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 گردی برآورد و مقایسه ارزش اقتصادی كاركردهای حفاظتي و بوم
 حوزه آبخیز السم، استان مازندران

 
 3هدی زبیری و 2، حسن یگانه1شفق رستگار

 

 (sh.rastgar@sanru.ac.irول: و)نویسنده مس ،ساری، ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشکده منابع طبیعی، ، مرتعداریگروه  استادیار -۱
 منابع طبیعی گرگان. گرگان، ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و مرتعداری استادیار گروه -۲

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراندانشکده علوم اقتصادی و اداری، ، اقتصاد بازرگانیاستادیار گروه  -3
 8/۱/88تاریخ پذیرش:       ۱1/۲/81تاریخ دریافت: 

 ۲8۱  تا   ۲1۱صفحه:  
 

 چکیده
توجهي هستند كه لزوم توجه به آنها در  های اقتصادی قابل و پتانسیل، دارای كاركردها طبیعي همچون مراتعهای  اكوسیستم     

 آن پژوهش این هدف اساس، این بر اقتصادی در كشوری همچون ایران ضروری است. ی پایدار راستای دستیابي به توسعه

تان مازندران به مراتع ییالقي حوزه آبخیز السم در شهرستان آمل اس تفرجي كاركردهای تفریحي و حفاظتي ارزش كه است
 ذاریگ شارز روش ازتعیین نماید. برای همین منظور،  افراد پرداخت به تمایل میزان برآورد هکتار را از طریق 1331مساحت 

 مدل از افراد به پرداخت تمایل میزان گیری اندازه برای. شد استفاده الجیتو الگوی كیفي  دوگانه انتخاب نامه پرسش، مشروط
است. تعداد پرسشنامه برآورد  شده برآورد مدل پارامترهای نمایي، درست حداكثر روش اساس شده است. بر استفاده الجیت

های  ( تکمیل گردید. نتایج حاصل از الگوی الجیت ارزش69-69ی زماني یکساله )عدد بود كه در بازه 232شده برای این تحقیق 
و یک درصد احتمال خطا  1قیمت و تحصیالت در سطوح  پیشنهاد متغیرهای تاثیر در هر دو برآورد، گردی و حفاظتي نشان داد، بوم

داری بر میزان تمایل به پرداخت داشتند. بعد از تخمین پارامترهای مدل نیز میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار  اثر معني
ریال برآورد گردید.  21212گردی  استفاده بومریال و برای  22129بازدیدكننده در هر بازدید برای حفاظت از مراتع ییالقي السم 

ریال محاسبه  1123122ریال و  2123221گردی و حفاظتي هر هکتار از منطقه گردشگری السم به ترتیب،  ارزش ساالنه بوم
برآورد شد. میلیارد ریال  1/1میلیارد ریال و  6/2شد. ارزش كل ساالنه تفریحي و حفاظتي مراتع ییالقي السم نیز به ترتیب معادل 

دهنده آن است كه در برابری بازدیدكنندگان برای ارزش تفریحي نسبت به ارزش حفاظتي نشان 2میزان تمایل به پرداخت تقریباً 
خواهند داشت. از طرفي  پرداخت منطقه جهت تفریح، تمایل كمتری جهت صورت عدم استفاده مستقیم بازدیدكنندگان از این

نسبت به خدمات محیطي این  افرادتوجهي  ر مقایسه با ارزش تفریحي آن، ناشي از ناآگاهي و بيدمنطقه ارزش پایین حفاظتي 
 چندان  دو اثری شوند، همراه مناسبي رساني اطالع و آموزش با زیست محیط های گذاری چه سیاست لذا، چنان .باشد مي منطقه

حایز  بسیار ،منطقه زیست محیط حفظ به افراد ترغیب ورآموزشي به منظ تبلیغات و آموزش به توجه بنابراین، خواهند داشت.
 بود. خواهد اهمیت

 
 گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مدل الجیت، مراتع السم، آبشار آب مراد ارزشهای كلیدی: واژه

 
 مقدمه

غیرمستقیم  طور مستقیم و همنافع بسیار زیادی را بمراتع    
 و آب حفظ آب، تأمین علوفه، تولیدنماید.   عاید جامعه می

 گیاهان تولید ژنتیکی، ذخایر و زیستی تنوعحفظ  خاك،
 خدمات طبیعت غذا، تولید هوا، و آب تلطیف و صنعتی، دارویی
 اهمیت و دالیل کارکردها جمله از غیره و تفرجگاهی گردی،

بدیهی است استفاده بهینه و (. 1است ) خدادادی مواهب این
اعمال پایدار از این منبع طبیعی تجدید شونده، نیازمند 

 های عملکرد اکوسیستم(. ۱۱) مدیریتی صحیح و اصولی است
کارکردهای شامل چهار جزء اصلی است که عبارتند از مرتعی 

تنظیم گاز و تلطیف هوا، تنظیم آب و هوا،  شاملتنظیمی 
و خدمت حفاظت  تشکیل خاك ،تنظیم آب )کنترل رواناب(

به که  زیستگاهیکارکردهای  ،خاك پوشش گیاهی مراتع
توسط  های گیاهی و جانوری محل زندگی گونهتأمین 

در  ولیدیگردد. کارکردهای ت اکوسیستم مرتعی اطالق می
خوراکی )میوه و قارچ(، تولید مواد  شاملاکوسیستم مرتعی 

 و مواد خام )صمغ و تانن(تولید سوخت )بوته و سرشاخه(، تولید 
جی و در نهایت کارکرد تفر )گیاهان داروئی( منابع داروئیتولید 

همچنین و اکوتوریسم،  ها چشم اندازها، تفرجگاهبه مجموعه 

گردد  اکوسیستم اطالق می آموزشیو  هنری ،فرهنگیابعاد 
ارزش از بین کارکردهای ذکر شده،  حاضر در تحقیق (.۴)

و حفاظتی پوشش گیاهی  گردی بومهای کارکرداقتصادی 
 تفرج قرار خواهد گرفت. و مقایسه مورد بررسی مراتع 

سفری است مسئوالنه به منابع طبیعی که حافظ گردی( )بوم
محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی 

شود و حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه وارد  می
های فراغتی (. این شکل از جهانگردی، فعالیت۱۱کند ) می

بر  سازد و مبتنی پذیر میانسان را عمدتاً در طبیعت امکان
های  جویی از پدیده گیری و لذت های طبیعی و بهره جاذبه

روی طبیعت  ( که اثرات مخرب حداقلی بر۱1متنوع آن است )
طریق تأمین  وارد ساخته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از

زیست  درآمد برای اهالی محله باعث حفظ میراث طبیعی و
توریسم، برای این نوع از  (.8گردد ) محیطی آن منطقه می

گردی نیز به کار  گردی، طبیعت اصطالحات متفاوتی چون بوم
طبیعی و خدمات های  سرمایهدر این راستا، شود. گرفته می
، مناطق حفاظت شدههای طبیعی از جمله  اکوسیستم

های بشر  در نتیجه فعالیت های بکر طبیعی در مراتع        جاذبه
گردند. لذا  کمیابی میتحت فشار قرار گرفته و در آینده دچار 

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي ساری
 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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 282....................................................................... ............ عٛصٜ آثخیض الػٓ، اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٌشدی ثشآٚسد ٚ ٔمبیؼٝ اسصؽ التلبدی وبسوشدٞبی عفبظتی ٚ ثْٛ

ثبیؼتی صٍٍٛ٘ی اػتفبدٜ ٚ عفبظت اص آٟ٘ب تؼییٗ ؿٛد. 
تغمیمبت صیبدی ثشای تؼییٗ ٔیضاٖ ٔٙبفغ ثذػت آٔذٜ اص ثبصدیذ 

 ثبس اِٚیٗ ثشای ایشاٖ دسفشیغی كٛست ٌشفتٝ اػت. ٔٙبًك ت
 سیبَ 8960 سا ػٍٙبٖ ػی پبسن تفشیغی اسصؽ( 20) یخىـی

 تٛػي ٔـشٚى زاسیٌ اسصؽ سٚؽ. ٕ٘ٛد ثشآٚسد ٞىتبس دس
 ػبال٘ٝ ٚرٛدی اسصؽ تؼییٗ ٔٙظٛس ثٝ( 2) ٕٞىبساٖ ٚ أیش٘ظاد

 اسصؽ ٚ ؿذ ثشدٜ وبسٝ ث ایشاٖ ؿٕبَ ٞبی رٍُٙ اص ٞىتبس ٞش
 سیبَ ٔیّیٖٛ 2/1 ٞبرٍُٙ ایٗ اص ٞىتبس ٞش ػبال٘ٝ ٛدیٚر

 سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ،(12) ٕٞىبساٖ ٚ صادٌبٖ وشیٓ. ؿذ ثشآٚسد
 ٔٛسد سا ایشاٖ ٔشاتغ ٚ ٞب رٍُٙ التلبدی اسصؽ ،ػفش ٞضیٙٝ

 تفشیغی اسصؽ داد ایـبٖ تغمیمبت ٘تبیذ. داد٘ذ لشاس ثشسػی
 وٝ ثٛدٜ ػبَ دس سدال ٔیّیٖٛ 7700 ثب ثشاثش ٞب ثْٛ صیؼت ایٗ

 سا ثْٛ صیؼت ٟ٘بیی التلبدی اسصؽ اص دسكذ 4/14 ثٝ ٘ضدیه
 سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ،(15) ٔٛػٛی. اػت دادٜ اختلبف خٛد ثٝ

 ًبِمبٖ آثخیض عٛصٜ ٔشاتغ تفشیغی اسصؽ ٔـشٚى، اسصؿٍزاسی
 ٞش پشداخت ثٝ تٕبیُ ٔیضاٖ ٚی. داد لشاس ثشسػی ٔٛسد سا ٔیب٘ی

 اسصؽ پبیٝ ایٗ ثش ٚ وشد ثشآٚسد سیبَ 9474 ثبصدیذ ثشای سا فشد
 سیبَ ٔیّیٖٛ 6/3066 سا ٔشتؼی ٞبی ػشكٝ ػبال٘ٝ تفشیغی

 ٌٔٙمـٝ ثشای سا اسصؽ ایٗ( 1) ٕٞىبساٖ ٚ ػجذاِٟی. وشد ثشآٚسد
 سٞیبفــت دٚ اص اػــتفبدٜ ثـب اسدثیـُ ػـشداثٝ تفشرـی

 تشتیـت ثـٝ ٞىٕـٗ ای دٚٔشعّـٝ ٚ ٔـــشٚى اسصؿٍــزاسی
 ،(19) ٕٞىبساٖ ٚ ػغبثی. ٕ٘ٛد٘ذ ثشآٚسد سیـبَ 6585 ٚ 4150
 اسصؽ ثشآٚسد ٚ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ پشداخت ثٝ تٕبیُ ثش ٔؤحش ػٛأُ

 پشداخت ثٝ تٕبیُ سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب سا ربرشٚد ٌٔٙمٝ تفشیغی
 ٚ افشاد ػٗ لیٕت، وٝ داد ٘ـبٖ تغمیك ٘تبیذ. ٕ٘ٛد٘ذ ثشآٚسد

 ٔبٞیب٘ٝ، دسآٔذ لیالت،تغ ػٌظ ٚ ٔؼٙبداس ٔٙفی احش خب٘ٛاس ثؼذ
 تٕبیُ ثش ٔخجت ٚ داس ٔؼٙی احش افشاد ٍ٘شؽ ٚ ٌٔٙمٝ رزاثیت

 تفشیغی ٌٔٙمٝ اص ثبصدیذ ثشای ٔجّغی پشداخت ثشای افشاد
 اسصؽ ٚ سیبَ 5700 ثبصدیذ، ٞش ثشای ثٟیٙٝ لیٕت. داسد ربرشٚد
دس . ٌشدیذ ثشآٚسد سیبَ ٔیّیٖٛ 4595 ٌٔٙمٝ، ػبال٘ٝ تفشیغی

 سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب( 20) عفبظتی ٘یض ًجبًجبییاستجبى ثب اسصؽ 
 ٔیب٘ىبِٝ پش٘ذٌبٖ صیؼتٍبٜ عفبظتی اسصؽ ٔـشٚى ٌزاسی اسصؽ

 ثشای پشداخت ثٝ تٕبیُ عذاوخش ٔیبٍ٘یٗ ٚی ٕ٘ٛد ثشآٚسد سا
 سیبَ 24752 تشتیت ثٝ سا ثٛٔی ٚ ثٛٔی غیش ٞبی خب٘ٛادٜ

فین آثبدی ٚ  .اػت ٕ٘ٛدٜ ثشآٚسد ػبَ ٞش دس سیبَ 73440ٚ
(، دس تخٕیٗ اسصسؽ عفبظتی ٌٔٙمٝ عفبظت ؿذٜ 7دیبٖ )ٞب

٘بص ػبسی ٚ ػٛأُ ٔؤحش ثش تٕبیُ ثٝ پشداخت ٘ـبٖ داد،  دؿت
دسكذ اص ثبصدیذوٙٙذٌبٖ تٕبیُ ثٝ عفبظت اص ٔشاتغ دؿت  77

ٔخُ ٔجّغ  ثٝ ػجبست دیٍش، ٔتغیشٞبیی٘بص ػبسی داؿتٙذ. 
ی ٔبِی، یپزیشی، تٛا٘ب ئِٛیتپیـٟٙبدی، دسآٔذ ٔبٞب٘ٝ، ػٌظ ٔؼ

ثبصدیذ ٚ ػٌظ  ٌشایؾ صیؼت ٔغیٌی، تؼذاد دفؼبت 
ثٝ پشداخت داؿت.  داس ثش ٔیضاٖ تٕبیُ تغلیالت، تأحیش ٔؼٙی

دالس  18125اسصؽ ٞش ٞىتبس اص ٔشاتغ دؿت ٘بص ػبسی ٘یض 
(، دس ثشآٚسد اسصؽ عفبظتی 14ٔغمك ٚ ٕٞىبساٖ )ٔغبػجٝ ؿذ. 

ٍزاسی ٌٔٙمٝ عفبظت ؿذٜ خب٘یض ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ اسصؿ
یُ خٛد سا ثشای ٌٛیبٖ تٕب دسكذ اص پبػخ 71ٔـشٚى ٘ـبٖ داد 

  .عفبظت اص ٌٔٙمٝ اػالْ وشد٘ذ
 
 

 ّا هَاد ٍ رٍش
  هٌطقِ هَرد هطالؼِ

ٞىتبس دس  24/10114ٔؼبعتی ثبِغ ثش ثب عٛصٜ آثخیض الػٓ     
ویّٛٔتشی رٙٛة غشثی  100اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٚ دس فبكّٝ 

 5ٕبَ ؿشلی تٟشاٖ ٚ ویّٛٔتشی ؿ 65ؿٟشػتبٖ آُٔ، 
ویّٛٔتشی پّٛس ٚالغ ؿذٜ اػت سٚػتبی الػٓ دس ایٗ عٛصٜ دس 

تب  35◦ 45´ٞبی  ؿٕبِی ٚ ػشم 52◦ 15´تب  52◦ 3´ٞبی ًَٛ
عذٚد داسای ٔؼبعتی  ؿشلی ٚالغ ؿذٜ اػت وٝ 35◦ 51´

  ٔی ثبؿذ. ٞىتبس 1335
٘ـبٖ داد، هشیت ٔتغیشٞبی ٌشایؾ  تغمیك ایـبٖ٘تبیذ    

پزیشی، تٛا٘بیی ٔبِی، ػوٛیت دس  ٔؼئِٛیتصیؼت ٔغیٌی، 
داس  ٔؼٙی یپیـٟٙبدپزیشؽ ٔجّغ ػبصٔبٖ صیؼت ٔغیٌی ٚ 

ؿذٜ اػت. اسصؽ عفبظتی ٞش ٞىتبس اص ایٗ اوٛػیؼتٓ ثشاثش ثب 
(، دس ثشآٚسد 11) وشٔی ٚ ٕٞىبساٖسیبَ ثٝ دػت آٔذ.  8888

 تٕبیُ ثٝ پشداخت ریٙفؼبٖ ٔغّی رٟت عفبظت ٚ اعیبی ٔشاتغ
بٖ ػٕٙبٖ، ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشداخت ٟ٘بیی افشاد ثب سأٝ اػت

سیبَ تؼییٗ  81531ٌزاسی ٔـشٚى اػتفبدٜ اص سٚؽ اسصؽ
ؿذٜ دس استجبى  ا٘زبْلبثُ روش اػت وٝ ػٕذٜ تغمیمبت  ٌشدیذ.

ٞبی ّٔی ثٛدٜ اػت  ٞب ٚ پبسن ٞبی رٍّٙی، تبالة ثب اوٛػیؼتٓ
رٝ ٚ اسصؽ تفشیغی وبسوشد تفشیغی ٔشاتغ ثٝ ٘ذست ٔٛسد تٛ
ٞبی  ٚالغ ؿذٜ اػت. ٕٞضٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت سٚؽ

اسصؿٍزاسی )تخٕیٙی ثٛدٖ اسصؽ(، ِضْٚ اسصؿٍزاسی كغیظ 
ٚ یب  1ٔٙبثغ ٚ رٌّٛیشی اص اسصؿٍزاسی ثیـتش اص ٔمذاس ٚالؼی

ثبیؼت اسصؽ التلبدی  ، ٔی2اسصؿٍزاسی وٕتش اص ٔمذاس ٚالؼی
ثذیٗ  تب ٔشاتغ دس ٔٙبًك ٔختّف ٚیظٜ ٌشدؿٍشی ثشسػی ٌشدد

ِزا تشتیت ٔمذاس ٚالؼی اسصؽ ٞش ٞىتبس ٔشتغ ٔـخق ٌشدد. 
تؼییٗ اسصؽ التلبدی وبسوشدٞبی ٞذف اص تغمیك عبهش 

 ؾیافضاعفبظتی ٚ ثْٛ ٌشدی ٔشاتغ ییاللی الػٓ ثٝ ٔٙظٛس 
 تیٚ إٞ یبِیٚالٖ وـٛس دسثبسٜ اسصؽ سٛٚ ٔؼ یػٕٛٔ یآٌبٞ
 ٙذٌبٖذوٙیثبصد ذٌبٜیاص د ٔشاتغ ٔزوٛس یٚ عفبظت یغیتفش
 ثبؿذ.  ٔی
ٔتش،  63/4031تشیٗ ٘مٌٝ ایٗ عٛصٜ داسای استفبع  ٔشتفغ    

 81/37ٔتش ٚ ٔتٛػي ؿیت ٌٔٙمٝ  83/2193پبییٗ ٘مٌٝ آٖ 
 2/26ثبؿذ. عذاوخش ٚ عذالُ دسرٝ عشاست ثٝ تشتیت  دسكذ ٔی

ثب تٛرٝ ثٝ إٞیتی وٝ ثبؿذ.  ٌشاد ٔیدسرٝ ػب٘تی -8/6ٚ 
دس ثخؾ ٌشدؿٍشی وـٛس  ٚ ؿٟشػتبٖ آُٔ اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ

داس٘ذ ٚ ثٝ دِیُ ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٚ ٘ضدیىی ثٝ تٟشاٖ، ػِٟٛت 
 دػتشػی، داسا ثٛدٖ آة ٚ ٞٛای ٔؼتذَ، سٚدخب٘ٝ الػٓ، صـٓ

ای دس ٌشدؿٍشی  ا٘ذاص وٜٛ ٚ دسٜ ٚ فوبی ػجض اص إٞیت ٚیظٜ
 اػت.ثشخٛسداس 

 رٍش تحقیق
لبعجٝ ٌیشی دس ایٗ پظٚٞؾ، پشػـٙبٔٝ ٚ ٔ اثضاس ا٘ذاصٜ    

ٔؼتمیٓ ثب ٌشدؿٍشاٖ ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ٔی ثبؿذ. دس ایٗ 
اػتفبدٜ  3(CVMسٚؽ اسصؿٍزاسی ٔـشٚى ) ٌٔبِؼٝ ٘یض اص

ٌشدیذ. دس ایٗ سٚؽ ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشداخت افشاد ثب 
 ؿٛد. دس ایٗ سٚؽ  ػٙبسیٛٞبی ثبصاس فشهی ٔـخق، تؼییٗ ٔی

 
 1- Overestimation                                                      2- Underestimation                                     3- Contingent Valuation Method 
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یت ثبصاس پبػخٍٛیبٖ دس سٚثشٚ ؿذٖ ثب لیٕت پیـٟٙبدی ثب ٔٛلؼ
(. ثذیٗ ٔٙظٛس 15دٞٙذ ) فشهی، تٟٙب پبػخ ثّی یب خیش ٔی

ای ثش پبیٝ ایٗ سٞیبفت ًشاعی ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس  پشػـٙبٔٝ
ٞبی  ٞبیی دس صٔیٙٝ اًالػبت ػفش، ٚیظٌی ٌشفت. پشػؾ

التلبدی ارتٕبػی افشاد، ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشداخت افشاد ثٝ اصای 
ثت ثبصدیذ پشػیذٜ ؿذ. دس ٞش یه اص اػوبی خب٘ٛادٜ دس ٞش ٘ٛ

ٟ٘بیت ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشداخت ثبصدیذوٙٙذٌبٖ دس لبِت ٚسٚدیٝ 
دس تغمیك دٚثؼذی پشػیذٜ ؿذ. -ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ دٌٚب٘ٝ

ثْٛ الصْ رٟت ثشآٚسد اسصؽ  عبهش ثشای تؼییٗ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ
 دٌٚب٘ٝ سٚؽ دس یپیـٟٙبد ٔجبِغ وشدٖ ٔـخق، ٌشدی

 آصٖٔٛ پیؾ پشػـٙبٔٝ 40 عتٕبِی،ا ٞبیاؿىبَ سفغ ٚ دٚثؼذی
 ٔٛسد دس ٌٔٙمٝ دس ٚ اص ثبصدیذٌٙٙذٌبٖ ؿذ تىٕیُ ثبص ا٘تٟب

ٟ٘بیت  دس ٚ ؿذ پشػؾ آ٘بٖ پشداخت ثٝ تٕبیُ ثیـیٙٝ ٔیضاٖ
ثب هشیت  وٛوشاٖ فشَٔٛ پبیٝ ثش ٘یبص ٔٛسد پشػـٙبٔٝ تؼذاد

دسكذ ثشای ثشآٚسد اسصؽ  5دسكذ ٚ خٌبی  95إًیٙبٖ 
ثٙبثشایٗ، تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ الصْ  ؿذ. تؼییٗٚ ٌشدؿٍشی  تفشیغی

 252 الػٓ،ثشای ثشآٚسد اسصؽ تفشیغی ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی 
 ٌٔٙمٝآٔذٜ اػت. تؼذاد وُ ثبصدیذ وٙٙذٜ ػبال٘ٝ  دػت ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ
٘بٔٝ پشػؾ 22اص ایٗ تؼذاد ٘فش ٔی ثبؿٙذ.  100000عذٚد 

عزف ٌشدیذٜ ٚ  WTP ثؼّت ػذْ دسن كغیظ ػئٛاالت
٘بٔٝ كٛست ٌشفتٝ اػت. ایٗ  پشػؾ 230تغّیُ ثب  ٚ  تزضیٝ
تب  1396ٌیشی دس ٔذت یه ػبَ اص ؿٟشیٛس ػبَ  ٕ٘ٛ٘ٝ

٘بٔٝ ا٘تخبة پشػؾ تىٕیُ ٌشدیذ. 1397ؿٟشیٛسٔبٜ ػبَ 
ؿبُٔ دٚ ثخؾ ثٛدٜ وٝ  ٌشدی ثْٛدٌٚب٘ٝ دٚثؼذی وبسوشد 

التلبدی افشاد  -ثخؾ اَٚ دس ثشٌیش٘ذٜ ٚهؼیت ارتٕبػی
، ٔیضاٖ تغلیالت، ٔغُ ًٛسی وٝ دس ٔٛسد ؿغُ اػت، ثٝ

ػىٛ٘ت، تؼذاد افشاد خب٘ٛادٜ، ٔیضاٖ دسآٔذ ٚ ثؼیبسی اص 
 ذ. ؿٞبی دیٍش پبػخٍٛیبٖ ػؤاَ  ٚیظٌی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٔٛلؼیت ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ -1ؿىُ 

Figure 1. The location of the study area 
 

 ٍ تحث ًتایج
 ّای فزدی پاسخگَیاى ارسیاتي ٍیضگي

ػبَ ثب  98/39بیذ ٔتٛػي ػٗ افشاد ثبصدیذوٙٙذٜ ٌٔبثك ٘ت    
ػبَ ثٛدٜ اػت. ٔیبٍ٘یٗ  78ػبَ ٚ عذاوخش  18عذالُ ػٗ 

ٚ  80ٔیّیٖٛ سیبَ ثب عذاوخش  7/12دسآٔذ افشاد ثبصدیذوٙٙذٌبٖ 

 38/16ٔیّیٖٛ سیبَ ثٛد، ٔیبٍ٘یٗ دسآٔذ خب٘ٛاس  8عذالُ 
ثبؿذ ٔیّیٖٛ سیبَ ٔی 5/1ٚ عذالُ  120ٔیّیٖٛ سیبَ ٚ عذاوخش 

ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد افشاد خب٘ٛاس ٚ دفؼبت ثبصدیذ اص ٌٔٙمٝ دس ػبَ ثٝ 
 (.1ثبؿذ )رذَٚ دفؼٝ ٔی 28/2٘فش ٚ  53/3تشتیت 

 
 ٌٛیبٖالتلبدی پبػخ -ٞبی ارتٕبػی ٚیظٌی -1رذَٚ 

Table 1. Socio-economic characteristics of respondents
 متغیرَا تًضیحات میاوگیه حذاکثر حذاقل
18 88 18/31 ()سال   سه 

1 8 33/3 راوذازٌ خاوًا )وفر(   
3 28 53/13  میسان تحصیل )سال( 
8 80 8/12 ()میلیًن ریال  فردیدرآمذ ماَیاوٍ    
13 120 381/15 (میلیًن ریال)  خاوًادٌماَیاوٍ  درآمذ   
0 3 2/1 بازدیذ قبلیتعذاد دفعات  )سال(   

 
اخت ٞب ثٝ ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشدثخؾ دْٚ پشػؾ    

ؿٛد. دس ایٗ ثخؾ ػٝ لیٕت  ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔشثٛى ٔی
سیبِی  60000 سیبَ ٚ 30000، سیبَ 15000 پیـٟٙبدی

ؿذٜ اػت. دس پشػؾ   كٛست ػٝ پشػؾ ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ اسائٝ ثٝ
یٗ كٛست سیبَ( ثٝ ا 30000) اَٚ لیٕت پیـٟٙبدی ٔیب٘ی

رٟت  ٞؼتیذ آیب ؿٕب عبهشٔٛسد پشػؾ لشاس ٌشفت وٝ 
سیبَ اص دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ خٛد  30000ایٗ ٌٔٙمٝ، ٔجّغ اػتفبدٜ اص 

ػٙٛاٖ لیٕت ٚسٚدیٝ ثشای ٞش یه اص اػوبی خب٘ٛادٜ خٛد  سا ثٝ
كٛست اسائٝ پبػخ ٔٙفی، لیٕت پیـٟٙبدی پشداخت ٕ٘بئیذ؟ دس

كٛست  ٌیشد ٚ دس سیبَ( ٔٛسد پشػؾ لشاس ٔی15000تش )پبییٗ
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سیبَ( اص  60000اسائٝ پبػخ ٔخجت، لیٕت پیـٟٙبدی ثبالتش )
ٌٛیبٖ دس ٔٛارٝ ؿذٖ ثب  ؿٛد. پبػخ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ پشػؾ ٔی

ػٙٛاٖ لیٕت ٚسٚدیٝ رٟت اسصؽ تفشیغی،  لیٕت پیـٟٙبدی ثٝ
تٛا٘ٙذ پبػخ ٔخجت یب ٔٙفی دادٜ ٚ یب ٞیش پبػخی ٘ذٞٙذ. ثٝ ٔی

  ، اص پبػخٍٛیبٖ دس ٔٛسد عذاوخشWTPٕٞشاٜ ٔجبِغ پیـٟٙبدی 
WTP ٞبی ثؼذی  ُٕ ثٝ تغّیُؿٛد. ایٗ ػ آٟ٘ب پشػؾ ٔی

ٕ٘بیذ. دس ایٗ ٔی رب ٔب٘ذٜ وٕهٝ ثٙذی تأحیشات ث ثشای ًجمٝ
ػٙٛاٖ ٚػیّٝ پشداخت ٚالؼی ثشای  ثشسػی لیٕت ٚسٚدی ثٝ

ٞبی  دس ٔٛسد لیٕت(. 17) ؿذٜ اػت  ا٘تخبةثبصدیذوٙٙذٌبٖ 
ًٛس رذاٌب٘ٝ ٔب٘ٙذ لیٕت  پیـٟٙبدی اسصؽ عفبظتی ٘یض ثٝ

ثش اػبع ٔیب٘ٝ عبكُ اص  ؿذ. ُػٕ ٌشدی ثْٛپیـٟٙبدی اسصؽ 
سیبَ  20000٘بٔٝ، پیـٟٙبد ٔیب٘ی  پیؾ پشػؾ 40اًالػبت 
سیبَ  10000پیـٟٙبدٞبی پبییٗ ٚ ثبال ٘یض ثٝ تشتیت  تؼییٗ ؿذ.

ٔشثٛى ثٝ  اَٛػاِٚیٗ  دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. سیبَ، 40000 ٚ
ثٝ ایٗ كٛست ٌٔشط  عفبظتیاسصؽ  تٕبیُ پشداخت افشاد ثشای

ٔبٞیب٘ٝ خٛد سا  سیبَ اص دسآٔذ 20000ٞؼتیذ ؿذ وٝ آیب ٔبیُ 
ٞبی آیٙذٜ كشف  ثشای عفبظت اص ٔشاتغ الػٓ ثشای ٘ؼُ

تش،  ؟ دس كٛست اسایٝ رٛاة ٔٙفی، لیٕت پیـٟٙبدی پبییٕٗ٘بییذ
ٝ یٌیشد ٚ دس كٛست اسا ٔی سیبَ ٔٛسد پشػؾ لشاس 10000

سیبَ اص  40000رٛاة ٔخجت، لیٕت پیـٟٙبدی ثبالتش، 
 .ػؤاَ خٛاٞذ ؿذ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ

 43/70پبػخٍٛ،  230اص ثیٗ دٞذ  ( ٘ـبٖ ٔی2٘تبیذ رذَٚ )   
دسكذ اص افشاد  56/29ا٘ذ ٚ  دسكذ اص آ٘بٖ سا ٔشداٖ تـىیُ دادٜ
ٌشٜٚ  4ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ثٝ  ٔٛسد ثشسػی سا ص٘بٖ تـىیُ داد٘ذ.

ػبَ،  49تب  29ػبَ،  28تب  18ٞبی ػٙی ٔختّف ؿبُٔ ٌشٜٚ
ػبَ تمؼیٓ ؿذ٘ذ. ثیـتشیٗ افشاد  70ؾ اص ػبَ ٚ ثی 70تب  50

دسكذ(  82/57ػبَ ) 49تب  29ٞبی ػٙی ثبصدیذوٙٙذٜ دس ٌشٜٚ
دسكذ(  43/0ػبَ ) 70ٞب دس ٌشٜٚ ػٙی ثیـتش اص  ٚ وٕتشیٗ آٖ

ٞبی  ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ثش اػبع ٔیضاٖ تغلیالت )ػبَ. ثبؿذٔی
ٖ ثٙذی ؿذ٘ذ. ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ثب ٔیضا ٌشٜٚ تمؼیٓ 6تغلیُ( دس 

ػبَ ٚ ثیـتش(، ِیؼب٘غ 18تغلیالت فٛق ِیؼب٘غ ٚ ثبالتش )
 5ػبَ(، صیش دیپّٓ ) 12ػبَ(، دیپّٓ )14ػبَ(، فٛق دیپّٓ )16)
ثبؿٙذ.  ػبَ( ٔی 5ػبَ( ٚ فبلذ تغلیالت )وٕتش اص 11 تب

 92ثیـتشیٗ افشاد ثبصدیذوٙٙذٜ داسای تغلیالت ِیؼب٘غ 
ذ اص دسك 04/3ثبؿذ ٚ افشاد فبلذ تغلیالت دسكذ( ٔی

ؿٛ٘ذ. ثبصدیذوٙٙذٜ داسای تغلیالت  ثبصدیذوٙٙذٌبٖ سا ؿبُٔ ٔی
 04/3ثبؿذ ٚ افشاد فبلذ تغلیالت دسكذ( ٔی 92ِیؼب٘غ )

 ؿٛ٘ذ. دسكذ اص ثبصدیذوٙٙذٌبٖ سا ؿبُٔ ٔی
 

 
 تٛصیغ فشاٚا٘ی رٙؼیت، ػٗ ٚ تغلیالت ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ -2 رذَٚ

Table 2. Distribution of gender, age and education of visitors of Lasem Ecotourism area

 
كاركزد هیشاى توایل تِ پزداخت هثالغ پیطٌْادی 

 یگزد تَم
٘فش اِٚیٗ پیـٟٙبد )پیـٟٙبد  118ٌٛ، پبػخ 230اص ثیٗ     

سیبَ سا رٟت  30000ٔیب٘ی( ٘پزیشفتٙذ ٚ تٕبیّی ثشای پشداخت 
٘فش  112ٌشدی دس ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ سا ٘ذاؿتٙذ.  ثْٛ

سیبَ سا پزیشفتٙذ. ثشای  30000لیٕت پیـٟٙبدی 
د وشد٘ذ دٞٙذٌب٘ی وٝ پیـٟٙبد اَٚ )پیـٟٙبد ٔیب٘ی( سا س پبػخ

تش( ٌٔشط ؿذ ثٝ ایٗ كٛست وٝ )پیـٟٙبد پبییٗ پیـٟٙبد دْٚ
سیبَ اص دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ خٛد سا  15000آیب ٔبیُ ٞؼتیذ وٝ »

ػٙٛاٖ لیٕت ٚسٚدیٝ ثشای ٞش یه اص اػوبی خب٘ٛادٜ خٛد  ثٝ
تش( سا ٘فش پیـٟٙبد دْٚ )پیـٟٙبد پبییٗ 29« پشداخت ٕ٘بئیذ؟

ٌٛیب٘ی وٝ اِٚیٗ ٖ دػتٝ اص پبػخ٘فش ٘پزیشفتٙذ. آ 89پزیشفتٙذ ٚ 
پیـٟٙبد )پیـٟٙبد ٔیب٘ی( سا پزیشفتٙذ دس ٌشٜٚ پیـٟٙبدی ثبالتش 

سیبَ اص دسآٔذ  60000آیب ٔبیُ ٞؼتیذ وٝ » لشاسٌشفتٙذ وٝ 
ػٙٛاٖ لیٕت ٚسٚدیٝ ثشای ٞش یه اص اػوبی  ٔبٞیب٘ٝ خٛد سا ثٝ

٘فش اص ٌشدؿٍشاٖ پیـٟٙبد  52خب٘ٛادٜ خٛد پشداخت ٕ٘بئیذ؟ 
٘فش ایٗ پیـٟٙبد سا  60ثبالتش( سا ٘پزیشفتٝ ٚ  ْٛ )پیـٟٙبد ػ

 ٔیبٍ٘یٗ تٕبیُ ثٝ پشداخت )سیبَ( دسكذ فشاٚا٘ی فشاٚا٘ی ٔتغیشٞب

 1/24949 56/29 68 صٖ رٙؼیت
 2/15759 43/70 162 ٔشد

 تغلیالت

 4/32554 56/9 22 ِیؼب٘غ
 09/34409 40 92 فٛق ِیؼب٘غ ٚ ثبالتش

 4/16444 56/19 45 فٛق دیپّٓ
 5/16538 88/30 71 دیپّٓ ٚ صیش دیپّٓ

 ؿغُ

 6/15666 73/81 4 وبسٔٙذ
 18000 22/5 5 ثبص٘ـؼتٝ

 6/16666 74/1 3 وبسٌش
 7/24962 83/7 188 آصاد

 35000 18/2 18 ٔتخلق
 3/31833 3/1 12 خب٘ٝ داس

 دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ فشدی )ٔیّیٖٛ سیبَ(

10-8 166 17/72 2/15818 
30-1/10 33 34/14 5/24151 
50-1/30 22 57/9 5/25644 

50< 9 92/3 1/26111 
 10-5/1 158 7/68 1/12521 

 
 دسآٔذ خب٘ٛاس )ٔیّیٖٛ سیبَ(

30-1/10 35 21/15 8/32942 
50-1/30 23 10 3/17692 

50 < 14 09/6 4/24816 
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 ؿذٜ اػت. ٝاسای( 3)ٌٛیی ثٝ ٔجبِغ پیـٟٙبدی دس رذَٚ پزیشفتٙذ. ٚهؼیت پبػخ
 

 ثْٛ ٌشدیٌزاسی  ٌٛیی ثٝ ػٝ ٔجّغ پیـٟٙبدی اسصؽٚهؼیت پبػخ -3 رذَٚ
Table 3. Accountability status for three proposed amounts of recreation valuation 

 
د كاركزًتایج هیشاى توایل تِ پزداخت هثالغ پیطٌْادی 

 حفاظتي
ٞبی ٔشثٛى ثٝ  دسثشٌیش٘ذٜ ػٛاَ  ثخؾ ػْٛ پشػـٙبٔٝ   

دٞٙذٌبٖ رٟت عفبظت اص ایٗ ٌٔٙمٝ اػت  پبػخ WTPٔیضاٖ 
 40000ٚ  20000، 10000وٝ دس آٖ، ػٝ لیٕت پیـٟٙبدی 

سیبِی ثٝ كٛست ػٝ ػٛاَ ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ اسایٝ ؿذٜ اػت. اص 
شفتٝ ٚ ٘فش اِٚیٗ پیـٟٙبد سا ٘پزی 199 ٌٛ، پبػخ 230ثیٗ 

سیبَ ثشای عفبظت اص  000/20تٕبیّی ثشای ثشای پشداخت 
ثشای پبػخ دٞٙذٌب٘ی وٝ ٞبی آیٙذٜ، ٘ذاؿتٙذ.  ٔشاتغ ثشای ٘ؼُ

)پیـٟٙبد ٔیب٘ی( سا سد وشد٘ذ پیـٟٙبد دْٚ  پیـٟٙبد اَٚ
آیب ٔبیُ » تش( ٌٔشط ؿذ ثٝ ایٗ كٛست وٝ )پیـٟٙبد پبییٗ

ػٙٛاٖ  خٛد سا ثٝسیبَ اص دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ  10000ٞؼتیذ وٝ 

٘فش  152« لیٕت ٚسٚدیٝ ثشای خب٘ٛادٜ خٛد پشداخت ٕ٘بئیذ؟
 47تش( سا ٘پزیشفتٙذ دس عبِی وٝ پیـٟٙبد دْٚ )پیـٟٙبد پبییٗ

ٌٛیب٘ی وٝ اِٚیٗ پیـٟٙبد ٘فش پزیشفتٙذ. آٖ دػتٝ اص پبػخ
سا پزیشفتٙذ دس ٌشٜٚ پیـٟٙبدی ثبالتش  )پیـٟٙبد ٔیب٘ی(
سیبَ اص دسآٔذ  40000ُ ٞؼتیذ وٝ آیب ٔبی»لشاسٌشفتٙذ وٝ 

ػٙٛاٖ لیٕت ٚسٚدیٝ ثشای ٞش یه اص اػوبی  ٔبٞیب٘ٝ خٛد سا ثٝ
٘فش اص ٌشدؿٍشاٖ پیـٟٙبد  20« خب٘ٛادٜ خٛد پشداخت ٕ٘بئیذ؟

٘فش ایٗ پیـٟٙبد سا  11ػْٛ )پیـٟٙبد ثبالتش( سا ٘پزیشفتٝ ٚ 
( 4ٌٛیی ثٝ ٔجبِغ پیـٟٙبدی دس رذَٚ )پزیشفتٙذ. ٚهؼیت پبػخ

 .سایٝ ؿذٜ اػتا

 ٌزاسی عفبظتی ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ ٌٛیی ثٝ ػٝ ٔجّغ پیـٟٙبدی ثشای اسصؽٚهؼیت پبػخ -4رذَٚ  
 Table 4. Accountability status for three proposed amounts of conservation valuation 

 
تزرسي ًتایج حاصل اس تخویي هذل رگزسیًَي الجیت 

  السن گزدیتَم ارسش 
ٔؼبدِٝ ثشآٚسد ٔذَ سٌشػیٛ٘ی الریت ثشای تؼییٗ اسصؽ 

تؼشیف ؿذٜ  (1دس ساثٌٝ )تفشری ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ 
اػت:

 

 = a0 + a1 x1 + a2x2 + a3x3 +a4x4 +a5x5 +a6x6 +a7x7  +є i                         wtp                              (          1ساثٌٝ )

 i=  1، 0و... ،  032
 

 : هشیت حبثت، تٕبیُ ثٝ پشداخت،WTP :a0دس ایٗ ساثٌٝ:     
x1 : لیٕت پیـٟٙبدی (Bid )،َثٝ سیب:x2   ٜدسآٔذ خب٘ٛاد

(income)  ،َثٝ سیبx3( ػٗ افشاد :Age)، x4 رٙؼیت )ٔشد :
تؼذاد افشاد  x6:، (Education)تغلیالت  x5: (،0، صٖ 1

 ٔذَ ثشآٚسد ثبؿذ. دس دفؼبت ثبصدیذ، ٔی :x7، (family)خب٘ٛادٜ 

 ِٚی ا٘ذ٘ـذٜ داسٔؼٙی آٔبسی اص٘ظش وٝ ٔتغیشٞبیی ِٛریت
 دٞذ، ٔی ٘ـبٖ سا ا٘تظبس ٔٛسد ػالٔت ٞب آٖ ؿذٜ ثشآٚسد هشایت

 ٟ٘بیی ٔذَ. ٌشدیذ٘ذ عزف ٔذَ ثٟتش دػتیبثی ثٝ وٕه ثشای
 ثبؿذ.  ٔی (2) كٛست ساثٌٝ ثٝ ؿذٜ ثشآٚسد

 
(2ساثٌٝ )

WTP= 81652/0- Bid + 14689/0 Education 13782/0- Family + 0071374/0 Income +                  86757/0  
 

داسی آٔبسی ٚ ٘تبیذ ثشآٚسد هشایت، ػٌٛط ٔؼٙی    
تأحیشٌزاسی ٔتغیشٞبی تٛهیغی ٔذَ الریت ثش ٔتغیش ٚاثؼتٝ ثب 

( آٔذٜ اػت. 5ذاوخش ساػت ٕ٘بیی دس رذَٚ )اػتفبدٜ اص سٚؽ ع
ٔتغیش تٛهیغی ٔذَ، ٔتغیشٞبی لیٕت پیـٟٙبدی،  7اص ٔیبٖ 

دسآٔذ، تؼذاد افشاد خب٘ٛادٜ، تغلیالت دس ػٌظ یه دسكذ ثش 

پزیشؽ ٔجّغ پیـٟٙبدی ثشای اسصؽ تفشری ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی 
ثبؿٙذ. دس عبِی وٝ ٔتغیشٞبی داس ٔیالػٓ اص٘ظش آٔبسی ٔؼٙی

داسی ثش پزیشؽ دفؼبت ثبصدیذ، رٙؼیت ٚ ػٗ تأحیش ٔؼٙی تؼذاد
ٔجّغ پیـٟٙبدی ثشای اسصؽ تفشری ایٗ ٌٔٙمٝ ٘ذاؿتٙذ.

 
 

 
 

    فشاٚا٘ی  ٔجّغ پیـٟٙبدی

 پیـٟٙبد اَٚ 
سیبِی( 30000)  

 ْٚپیـٟٙبد د
 سیبِی( 15000)

 پیـٟٙبد ػْٛ
 سیبِی( 60000)

ػذْ پزیشؽ 
 ٔجّغ

ٔزٕٛع 
 ثبصدیذوٙذٌبٖ)٘فش(

 230 89 60 29 112  فشاٚا٘ی ثبصدیذوٙٙذٌبٖ

 ٔجّغ پیـٟٙبدی
 

  فشاٚا٘ی

سیبِی( 20000پیـٟٙبد اَٚ )  سیبِی( 10000پیـٟٙبد دْٚ )   پیـٟٙبد ػْٛ 
سیبِی( 40000)  

ػذْ پزیشؽ 
 ٔجّغ

ٔزٕٛع 
 ثبصدیذوٙذٌبٖ)٘فش(

صدیذوٙٙذٌبٖفشاٚا٘ی ثب   31 47 20 152 230 
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  ٌشدی ثْٛریت ثشای اسصؽ ال ثشآٚسد اٍِٛی٘تبیذ  -5 رذَٚ
Table 5. Logit model estimation for recreation value of Lasem 

 ٚص٘ی وُ وـؾ احش ٟ٘بیی t ٔبسٜآاسصؽ  هشایت ثشآٚسد ؿذٜ ٔتغیشٞب

86757/0 هشیت حبثت  98/0 - _ 

-000081652/0 لیٕت پیـٟٙبد
***

 
57/9- 000017795/0 92807/0- 

 14689/0 )ػبَ( تغلیالت
***

 
40/3 032014/0 50762/0 

-13782/0 ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس
***

 95/2- 03/0- 16823/0- 

000000071/0 )سیبَ( خب٘ٛادٜ دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ  
***

 
10/5 0000015/0 283/0 

Probability (L. R .Statistic) = 0000/0                              Cragg-Uhler R-Square= 395/0  

Percentage Of Right Prediction = 771/0                         Mcfadden R– Square = 258/0  

Likelihood Ratio R– Square = 64/145                             Esterella  R-Square= 327/0  
Maddala R-Square= 290/0  

 دسكذ اػت. 1داسی دس ػٌظ ٔؼٙی: ***
 

وٝ اص  داد٘تبیذ ثشآٚسد اٍِٛی التلبدػٙزی الریت ٘ـبٖ     
ٔتغیشٞبی ٔجّغ پیـٟٙبدی ٚ  ثیٗ ٔتغیشٞبی تٛهیغی ٔذَ،

تؼذاد افشاد خب٘ٛادٜ تأحیش ٔٙفی ٚ ٔتغیشٞبی دسآٔذ، ٔیضاٖ 
داسی ثش تٕبیُ ثٝ پشداخت  تغلیالت احش ٔخجت ٚ ٔؼٙی

 ٔذَ هشایتثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ داس٘ذ. 
 دسكذ یه ػٌظ دس پیـٟٙبد ٔتغیش وٝ اػت آٖ ثیبٍ٘ش ریت،ال

 تغت وٝ اػت آٖ ٌش ثیبٖ آٖ یٔٙف ػالٔت ٚ اػت داس ٔؼٙی
 یبثذ، افضایؾ پیـٟٙبدی لیٕت صٙب٘ضٝ فشهی، ثبصاس ػٙبسیٛی

 تٛرٝ ثب .ػىغش ث ٚ یبفت خٛاٞذ وبٞؾ WTPثّٝ دس  اعتٕبَ
 ثب ،ػبیش ػٛأُ وشدٖ فشم حبثت ٚ ٔتغیش ایٗ وـؾ ثشآٚسد ثٝ

 ایٗ پزیشؽ اعتٕبَ پیـٟٙبدی، ٔجّغ دس دسكذی یه افضایؾ
 دسكذ 92/0 ٔؼبدَ آثـبس آة ٔشاد تفشری اػتفبدٜ ثشای ٔجّغ

 دسآٔذ ٔتغیش ثشای ؿذٜ ثشآٚسد هشیت .یبفت خٛاٞذ وبٞؾ
 یه ػٌظ دس ٔتغیش ایٗ وٝ اػت آٖ ٌش ثیبٖ٘یض  خب٘ٛاس ٔبٞیب٘ٝ
 حبثت ٚ ثب آٖ ٔخجت ػالٔت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ اػت داس ٔؼٙی دسكذ
 خب٘ٛاس ٔبٞیب٘ٝ دسآٔذ صٝ صٙبٖ ،ػبیش ػٛأُ وشدٖ فشم

 ػٛی اص پیـٟٙبدی ٔجّغ پزیشؽ اعتٕبَ یبثذ، افضایؾ
 یه افضیؾ ثب ٕٞضٙیٗ. یبفت خٛاٞذ افضایؾ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ،

 ٔٛرٛد، ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ؼجت دسآٔذ ایٗ ٔیضاٖ دس دسكذی
 تفشیغی ٌٔٙمٝ اص ثبصدیذ ثشای پیـٟٙبدی ٔجّغ پزیشؽ اعتٕبَ
 هٕٗ. یبفت خٛاٞذ افضایؾ دسكذ 0000015/0 ٔؼبدَ الػٓ

تفشری،  ثشآٚسد اسصؽ دس ٔتغیش ایٗ وـؾ ثٝ تٛرٝ بث آٖ وٝ
هشیت ٔتغیش ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس . ثبؿذ ٔی 028/0ٔؼبدَ  اعتٕبَ ایٗ

دٞذ وٝ تغت ػٙبسیٛی ثبصاس  ٔٙفی ؿذٜ اػت. ایٗ ٘ـبٖ ٔی
وٙٙذ  ٞبی پشرٕؼیت ص٘ذٌی ٔی فشهی، افشادی وٝ دس خب٘ٛادٜ

ایٗ أش  اعتٕبَ وٕتشی داسد وٝ تٕبیُ ثٝ پشداخت داؿتٝ ثبؿٙذ،
ثبؿذ.  ٞب ٔی ثٝ دِیُ ٔخبسد ثبالی ص٘ذٌی دس ایٗ خب٘ٛادٜ

ؿذٜ اػت ٚ ثٝ ایٗ ٔؼٙی  03/0ٕٞضٙیٗ احش ٟ٘بیی ایٗ ٔتغیش 
اػت وٝ یه ٚاعذ افضایؾ دس ایٗ ٔتغیش، اعتٕبَ تٕبیُ ثٝ 

 ٔتغیشدٞذ.  دسكذ وبٞؾ ٔی 03/0پشداخت ثبصدیذوٙٙذٜ سا 
 ٚسد اسصؽثشآ دس دسكذیه  ػٌظ دس ٘یض تغلیالت ػٌظ

 یه افضایؾ ثب وٝ ًٛسی ثٝ ؛اػت ؿذٜ داس ٔؼٙی تفشیغی
 ٔٛرٛد، ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ؼجت تغلیالت ٔیضاٖ دس دسكذی
 50/0 تفشری اػتفبدٜ پیـٟٙبدی ثشای ٔجبِغ پزیشؽ اعتٕبَ
. هشیت ثشآٚسدی ٔتغیش تغلیالت یبفت خٛاٞذ افضایؾ دسكذ

داس ؿذٜ اػت ٚ ػالٔت آٖ ثب آ٘ضٝ دس ػٌظ یه دسكذ ٔؼٙی
ثبؿذ. ایٗ ػالٔت ٘ـبٖ ٔٛسد ا٘تظبس ثٛدٜ اػت، ٔخجت ٔی

دٞذ وٝ ػٌظ آٔٛصؽ ٚ ٔیضاٖ تغلیالت ثبالتش، اعتٕبَ  ٔی
دیٍش  ػجبست دٞذ. ثٝ پزیشؽ ٔجّغ پیـٟٙبدی سا افضایؾ ٔی

)وبٞؾ( یه ٚاعذی دس ٔیضاٖ تغلیالت افضایؾ 
ّغ پیـٟٙبدی سا دس تٕبیُ ثٝ دٞٙذٌبٖ، اعتٕبَ پزیشفت ٔج پبػخ

دسكذ افضایؾ  507/0پشداخت ثشای تفشیظ دسایٗ ٌٔٙمٝ ٔؼبدَ 
دٞذ. ٕٞضٙیٗ، ثش اػبع احش ٟ٘بیی ایٗ ٔتغیش، ثب  )وبٞؾ( ٔی

ٞبی تغلیالت  افضایؾ )وبٞؾ( یه ٚاعذ ثٝ ػبَ
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ، اعتٕبَ ثّٝ دس تٕبیُ ثٝ پشداخت ثشای اسصؽ 

 )وبٞؾ( خٛاٞذ یبفت.عذ افضایؾ ٚا 032/0تفشری ایٗ ٌٔٙمٝ 
( آٔذٜ اػت لذست 5) ٞبیی وٝ دس لؼٕت پبییٗ رذَٚآٔبسٜ

 تؼییٗ هشایت وٙٙذ. ٔمبدیشدٞٙذٌی ٔذَ سا ثیبٖ ٔیتٛهیظ
ثشای اٍِٛی الریت  فبدٖ ٔه ٚ اّٚٞش- وشاي ٔبدال، اػتشال،

 26/0ٚ  4/0، 29/0، 33/0ثشآٚسد ؿذٜ اػت ٚ ثٝ تشتیت ثشاثش 
 ٚاثؼتٝ، ٔتغیش ٔـبٞذات تؼذاد ثٝ تٛرٝ ثب ٔمبدیشثبؿذ. ایٗ ٔی

( 26/0هشیت تؼییٗ ٔه فبدٖ ) .ثبؿٙذ ٔی اسلبْ ٌّٔٛثی
دٞذ وٝ ٔتغیشٞبی تٛهیغی ٔذَ، ثخٛثی ٔتغیش  ٘ـبٖ ٔی

دٞٙذ. ایٗ هشیت ٔؼیبس خٛثی ثشای  ٚاثؼتٝ ٔذَ سا تٛهیظ ٔی
ٌیش٘ذٌبٖ ثٝ پزیشؽ یب  ثٙذی كغیظ تلٕیٓ ثشاصؽ ٚ ًجمٝ

ٔجّغ پیـٟٙبدی ثشای اػتفبدٜ تفشری ٌٔٙمٝ  ػذْ پزیشؽ
ثیٙی كغیظ دس ٔذَ ثشآٚسد  ٌشدؿٍشی الػٓ اػت. دسكذ پیؾ

 ثشآٚسد ٔذَ وٝ اػت ٔؼٙی ثذاٖ ثبؿذ. ایٗدسكذ ٔی 77ؿذٜ، 
 ثب سا ٚاثؼتٝ ٔتغیش ٔمبدیش اص ثبالیی دسكذ تٛا٘ؼتٝ اػت ؿذٜ
 دیٍش ػجبست وٙذ. ثٝ ثیٙیپیؾ تٛهیغی ٔتغیشٞبی ثٝ تٛرٝ

 ثب سا پبػخٍٛیبٖ ٞبیپبػخ اص دسكذ 77 اػت، تٛا٘ؼتٝ َٔذ
وٙذ. ثٙبثشایٗ، ٔذَ ثشآٚسد  ثیٙیآ٘بٖ پیؾ ٞبی ٚیظٌی ثٝ تٛرٝ

ؿذٜ تٛا٘ؼتٝ اػت دسكذ ثبالئی اص ٔمبدیش ٔتغیش ٚاثؼتٝ سا ثب 
ثیٙی ٕ٘بیذ. اص آ٘زب وٝ ٔمذاس  تٛرٝ ثٝ ٔتغیشٞبی تٛهیغی پیؾ

ٞبی الریت ٚ  ٔذَ ثیٙی كغیظ ثشای لبثُ لجَٛ دسكذ پیؾ
(، 1390ثبؿذ )خذاٚسدی صادٜ،  دسكذ ٔی 70پشٚثیت ثشاثش 

ثٙبثشایٗ ٔذَ ثشآٚسد ؿذٜ تٛا٘ؼتٝ اػت دسكذ ثبالیی اص ٔمبدیش 
ثیٙی ٕ٘بیذ.  ٔتغیش ٚاثؼتٝ سا ثب تٛرٝ ثٝ ٔتغیشٞبی تٛهیغی پیؾ

آٔبسٜ ٘ؼجت ساػتٕٙبئی، تبثغ ساػتٕٙبئی سا دس عبِت ٔمیذ )وٝ 
وٙذ. ایٗ  ٞؼتٙذ( ٚ ثذٖٚ لیذ ٔمبیؼٝ ٔیٕٞٝ هشایت كفش 

دٞذ ٚ  داس ثٛدٖ ٕٞضٔبٖ تٕبْ هشایت سا ٘ـبٖ ٔیآٔبسٜ ٔؼٙی
اٌش ایٗ آٔبسٜ ثب تٛرٝ ثٝ اعتٕبَ آٔبسٜ ٘ؼجت ساػتٕٙبئی 

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ ٔتغیشٞبی تٛهیغی  داس ثبؿذ، ٔی ٔؼٙی
 .ا٘ذ ثٝ خٛثی ٔتغیش ٚاثؼتٝ سا تٛكیف ٕ٘بیٙذدس ٔذَ تٛا٘ؼتٝ
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( 5آٔذٜ دس رذَٚ ) دػت ٔمذاس آٔبسٜ ٘ؼجت ساػتٕٙبئی ثٝ    
ثبؿذ. ایٗ ٔمذاس ثب تٛرٝ ثٝ اعتٕبَ آٔبسٜ ٔی 64/145 ثشاثش

ؿذٜ  دٞذ وٝ تغییشات تٛهیظ دادٜ ٘ؼجت ساػتٕٙبئی ٘ـبٖ ٔی
داس ؿذٜ تٛػي ایٗ ٔذَ، دس ػٌظ ثبالتش اص یه دسكذ ٔؼٙی

 اػت.
٘ی الریت اسصؽ عبكُ اص تخٕیٗ ٔذَ سٌشػیٛ ٘تبیذشسػی ث

ٔؼبدِٝ ثشآٚسد ٔذَ سٌشػیٛ٘ی الریت ثشای  عفبظتی الػٓ
عفبظتی ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ ثلٛست ساثٌٝ تؼییٗ اسصؽ 

: تٕبیُ ثٝ پشداخت WTPدس ایٗ ساثٌٝ:  ؿذٜ اػت: ( تؼشیف3)
a0،هشیت حبثت :x1 : لیٕت پیـٟٙبدی (Bid )،َثٝ سیب:x2  

: x4(، Age: ػٗ افشاد )x3ثٝ سیبَ،  (Income)دسآٔذ خب٘ٛادٜ 

 x6:، (Education)تغلیالت  x5: (،0، صٖ 1رٙؼیت )ٔشد 
فبكّٝ  :x8دفؼبت ثبصدیذ،  :x7، (Family)تؼذاد افشاد خب٘ٛادٜ 

ٔؼئِٛیت  :x10ٞبی صیؼت ٔغیٌی، ٌشایؾ :x9تب ٌٔٙمٝ، 
 ثبؿذ. دس یای، ٔ ٌشایؾ تٛػؼٝ :x11پزیشی عفبظت اص ٌٔٙمٝ، 

 داسٔؼٙی آٔبسی اص٘ظش وٝ ٔتغیشٞبیی الریت ٔذَ ثشآٚسد
 سا ا٘تظبس ٔٛسد ػالٔت ٞب آٖ ؿذٜ ثشآٚسد هشایت ِٚی ا٘ذ ٘ـذٜ

عزف  ٔذَ ثٟتش دػتیبثی ثٝ وٕه ثشای دٞذ، ٘ـبٖ ٔی
(. ٕٞضٙیٗ ٔتغیش دسآٔذ 1396ٌشدیذ٘ذ )ٟٔذٚی ٚ ٕٞىبساٖ، 

 ذ. ٔذَ ٟ٘بییخب٘ٛاس ثٝ دِیُ ٚرٛد ٞٓ خٌی اص ٔذَ عزف ؿ

 ثبؿذ.  ٔی (4) كٛست ساثٌٝ ثٝ ؿذٜ ثشآٚسد

 wtp = a0 + a1 x1 + a2x2 + a3x3 +a4x4 +a5x5 +a6x6 +a7x7  + a8x8+ a9x9+ a10x10+ a11x11є i                          ( ٌٝ3ساث)   
 

WTP= 0000256/0- Bid + 264/0 Education 0114/0- Age+ 0071374/0  Resposibility    (4ساثٌٝ )  5/4                             
 

داسی ، ػٌٛط ٔؼٙی٘تبیذ ثشآٚسد هشایت( 6رذَٚ )دس     
آٔبسی ٚ تأحیشٌزاسی ٔتغیشٞبی تٛهیغی ٔذَ الریت ثش ٔتغیش 

اػت. اص آٔذٜ ٚاثؼتٝ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ عذاوخش ساػت ٕ٘بیی 
تٛهیغی ٔذَ، ٔتغیشٞبی لیٕت پیـٟٙبدی،  ٔتغیش 10ٔیبٖ 

یشؽ ٔجّغ پیـٟٙبدی دسكذ ثش پز 5ػٗ ٚ تغلیالت دس ػٌظ 
ٌشدی ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ ٚ ٔتغیش  ثشای اسصؽ ثْٛ

داس ٔؼئِٛیت پزیشی دس ػٌظ یه دسكذ اص ٘ظش آٔبسی ٔؼٙی
داسی ثش پزیشؽ ثبؿٙذ. دس عبِی وٝ دیٍش ٔتغیشٞب تأحیش ٔؼٙیٔی

 ثب ٔجّغ پیـٟٙبدی ثشای اسصؽ ثْٛ ٌشدی ایٗ ٌٔٙمٝ ٘ذاؿتٙذ.
 وشدٖ فشم حبثت ٚ ٟٙبدیٔجّغ پیـ وـؾ ثشآٚسد ثٝ تٛرٝ

 پیـٟٙبدی، ٔجّغ دس دسكذی یه افضایؾ ثب ،ػبیش ػٛأُ
 ٔؼبدَ عفبظت اص ٔشاتغ ٌٔٙمٝ، ثشای ٔجّغ ایٗ پزیشؽ اعتٕبَ

 ٔتغیش ثشای ؿذٜ ثشآٚسد هشیت .یبفت خٛاٞذ وبٞؾ دسكذ 2/0
 پٙذ ػٌظ دس ٔتغیش ایٗ وٝ اػت آٖ ٌش ثیبٖ٘یض  تغلیالت

 حبثت ٚ ثب آٖ ٔخجت ػالٔت ثٝ ٝتٛر ثب ٚ اػت داس ٔؼٙی دسكذ
 تغلیالتٔیضاٖ  صٝ صٙبٖ ،ػبیش ػٛأُ وشدٖ فشم

 اص پیـٟٙبدی ٔجّغ پزیشؽ اعتٕبَ یبثذ، افضایؾ پبػخٍٛیبٖ
 یه افضیؾ ثب ٕٞضٙیٗ. یبفت خٛاٞذ افضایؾ آٟ٘ب ػٛی

 ٔٛرٛد، ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ؼجت ٔتغیش ایٗ ٔیضاٖ دس دسكذی
 افضایؾ دسكذ 39/0 ٔؼبدَ پیـٟٙبدی ٔجّغ پزیشؽ اعتٕبَ
 افشاد دٞذ ثیٗ ػٕٗٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘تبیذ ٘ـبٖ ٔی. یبفت خٛاٞذ

ایٗ ٔتغیش  .ثب اعتٕبَ تٕبیُ ثٝ پشداخت ساثٌٝ ٔٙفی ٚرٛد داسد
داس اػت ٚ ثٝ داسای ساثٌٝ ٔؼٙیدسكذ  5دس ػٌظ اعتٕبَ 

افضایؾ یه ٚاعذ )ػبَ( دس ػٗ افشاد، اعتٕبَ ػجبست دیٍش 
ٚاعذ  60700/0سصؽ عفبظتی سا ثشای ا تٕبیُ ثٝ پشداخت

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ وـؾ ثشآٚسدی ثب افضایؾ یه  دادوبٞؾ خٛاٞذ 
دسكذ )ػبَ( دس ٔمذاس ٔتغیش ػٗ افشاد، اعتٕبَ تٕبیُ ثٝ 

ٔؼئِٛیت  ٔتغیشدسكذ وبٞؾ خٛاٞذ یبفت.  4/0پشداخت 
ٚ ٔؼٙی داس  ٔخجتٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ پشداخت ساثٌٝ ٘یض ثب پزیشی 

ثب آٖ  ٔخجتٚ ثب تٛرٝ ثٝ ػالٔت دس ػٌظ یه دسكذ داسد 
اعتٕبَ تٕبیُ ثٝ پشداخت  ٔیضاٖ ٔؼئِٛیت پزیشیافضایؾ 

 ٔی یبثذ.  افضایؾٚاعذ  38/0
 

 عفبظتی ٔشاتغ ییاللی الػٓ ریت ثشای اسصؽال ثشآٚسد اٍِٛی٘تبیذ  -6رذَٚ 
Table 6. Logit model estimation for conservation value of Lasem summer rangelands 

 ٚص٘ی وُ وـؾ احش ٟ٘بیی tاسصؽ آٔبسٜ  هشایت ثشآٚسد ؿذٜ ٔتغیشٞب

 - - 7/1 5/4 هشیت حبثت

-0000256/0 لیٕت پیـٟٙبد
**

 01/2- 0000055/0- 20/0- 

 264/0 )ػبَ( تغلیالت
**

 33/2 056/0 39/0 

- 0282/0 ػٗ )ػبَ(
**

 45/2- 00607/0- 400/0- 

77/1 ارتٕبػی ٔؼئِٛیت پزیشی
***

 99/7 38/0 37/1 

Probability (L. R .Statistic) = 0000/0                        Percentage Of Right Prediction = 798/0  
Likelihood Ratio Test = 66/204                                      Mcfadden R– Square = 258/0  
Esterella  R-Square= 432/0                                             Maddala R-Square= 341/0  
Cragg-Uhler R-Square= 499/0  

***
 دسكذ اػت. 5ٚ  1دس ػٌظ  داسیتشتیت ٔؼٙی ثٝ  :** ٚ 

 
 دس (5) كغیظ ثیٙی پیؾ دسكذ عبهش، ثشآٚسدٞبی ثش اػبع    

 80ٚ  77ٔؼبدَثٝ تشتیت  ٚ عفبظتی تفشیغی اسصؽ ٞبی ٔذَ
 وٝ اػت آٖ ٌش ثیبٖ ٘ىتٝ ایٗ ثٙبثشایٗ .ثبؿذ ٔی دسكذ
 ثٝ تٛرٝ ثب ٘ذا تٛا٘ؼتٝ ٘ظش ٔٛسد ؿذٜ ثشآٚسد ٞبی ٔذَ

 ثیٙی پیؾ سا ٚاثؼتٝ ٔتغیش اص ثبالیی دسكذ تٛهیغی، ٔتغیشٞبی

 تٕبیُ بػخٍٛیبٖ،پ اص ثبالیی دسكذ تمشیجبً دیٍش، ثیبٖ ثٝ. ذٕٙ٘بی
 وبٔالً ٘ؼجتی اسایٝ ثب سا خیش یب ثّٝ ؿذٜ ثیٙی پیؾ پشداخت ثٝ

 . ا٘ذ دادٜ اختلبف دسػتیٝ ث اًالػبت، ثب ٔٙبػت
ثشآٚسد  دس تغلیالت ػٌظ ٔتغیشٌٔبثك ثب ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ، 

 ٚ دس ثشاٚسد اسصؽ عفبظتیدسكذ یه  ػٌظ دس ،تفشیغی اسصؽ
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 افضایؾ ثب وٝ ًٛسی ثٝ. ػتا ؿذٜ داس ٔؼٙیدس ػٌظ پٙذ دسكذ 
 ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ؼجت تغلیالت ٔیضاٖ دس دسكذی یه

 اػتفبدٜ پیـٟٙبدی ثشای ٔجبِغ پزیشؽ اعتٕبَ ٔٛرٛد،
 وٝ ایٗ دس عبِی. یبفت خٛاٞذ افضایؾ دسكذ 083/0ٌشدی  ثْٛ

 دسكذ پٙذ ػٌظ دسعفبظتی،  ثشآٚسد اسصؽ دسٔتغیش 
 افضایؾ ثب ٝدٞذ و آٖ ٘ـبٖ ٔی وـؾ ٚ اػت داسؿذٜ ٔؼٙی
 ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘ؼجت تغلیالت ٔیضاٖ دس دسكذی یه

 عفبظتی اسصؽ ثشای پیـٟٙبدی ٔجبِغ پزیشؽ اعتٕبَ ٔٛرٛد،
ایٗ اختالف  .یبفت خٛاٞذ افضایؾ دسكذ 802/0ٔشاتغ ٌٔٙمٝ 

سا دس عفبظت اص  تغلیالتٔـٟٛد إٞیت صـٍٕیش ٔیضاٖ 
 ایٗ ٘تبیذ اص وٝ ٌٛ٘ٝ دٞذ. ٕٞبٖ صیؼت ٘ـبٖ ٔی ٔغیي

 افشاد تغلیالت ػٌٛط ثب افضایؾ اػت، ٔـخق پظٚٞؾ
 استمبی ثٙبثشایٗ، افضایؾ یبفت. ٔجبِغ پیـٟٙبدی پزیشؽ اعتٕبَ
 ٚهؼیت ثٟجٛد رٟت دس تالؽ افشاد ٚ تغلیّی ػٌٛط

 اػتفبدٜ رٟت افشاد پشداخت ثٝ افضایؾ تٕبیُ ٔٙزش آٔٛصؿی،
 ٔٛسد ٌٔٙمٝصیؼت  اص ٔغیي ٚ ثٝ خلٛف عفبظت تفشیغی

تفبٚت دیٍشی وٝ دس ایٗ دٚ ثشآٚسد لبثُ روش  .ؿذ خٛاٞذ ٘ظش
ٞبی  ، دس اسصؽپشداخت ثٝ تٕبیُ ٔتٛػي ا٘تظبسی ٔمذاساػت، 

ثبؿذ. ٔمذاس تٕبیُ دس اسصؽ تفشیغی  تفشیغی ٚ عفبظتی ٔی
تمشیجبً ثیؾ اص دٚ ثشاثش اسصؽ عفبظتی اػت. ایٗ ٔٛهٛع ٘ـبٖ 

اص ثیـتشی  ٜ ٔبیُ ٞؼتٙذ ٔجّغثبصدیذوٙٙذدٞذ وٝ افشاد  ٔی
تفشیغی ٚ  دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ خٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ ٚسٚدیٝ رٟت اػتفبدٜ

آثـبس  ٚ اٌش ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ اص ایٗ ذٙپشداخت ٕ٘بی تٛسیؼتی
 پشداخت رٟت تفشیظ اػتفبدٜ ٕ٘ٙبیٙذ، تٕبیُ وٕتشی رٟت

ٔبِیبت آٔٛصؿی ٚ فشٍٞٙی ثشای  ٔبٞیب٘ٝ خٛد ثٝ ػٙٛاٖ دسآٔذ
اسصؽ پبییٗ داؿت. اص ًشفی خٛاٞٙذ  دسیبصٝ الساص  عفبظت

 ثْٛ ٌشدیدس ٔمبیؼٝ ثب اسصؽ  ٔشاتغ ییاللی الػٓعفبظتی 
٘ؼجت ثٝ خذٔبت  افشادتٛرٟی  ثیآٖ، ٘بؿی اص ٘بآٌبٞی ٚ 

 آٔذٜ، دػت ٘تبیذ ثٝ ثٝ تٛرٝ ثب .ثبؿذ ٔی ٌٔٙمٝٔغیٌی ایٗ 
 ٚ آٔٛصؽ ثب صیؼت ٔغیي ٞبی ٌزاسی صٝ ػیبػت صٙبٖ

خٛاٞٙذ  صٙذاٖ  دٚ احشی ذ،ؿٛ٘ ٕٞشاٜ ٔٙبػجی سػب٘ی اًالع
 آٔٛصؿی ٔب٘ٙذ تجّیغبت ٚ آٔٛصؽ ثٝ تٛرٝ ثٙبثشایٗ، داؿت.
 صیؼت ٔغیي عفظ ثٝ افشاد تشغیت ثٝ ٔٙظٛس وتبةٚ  ثشٚؿٛس

ثٛد. الصْ ثٝ روش اػت وٝ،  خٛاٞذ عبیض إٞیت ثؼیبس ،ٌٔٙمٝ
دػت آٔذٜ دس ایٗ تغمیك ٚ ٔتغیشٞبی ٔؤحش ثش  ٘تبیذ ثٝ

ٔب٘ٙذ پیـٟٙبد، دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ  ٌشدی ثْٛٞبی وبسوشدی  اسصؽ
خب٘ٛاس، ػٌظ تغلیالت، دس تغمیمبتی ٕٞضٖٛ ػجذِّٟی ٚ 

 (16دس ٌٔٙمٝ یب٘ىبسی ٔبِضی، ٘ٛٚ ٚ ٕٞىبساٖ ) (1ٕٞىبساٖ )
 پبسن ّٔی پبسٍ٘شاٍ٘ٛ دس ربٚای غشثی ا٘ذٚ٘ضی، فتبعی ٚ

( دس 3( دس ٌٔٙمٝ تبالة ٌٕیـبٖ، أیش٘ظاد ٚ سفیؼی )6صادٜ )فتظ
شدؿٍشی ػّیٕبٖ تٍٙٝ ػبسی ثٝ ٘تبیذ ٔـبثٝ ٌٔٙمٝ ٌ

 ا٘ذ. سػیذٜ
٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس استجبى ثب ٔتغیشٞبی ٔٛحش ثش اسصؽ     

 وشدٖ ٚاسد ثب وٝعفبظتی ٔشاتغ ییاللی الػٓ، ٘ـبٖ داد 
صیؼت ٔغیٌی ٚ تفىیه افشاد ثش اػبع  ٞبی ٌشایؾ
ٞبی اخاللی ثٝ افشاد اخالق ٌشا ٚ ٔٙفؼت ٌّٔت ٍ٘شؽ  ٚیظٌی

اد ثٝ عفبظت اص ٔٙبثغ ًجیؼی ٔـخق ٌشدیذ وٝ تب عذ افش
صیبدی ثش ٔیضاٖ تٕبیُ افشاد ثٝ عفبظت اص اوٛػیؼتٓ ٔٛحش ثٛدٜ 
اػت. دس تغمیك عبهش افشاد ثب ٍ٘شؽ اخالق ٌشایب٘ٝ تؼذاد 

ِٚیت پزیشی افشاد ٛؿذ. ٔتغیش ٔؼ ثیـتشی اص افشاد سا ؿبُٔ ٔی
ثش پیـٟٙبد  دس وبسوشد عفبظتی ٔشاتغ ییاللی الػٓ، افضٖٚ

ثش  داس ؿذ.دس ػٌظ یه دسكذ ٔؼٙیلیٕت، تغلیالت، ػٗ 
ٞب  ٌشا اص دٚساٖ وٛدوی دس خب٘ٛادٜ ایٗ اػبع تشثیت افشاد اخالق

ٔغیي صیؼت تٛا٘ذ دس أش عفبظت اص  ٞبی آٔٛصؿی ٔی ٚ ٔغیي
ایٗ ٌٔٙمٝ تبحیشٌزاستش ثبؿذ. ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس تغمیك 

 ( دس ٌٔٙمٝ 7بدیبٖ )عبهش ثب ٌٔبِؼبت فین آثبدی ٚ ٞ
( دس ثشآٚسد تٕبیُ ثٝ 11٘بص ػبسی، وشٔی ٚ ٕٞىبساٖ )دؿت

اص ٔشاتغ سأٝ اػتبٖ پشداخت ریٙفؼبٖ ٔغّی رٟت عفبظت 
 ػٕٙبٖ ٕٞؼٛیی داسد. 

پبسأتشٞبی ٔذَ  ثؼذ اص تخٕیwtpٗ ٔمذاس ا٘تظبسی     
لؼٕتی ثٛػیّٝ wtp الریت، ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٔتٛػي 

ی دس ٔغذٚدٜ كفش تب عذاوخش ٔجّغ ٌیشی ػذد ا٘تٍشاَ
 (5) ٚاثيسثلٛست ٌشدی ٚ عفبظتی  ثشای اسصؽ ثْٛپیـٟٙبدی 

 ؿٛد: ٔغبػجٝ ٔی( 6ٚ )

    
 (   )  ∫ (

 

     *                   +
      

 
)    85011.751 

 

 

                                          (5ساثٌٝ )  

 
رٟت اسصؽ  WTPٔیبٍ٘یٗ  ثب تٛرٝ ثٝ سٚاثي روش ؿذٜ،    
سیبَ ثٝ  44526ٚ ثشای اسصؽ عفبظتی سیبَ  85012 ٌشدی ثْٛ

ثشای ٞش  WTPآٔذٜ اػت. اٌش ٔمذاس  دػت ثٝاصاء ٞش خب٘ٛاس 
دس ٞش  ٌشدی ٚ عفبظتی ثْٛیذوٙٙذٜ ٔٛرٛد ثبؿذ، اسصؽ ثبصد

تٛاٖ ثب آٌبٞی اص تؼذاد وُ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ دس ػبَ  ٞىتبس سا ٔی
دیٍش،  ػجبست ٚ ٔؼبعت ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی ٔغبػجٝ ٕ٘ٛد. ثٝ
اص  WTP اسصؽ تفشری ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی ثٛػیّٝ ٔیبٍ٘یٗ

ٞب ٚ هشة آٖ دس وُ تؼذاد ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ثٝ دػت  پبػخ
آٔذٜ دس ساثٌٝ  دػت ثٝ WTP آیذ. ثب تٛرٝ ثٝ ٔتٛػي ٔیضاٖ یٔ
خٛدسٚ دس ػبَ(،  100000(، تؼذاد وُ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ )6)

( ٚ ٔؼبعت 4/28571خب٘ٛاس )(، تؼذاد 5/3ٔیبٍ٘یٗ ثؼذ خب٘ٛاس )
ٞىتبس(، ٔیبٍ٘یٗ دفؼبت ثبصدیذ  1335ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ )

ثش اػبع ساثٌٝ ٞش ٞىتبس  ٌشدی ٚ عفبظتی ثْٛ( اسصؽ 2/1)
 (.17) آیذٔی( ثٝ دػت 7)

     (   )  ∫ (
 

     *                  +

      

 

)             
                 (6ساثٌٝ )



 281......... ............................................................................................................ 1311 بُار ي تابستان/ 21 شمارٌ/ یازدَم سال آبخیس حًزٌ مذیریت پژيَشىامٍ

 

 (7ساثٌٝ )

 

  
(پشداخت ثٝ تٕبیُ ٔتٛػي     ٔیبٍ٘یٗ دفؼبت  ثبصدیذ      تؼذادوُ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ) 

    ٔؼبعت ٌٔٙمٝ
 

 

 

 
ٞش ٞىتبس اص ٚ عفبظتی  ٌشدی ػبال٘ٝ ثْٛثٙبثشایٗ، اسصؽ     

 ٚسیبَ  2183445، تشتیتثٝ الػٌٓٔٙمٝ ٌشدؿٍشی 
ٚ  وُ ػبال٘ٝ تفشیغیاسصؽ سیبَ ٔغبػجٝ ؿذ.  1143524
 2914899075  ثٝ تشتیت ٔشاتغ ییاللی الػٓ ٘یضعفبظتی 

سیبَ  1526604540ٚ ٔیّیبسد سیبَ دس ػبَ  9/2ٔؼبدَ ثب سیبَ 
 . ٔیّیبسد سیبَ دس ػبَ ثشآٚسد ؿذ 5/1ٔؼبدَ 

ٞبی تفشری ٚ عفبظتی  عبهش ثٝ تؼییٗ اسصؽ پظٚٞؾ    
پشداختٝ اػت. الػٓ  ییاللی سٚػتبیدس الػٓ  ٔشاتغ ییاللی

٘ىٝ اوخش ٌش آٖ اػت وٝ ثب ٚرٛد آ ٘تبیذ تغمیك ثیبٖ
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ایٗ ٌٔٙمٝ اص ػٌظ دسآٔذی ٔتٛػي سٚ ثٝ 

ثبؿٙذ، أب تؼذاد صیبدی اص ثبصدیذوٙٙذٌبٖ  داس ٔیسپبییٗ ثشخٛ
ٔٙذی اص ٔٙبظش  ٔبیُ ثٝ پشداخت ٔجّغی ثٝ ػٙٛاٖ ٚسٚدیٝ ٚ ثٟشٜ

ثىش ٚ ًجیؼی ایٗ ٌٔٙمٝ ٚ ٞٓ ثٝ رٟت عفبظت اص آٖ ثشای 
ثٝ ایٗ ٘ىتٝ عبیض إٞیت  ثبؿٙذ. ِزا تٛرٝٞبی آتی ٔی٘ؼُ

ٞبی ٔٙغلش ثٝ فشد ایٗ ٌٔٙمٝ اص  اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚیظٌی
خٌٝ ػشػجض ؿٕبَ وـٛس، اسصؽ راتی ایٗ ٌٔٙمٝ سا ثشای 
 ثبصػبصی ٚ رٌّٛیشی اص تخشیت آٖ ثیؾ اص پیؾ ٕ٘بیبٖ 

ٞبی صیؼت تٛا٘ذ صٟبسصٛثی ثشای اػٕبَ ػیبػتػبصد ٚ ٔیٔی
 پشداخت ثٝ تٕبیُ ٘یض دسآٔذ ؾفضایأغیٌی دس آیٙذٜ ثبؿذ. 

 اػت ثٟتش ٌشایی، ٞٓ اسصیبثی ثشایِزا  ثشد. سا ثبال ٔی افشاد
WTP ؿٛد ٔمبیؼٝ وـٛس دس ٔٛرٛد ٔمبدیش ثب ؿذٜ ثشآٚسد. 

ٌزاسی التلبدی ثشای افضایؾ دسآٔذ  ٕٞضٙیٗ ٞش ٌٛ٘ٝ ػیبػت

ٔشدْ ٚ یب وبٞؾ تٛسْ ٚ ٔخبسد ٔلشفی خب٘ٛاسٞب ٔی تٛا٘ذ 
تٕبیُ ثٝ پشداخت ٔشدْ ثشای اػتفبدٜ اص ایٗ  احشات ٔخجتی ثش

دٞیبسی سٚػتبی ٌٛ٘ٝ خذٔبت صیؼت ٔغیٌی داؿتٝ ثبؿذ. 
تٛٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٚسٚدیٝ ثٝ اصای ٞش ٔبؿیٗ  10000الػٓ ٔجّغ 

وٙذ.  ػٛاسی دسیبفت ٚ ٔب ثٝ اصاء آٖ فیؾ پشداخت ٔی
ثبصدیذوٙٙذٌب٘ی وٝ پغ اص اػتفبدٜ تفشری اص صثبِٝ خٛد سا ثٝ 

ٔشثًٛٝ دس ٚسٚدی ٌٔٙمٝ ٌشدؿٍشی الػٓ تغٛیُ َٚ ٛٔؼ
ؿٛد. ٘تبیذ تغمیك دٞٙذ ٘لف ٔجّغ دسیبفتی ػٛدت دادٜ ٔی

عبهش ٘یض ٔیبٍ٘یٗ تٕبیُ ثٝ پشداخت افشاد ثشای اػتفبدٜ 
تٛٔبٖ ثشآٚسد ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ  8500تفشری اص ٌٔٙمٝ سا عذٚد 

تٛاٖ آٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔجّغ لٌؼی ٚسٚسدی ثٝ دٞیبسی ٌٔٙمٝ ٔی
 یـٟٙبد ٕ٘ٛد. پ
 

 تطکز ٍ قذرداًي
ایٗ ٔمبِٝ ثخـی اص ٘تبیذ ًشط پظٚٞـی ثب ػٙٛاٖ     

ٌشدی ٔشاتغ  اسصؿٍزاسی التلبدی وبسوشدٞبی عفبظتی ٚ ثْٛ"
دس  ")ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی: ٔشاتغ ییالق الػٓ، اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ(

 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ وـبٚسصی ٚ ٔٙبثغ ًجیؼی ػبسی ثٝ ؿٕبسٜ
اص ٔؼبٚ٘ت ٔغتشْ  ،ٗ ٚػیّٝثبؿذ. ثذی ٔی 03-1396-04

ػبسی  ٚ ٔٙبثغ ًجیؼی پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ وـبٚسصی
 ؿٛد. لذسدا٘ی ٔی
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Abstract 
   Natural ecosystems such as rangelands have considerable economic potential and a function, 
the need to pay attention to them in pursuit of sustainable economic development in a country 
such as Iran is necessary. Accordingly, the goal of this research is determining recreation and 
conservation value of Lasem summer rangelands in Amol, Mazandaran province by 1335 ha 
area with CVM method. So, dual selection questionnaire and logit quality model were used. 
Model parameters were estimated based on the maximum right-sided method. The questionnaire 
was completed for 230 visitors in the one-year period (2017-2018). The results showed that in 
both estimations, the variables effect of bid and education at level 5 and 1 percentage had 
significant effect on wtp. The results of the research showed that average willingness to pay 
each family per visit for protecting each hectare of Lasem rangelands were 44526 rials and for 
recreation usage were 85012 respectively. Annual value of recreation and conservation of each 
ha of Lasem rangelands were 2183445 rials and 543212.5 rials respectively. Also, the results 
showed that, total annual recreational and conservation value of summer rangelands of Lasem, 
were 2.9 million rials/year and 1.5 million rials/year. The willingness to pay approximately 2 
times of visitors for recreational value relative to the conservation value reflects that if people 
do not use this waterfall directly for recreation, will have less willingness to pay. On the other 
hand, the low conservation value of the area compared to its recreational value, caused by the 
ignorance and disregard of people about the environmental services in this area. So, we will 
have a double effect if environmental policies go hand in hand with training and proper 
notification. So, pay attention to training and educational promotions to encourage 
environmental conservation of the region, will be very important. 
 
Keywords: CVM, Lasem Rangelands, Logit Model, WTP, Ab-Morad Waterfall  


