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 چکیده

گتری و جریان ممییت ر لودتتاو و متماو را ارای انمییان مرارن کرده اسیین، ر ثدتت انراو حن در  تاو اکوسییتمییتن متدوی دریا،  یی  

گذاری ضییرورو داردب گذاری ایت متماو  ییدامن موایت و انتبات لودتتاو قاا  ار  سیییاید داردب ارای ار  اه اقتصییادی کرییوررا ن  

نفر( ا  اتت ذیدفعان  54 را )اه لعتادن ونهگذاری مورد اررسیید قرار گرمنب رای ار  ار   متماو اکوسییتمییت د متدوی دریاید اا رو 

 رایرا در مورد ار  و اا اایار پرسییرییدامه ن راو حن ادتی  ییتنتگروه یمیین و امراد مرل ط اا دییتت  در دو گروه ذیفعان محتط انتبات و

 1044ال ارای سگذاری مرروط و انت ال مدامع استفاده و گذاری ماندت ار  رای ار   یمتد و اقتصادی متدو امذ گردیتب ا  ل دتک محتط

دردییت  89/8طور متوسییط ( دریاید اهPenaeus merguiensisکه، ار   وجودی متدوی مو ی ) ارحوردرا انجام  ییتب نتاین نرییان داد

ریال و ار   سییایر متلتون  7/2کفیی ارای رر نفر  تاق   تود  ةدسیین حمتب ار   متراند ایت گونال( حن اهریقت ن اا اری )یک متلتون 

دتت  تود گونه دتت  8/1رای ر راه  دتت اا اردا ن ات  ا   ت و  مارو اه مدااع دریاید اا رو  معلد  متلتون ریال ارحورد  تب وجود م

ریال لعتتت ریار  052دالر محاس ه  تب متوسط ار   مررددد ایت گونه ارای رر نفر  تاق   متلتون 104رتف ات  ا  رای غترسایر گونه

دالر ارحورد  ت و نم ن رییده اه متلتون 78، ات  ا  1044 تب اررسد ار   کلد متماو اکوستمت د و لودتتاو متدوی دریاید در سال 

اداارایت لغتتر رو  اردا ن و  ذف لرال کف،  رای لعتتت  ته محاس ه  تب اراار ار  2/8ممارو وارده در ایت معادتن اقتصادی ات  ا  

   لودتة کاراردی در ایت  رمه اسنب 
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 مقدمه

ماو در  ییی   مت تتاو و  یان ممیییت ر لود گتری و جر

متن متدوی دریا، اه ست مت تن و اکو مت تن در دورو م غترم

سد  سا سا لد و مردم ن   ا روررای  صادی ک  تاو اقت

داردب لودتتاو دریاید ا  مع  و انفعاالو پتثتته کارکردرای 

متن پتیت مد ست حیدت و محصوالو دریاید، گرد دری، اکو

رر مرارنو      ه کرد ن   کاالرا و انرژی نهفته را ارای ا

اسنب ایت متماو و اا جریاناو مود در دسترس انمان اوده 

ای ملد اه ل وین مداسیی او اقتصییادی ا  ج له در گمییتره

 رای مرحوری ونرییتدان، معادتن کارگاهلأمتت معا  سییا  

 ییود و در قل رو مراملد و مرییاغ  واامییته اه سییا   مد

یتار را ارای اتت پا اد للد، لجارو، دیییارداو و اردا ییین 

  بکدتکروررا مرارن مد

مت د یک      لعتتت ار   و قت ن کاالرا و متماو اکوست

متیران و لصییی تن لا در ضیییرورو ارای  گتران اسییین 

مااتاری را دحاظ  ودب در ملتن مارس و ریییرا و ارنامه 

تاید و  تن جغرام اه موقع جه  اا لو گان  تان ررمی اسییی

 ،ای در ایت مدط هرای لوسعه یمتد ماص و ستاسنمحتط

ضیییرورو دارد ر ثدتت  یمیییتد  حتطرای ملعتتت ار  

سییا ی ممییاراو اردا یین متدوی دریاید)جانوران دروند

 ییود ار دییورو دییتت لرال انجام مدکه امرو ه اهکفیی( 

 امیایتبار تن موضوی مد

من  سد، ار یااد و اردا ن ذمایر اررسد مدااع  ی  دا

سال رای مح  ان داملد رای امتر انجام و لال حاییان در 

(Niamimandi et al., 2019 Paygambary et al., 

( در کدار Merdle et al., 2004( و درمارج ا  کرور )2016

(، FAOنهادرای مدد و لبصصد سا مان موارواار جهاند )

 تالو و پژورر تة متدو ارای اردا ن مطلوت، ممت ر و 

رای  مدد و متیریتد جتیتی را پایتار دورو گرمته و یامته

 ;Paygambary et al., 2016)انیییت ارائیییه داده

Niamimandi et al., 2019مرییی یی  ر تریییدد  (ب

سعة پایتار، عتم ر ه ی جان ه ندرلح ت او، عتم لوجه اه لو

من اوده و عتم لوجه اه ماکتوررای محتط  Fakher et) ی

al., 2018; Fakher et al., 2021)  و  ییییایییت ک  ود

متن ست در  اطالعاو درمصوص ار   کاالرا و متماو اکو

متد و ن   یک گونة ماص و ضرور ،اب  دریا، لدوی  ی

انجام مطادعاو در ایت اب  اا یییتب اسیییتفاده ا  اایاررای 

گذاری لودتتاو و متماو رای ار  مداسیییا ماندت رو 

گذاری رای ار   یمییتد، ل ای  اه پردامن، رو  محتط

مرروط و مطادعاو مرل ط اا ایت قم ن لوسط متبصصتت 

لاالت، گردامراند گتاران و  تالو انجام  در اب  جدد ،

   ییته اسیینب مطادعاو در دسییترس در  و ة اقتصییاد محتط

رای  یمیین اا اسییتفاده ا  اایاررای اقتصییادی ار   جدد 

تان جددلد و گردامریییاند را ارحورد کرده نتبماندرو، درم  ا

دالر  17رای ماندرو در انتونیی ار   لدوی  یمییتد جدد 

س متن در رر ر تار در  ست س ه و ار   انتبااد اکو ال محا

متن  051حن  ست دالر ارحورد  تب ار   وجودی متماو اکو

مت تن حن اه 14ماندر در انتونیی اه متیان  دت ار   م در

ماندرو ارای  فادة ممیییت تن ا   متب ار   اسیییت دسییین ح

مارتدتری، دیییتت مر د  و سیییایر حاییان ر ثدتت ارای 

عه و طاد متاران و پرور  متدو، م نتونیی ار    دا در ا

 Perdanaدالر در ر تار لعتتت  ییت ) 7/1امتتاری حن نتی 

et al., 2018ب) 

Abbaspour ( کارکردرای اا رای 1895و ر  اران )

مدااع  یمیییتد دریا ه ارژن را اا رو  قت ن اا اری لعتتت 

اجت اعد حن را  ییام  دییتت و -ن ودنت و ار   اقتصییادی

گتاران داروید، اردا یین  مرو  حاییان، اسییتفاده ا  متوه و

مه و م اند ارای اسیییترا ن و گرد  مردم اومد و  علو

گرد ییدری را اررسیید ن ودنت که ار   معادتن مارتدتری 

ساده و ار   یک ةمتلتون دالر در یک دور 169 ،در مدط ه

 2750ک  کارکردرا و متماو محاسیی ه  ییته در مدط ه را 

 (بAbbaspour et al., 2008متلتون دالر گیار  کردنت )

ار   لفریحد لاالت امترکالو  یییام   یمیییتداه  تاو 

رن نتا  و مد ر پارک جددلد عون ات علد ل ریی، و  ،  

من ارای  فظ و  اه پردا ی   جاری و  وت، ل ا ار   حت 

گذاری اقتصییادی را، ار  اه ود کتفتن روای کالن  ییهر
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گانة رای  غامور،  ییادگان، سییهجدد ، لفرجدارد لاالت

پارکرامون مة ر تان، سیییت طاد ان،  را و ، انیدد، گدجدا

رای ملن مرهت، پردیمان و دوییان، قتطریه، پارک اوامتان

ررییین اهرییین ادیییفهان، حاریییار کوررن ، پارک ملد 

م رکرمان، ج رتتیه، مدط ة جددلد دو ریار، لفرجد جییرة 

 Abbaspour etمارک، مورد اررسیید قرار گرمته اسیین )

al., 2008; Shojaie et al., 2021ب) Custodio  و

رای مرجاند در ( اررسییید ار   دیییبره2411ر  اران )

نتب  حته را مورد اررسییید قرار داد یاالو مت جیایر وارجتت ا

دبره مت د  ست رد متماو اکو رای مرجاند در  هار اب

سد وحماده کددتگد، لد تن  کددتگد، مررددد و   ایتد ارر

ارحورد  ییتب  2445ار   متماو اکوسییتمییتن حن در سییال 

اه دااع  مام و م غذا، مواد  تا لأمتت   260و  044، 054لرل

دالر و در اب  لد تن حت و روا، لعتی  االیای  یییتیت، 

، 27244، 02لرلتا لصییفتة پمیی انترا و کدترل  یمییتد اه

دسن حمتب متماو مررددد  ام  اطالعاو دالر اه 0و  609

ای ر ی ا یییدامتد پذیر  لوریمییین و لفریال و اطالعالد ا

 7/18ریار دالر و متماو   ایتد  116لوسییعه در مج وی 

صادی ک  ریار دالر اه سن حمتب ر ثدتت ار   اقت  195د

 ,.Custodio et alمتلتون دالر در سیییال ارحورد  یییت )

2020; Eco Resource, 2021 ب یک گونة مرس قط د)

گذاری قرارگرمنب مطادعة ار   مورد ار   در   ال کانادا

صادی رارتة  ک  اقت رتد و ور  د، م انجام و   ار معت

فاده ا  مرس قط د در محتط  ااغ و  ، اسیییت یا  ط تعد 

عدوان ن اد و مطادعه ارای ارتاف عل د و لصییویر مرس اه

سد  تب ار     ار  درن متلتون و   ار  6حمو  د ارر

سال اه 8/1ور  د ل ری اً  دسن حمتب ار   متلتون دالر در 

متلتون دالر  2/5 یمتداه ط تعد مرارتاو مرس قط د در 

و  Shojaie (بTietenberg et al., 2018ارحورد  یییت )

(، در لح ت د ار    فاظتد مدط ة درت  2421ر  اران )

و  اررسیید (CVMرا اا اسییتفاده ا  رو  ار یااد مرییروط )

اتان کردنت که سیییاکدان محلد مای  اه پردامن سیییاالنه 

                                                      
1Duality 

دد  رمییتدتب ار   متلتون دالر ارای  فاظن ا  ج 495/4

متن ا  ن ر نفوذ حت ااران و لد تن حت  اقتصادی ک  اکوست

دسییین حمتب ایت جدد  متلتون دالر اه 79/6جاری،  تود 

و ممفر  (K(، پتاستن )Nکتلوگرم نتتروژن ) 072/12ساالنه 

(P) کدتب ار   اقتصیییادی لرسیییتا در ر تار را ذمتره مد

تتی  رای لود مادص ع ل رد ک  ار    تا اهکرات و  لرل

متلتون دالر در سیییال ارحورد  یییت  02/4و  40/77 تود 

(Shojaie et al., 2021ب دسترسد اه داده)  رای  اد  ا

رای جانوری را وارده اه گونهگذاری در لعتتت مماروار  

قام در  میییات ت  کردن ایت ار تارد و دم رای ملد و گ

 یتاا ییتب در ا مؤنرلوانت در رسییتتن اه لوسییعة پایتار مد

گذاری مطادعه سییعد  ییت که اا ا ارگتری اایاررای ار  

)مریییروط و انت ال مدامع( و در ن رگرمتت  یییرایط مدط ه 

عالد، ار   طاد رای م دا نر ثدتت لدد یک گو  ةگذاری 

یاید ) یاید متدوی مو ی در ( Penaeus merguiensisدر

اجرا  ملتن مارس و مداطق دییتتگارد اسییتان ررمیگان اه

 درحمتب 

 

 هاو روشمواد 

ارای کما سطال معتدد ا  مطلواتن، پردامن رییده ضرورو 

تن مرد، مر  اهداردب  لااع مطلوا مد ور اررسییید ار   

 ییود: سییطال مطلواتن اه م ادیر کاالرای مصییودیید یا مد

,𝑋1متر   ا عدادر Xاا اری واامته اسنب متغتر  𝑋2…𝑋𝑛 

سطال ناان جریان ر )متغت Qnرای متماو محتطد و مدااع و 

Q  ام 𝑄1, 𝑄2…𝑄𝑛 و قت ن کاالرای اا ار نتی ارای یک )

,𝑃1) ام  Pمرد اا اردار  𝑃2…𝑃𝑛ودب ر ثدتت (  اتان مد 

 جریان دائن متماو محتطد، وجود محتودین اودجه و رتف

متی  سیییا ی تاکثر اا سیییطال درح تن مرد  اا  Mمطلوا و 

 ودب  تاکثر درن ر گرمته مد PX≤Mمحتودین اودجة مرد 

لواتن ک  اراار مج وعه لوااع ل اضییای کاالرای اا ار که مط

ع سا ی، لاامدوط اه سطال متماو محتطد اسنب اا    اهتده

سن مداه 1رییده دوگانه حیتب  تاق  رییدة ال م ارای لودتت د
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(، مریییروط اه قت ن اا ار و 𝑈0مطلواتن ) سیییطال معتدد ا 

  ود: سطال متماو محتطد اه      یر معرمد مد

𝐸 = 𝑒(𝑃;𝑄;𝑈0) 
لر ت   ته و  qا  یک عدصر وا ت  Qکدتن که مر  مد

)یک گونة ماص( را  qلغتتراو رمارد مرل ط اا کار  سطال 

اسنب  qکدتب رتف لب تت ار  ، کار  نهاید اررسد مد

 (Wqار   ) qگتری جیئد ا  لااع رییده ار ما اا مرتق

𝑊𝑞حیتب   دسن مدمرل ط اا کار  نهاید اه = −
𝜕𝐸

𝜕𝑞
 

نتا ه عادل حن، ا  سیییطال ارای ا ما اد م گتری ایت ار  ، 

ود  عدوان ن طة مرجع استفاده مدمطلواتن جتیت ) تاق ( اه

دردتة ل ای  اه پردامن یک مرد ا  مبارج مود که نریییان

ارای جلوگتری ا  وقوی للفاو ایت گونه اسییینب اه ایت معتار 

نتا ه منا اه پردا ی   مت، ل ا ته   2گتری درح   یییودمدگف

(Grafton et al., 2004ب) سن رای مورد نتا  ارای اهداده د

ستبراج پر س ضا اا لتویت، لد تن و ا نامه ا  حوردن لااع ل ا

 (بAhmadian, 2019)  ودامراد ذیدفع لهته مد

ES = e(P, 𝑞0, 𝑈1) − e(P, 𝑞1, 𝑈1)

= e(P, 𝑞0, 𝑈1) − 𝑀 
ماو و  مت دان اودن  را ط تعد و لل د رای مرواند موا

دتت، ر واره اندتیة مه د ارای لودتتاو  د  ا   دریاید  ا

 یمییتد اوده و ارجحتن پو یید ا  مال  او محتط ریین

غادا عوام  اجراید ار ممائ  اقتصادی مرهود اوده اسنب 

ارای امذ متیان ل ای  ع وم اه  فظ مدااع در جوامع محلد 

اردار،  ااند ح دا و قاا  مهن نتا  داردب ارای لح ق ایت اهره

رای ارحمته ا  دان  ااتتا ال م اسییین ار م دای یامته امر،

 ییدامتد، ااعاد ک د مراوط اه جریان گرد  لودتتاو و اوم

 ییدامتد  ادیی   ییته و اا معتاررای متیی د متماو اوم

 (بPanahi et al., 2007گتری  ونت )متعارف انتا ه

اررسییید ار   مییتمییاو اکوسیییتمیییت د گونییة 

P. merguiensis   گذاری مرروط و اا اراساس رو  ار

ن ونه  54رای موجود، مورد اررسیید قرارگرمنب لعتاد رو 

من ذیدفع محتطدر دو گروه  دتادی  04) ی دتت و  نفر( و 

                                                      
2WTP:Willingness To Pay 

ارداری غترلصییادمد و اه  یی   دییورو ن ونهاه نفر( 84)

انتبات و اا اایار پرسیییریییدامه و اا  گتری گلوده ارمدن ونه

دامع ار  گذاری مریییررو  ار   رای وط و انت ال م

 یمتد لعریف  ته و ل ای  اه پردامن ارای پررتی ا  محتط

سدج   تب ماراو  انوای  2و  1رایدر جتول دتماو و م

ماو محتطار   مت اه   یمیییتد لعریف و رای مراوط 

لأمتت ماو  مت هار اب   یا در   رای در دتگد، کارکرد کد

کارلد تن تاو  را و گری،   ایتد و مررددد و جیئ کرد

 متماو  اد  ارائه  ته اسنب

در اجرای پژور   اضیییر نبمییین قل رو مطادعه ا  ن ر 

رای موردن ر لعریف  یییت محتودة جغرامتاید و نتی مؤدفه

اه عالد انتبات و سییی س، ایت محتوده  عدوان اب  مطاد

تن عاد عة حنم طاد مهرای اجراید ارای م نا اا را، ار رییی و 

دتت  دة  صتت، ذیدفعان عر ص صا  ه  ت و متب متدو م

رتاف حن اه ا دتان را، اطالعاو در دوگروه عالقهاالوجه  م

من و عوام  اجراید متن ر، ج عمحتط حوری  تب ا  دو  ی

رو  لرجتال ح ییی ییار و اایار لرجتال ارای لعتتت ار   

فاده مد ماو ع ومد اسیییت مت  یییودب رو  اقتصیییادی 

اا ار مر ( ا  انوای رو   8گذاری مریییروطار   رای )

جتحاو اارا ی و مه تریت رو  ممیییت تن اسییین که اا لر

سدجد متیان ل ای  اه پردامن سه لعتتت مد ن ر  ونت و 

عدصییر لودییتف اکوسییتمییت د و متماو حن، اتان نحوة 

پردامن و لودتف اا ار مرضد ) دوندد پردامن و دریامن 

ن ییایییتب ر ثدتت در ایت رو ، پول( را مریییبص مد

من  یییرپاسییی  یا گان پس ا  در دت لأنتر در ح  دوندد 

تن  یمتد ماندت کتفرای ا ت ادد ار کاالرای محتطستاسن

ی  مود ارای  اه ل ا عالد راجع  تن حت، اطال روا، کتف

سن ارائه مدپردامن ارای گییده ستا ردهادی  ردتب درای پت

دیییورو مع والً سیییواالو مراوط اه ل ای  اه پردامن اه

ه ا   ییودب اسییتفادپرسیید اتان مدسییواالو مرضیید و ر ه

نتی لوسط ادارة  CV رایپرسد در ن رسدجدسواالو ر ه

3CV:Contingent Valuation  
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لودیته  یته اسین   0ملد اقتانوسید و جوی ایاالو متحته

(Cherry et al., 2007نه اا ن و عة (ب  جام یک  گتری ا  

دردته لعتتت و حماری متیان ل ای  اه پردامن امراد پاسییی 

اه جة لرجتال لعریف مدار  ،  ا ارگتری  یییودب عدوان در

ل هتتالد ارای اجرای حن  یییام  حگارد دادن، ایجاد اا ار 

تاندتت من و م گتری ا  مدحدد مرضییید، لعتتت رو  پردا

ردهاد قت ن اه سن مدپت رای حیتب در ایت مطادعه ا  رو د

صتت ار   ص رروط، انت ال مدامع و امذ ن ر متب گذاری م

ایت  یاسییتفاده  ییتب مطااق اا ادیاماو ع لتالد لح تق ارا

مد ور لح ق ارحوردرای اقتصادی معت ر لرکت د مطادعه و اه

نها  رو  اا رای لح تق متتاند و کتاابا ای و متداسیییا 

صا  ه،  رارته، م مارتن و نوی معادتن مطادعالد ا  طریق م

حوری حماررای ارداری، حمارارداری و ج عپرسییرییدامه، مت 

سدجد و مرور مدااع ان صادی و اجت اعد، ن ر  جام گرمناقت

(Panahi et al., 2007  ر ثدتت رو  ار ،) گییذاری

متماو اکوسییتمییتن دریاید مرل ط اا مدط ه انتبات  ییت 

جتول  تن (ب2) عاد تة م مهکل نا رییی  یییته ارای رای ار

دییورو ع لتالد در  یی  گذاری در ایت پژور  اهار  

یت متدو، انتبات لودتتاو و  مر له،  یییام   یییدامن موا

نا ییید ا  ا ماو  اا اتدد مدون مت اا  نه اسییین و  یت گو

را انجام ای لعتتت، گردحوری حنگذاری، نتا رای دادهار  

 8رای مرل ط دیییورو گرمن که در جتول و لجییه لحلت 

 مرا   انجام پژور  گیار   ته اسنب

اه  پوستان  ومتدو متعلق اه  امه ادتپایان، ردة سبن

                                                      
4NOAA: National Oceanic and Atmospheric 

Administration 

ستعد پایان معروفده متانتب ادتپایان گروه و دت ا  جانوران ر

که قترو سیییا    یاد، رژین غذاید متدوی و قترو دماعد 

را ا  ن ر درجة  وری ااال در م ار ه اا   ار تان داردب متدو

حت، اه دو گروه  متدورای دریاید ) یییور( و حت  یییتریت 

 ییونتب متدورا مع والً رمتدر و ل تیکددتة کف ل مییتن مد

لتای دریاید و جانتاران لدان و لودریا اوده و اا  ییی ار نرم

سییاده(  2لا  7/1کدتب ایت جانور کولاه ع ر ) مرده لغذیه مد

گذرانت مرا   مبتلف  نتگد مود را در سییا   و اع ام مد

(Castro et al., 2013نه له گو را، ا  ج  اا (ب متدو رای 

ااالید داردب  جاری محمیییوت  یییته و پرولئتت  ار   ل

مارس،اهره رای گرم که جیء حت ارداری ا  متدوی ملتن 

حغا   ته اسنب اا امیای   1889 ود، ا  سال محموت مد

رای داملد و مارجد، لوسیییعة ناوگان قت ن متدو در اا ار

رای گذ ییته اه  ییتو دییتادی در ایت مدط ه، طد دره

رای دییدعتد دییتت متدو امیای  یامته و اسییتفاده ا  رو 

 رایااعث امیای  لال  دییتادی  ییته اسیینب در کرییور

سعودی و احریت(  متان  ضة ملتن مارس )کوین و عرا  و

دتت  داور  رای متدو لتویتقوانتت م دوعتن و محتودین 

مت د و اجراء مد ست صادی ک  متماو اکو  ودب ار   اقت

 دورو  یر اتان  ته اسن:اه

ار   اقتصادی ک = ار   مصرمد ممت تن+ار   مصرمد 

 غتر ممت تن+ار   انتبااد+ار   وجودی

(Karimzadegan, 2013 ب االوجه اه ار   کلد متماو)

  یمتد ایجاد  تهرای محتطاکوستمت د متدو و حستا

 ;Dehghani et al., 2010; Liu et al., 2010ها )های در محیط زیست و تعریف کاربردی آنانواع ارزش -1جدول 

Karimzadegan, 2013; Perdana et al., 2018) 
 لعریف نوی ار  
 حمته ا  مصرف استفادة ممت تن ا  مدااع اکوستمت ددسن ار   اقتصادی اه ار   مصرمد ممت تن

 دسن حمته ا  استفادة غتر ممت تن ا  مدااع اکوستمت دار   اقتصادی اه ار   مصرمد غتر ممت تن

 دسن حمته ا  لواناید استفادة ممت تن و غتر ممت تن در حیدتهار   اقتصادی اه ار   امتتاری

 رای حیدتهحمته ا  مدامع  فاظن ا  مدااع ارای مدفعن اردن نم دسن ار   اقتصادی اه ار   متراند

صادی اه ار   وجودی متن ار   اقت ست درمه ن ر ا  اید ه مد ع اکو سن،  سن حمته ا  درک وجود یک مد ع موجود ا د
 استفاده  ود یا نرودب

 دسن حمته ا  طریق لفرج، لف ر، استرا ن و یا حرام  رو د ار   اقتصادی اه ار   مررددد
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 درطد اردا ن حن، ار   متدوی دریاید گونة

P. merguiensis  در مداطق دتتگارد استان ررمیگان را

  ود:معرمد مد 1دورو  یر لعریف و در     اه

   غتر ار ار   ک  گونه= ار   ممیییت تن مصیییرمد+

صرمد+ مت تن م ار    ار   امتتاری+ ار   وجودی+ م

رای نا یید ا  اردا یین ممییارو -ار   مررددد متراند+

 )دتت و دتادی(ب

TEVs=VCuse+VC unused+ Vexist 

+Vcultur+ Voption+Vbeques – Damage Cost 

ار   مصرمد ممت تن ک = قت ن اا اری ک  متدوی دتت 

 گذاری این خدماتبندی خدمات اکوسیستم دریا و تأثیر آن بر ماهیگیری و روش ارزشطبقه -2جدول 
 گذاری متماورو  ار   انر ار مارتدتری نوی متماو

   ایتد

    رمة اتو ت تاید
   لودتتاو اودته

 PWT; DE غذاید ةدتت ا      پویاید    ه غذاید
 PWT; DE گتریدتت ض دد، نااودی مارد لدوی  یمتد

 PFM; DE; PWT انتا هگتری مارج ا  وسای  ماردتری اردا ن ا  کف، مارد  یمتداه

 لأمتت کددتگد

 PWT; RCM مراواند ذمایر مارد لات حوری
 اا ار مراورده رای مارد غذا

   مدااع غتر قاا  موردن
   ذمایر ژنتت د
   ذمایر  ت تاید
   ذمایر  یدتد

 دکددتگلد تن

 اا ار رقاان انرژی
 اا ار رقاان رای حادمضا و راه

   لد تن ال مفر
   لد تن حت و روای محلد

   ندهتاری رسوااو
 رال ام رو   و انرژی لعادل  رمه مواد

   کدترل  یمتد
   کدترل حدودگد

   فت استونیلریوکار  

 مررددد

 CVM, TCM, HPM  لفریال
 CVM, PWT  ار    ی ا دامتد
   حمو   و پژور 
 PWT  متراث مررددد

   ادهام ابرد
 PWT  متراث ط تعن

 گذاری میگوی دریاییمراحل انجام ارزش -3جدول 
 نتاین  اد  دستور کار مرا   پت  اتدد مرا  

1 
 ییدامن موایت متدوی دریاید و 
صادی اردا ن حن ا   معادتن اقت

 دریا

ادتی موایت و مماراو اردا ن متدوی دسته
یاید و اررسییید ارل اط اقتصییییادی در  در

 اکوستمتن

لهته دتمییتد ا  موایت اقتصییادی و ممییارو
 رای ع لتاو اردا ن

و مییتمییاو  انتبییات لودتییتاو 2
  ادله ا  مر له یک

صادیادتی موایت محتطاودوین متد و اقت   ی
که  بات مواردی  عه و انت طاد حتودة م در م

 گذاری  ونتباایت ار  مد

یت ممیییت تن و غتر  تة مهرسیییتد ا  موا له
ممییت تن اقتصییادی و ممییاراو مراوط اه 

 اردا ن

اا اتدد و انتبات رو  مداسییا  8
 گذاریار  

سد  توه صادی ال م و رو را ارر رای اقت
رای وارده گذاری موایت و مماروارای ار  

 اه اکوستمتن

را اا اررسیید ارل اطاو اتت موایت و ممییارو
 گذاری اقتصادیرای ار  رو 

 ایلعتتت نتا رای داده 0
سد داده حوری  ونت لا راید که اایت ج عارر
یت مورد  را گذاری و ممیییارون ر ار  موا
  ونتب لعتتت م تار

رای داده تا  تة مهرسیییتد ا  ن ارای  ایله
را در اب  گذاری موایت و ممیییاروار  

 مطادعالد مدتبا

سد، انتبات و اجرای  توه  رای موردنتا گردحوری داده 7 سا ارر رای مدا
 ارای گردحوری اطالعاو مورد نتا 

رای مورد نتا  ارای لعتتت دسییتتااد اه داده
 رای مراوطمماروار   اقتصادی موایت و 

اررسییید نحوة لحلت  نتاین مراوط اه ا ر   لحلت  و ارائه نتاین نهاید 6
 اقتصادی

ارحورد ار   موایت ک د  ته، لهتة گیار  
 و لعتتت ار   کلد
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مت تن ) د  ا  ا تغال م ست ید  ا نفر  744 ته در اا ار+د

 ممت تن در مص  دتت(

ارااری  0ار   مصیییرمد غتر ممیییت تن= ایجاد ا یییتغال 

دتت ) مت تن در متو مص    Iran’s Fisheries اغلتت م

Organization, 2019 اا   وم یک سییوم پرسیید  معال )

 ر دتتبد

مارو دتت رتف و اراار گونه 6را= اردا ن م رای ر راه 

رتر ا   9/29را + اردا ن ار   ا  دسن رمته حن دت ات در

سن رمته حن را سطال مجا  لعتتت  ته متدو و ار   ا  د

(Paygambary et al., 2016; Niamimandi et al., 

 (ب2019

گذاری رای در دسیییترس اه موضیییوی ار  پژور 

مت د، ار    فاظتد، رو لودتتاو  ست رای و متماو اکو

 یدامتد را اررسید و مج وعه متماو را ل وین متماو اوم

جه قرار داده نته مورد لو نه   یک گو نتب در ایت لح تق  ا

)جیئد ا  اکوستمتن( که را در اا ارکاالید اا ار   مصرمد 

گرمنب لرجتحاو  گردد، مورد مطادعه قرارااال محمییوت مد

 یمن دوستتار محتط-1دو گروه ا  جامعه  ام  اتان  ته 

گذاری اررسد  تب ل ای  ذیدفع اردا ن اا رو  ار  -2و 

را  اا ایجاد اا اری مرضیید لعتتت و ار  ییها اه پردامن حن

ماروسا ی رییدهارحورد گردیتب دروند را و دحاظ کردن م

را در قت ن ل ام  ییته در  مییااتاری  یمییتد مورد لوجه 

را و لواندت انراو لصییی تنان و ذیدفعان مداسییین و متیر

اا  دت و  رته ن ای ماو مود را در ایت عردیییه مریییا قتا ا

رای مداسییا  ییرایط را ارای لتاوم ارائه متماو لصیی تن

 بحورنترای  اضر و حیدته را مرارن اکوستمتن اه نم 

 

 نتایج

دسیین حمته، متاندتت سییدد گروه محتط رای اهاالوجه داده

متد  سن و  6/87 ی دت ایت گروه لحصتالو  07سال ا در

سد ار ت و دکتری( و  صتالو  77عادد )کار دا دت لح در

را موت و دردت ن ونه 74لر دا تدتب وضعتن اقتصادیپایتت

دردتگان  ن پاس دردت ا   7/25دسن حمتب ا ته متوسط اه

دردییت مرد اودنتب در گروه دییتت و متوسییط سییت،  7/52و 

دت ن ونه 84سال و  6/88عوام  اردا ن  را مرد اودنت، در

سطال درحمت سوم حنیک دت ن ونه 6/86را متأر  و  را در

سط و  6/86موت،  دت متو ضعتف گیار   7/26در دت  در

ر لترا لحصییتالو ااتتاید و پایتدردییت ا  ن ونه 04 ییت و 

رای اررسد  ته، دارنتب در اررسد اطالعاو پایه، ک  ن ونه

را را  نان لر ت  دردت حن 24سال و  5/80متاندتت سدد 

ضای مانواده حن 7/61داد و ک  متأرلتت  دت و لعتاد اع در

سط را اه سن حمتب مج وی اردا ن نفر اه 66/8طور متو د

سال  ستان ررمیگان ا   دتادی متدو در ا لا  1887دتت و 

طور متاندتت در مصیی  دییتت درت که اهنرییان مد 1889

 
 ارسهای کارکردی، اقتصادی و اجتماعی میگوی دریایی خلیج فانواع ارزش-1شکل 
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دردییت  9/29 ییود که لت متدوی در یین دییتت مد 1992

 Iran’s Fisheriesاردا ن  ته اسن ) 7اترتر ا   ت مجا 

Organization, 2019 ار    ،0(ب ار اسییاس نتاین جتول

سال در اب  ار   اا اری  دتت  ته در  مت تن متدوی  م

متلتون ریال اه 189متلتون دالر و ار   ا ییتغال حن  0/8

ستفاده سن حمت و مج وی ار   ا ریار  8011ای ایت گونه د

 ارحورد  تب 1888ر در سال دال

ار   وجودی متدو ا ن ر دو گروه اا اسییتفاده ا  رو  

رااه اه دورو ل ای  اه پردامن انت ال مدامع و مطادعاو م

طور متوسیییط انجام  یییت که متیان ار   وجودی متدو اه

دسن حمتب دردت ا  قت ن اا اری ارای رر وا ت حن اه 89/8

من ارای  اه پردا ی   نة  تاکثر ل ا ار   وجودی ایت گو

سط گروه محتط متد  تود دریاید لو متلتون ریال و  5/6 ی

دسییین حمت ر ثدتت متلتون ریال اه 68/2در گروه اجراید 

یاید  ق  ار   وجودی ارای رر کتلوگرم متدوی در  تا

ریال ارحورد  یییتب ار   متراند  فظ ایت گونة کفیی  674

ت اا رو  م عه  طاد یاید در دو گروه مورد م  گتری ا اندتتدر

متلتون ریال ارای رر  7/2 تاکثر ل ای  اه پردامن،  تود 

ساس جتول  ، ار   متراند ایت گونه 7نفر لعتتت گردیتب ارا

ستان ارحورد  تب  1/27 متلتون دالر ارای ک  ج عتن ایت ا

ار   وجودی متدوی مو ی ملتن مییارس در اسیییتییان 

 ه گردیتبریار دالر در سال محاس  984ررمیگان اه متیان 

تاری  دته( ار   امت فاده در حی در دوگروه مورد )اسیییت

                                                      
5TAC: Total Allowable Catch 
6Caring capacity 

ریارریال  744مطادعه اا متاندتت ل ای  اه پردامن  تاق  

ریار  8/728ارحورد  ت و ایت ار   ارای متدورای کو ک 

( در اب  6)جتول  ای متدوریال اودب ار   غتراسیییتفاده

تلتون م 2امتتاری االوجه اه ج عتن استان ررمیگان ) تود 

اه متیان  اا نر   1444نفر(  که  یال ارحورد  یییت  تارد ر متل

متلتون دالر  7444ریار ریال اه متیان  تاق   244م ادده 

نرتدان  ام ،     معادل اسنب ایجاد ا تغال ارای سا  

 کددته، لأمتتدر دریا و مرییی د، اا ار مرو ، کارگران ل تی

دییتت در  ی  و ندهتاری در سییردمانه و متماو پرییتت اند

متلتون دالر در  260مدط ة سییا لد ایت اسییتان اه متیان 

  ودبمص  اردا ن متدوی دریاید ارحورد مد

دورو اردا ن ات  وجود ممارو اه مدااع دریاید اه

 5رای غتر رتفلعتتت  ییت و اردا یین سییایر گونه 6ا   ت

االوجه اه ل دودوژی موجود و رو  دیییتادی ماص )رو  

ن گذاری قرارگرمد اررسد و ار  لبصصد دتت متدو( مور

دتة ک تته  9/29که اردا ن  رتر ا  لو ساالنه، ات دت  در

لبصصد ار یااد ذمایر که اا قت ن اا اری متدو محاس ه و 

مارو  سایر متلتون دالری را اه 5/2م ر راه داردب اردا ن 

مهرگان که اه دیییتت را  یییام  مارتان کو ک و ادگونه

اسن و ط ق مطادعاو موجود ض دد و دور ریی لعریف  ته 

 اسیین 6اه  1نمیی ن دییتت رتف اه غتر رتف، اه نمیی ن 

(Paygambary et al., 2016  کییه اییه عییلیین رو )

امتصییادیید اردا یین و عتم اسییتفاده ا  اایاررای کاردته 

7Overfishing 

 ارزش استفاده مستقیم از میگوی دریایی -0 جدول
 ریار دالر ار   )متلتارد ریال( م تار 

 8014 1992 لت 1992 ار   اا اری متدو
 88/4 189/4 نفر در طد اردا ن 744 دست ید  اد  ا  ا تغال ممت تن

 

موزی برای استان  (Penaeus merguiensisای تولیدات و خدمات اکوسیستمی میگوی  )استفادهارزش غیر -0جدول 

 هرمزگان
 ریار دالر م تار )متلتارد ریال( 

 27144 7424 متراند متاندتت ار   ل ای  اه پردامن
 984 9/159 دردت ار   ممت تن 7/8 ار   وجودی
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سط دورو مد سه اب  قت ن متو ماراو در  گتردب ایت م

دتت که گونه  هارم قت ن اا اری متدو یکرای موجود در 

ا رر راه ار   امتتاری ایت گونه)یک متلتون ریال( اسن اه

اه پردامن در دو گروه  ی   تاندتت ل ا عه م که در ایت مطاد

دسییین حمت و ار   متراند ریار ریال اه 015مورد مطادعه، 

داارایت، مج وی ار    28/1 یتب ا یال لعتتت گرد متلتون ر

 ییام  ار   ممییت تن، وجودی، لت دییتت ضیی دد 11282

رای موجود ر راه اا اردا ییین ایت متراند و امتتاری گونه

نه  تود  یال ) 8/29گو تارد ر متلتون دالر(  5/101ریار متل

ی را ود و اردا ن متدوی مو ی دریاید اا رو ارحورد مد

کدتب متلتون دالر ممییارو ایجاد مد 0/100دییتت مع ول 

 گیار   ته اسنب 5انراو مدفد اردا ن در جتول 

اا لعتتت  ق که  نه  ا ار   لفریحد ایت گو ه ورودی 

پارک عل د اا ام ان ن ای  -یک  لح ت الد مرضییید 

رای مررددد مدط ه، اکوسیتمیتن ط تعد دریا و مریبصیه

طور متوسییط  دوندد اردا یین مدط ه ارحورده  ییت که اه

دسن حمتب ار   مررددد حن ارای مدط ة ریار ریال اه 052

رن در سال  تود  ق سن حمت که در متلتارد ریال اه 6یک  د

متداه ط تعد  رارتة مرس قط د در  ی مه اا ار   م م ای

اررسییید ار   درتب مود امتالف دو ارااری را نریییان مد

مث ن متماو اکوسییتمییت د و لودتتاو متدوی دریاید در 

رای محاسیی ه  ییته دییورو مج وی ار  ها 1888سییال 

( که 1و  یی    9مت )جتول دسیین حمتلتون دالر اه 1/07

اراار ار   ممت تن حن لعتتت  ته اسنب لحلت   9/0 توداً 

ده عن )ار  -ریی تن مدف عاد رای مث ن و مدفد( در ایت م

درت که ار   مث ن  ییام  مج وی اقتصییادی نرییان مد

ار   ممییت تن، ا ییتغال، متراند، وجودی، مصییرمد غتر 

 78  تود 1044ممییت تن، اقتصییادی و مررددد در سییال 

متلتون دالر اه 0/166رای وارده متلتون دالر و ممیییارو

 (ب2دسن حمت )    

لحلت  اقتصییادی ایت معادتن  ییتاللد راین و م ایمییة 

درت که رییده مایته در ک  ع لتاو اردا ییین نریییان مد

مارو سن که جای  2/8رای  ایت رو  م اراار مدامع حن ا

ران متد را ن مااتاری  ی رتب دمد لأم  دا ته و واقعتن  

وارد  تن رییدة مارجد نا د ا  اردا ن ار جامعه، دیوم 

درتب وارد رییی و متیرین ایت معادتن را نریییان مدارنامه

 (Penaeus merguiensisاستفاده غیر مستقیم و اختیاری تولیدات و خدمات اکوسیستمی میگوی موزی  ) -6جدول 

 استان هرمزگان
 ریار دالر م تار )متلتارد ریال( 

 28/1 260/4  اغلتت غتر ممت تن )در سا  (
 7444 1444 ار   امتتاری

 

 در استان هرمزگان (Penaeus merguiensisاثرات منفی برداشت میگوی موزی  ) -7 جدول
 ریار دالر م تار )متلتارد ریال( م تار)لت( 

 2514 702 702 متدو)دتت رتف(اردا ن ات  ا   ت 
 101517 29802/8 11282 را)غتر رتف(اردا ن سایر گونه

 

 ارزش کل خدمات و تولیدات اکوسیستمی میگوی دریایی -8جدول 

 دردت رر یک ا  متماو ریار دالر م تار )متلتارد ریال( 
 97/24 84014 1992 ممت تن ا  متدو
 442/4 88/4 189/4 ا تغال ممت تن
 68/77 144/27 7424 ار   متراند
 85/1 984 159 ار   وجودی

 448/4 82/1 160/4 ار   غتر ممت تن
 49/11 7444 1444 ار   امتتاری
 0/614 524/0 800 ار   مررددد

 144 8/07122 06/8420 مج وی
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 14کردن ایت ارقام در محاسیی او ملد )در حیدته(  ط ق ادت 

سن ستا سط م ام رای کلد محتطااالغ  من ااالغد لو  ی

ضرورو دا ته که اا دحاظ کردن ار   را و مع ن رر ری 

سد رای محتطرییده ماار ست رار ن ام   متد در جهن ا  ی

دد اررسد ر  مت پذیردبدر کرور دورو مد   یمتدمحتط

رای اارا   ییته و ارل اط اتت متیان ار   متماو و کارکرد

گذاری ضییرورو دارد و در  یمییتد در مطادعاو ار  محتط

اررسییید کارکردرای دریا ه ارژن، ار   لجاری مارتان 

متلتارد ریال ارحورد  یییت و متیان ایت ار   اا  1644 تود 

 ,.Abbaspour et al)ل اط ممت تن دا ن مادله ا  مد ع ار

                                                      
8Blue Ecinomy 

 7/8420در مطادعة  اضر متیان ار   ک  متماو (ب 2008

سن حمت و رااطة اتت متیان ار   لودتتاو متلتارد ریال اه د

و متماو اکوستمت د متدوی دریاید اا ست، لحصتالو و 

داری اا سییطال درحمت نرییان داد که لحصییتالو رااطه معدد

متدمحتط رایار   صتالو )دان    ی دارد و اا ارل اء لح

( ل ای  اه پردامن ارای متماو  یمیییتدمحتطع ومد و 

 یااتباکوستمت د امیای  مد

 گیریبحث و نتیجه

لوجه اه دریارا و گمییترة حاد و لوسییعه م تدد ار اقتصییاد  

رای را و مردییندر جهن لوسییعة پایتار ا  ضییرورو 9حاد

 
 ( خلیج فارسPenaeus merguiensisزیستی میگوی موزی )های محیطانواع ارزش -1شکل 

 
 ( خلیج فارس با ترال Penaeus merguiensisنسبت منافع به خسارت های برداشت میگوی موزی ) -2شکل 
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ار تن موضییوی و در معلد کرییور ایران اسیین، االوجه اه 

رای راسییتای ایت امر، مطادعة  اضییر در اا ه  ماند سییال

ستان ررمیگان انجام  1889لا  1886 رای  ت و قت ندر ا

رانم دای محاس او قرارگرمنب  1044اا اری سال   نتاین ن

متن دریا و  ست داد که ار   وجودی متدوی دریاید در اکو

ا ایت گونه ای که ا یمییین ارای جامعهن   حن در محتط

ح دا اوده و ا  ن ر مصرف نتی دارای کاالی جایدییت )انوای 

دردییت قت ن اا اری حن  89/8متدوی پرور یید( اسیین، 

در م ایمییه اا ار   وجودی لدوی  یمییتد ارحورد  ییت که 

سنبجدد  مو اوده ا دتت و  رای  را در انتونیی ر  عتم 

 اردا یین متدو در دورة جتیت و اجا ه جهن ر ییت و ا ا در

حن دوره تن او ل که مطلوا رای حلد ارای رر نفر )مردی 

  ودب ریار ریال ارحورد مد 744لأنتر اسن(  تاق  

 یمیین دوسییتتاران محتطرر نفر ا  ذیدفعان دییتت و 

رای مررددد ریار ریال جهن جد ه 052 اضییر اه پردامن 

 داسد  داسد و اومایت گونه رمتدتب امیای  دان   یمن

متد ن   در امیای  ار   متماو و کارکردرای محتط  ی

مث تد داردب لعتتت ار   اجیاء  نتة اکوسیییتمیییتن و جریان 

گتران را در دحاظ متماو لودتتی در اا ار ایت کاال لصیی تن

مات س او در   -رای ملد و لحلت  رییدهکردن ایت محا

تن اجت اعد عاد یتة ایت م دت و اقتصیییادی ک ک مد-ما ک

دت کرای ممت تن و غتر ممت تن ایت گونه را ح  ار مدار  

را ا ارگرمته  ونت گتری و لعتتت ممارولا در  مان لص تن

س ی را مرارن  مااتاری  ست رار   ماراو و  متدة ا ن ایتب م

رفته در  6وارده در طد رو  دییتت و اردا یین که در طد 

دییتتگاه رای اسییتان ررمیگان انجام  ییت  دت اراار ک  

رای عدوان  ته اسنب ن ارو ار اردا ن ات  ا   ت ار  

 ی رای کفیی و متانلوان اکودوژیک و دییتت سییایر گونه

عادل ریار متلتارد ریادد) م 28االوجه اه ممییاراو سییاالنه 

ضییرورو دا ییته، و لوجه  1888متلتون دالر( در سییال 100

رای ممییت تن، غتر ممییت تن، ل ام ذیدفعان اه متیان ار  

وجودی، متراند، امتتاری و مررددد ارای یک گونة کفیی 

 طل ت، ر ثدتت ود، را مدرای ااال اردا ن مدکه اا رییده

و رییا و دروند کردن، انرادیوم واقعد کردن ایت رییدییه

که اقتاماو متیریتد و  درتمارجد را اتریییتر نریییان مد

رای م تدد ار را و ارنامهکدتردد موجود در کدار سییتاسیین

بگردد یمن پتردهاد مداقتصاد محتط
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Abstract 
The diverse ecosystem of the Sea has brought about the formation and continuous flow of products and 

services for people beings and its effects on the economic life of countries have valuable roles. To 

evaluate these services, it is necessary to identify the benefits and select the appropriate product. 

Valuation of shrimp ecosystem services was done by evaluation methods. Samples (70-person from 

stockholders) are select in two groups of Eco-Friendly and fishers and their opinions on shrimp’s value 

were collected using a questionnaire. Contingent valuation and Benefit Transfer Method were 

calculated in 1400. The results showed the existence value of banana’s shrimp (Penaeus merguiensis) 

was obtained as 9.38% of its market price (one million Rials).The bequest value of this benthic species 

was estimated to be at least 2.5 million Rials per person and the value of other species associated with 

fishing was estimated to be about 1.3 million Rials. Damage to marine resources was estimated at more 

than $ 140 million by overfishing and other non-target species (by-catch). Assessing the total value of 

ecosystem services and shrimp productions in 1400, more than $ 53 million was obtained and the 

damages of this economic activity are estimated to be more than 2.3 times the calculated values. 

Therefore, changing harvest and trawl methods are applied suggestions. 

 

Keywords: Penaeus merguiensis, Contingent Valuation, Willingness to Pay, Environmental 

Damages 
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