
  

6802 

 

زیستی تاالب سد آبشینه استان منافع محیط حفاظتی د ارزشروبرآ 

 همدان 
 

 3اعظم محمدی، 2، احمد سام دلیری*1حمید باللی

 

 
 

 چكیده 
از نظر زیست قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر   در تامین آب شرب مردم همدان وآن  به علت موقعیت خاصتاالب سد آبشینه 

تعیین ارزش  این مطالعه، از انجامهدف با توجه به ارائه کاالها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تاالب، باشد. میحائز اهمیت  محیطی
برای این منظور از روش ت. سامیزان تمایل به پرداخت ساکنین شهر همدان برای حفاظت ازآن گیری و اندازه حفاظتی تاالب آبشینه

بر مبنای رجحان عمومی استفاده گردید. برای برآورد مدل از الگوی الجیت و روش برآورد حداکثر  ییك بازار فرضارزشگذاری مشروط در 
 202های این مطالعه از طریق مصاحبه با درستنمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده گردید. داده

و  ، آشنایی با تاالب، درآمد خانوارتنتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تحصیالوری شد. آجمع 1321در سال نفر از ساکنین شهر همدان 
افراد در  دارای اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی دارای اثر منفی بر احتمال تمایل به پرداخت آگاهی در خصوص خدمت زیستگاهی تاالب

 73/3تومان و ارزش حفاظتی ساالنه تاالب آبشینه  2171 ه پرداخت حدودمیزان متوسط تمایل بمورد مطالعه دارند.  تاالبجهت حفظ، 
 تومان برآورد گردید. میلیارد
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 مقدمه

 برای متعددی خدمات و کاالها که (Bassi et al., 2014) هستند سودبخشی هایاکوسیستم ها،تاالب

 ,.Barbier et al) کنندمی ارائه اکوسیستم این از خارج جوامع همچنین و آن اطراف در ساکن مردم

 گیاهان میوه، پیت، چوب، مانند طبیعی هایفراورده تولید به توانمی هاتاالب خدمات جمله از .(1997

 تخلیه و تغذیه هوا، و آب تعدیل زیستی، تنوع و ژن بانك وحش، حیات زیستگاه نی، آبزیان، دارویی،

 و حفظ خاك، فرسایش از جلوگیری شور، آب نفوذ از جلوگیری آب، جریان تنظیم زیرزمینی، هایآب

 و تفرج سمی، مواد پاکسازی و خودپاالیی خاصیت بیوماس، صدور غذایی، مواد و رسوبات نگهداری

 هاییسیستم شناختی،بوم لحاظ به هاتاالب همچنین (.1333 و همکاران، نزاکتی) کرد اشاره توریسم

 به نیاز احساس روز به روز که حالی در. (Zhao et al., 2005) هستند زیست محیط با سازگار و حساس

 خطر و با تخریب هستند حال در جهان سراسر در هاتاالب اما است، افزایش حال در هاتاالب از حفاظت

 هایفعالیت انواع اثر در تاالبی هایزیستگاه انهدام و تخریب .(Turner et al., 2000) اندمواجه نابودی

 نظیر مختلفی دالیل به هاتاالب. یافته است سابقهبی شتابی کشاورزی، تا صنعت عرصه در انسان موثر

 رسای. شوندمی خشکانیده و گرفته قرار زهکشی تحت هاچراگاه و مراتع توسعه جنگلی، اراضی توسعه

 آبزه ورود اثر در)آب  آلودگی: از عبارتند اند،داده قرار تاثیر تحت شدیداً را هاتاالب که هاییفعالیت

 توسعه خاکریزها، و سدها بوسیله آبی هایجریان مهار کشی،کانال ،(صنایع یا کشاورزی اراضی

 که تاالبی هایسیستم نای تا شودمی باعث هاسیل. خشك شدن تاالب بازدارنده اقدامات و سازیخانه

خدمات  باشند،می آبزیان و پستانداران آبزی، مهاجر یا بومی پرندگان از عظیمی تنوع جذب محل

 زمان طی در تاالبی هایسیستم با که هاگونه از بسیاری نتیجه در. زیستگاهی خود را از دست بدهند

 (.1331، نژادجعفری)بروند  بین از اند،یافته سازگاری و اندخوگرفته

 عدم و تاالب زیستی محیط ارزشمند خدمات تبیین عدم ها،تاالب تخریب زمینه در کلیدی عامل یك

 تصمیمات در است ممکن هاتاالب منافع نتیجه، در. است خدمات این اقتصادی ارزش از درست درك

 واقع، در. (Barbier, 2007) نشود گرفته نظر در ترگسترده عمومی هایسیاست و تجاری اقتصادی،

 دسترسی دارای عموما که برخوردارند، عمومی کاالی هایویژگی از هاتاالب اکوسیستمی خدمات بیشتر

 منابع این تخریب و سوءاستفاده به منجر موضوع همین که هستند نامناسب مالکیت حقوق با آزاد
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ش منابع طبیعی و از بنابراین درك ارز .(Chaikumbung et al., 2016) شودمی زیستی محیط ارزشمند

 خدمات و کارکردها ارزشگذاری .ها در کوشش برای حفاظت از این منابع دارای اهمیت استجمله تاالب

 توسط اکولوژیکی و زیستی منافع محیط فهم و شناخت جمله از زیادی دالیل به زیست محیط غیربازاری

 میان ارتباط آوردنفراهم ریزان،برنامه و گیرندگانتصمیم به کشور محیط زیستی مسائل تبیین ها،انسان

 رفاه از حمایت در زیستی منابع محیط اهمیت و نقش سنجش طبیعی، درآمدهای و اقتصادی هایسیاست

 از جلوگیری و ملی ناخالص تولید مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح و تعدیل پایدار، توسعة و انسانی

. با توجه به اهمیت تبیین (Guo et al., 2001)است  مهم ،طبیعی منابع رویةبی برداریبهره و تخریب

ها در حفاظت از این منابع ارزشمند، مطالعات متعددی در داخل و ارزش کاالها و خدمات متعدد تاالب

دهنده خارج از کشور در این خصوص انجام شده است. حجم مطالعات انجام شده در این خصوص، نشان

 شود.ی از دید محققان است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میاهمیت ارزش منابع محیط زیست

 بازده و پسماند روش و مشروط ارزشکذاری روش از استفاده با خود مطالعه در( 1331) همکاران و فتاحی

 مطالعه، این نتایج به توجه با. نمودند ارزیابی را رود زاینده در آّب منابع نظام بومزیست خدمات ای،برنامه

 91211 ایغیراستفاده خدمات و ریال 23393 ایاستفاده خدمات برای خانوار هر ماهانه پرداخت به تمایل

 313 جو و ریال1131 گندم تولید برای کشاورزی در آب مترمکعب هر ارزش همچنین. گردید برآورد ریال

 و منتظرحجت .شد برآورد( دشت رود شبکه در) ریال 211 جو و 2133 گندم و( آبشار شبکه در) ریال

 بازار هایقیمت روش از استفاده با را بامدژ تاالب زیستی محیط منافع اقتصادی ارزش ،(1331) منصوری

 مستقیم ایاستفاده منافع ارزش که دهدمی نشان مطالعه این نتایج. نمودند برآورد نتخاب سازیمدل و

 ارزش و ریال ملیارد 173 از بیش رمستقیمغی ایاستفاده ساالنه ارزش ریال، ملیارد هزار 1/1 از بیش

 9/33 از بیش ایغیراستفاده خدمات ساالنه ارزش همچنین. باشدمی ریال ملیارد هزار 1/7 از بیش بالقوه

 اقتصادی ارزش( 1339) موسوی .گردید برآورد ریال میلیارد 97233 کل ارزش و ملیاردریال هزار

 نتایج. نمودند برآورد مشروط ارزشگذاری روش از استفاده اب را خفر تفریحی محوطه و آبشار تفرجگاهی

 زیستی، محیط تمایالت تحصیالت، میزان خانوار، اندازه سن، متغیرهای که دهدمی نشان مطالعه این

 به تمایل میانگین. دارند افراد پرداخت به تمایل احتمال بر داریمعنی اثر پپیشنهادی قیمت و درآمد

 191719111 حدود خفرساالنه تفریحی محوطه و آبشار اکوتوریستی ارزش و ریال 3/1713 افراد پرداخت

 ایاستفاده خدمات اقتصادی ارزش خود، مطالعه در( 1333) همکاران و منتظرحجت .گردید برآورد ریال

 از تاالب مستقیم ایاستفاده ارزش برآورد جهت آنها منظور این برای. نمودند برآورد را شادگان تاالب
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. نمودند استفاده انتخاب تجربه روش از بالقوه خدمات و غیرمستقیم ایاستفاده ارزش برای و بازاری روش

 بالقوه خدمات و غیرمستقیم مستقیم، ایاستفاده خدمات سالیانه برآوردی ارزش دهد،می نشان نتایج

 این جمع با که ،است بوده ریال میلیارد 3/9711 و 1/1397 ،1/37971 برابر ترتیب به شادگان تاالب

 برآورد ریال میلیارد 1/197712 بر بالغ شادگان تاالب ایاستفاده خدمات کل اقتصادی ارزش خدمات،

 ارزشگذاری گمیشان المللیبین تاالب زیستی محیط مواهب خود مطالعه در ،(1331) نژادگردید. جعفری

 میلیون 1/11 بومی مناطق برای تاالب دیوجو ارزش افراد، پرداخت به تمایل برآورد با اساس این بر. نمود

 هایشاخص به توجه با همچنین. نمود برآورد ریال میلیون 232 از بیش بومی غیر مناطق برای و ریال

 آب، تامین سیالب، کنترل) مختلف عملکردهای برای هکتار در گمیشان تاالب اقتصادی ارزش جهانی،

 212 با معادل( فرهنگی وارزش وتوریسم تفرج اولیه، خام مواد تامین مهاجر، و بومی هایگونه زیستگاه

 مشروط ارزشگذاری روش از استفاده با ،(1331) همکاران و فتاحی .است گردیده برآورد دالر میلیون

 هر برای حفاظتی ارزش و ریال 72311 را گمیشان تاالب از حفاظت برای افراد پرداخت به تمایل متوسط

 در تاالب این حفاظتی ارزش همچنین. نمود برآورد سال هر در ریال 333331 را نفری( 9/1) خانوار

 .گردید برآورد ریال میلیارد 23 حدود گلستان استان

Tan et al. (2018) ساحلی هایتاالب در زیست محیط کیفیت بهبود شگذاریارز هدف با ایمطالعه 

این منظور آنها از روش آزمون برای  .دادند انجام چین در کشور 1زیمن دریایی شده حفاظت منطقه

 نشانمطالعه  نتایجو مدل الجیت شرطی و تصادفی استفاده نمودند.  رفاهی تغییرات برآورد برایانتخاب 

 ،پوشش گیاهی سطح تواندمی زیرا ،ارزش قائل هستند ساحلی هایتاالب بازسازیبرای  مردم که داد

ارزش اقتصادی در مطالعه خود  Ndebele & Forgie (2017). بخشد بهبود را زیستی تنوع و آب کیفیت

را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و روش انتخاب دوگانه  2تاالب پکاپکابازسازی و حفاظت از 

ارزش  ،دهد که براساس جمعیت منطقه خلیج هاوكاین مطالعه نشان می نتایج دوبعدی برآورد نمودند.

 .Chaikumbung et alبرآورد گردید. میلیون دالر در سال  73/3 تا میلیون دالر 19/1 حفاظتی بینکلی 

ها در کشورهای در حال توسعه را با استفاده از روش در مطالعه خود ارزش اقتصادی تاالب (2016)

تاالب در  373مطالعه ارزشگذاری از  1932بررسی نمودند. در این مطالعه  3(MRAتحلیل متا رگرسیون )

ها، کاالیی نرمال محسوب دهد که تاالبزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان میکشور مختلف مورد ار 11

یابد(، اندازه تاالب اثر شوند )کاالیی که با افزایش درآمد تقاضا برای استفاده از خدمات آن افزایش میمی

ا دارند. ههای شهری و دریایی ارزش بیشتری نسبت به سایر تاالبمنفی بر ارزش تاالب دارد و تاالب
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های ترجیحات بیان شده دهد که ارزش اقتصادی برآورد شده با استفاده از روشهمچنین نتایج نشان می

ای به بررسی میزان تمایل به در مطالعه Siew et al. (2015)های قیمت بازاری کمتر است. از روش

ب پرداختند. برای این منظور پرداخت بازدیدکنندگان تاالب پایا در کشور مالزی برای حفاظت از این تاال

دهد که درآمد و مبالغ از روش ارزشگذاری مشروط و مدل الجیت استفاده گردید. نتایج مدل نشان می

بودند. همچنین میزان تمایل به پرداخت هر فرد و  WTP1پیشنهادی از عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان 

)واحد پول مالزی( برآورد گردید. در  9رینگیت 131317و  12/7ترتیب معادل با ارزش حفاظتی ساالنه به

اند که با توجه به نمودهارزش حفاطتی دریاچه کاناس در چین را برآورد ، Han et al. (2011) ایمطالعه

، در Ndebele (2009) .بدست آمدبه ازاء هر نفر دالر  13/3تمایل به پرداخت میانگین  نتایج مدل،

 ارزیابی غیر بازاری خدمات بهزشگذاری مشروط و هزینه سفر اراستفاده از روش با پژوهشی 

ارزش خالص برای پرداخته است. با توجه به نتایج این مطالعه، اکوسیستمی در تاالب پکاپکا در نیوزلند 

  رآورد شد. میلیون دالر ب 2/13تا  11/11حفاظت و احیای این تاالب بین 

مختلف و مبالغ مختلفی برای تمایل به پرداخت و  همانطور که در مطالعات فوق مشخص است، نتایج

های فردی و اجتماعی و دست آمده است. دلیل این موضوع تفاوت ویژگیتعیین ارزش اقتصادی به

کند. همچنین کاالها و خدماتی است که یك اکوسیستم طبیعی مانند تاالب در یك منطقه ارائه می

های مطالعات بهره برد، اما ضرورت دارد با توجه به تفاوتتوان از نتایج سایر بنابراین ضمن اینکه می

 محیط زیستی خدمات از بسیاری کشور در ای جداگانه صورت پذیرد. امروزهموجود، در هر منطقه مطالعه

ها در تاالب مختلف کارکردهای و خدمات از برآوردی اگر شوند.می گرفته نادیده هاتاالب اکولوژیکی و

. دهدمی قرار روی پیش تاالبی هایحوزه صحیح مدیریت برای را مناسبی چارچوب کشور انجام پذیرد،

آبشینه  تاالب هدف از مطالعه حاضر، برآورد تمایل به پرداخت مردم و تعیین ارزش حفاظتی ساالنه لذا

 باشد.همدان می واقع در استان

-باشد که میی و کنار آبزی میاین تاالب همه ساله در فصل مهاجرت پذیرای تعداد زیادی پرندگان آبز

های عقاب ماهیگیر، پرستوی دریایی نوك کلفت، پاشلك بزرگ، نوك خنجری، چوب پا، به گونه توان

اردك سرسبز، تنجه، فالمینگوی بزرگ، لك لك سفید، اگرت ساحلی، اگرت بزرگ، کشیم بزرگ، 

توان به تامین آب این تاالب میکوچك و ... اشاره کرد. از دیگر کارکردهای  حواصیل خاکستری، کشیم

های منطقه، ارزش زیستگاهی پرندگان و گونه های جانوری، ارزش شرب مردم همدان، تغذیه چاه
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اکولوژیکی و پوشش گیاهی اشاره کرد. با توجه به کارکردهای متعدد و ارائه کاالها و خدمات ارزشمند، 

 رسد.نظر میفاظتی این منبع ضروری بهتعیین ارزش حفاظتی این منبع ارزشمند و برآورد ارزش ح

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

دقیقه  93درجه و  39دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  37درجه و  93تاالب آبشینه در طول جغرافیایی 

هکتار و  31کیلومتری شرق شهر همدان واقع است. وسعت محدوده تاالب  1ثانیه شمالی در فاصله  21و

باشد. منابع آبی تاالب شامل نزوالت جوی و سر ریز آب سد متر می 1311سطح آزاد دریا برابر  ارتفاع از

 2چای و حوزه درجه بندی کلی هیدرولوژی ایران جزء حوضه آبریز قرهباشد که در تقسیماکباتان می

شان ( موقعیت جغرافیایی این تاالب را ن1شکل ) (.1337شود )محمدی، )دریاچه نمك( محسوب می

 دهد.می
 

 
 (: موقعیت جغرافیایی تاالب آبشینه1شکل )

 

 ها و نمونه مورد بررسیداده

از  برای تعیین حجم نمونهباشند. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن در شهرستان همدان می

 استفاده شده است: Mitchell and Carson (1989)فرمول 
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(1)  
 

بین  )خطا( درصد اختالف dاست،  31/1برابر با  %31در سطح  tآماره  که در رابطه فوق، مقدار بحرانی

آزمون از پیشتخمین زده شده  متوسط تمایل به پرداختو  عه جام در تمایل به پرداخت صحیح

. در مطالعه (Mitchell & Carson, 1989)دارد قرار  3/1تا  11/1 بین d منطقیاست. مقدار  

ضریب تغییرات تمایل به پرداخت است است که از  . همچنین شدگرفتهنظردر d ،171/1ضر مقدار حا

 شود:رابطه زیر حاصل می

(2)  
 

متوسط   و  به پرداخت های تمایلانحراف استاندارد تخمین زده شده از پاسخ، (، 2در رابطه )

( 1. به این ترتیب حجم نمونه براساس فرمول )آزمون استاز پیشتخمین زده شده  تمایل به پرداخت

 نفر تعیین شد. 211(، )

 

 هاروش تحلیل داده

در این تحقیق برای برآورد تمایل به پرداخت و ارزش حفاظتی تاالب آبشینه از ارزشگذاری مشروط و 

تکنیك انتخاب دوگانه لغ پیشنهادی استفاده شد. روش انتخاب دوگانه دوبعدی برای استخراج مبا

(. در این روش براساس نظر 1333ارائه شد )موالیی،  Hanemann (1984; 1985)دوبعدی، توسط 

Hanemann (1984)آزمون ، مبلغ پیشنهادی اول براساس میانه تمایل به پرداخت بدست آمده از پیش

مثبت باشد، مبلغ پیشنهاد دوم که بیشتر از مبلغ پیشنهاد شود. اگر پاسخ به مبلغ پیشنهاد اول ارائه می

شود و چنانچه پاسخ به مبلغ پیشنهاد اول منفی باشد، مبلغ پیشنهاد دوم که کمتر از اول است مطرح می

انتخاب دوگانه دوبعدی در آن است که به مزیت اصلی تکنیك شود. مبلغ پیشنهاد اول است، ارائه می

 ,.Hanemann et al)دهد ها را افزایش میتر بوده و قابلیت اعتماد پاسخر نزدیكشرایط معامالت در بازا

1991).  

، فرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی را بر اساس ماکزیمم کردن WTPبرای برآورد مقدار میانگین 

 ;Amirnejad et al., 2006)کند ( یا آنرا رد می3پذیرد )رابطه ( خود تحت شرایطی میUمطلوبیت )

Judge et al., 1998): 
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(3)   

رتیب درآمد تبه Sو  Y ،A، آورد که فرد بدست میاست مطلوبیت غیرمستقیمی U (، 3در رابطه ) که

متغیرهای تصادفی با   و د. باشاجتماعی مؤثر می -های اقتصادیویژگی سایرفرد، مبلغ پیشنهادی و 

تواند بصورت می اند. تفاوت مطلوبیت توزیع شده ور برابر و مستقلطمیانگین صفر هستند که به

 :(Judge et al., 1998)رابطه زیر توصیف شود 

(9)   

دهنده مطلوبیت خود را با  موافقت با پرداختن ( بزرگتر از صفر باشد پاسخdUچنانچه تفاضل مطلوبیت )

دهنده با یك پاسخ صفر یا یك کند. در نتیجه برای هر پاسخمبلغی برای به دست آوردن کاال حداکثر می

مواجه خواهیم بود. همانطور که در باال نیز به آن اشاره گردید، عواملی که پاسخ )بلی یا خیر( را تحت 

ی آن باشند. در نتیجه با یك الگوی اقتصادسنجی که متغیر وابستهمی Sو  Y  ،Aدهند تاثیر قرار می

ی دو تایی از الگوهای لوجیت شد، مواجه هستیم. برای برآورد الگوهای با متغیر وابستهباصفر یا یك می

 شود. باتوجه به سادگی و قابل اعتماد محاسبات در این مطالعه از مدل لوجیت،یا پروبیت استفاده می

 :(Judge et al., 1998)استفاده شده است 

(1

)  

استاندارد است و بعضی از متغیرهای  1الجستیك اختالفتابع توزیع تجمعی با یك که 

که براساس روش حداکثر  ضرایب برآوردشده هستند و  ، . شوداقتصادی را شامل می - اجتماعی

های استخراج ( از روشWTP)امید ریاضی WTPبرای برآورد میانگین  شوند.درستنمایی برآورد می

 :(Bateman, 1995)شود صورت زیر استفاده میانتگرال معین توزیع احتمال تجمعی به

(1)  
 
نهایت(؛ نهایت تا مثبت بی( اعداد حقیقی )از منفی بی1توان محاسبه نمود: )انتگرال فوق را در سه بازه می

) صفر تا مثبت  3(  اعداد غیر منفی شکسته نشده3(؛ )) 7( اعداد غیرمنفی شکسته2)

 3نهایت(. روش دوم به دلیل تأمین محدودیتهای تئوریکی، کارایی آماری باال و قابلیت جمع شدنبی

در  .(Lee & Han, 2002; Duffield & Patterson, 1991)های دیگر ارجحیت دارد نسبت به روش

ق، عرض از مبدا تعدیل شده است که به در رابطه فو مطالعه حاضر نیز از روش دوم استفاده شده است. 
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است اقتصادی به جمله عرض از مبدا اصلی اضافه حاصل شده -اجتماعیوسیله جمله 

الجیت بسیار با اهمیت است. تغییر در  یتفسیر ضرایب برآورد شده در الگو. 

شود، در ام که به نام اثر نهایی خوانده میkر مستقل بر اثر تغییر یك واحدی در متغی  احتمال

 :(Judge et al., 1998)گردد ترتیب به صورت زیر محاسبه میالگوی الجیت و پروبیت به

                                                                  )7( 

                                                                )3( 

 

 از الگوی الجیت، برآورد و ریاضی محاسبات متغیرها، آماری تحلیل و برای تجزیه مطالعه این در

 استفاده شده است. Eviewsو  Excelافزارهای نرم

 

 ها یافته

ت از گذاری جهت حفاظت از یك منبع طبیعی داشتن یك تصویر درسبرای اجرای هرگونه سیاست

  پرسشنامه  دوم  و  اول  بخش  به همین منظور درباشد. وضعیت موجود جامعه مورد مطالعه مهم می

تحصیالت، جنسیت،   سن، متغیرهای  اجتماعی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفت.-های فردیویژگی

های جمعیت ان ویژگیبه عنو هاو عضویت در سازمان آشنایی با تاالب درآمد، خانواده، افراد تعداد شغل،

 کند.( توصیف آماری متغیرهای پیوسته را ارائه می1. جدول )اندشناختی در نظر گرفته شده

 

 ی پیوسته(: توصیف آماری متغیرها1جدول )
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 13 91 32 21 سن )سال(

 93/1 9 19 1 تعداد اعضای خانوار )نفر(

 133/1229 2911 11111 111 تومان( درآمد )صد هزار

 

سال، 21دهنده باشد و جوانترین پاسخسال می 91 دهندگانمیانگین سن پاسخ (،1با توجه به جدول )

میلیون  9/2نفر و میانگین درآمد  9باشد. میانگین تعداد اعضای خانوار سال می 32ترین آنها مسن

باشد. درصد و فراوانی متغیرهای میلیون تومان می 11ومان و حداکثر هزار ت 111تومان، حداقل درآمد 
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های مرتبط با محیط زیست افراد در جدول جنسیت، تحصیالت و وضعیت تأهل و همچنین برخی ویژگی

 ( ارائه شده است. 2)
 

 (: توزیع فراوانی ویژگی های فردی2جدول )
 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 11 117 تا دیپلم سطح تحصیالت

 99 32 تحصیالت دانشگاهی

 73 113 مرد جنسیت

 22 91 زن

 73 119 متاهل وضعیت تاهل

 22 91 مجرد

 79 111 آشنا آشنایی با تاالب آبشینه

 21 19 عدم آشنایی

های حامی محیط عضویت در سازمان

 زیست

 1 11 عضویت

 31 133 عدم عضویت

زیستی زیستگاه موافقت با ارزش محیط

 پرندگان

 31 131 موافق

 19 23 مخالف

 

سواد تا سطح دیپلم( و اند )بیبا توجه به نتایج اکثریت نمونه مورد بررسی، تحصیالت دانشگاهی نداشته

درصد پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی )فوق دیپلم تا دکترا( داشتند. با توجه به اینکه  99نفر معادل  32

و در عین حال، مردان  باشند مستقل باید دارای درآمدهندگان دپاسخ گذاری مشروطدر روش ارزش

 13نفر معادل  113دهند )ارند، لذا اکثریت متغیر جنسیت را مردان تشکیل میاستقالل مالی د بیشتر

 91) %22نفر( متاهل و 119) %73دهد که بررسی وضعیت تاهل نیز نشان می (.دهندگانپاسخدرصد از 

 111) %79با تاالب آبشینه آشنایی نداشتند و از پاسخگویان نفر(  19) %21ود حدباشند. میمجرد نفر( 

های حامی محیط زیست نفر( از افراد مورد مطالعه در سازمان11) %1فقط  نفر( با تاالب آشنا بودند.

نفر(  131) %31زیستی نبودند. نفر( از افرادعضو هیچ سازمان یا گروه محیط 133) %31عضویت داشتند و 

های نفر( مخالف آن بودند. نتایج حاصل از بررسی نگرش 23) %19وافق ارزش زیستگاهی پرندگان و م

 ( گزارش شده است.3محیط زیستی افراد در جدول )
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 دهندگانهای محیط زیستی پاسخ(: بررسی نگرش3جدول )
 موافقم مخالفم نظری ندارم مشخصه آماری گویه

بی مسئول ما در مقابل حفاظت از محیط زیست آ

 باشدهستیم، حتی اگر هزینه پولی دربرداشته

 113 21 11 فراوانی

 31 12 3 درصد

ها و حق زیستی تاالببا توجه به خدمات محیط

آیندگان در برخورداری از خدمات آن، تاالب باید برای 

 های آینده حفظ شود.نسل

 137 3 9 فراوانی

 39 9 2 درصد

وجه در خصوص محیط تخریب و اثرات جانبی قابل ت

زیست واقعی نیست و در خصوص آن بزرگنمایی شده 

 است.

 31 197 32 فراوانی

 11 71 11 درصد

 

ای واقعی تلقی کرده و دهد، اکثریت افراد تخریب محیط زیست را پدیدههمانطور که جدول فوق نشان می

 ات زیستگاهی باید حفاظت شوند.ها به عنوان منابع ارزشمند خدمزیست و از جمله تاالبمعتقدند محیط

دهندگان برای پاسخمهمترین سؤالی که در پرسشنامه این پژوهش مطرح شد، میزان تمایل به پرداخت 

 صفر را خود پرداخت به تمایل نفر( 91) 22% پاسخ دهنده213 مجموع از بود.حفاظت از تاالب آبشینه 

مبلغی نفر( حاضر به پرداخت  113) ٪73 پردازند، ومبلغی حاضر نبودند ب هیچ واقع در یعنی کردند؛ اعالم

برای حفاظت از تاالب بودند. در بین افرادی که تمایل به پرداخت مثبت داشتند، ابتدا مبلغ میانه یعنی 

هزار تومان به عنوان مبلغ پیشنهادی اول ارائه شد که در صورت موافقت مبلغ پیشنهادی باالتر  1111

گردید. نتایج تومان( به افراد ارائه می 2111تر )مخالفت مبلغ پیشنهادی پایینتومان( و در صورت  11111)

 ( ارائه شده است.9توزیع فراوانی تمایل به پرداخت در جدول )
 

 (: توزیع فراوانی مبلغ پیشنهادی9جدول )
 درصد فراوانی فراوانی مبلغ پیشنهادی)تومان(

2111 29 11 

1111 13 33 

11111 71 97 

 111 113 جمع کل

 

( حاضر به %33نفر ) 13 که تمایل به پرداخت خود را مثبت اعالم کرده بودند، پاسخ دهنده113از میان 
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تومان( برای  11111( حاضر به پرداخت مبلغ پیشنهادی بیشتر )%97نفر ) 77تومان بودند،  1111پرداخت 

ن( توما2111لغ پیشنهادی کمتر )مب از آنها حاضر به پرداخت( %11نفر ) 29حفاظت از تاالب بودند و 

بودند. برای تخمین میزان تمایل به پرداخت، ابتدا مدل الجیت با حضور همه متغیرها برآورد گردید و پس 

های خوبی برازش مدل نهایی انتخاب گردید معنی و با توجه به آمارهاز اصالح مدل و حذف متغیرهای بی

 ( ارائه شده است.1که نتایج آن در جدول )

 

 (: نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت1جدول)
 اثر نهایی معناداری ضرایب tآماره  انحراف معیار مقدار ضریب نام متغیر

 - 1111/1 -121/9 113/1 -733/2 عرض از مبدا

 3/1 1111/1 311/3 331/1 121/1 تاهل

 21/1 1131/1 197/2 399/1 311/1 تحصیالت

 1937×11-1 1111/1 931/9 77/1 31/7 درآمد

 31/1 1111/1 133/1 331/1 317/1 آشنایی با تاالب

 -1113/1 1111/1 -121/7 33/1 -111121/1 مبلغ پیشنهادی

آگاهی نسبت به خدمت 

زیستگاهی تاالب )برای 

 پرندگان(

331/1 111/1 131/2 1171/1 23/1 

Log Likelihood=   3913/139-  

Prob (LR Statistic)=  1111/1  

McFadden R-squared=     313711/1  

LR Statistic=   3919/122  

 

دار شده است و اثر با توجه به نتایج مدل، متغیر وضعیت تأهل در سطح یك درصد و با عالمت مثبت معنی

واحد افزایش  3/1دهد که در صورت تأهل احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی نهایی این متغیر نشان می

دار شده است و اثر نهایی عالمت مطابق با انتظار و در سطح یك درصد معنییابد. متغیر تحصیالت با می

واحد احتمال پذیرش مبالغ  21/1دهد افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند، این متغیر نشان می

پیشنهادی باالتری نسبت به افراد بدون تحصیالت دانشگاهی دارند. متغیر درآمد نیز با عالمت مثبت و 

دهد که به ازاء هر واحد دار شده و اثر نهایی این متغیر نشان میتظار در سطح یك درصد معنیمطابق با ان

یابد. متغیر آشنایی با واحد افزایش می 1937×11-1افزایش در درآمد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی 

دی که با تاالب آشنایی دار شده است. با توجه به اثر نهایی این متغیر، افراتاالب نیز با عالمت مثبت معنی

واحد از احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی باالتری برخوردار بودند که کامال مطابق  31/1داشتند، به میزان 
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همچنین ارزش زیستگاهی پرندگان تاالب نیز با عالمت مثبت و در سطح یك درصد با انتظار است. 

اه طبیعی برای پرندگان است از نگاه دار شده است. در واقع اینکه تاالب آبشینه یك زیستگمعنی

دهد. پاسخگویان دارای ارزش بوده و وجود این خدمت زیستگاهی تمایل به پرداخت افراد را افزایش می

براساس اثر نهایی برآوردی مربوط به این متغیر، ارائه خدمات زیستگاهی این تاالب و ارزشمند بودن این 

-واحد افزایش می 23/1پذیرش مبلغ پیشنهادی را به اندازه خدمت از نظر پاسخگویان، میزان احتمال 

در  باشدمیارزشگذاری مشروط  که مهمترین ضریب در روش  یپیشنهادمبلغ  ضریب برآورد شده. دهد

شده است. با توجه به قانون تقاضا، افزایش  دارمعنیسطح یك درصد وبا عالمت منفی و مابق با انتظار 

شود، بنابراین افزایش مبالغ ر به کاهش تقاضا برای آن کاال یا خدمت میقیمت یك کاال یا خدمت منج

شود. اثر نهایی این متغیر پیشنهادی سبب کاهش میزان تمابل به پرداخت و پذیرش مبالغ پیشنهادی می

کاهش  1113/1دهد که در ازاء هر واحد افزایش در مبالغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبالغ، نشان می

 بد.یامی

، لگاریتم درستنمایی، آماره نسبت 2McFadden Rهای های خوبی برازش، یعنی آمارهبا توجه به آماره 

با  ،الجیت پس از برآورد مدلتوان گفت مدل به خوبی برازش شده است. درستنمایی و درصد آن، می

ل به پرداخت (، متوسط تمای1)رابطه  باالترین پیشنهاد گیری عددی در محدوده صفر تاانتگرال

 صورت زیر محاسبه گردید. و تعیین ارزش حفاظتی تاالب سد آبشینه به خانوارهای شهر همدان

WTP =  

تومان برآورد شده  2737 آبشینهحافظت از تاالب برای تمایل به پرداخت بر اساس رابطه فوق متوسط 

ایل به پرداخت ساالنه در تعداد افراد حاضر است. برای محاسبه ارزش کل حفاظتی تاالب، مبلغ متوسط تم

مبلغ  آبشینهبه پرداخت جامعه آماری مورد مطالعه ضرب شد. به این صورت ارزش حفاظتی ساالنه تاالب 

 میلیارد تومان برآورد گردید. 33/3

 

 گیری بحث و نتیجه

ینه در استان همدان هدف از مطالعه حاضر برآورد میزان تمایل به پرداخت و ارزش حفاظتی تاالب آبش 

مبلغی برای  ه پرداختب( حاضر نفر 113گان )پاسخ دهنددرصد  %73 مطالعه،نتایج این بود. با توجه به 

دهد متغیر درآمد اثر مثبتی در پذیرش مبالغ پیشنهادی بودند. نتایج مدل نشان می حفاظت از تاالب
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و ( 1339موسوی ) (،1331اران )دارد که این نتیجه با نتایج مطالعات دیگر نظیر کرمی و همک

Chaikumbung et al. (2016)  سازگاری دارد. با توجه به اینکه کاالها و خدمات محیط زیستی جزء

شود. شوند، افزایش درآمد سبب افزایش تمایل به پرداخت برای آن میبندی میکاالهای لوکس دسته

موسوی که این موضوع با نتایج حاصل از مطالعات افراد با تحصیالت باالتر تمایل به پردخت باالتری دارند 

( سازگار است. متغیر آگاهی از ارزش زیستگاهی تاالب بر پرندگان 1339و منصوری و همکاران ) (1339)

دهد هرچه آگاهی مردم از خدمات نیز اثر مثبتی بر تمایل به پرداخت پاسخگویان دارد که نشان می

و اطالعات بیشتری در این خصوص دریافت کنند، ارزش بیشتری تر شوند ها آگاهمحیط زیستی تاالب

برای حفاظت از آن قائل شده و تمایل به پرداخت باالتری خواهند داشت. همچنین متغیرهای وضعیت 

تأهل و آشنایی با تاالب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی 

تومان  2737ن تمایل به پرداخت مردم همدان برای حفاظت از تاالب آبشینه مبلغ داشتند. در نهایت میزا

میلیارد تومان برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصل از این  33/3و ارزش کل حفاظتی ساالنه این تاالب 

 گردد:مطالعه، پیشنهادات ذیل ارائه می

مبنای حق ورودیه بازدید از  تواندیپاسخ دهندگان، م متوسط تمایل به پرداختمیزان برآوردی  -

 تاالب جهت تأمین مخارج حفاظتی این تاالب ارزشمند قرار گیرد.

 درآمد واقعی گذاری اقتصادی در جهت افزایش درآمد مردم و یاهر گونه سیاستاز نظر مدیریتی،  -

 یط زیستخدمات محی از حفاظتتواند اثر مثبت روی تمایل به پرداخت مردم برای می (تورم کاهش)

 .داشته باشد

با توجه به اینکه اطالع داشتن مردم نسبت به خدمت زیستگاهی تاالب آبشینه سبب افزاش تمایل  -

های مدونی جهت آگاهی بخشی مردم نسبت به اهمیت شود برنامهبه پرداخت آنها شد، پیشنهاد می

از طریق  آموزشی هایهیه طرحتوان به تها میها و خدمات آن ارائه گردد. از جمله این برنامهتاالب

تشویق برای عضویت همچنین  های آینده وتاکید بر اهمیت حفظ تاالب برای نسل های عمومی بارسانه

های مردم نهاد محیط زیستی در جهت مشارکت از تشکل و حمایت های حامی محیط زیستندر سازما

های مردمی خود سبب ودن تشکلهرچه بیشتر مردمی برای حفاظت از تاالب اشاره کرد. فعال نم

 آگاهی بخشی هرچه بیشتر خواهد شد.
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از جمله سازمان حفظ محیط زیست، سازمان آب  ربطهای ذیسازمان و تعامل همه همکاری -

ها و های غیردولتی حامی محیط زیستی در جهت حفاظت از این تاالبای و همچنین سازمانمنطقه

 تواند در حفاظت از تاالب مؤثر باشد.کاری میرهیز از موازیگذاری و پسازی سیاستهمچنین یکپارچه
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