودخانــه  26٨2٨متوسط 

ــده رود ــريح در  277٩٨، زاين ــراي تف ــاه ب ــال در م ري

براي تفريح  الير ٣6١٣١ پيست اسكي روستاي بارده،

بــراي تفــريح در ريــال 2٨66٤، در تفرجگاه گرداب بن



 زيست...يطمحي سرمايه گذارارزشي مدل سنجامكانمطالعه 

 ١٨٣صفحه 

ـــال  27662و  ســـد زاينـــده روددرياچـــه  ـــراري  يب

در مــاه  هواي شهرستان بن محيطي يستزت يمطبوع

 67٥٤6جمعيت منطقه مورد مطالعــه  همچنين. است

كل ارزش تفريحــي شهرســتان ، بر اين اساس است نفر

ــي ــريح در حاش ــراي تف ــن ب ــده رود ب ــه زاين ه رودخان

، براي تفريح در پيســت اســكي بــارده 6٨٨١٥٨6٤٨٠

براي تفريح در تفرجگاه گــرداب بــن ، 7١٣٠٤2٥٩٤٤

، براي تفــريح در درياچــه ســد زاينــده ٩267٨٥١٥6٨

ايــن منطقــه پــاك و براي هــواي  7٣٥2٥١7١٩2رود 

  ريال در سال است. 7٠٩٥٥722٠٨

 كاركردهاي بازاري منابع يگذارارزش. ٢,٣

  محيط زيست شهرستان بن

آمار و اطالعات مورد نياز در اين بخش از طريق 

مصاحبه حضوري با افراد متخصص و همچنين 

ها و ادارات استان چهار شده در سازمان هاي ثبتداده

گيري با بهرهآوري شده است. محال و بختياري جمع

از قيمت بازاري، ارزش تجاري آب درياچه سد زاينده 

 آبزيانن شهرستان بن، مراتع شهرستان، رود، معاد

 ، توليدات زراعي و علوفه، توليدات باغيموجود درياچه

حاكي  6و گياهان دارويي محاسبه شد. نتايج جدول 

از آن است كه ارزش كل كاركردهاي بازاري 

  ميليون ريال در سال است. ٣٣٠7١٠7/١6

  ارزش اقتصادي كاركردهاي بازاري شهرستان بن -٦جدول 

  ارزش اقتصادي (ميليون ريال)  كاركردهاي بازاري

  ١٠٠٨  گياهان دارويي

  ٤١2٤6٨  توليدات باغي

  ٣6/٤٣٨٥  معادن

  ١٨٣٥٥٠٠  آب

  ٥٠٣٥  آبزيان

  ٣٨١27٠  توليدات زراعي و علوفه

  ٨/667٤٤٠  مراتع
  ١6/٣٣٠7١٠7  جمع

  هاي تحقيقمنبع: يافته                                          

  يريگجهينتبحث و . ٤

از رهيافت ترجيهات  يريگبهرهدر اين مطالعه با 

اظهار شده و برآورد مدل لوجيت، تمايل به پرداخت 

غير بازاري محاسبه  يهاارزشبراي  دهندگانپاسخ

شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر 

تمايل به پرداخت افراد نشان داد كه متغير سن، 

اثر مثبت و  دهندگانپاسختحصيالت و درآمد 

معناداري بر تمايل به پرداخت افراد دارد. تعداد افراد 

خانوار اثر منفي بر تمايل به پرداخت افراد دارد كه 

شود  تريشبهر چه تعداد افراد خانواده  دهديمنشان 

افراد تمايل كمتري به پرداخت پول براي حفاظت و 

 يستيزطيمح يهاهيسرماارزش كل  .تفريح دارند

  آمده است. 7شهرستان بن در جدول 
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  ارزش اقتصادي كاركردهاي بازاري و غير بازاري شهرستان بن -٧جدول

 اقتصادي ارزش  كاركردهاي بازاري

  )ريال ميليون(

 اقتصادي ارزش  حفاظتي ارزش

  )ريال ميليون(

 اقتصادي ارزش  ارزش تفريحي

  )ريال ميليون(

  ٥٩/6٨٨١  حاشيه رودخانه زاينده رود  7٠/7٣٨١  درياچه سدزاينده رود  ١٠٠٨  گياهان دارويي

روستاي پيست اسكس   ٨٩/7٨2٥  وحشياتح  ٤١2٤6٨  توليدات باغي

  بارده

٤2/7١٣٠  

 يشدهمنطقه حفاظت   ٣6/٤٣٨٥  معادن

  شيدا

  ٥2/7٣٥2  تفرجگاه گرداب بن  7٤٤١/6٨

  ٥2/7٣٥2  درياچه سدزاينده رود  76/777٠  طرح طوبي يهاجنگل  ١٨٣٥٥٠٠  آب

  ٥7/7٠٩٥  ي پاكهوا      ٥٠٣٥  آبزيان

          ٣٨١27٠  توليدات زراعي و علوفه

          ٨/667٤٤٠  مراتع

  ٩6/٣7727  جمع  ٠2/٣٠٤2٠  جمع  ١6/٣٣٠7١٠7  جمع

  تحقيق هاييافتهمنبع:  

 و حفاظتي هاييژگيواز  يك هر ارزش 7طبق جدول 

ميليون  ٩6/٣7727و  ٠2/٣٠٤2٠تفريحي به ترتيب 

ريال است. در مجموع ارزش كاركردهاي غير بازاري 

كاركردهاي ارزش كل  و ميليون ريال ٩٨/٣٨١٤7

در  ريال در سال است.ميليون  ١6/٣٣٠7١٠7بازاري 

 منتخب بازاري خدماتارزش  گفت توانيم مجموع

شهرستان بن منتخب غيربازاري  خدماتاز  تريشب

بايد به اين نكته توجه داشت كه در مطالعه  است.

حاضر، تمامي خدمات غير بازاري و بازاري شهرستان 

نگرفته است و فقط منتخبي از بن مورد مطالعه قرار 

، كه اين عامل باعث شده، اندخدمات بررسي شده

خدمات بازاري داراي ارزش اقتصادي بيشتري از 

  خدمات غيربازاري منطقه مورد مطالعه باشند.

در  ه نتايج به دست آمده پيشنهادهاييبا توجه ب

  :شوديمراستاي بهبود وضعيت موجود بيان 

است،  ريال ٩6/٣77٣7با توجه به ارزش تفريحي كه 

هايي براي افزايش آگاهي در تهيه و تدوين برنامه

ارتباط با صنعت توريسم و منافع آن براي جوامع 

هاي توريستي و محلي مانند برگزاري جشنواره

هاي راديو تلويزيوني و دروس اختصاص برنامه

وريسم امري هاي ابتدايي و متوسطه به مقوله اكوتدوره

-محيطارزش اقتصادي منابع ضروري است. همچنين 

و مقاصد اكوتوريستي، در راستاي حفاظت و  زيستي

ريزي بهبود اين منابع در فرآيند توسعه و برنامه

شفاف بررسي و  كامالًصنعت گردشگري، به صورت 

 مشخص گردند.

يزان مبلغ تمايل به پرداخت براي كه مبا توجه به اين

هاي تفريحي رداب بن باالتر از ساير بخشفرجگاه گت

 هك يلكمش نياول گردشگر جذب با رابطه دراست، لذا 

 و مناسب يرفاه اناتكام نبود كنديم جلب توجه

 هك باشديم انكاس درمحل يبهداشت هاييسسرو

 منطقه نيگردشگران ا از ياريبس يتينارضا باعث

امكانات رفاهي منطقه  شوديم. پيشنهاد شوديم

با توجه به رقم ارزش بازاري   بهبود يابند.

، لذا باشدميليون ريال مي ٣٣٠7١٠7/١6

با توجه  شود.گذاري در اين بخش توصيه ميسرمايه

به ميزان تمايل به پرداخت افراد در بخش هوا كه 

اين امر است  يدهتدهدست آمد، نشان ريال به ٨7٥٤
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دست بودن هوا ارزش كمي براي كه افراد به دليل در 

آن قائل هستند. لذا توجهات الزم براي جلوگيري از 

 مهم خدمات از يكي آلودگي هوا صورت گيرد.

ماهي و توليدات باغي است.  پرورش شهرستان بن

 ارزش و داشته ادامه گذشته هايسال از توليدات باغي

 خدمات است. وجود آورده به منطقه مردم براي بااليي

 دنبال به منطقه براي بااليي اقتصادي ارزش شده بيان

 يهاآموزش شوديمپيشنهاد  لذا داشت خواهند

خصوص  در متقاضيان به گذشته به نسبت بيشتري

 جهاد سوي سازمان از ماهي توليدات باغي و پرورش

 نظر در بانكي الزم تسهيالت و گيرد صورت كشاورزي

  .شود گرفته

توسعه هر  يارتقا يدر راستا ياساس يهاگاماز  يكي

منابع آن است. روند  يهاز كل ينهكشور استفاده به

 يجابدر سطح جهان ا يتوسعه گردشگر يكنون

 يبرا يعيطبمنابعامكانات و  يكه از تمام كنديم

در  يمانع يچاستفاده شود و ه تريشبكسب منافع 

. مطالعه يستن يهقابل توج يبهره اقتصاد ينمقابل ا

را برآورد نمود، نشان  تفريحي منطقهحاضر ارزش 

 يهافرصت توانديم ياست كه گردشگر ينا يدهنده

  كند. يجادساكنان ا يبرا يدجد يشغل

كه ارزش برآورد شده در مطالعه حاضر با توجه به اين

ميليون  ٩٨/٣٨١٤7هاي غير بازاري (براي سرمايه

قه مورد نظر زيستي منط)، حداقل ارزش محيطريال

تر از تر و كاملرو براي بررسي دقيقاز اين، است

منطقه مورد نظر و هاي بازاري و غيربازاري ارزش

ديگر مناطق استان و آگاهي دادن به مديران منطقه و 

شود مطالعات بيشتري در عموم مردم، پيشنهاد مي

خصوص ارزش هاي اقتصادي و غير اقتصادي 

(اعم از و شهرستان هاي طبيعي استاناكوسيستم

 جلوگيري آبريز، هاي حوزه از كربن، حفاظت ذخيرة

با استفاده از  آب و......) مرز ايجاد و خاك فرسايش از

  ها و متغيرهاي مختلف انجام شود.روش
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