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بررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی برای حفاظت از خدمات 

  جلوگیری از سیالب جهتاکوسیستم جنگل 

 استان مازندران( روستاهای خسارت دیده سیل )مطالعه موردی:
 2، ساره حسینی1*حمید امیرنژاد

  چكیده
 مطالعه هدف از این ی در رخداد آن نقش دارند.عوامل مختلف است که ی طبیعی سیلپدیدهکشور  زیستیمحیط جدی هاییكی از چالش

بر شناسایی عوامل مؤثر و  جلوگیری از سیالب برایاکوسیستم جنگل تمایل به پرداخت جوامع روستایی جهت حفاظت از خدمات بررسی 
روستا  11دفی در گیری تصامیدانی، نمونه پیمایش صورتپرسشنامه آزمون انتخاب بهپیش پژوهش از طریق های اینآن است. داده

 آوری گردید. متغیرهایتكمیل و جمع 1111پاییز  در دیدهخانوار خسارت 31توسط  استان مازندران درهای اخیر سیل دیدهخسارت

هشت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیالت، هزینه، درآمد، آگاهی روستاییان از خدمات  شامل اجتماعی در این تحقیق-اقتصادی
روستاییان مورد  پرداخت به تمایل میزان بر اثر این متغیرها و متوسط خسارت ساالنه آنها در سیل اخیر  بوده است کهاکوسیستمی جنگل 

متوسط تمایل به پرداخت  که داد نشان پیش پرسشنامه دریافتی 31پژوهش با استفاده از  این هاییافته تحلیل و بررسی قرار گرفت. تجزیه
-استان مازندران در سیل ریال و متوسط خسارت روستاهای خسارت دیده 131113سیل در استان مازندران  هماهانه روستاییان خسارت دید

بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر روی تمایل به پرداخت روستاییان جهت حفاظت  ریال بوده است. همچنین نتایج 111119193های اخیر 
داد که تنها فاکتورهای تحصیالت افراد، هزینه، درآمد و میزان خسارت آنها در  شانن جلوگیری از سیالب برایاکوسیستم جنگل از خدمات 

های مدیریتی گردد برنامهرخداد سیل اثر مثبت مستقیم بر روی تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می
 پیامدهای بعدی سیالب جلوگیری و خسارات آن را کاهش داد. صورت پذیرد تا از اکوسیستم جنگلبیشتری جهت حفاظت از خدمات 
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 مقدمه

-دهند که افراد از آن سود میای از خدمات اکوسيستمی را ارائه میهای طبيعی طيف گستردهاکوسيستم

عه به آنها بستگی دارد. این خدمات شامل تهيه مواد غذایی، سوخت، آب جام یبرند و زندگی همه

 خدمات این هااکوسيستم شيرین، تنظيم آب و هوا، کنترل سيل، کنترل بيولوژیکی و غيره است. چنانچه

 این از قسمتی جایگزینی جهت الزم هایزیرساخت ایجاد منظوربه دالر نياورند، ميلياردها فراهم را

 این مبين جهان های طبيعیاکوسيستم وضعيت به (. نگاهی گذراMA, 2005شود )می ههزین خدمات

متحمل  جهان های طبيعیاکوسيستم بشر، هایفعاليت نتيجه در اخير یدهه چند که در است واقعيت

 برداریبهره زیست،محيط تحملقابل هایظرفيت به توجهیبی. است شده ناپذیریجبران صدمات

 هایگذاریسياست در اقتصاد علم منطق به توجهیبی آخر در و زیستمحيط طبيعی ومنابع از نامناسب

 با نوعیبه جوامع یهمه که است آورده پدید را شرایطی زیست،محيط و طبيعی اکوسيستم برداری ازبهره

کی از ی. (and Roy, 2007 Duraiappahاند )شده گریبان به دست زیستی و بالیایی طبيعی محيط معضالت

کم با بروز یاین بالیای طبيعی سيل است که خسارات ناشی از آن قابل شمارش نيست و شروع قرن بيست

-این پدیده در ایران نيز شناخته شده است به های مخرب و عظيم در تاریخ ماندگار شده است.سيل

(. روند Ziai, 2017) است اخير از نظر تعداد حجم و خسارات، روند افزایشی داشته هایسالعبارتی طی 

های های اخير حاکی از این است که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سيالبرو به رشد سيل در سال

مخرب قرار داشته و ابعاد خسارت، تلفات جانی و مالی سيل افزایش یافته است و بر اساس اطالعات 

های وقوع سيالب ور بوده است.های مهم به کشهای اخير خسارت سيل جزو خسارتموجود طی سال

های اخير نيز مؤید این مطلب است. خصوص در شمال کشور در سالگوناگون در مناطق مختلف کشور به

 ,Momeni et al) اخير از نظر تعداد حجم و خسارات، روند افزایشی داشته است سالعبارتی طی نيمبه

2019 .) 

خصوص گيالن و مازندران نشان داد های شمالی بهاستان در 8931خسارات گسترده سيل ویرانگر نوروز 

ها موفق بود اما درک این واقعيت ضروری است که باید کوشيد توان در مهار سيالباگرچه هميشه نمی

استان مازندران طی چند ساعت  بارندگی شدیددر این سال پيامدهای زیانبار و مخرب آن را کاهش داد. 

شرق و غرب، های ن سبب شد تا مناطقی از شهرها و روستاهای شهرستانمتر باراميلی 8۴۱بيش از 

 واحد مسکونی شوند 0۱۱هزار و  6گرفتگی و خسارت بيش از مرکزی استان دچار آب
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(https://www.isna.ir .)زمين هکتار 1۱9 هزارو بارش شدید باران و وقوع سيالب سبب شد تا چهار 

مازندران به استان خسارت ناشی از سيل شرق همچنين  .شود وارد خسارت باغ هکتار 0۷6 و کشاورزی

سيل به تاسيسات زیربنایی بخش کشاورزی شامل  شد.ميليارد ریال اعالم  090را بخش کشاورزی 

های آب زراعی و جاده دسترسی بين مزارع، سامانه نوین آبياری و های بين مزارع  کانالها، پلسردهنه

در زمينه سيالب گرفته بنابر مطالعات صورت(. لذا https://www.isna.irمود  )نایستگاه پمپاژ خسارت وارد 

های شمال کشور، علت رویه و تخریب جنگلبرداری بیبهره از بين عوامل مختلف تأثيرگذار در بروز سيل،

صحيح  مدیریت برای رو، تالش(. از اینMomeni et al, 2019) شدن سيل در این مناطق است اصلی جاری

-پيش شرط ها و مراتع جهت کاهش خسارات سيل یکی ازطبيعی از جمله جنگل یهااکوسيستم اصولی و

زیرا تلقی گردید.  مدیریت، تخریب و خسارات ناشی از آنها سوء از پيامدهای ناشی بروز از جلوگيری های

شده  یفهزاره تعر يستماکوس یابیاست که توسط ارزل جنگ يستماز خدمات مهم اکوس يل یکیس تنظيم

از را  یدشد یاز بارندگ یو کاهش خطرات ناش يلس یلتعد يتظرفجنگل  يستماکوس (.MA, 2005) است

 امنيتجایگاه مهمی در تأمين رفاه و را دارد و  حفظ و نگهداشت آب و جلوگيری از هدررفت آنیق طر

بوم  یست، الزم است که زيالبکنترل س ياتحفظ خصوص یرو، برا ینا از .(Sturck et al., 2014بشر دارد )

 .(Wahren et al., 2012شود ) یریتمد یدارپا صورتبه  یجنگل

پردازیم: مطالعات اندکی در این زمينه انجام پذیرفته است که در اینجا به ذکر برخی از آنها می

(2017)Ziai  ،ای و اسنادی بررسی سيل به روش کتابخانه طبيعی تبارفالک حادثه کنترل در جنگل نقش

آید و شرایط فيزیکی ها ومراتع بوجود مینمود. نتایج مطالعه او نشان داد حادثه سيل براثر تخریب جنگل

های کوهستانی دارای اهميت ها بخصوص جنگلرود. جنگلمنطقه هم عامل تسریع آن به شمار می

 Haghjou et al(2019) باشند.آب و مانع بروز سيالب و سيل می کننده گردش کليماتولوژیکی بوده و تنظيم

 هایپژوهش طریق و از انتخاب آزمون ارسباران را با استفاده از روش هایجنگل اقتصادی کل ، ارزش

 تحصيالت سطح متغيرهای دارمعنی و رابطه مثبت دهندهنشان پژوهش آنها نتایج ند.برآورد نمود ميدانی

ای به در مطالعه ،Markantions et al (2019) در خارج کشور نيز دارد. آنها پرداخت به لتمای با درآمدو 

زیستی ناشی از سيالب در رودخانه ایروس یونان با روش ارزشگذاری مشروط های محيطبرآورد هزینه

ز سيل پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد متوسط تمایل به پرداخت برای هر خانوار جهت جلوگيری ا

 و جنگل پوشش بين در مطالعه خود ارتباط  Bhattacharjee and Behera(2018) یورو در سال است. 0۷/20

 های این مطالعه حاکییافته در هند را با استفاده از مرور مطالعات گذشته بررسی نمودند. سيالب خسارت

https://www.isna.ir/
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 محافظت توانایی رو این از و دارد سيالب خسارات ميزان کاهش به تمایل جنگلی پوشش که است آن از

پرداخت برای خدمات آبخيزداری  ،Jaung et al (2018. )دارد را سيل وقوع هنگام را در انسان مال و جان از

اندونزی را با استفاده از روش آزمون انتخاب  لمبوک،اکوسيستم جنگل را در روستاهای ده بخش وِست

لمبوک ان داد تمایل به پرداخت ماهانه شهروندان وِستمورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نش

 روپيه( بيشتر از سایر خدمات است.  9۱8۴روپيه( و کاهش سيالب ) 923۷برای خدمات کيفيت آب )

 شده انجام سيالب کنترل مورد در بسياری مطالعاتدهد، شده نشان میطور که مرور مطالعات انجامهمان

بوده  اکوسيستم خدمات سایر همراه به سيالب رزشگذاری خدمت تنظيما مورد اما اکثر آنها در. است

-پوشش خاک، مثالً) هاسيل تنظيم برای آبخيز حوزه یک بيوفيزیکی هایویژگی از بردارینقشه است یا

گردیده است. اما کمتر مطالعاتی در خصوص  بينی نقشه سيالب انجامیا پيش( کاربری اراضی گياهی و

اکوسيستم سيل جهت حفاظت از خدمات   رداخت جوامع روستایی خسارت دیدهبررسی تمایل به پ

 از بررسی این موضوع در مطالعات خارج از کشوربوده است. اگرچه  جلوگيری از سيالب جهت جنگل

 وانجام گرفته است ا آن اندکی در رابطه ب ات بسياردر ایران مطالعاما بوده است.  برخوردار مطلوبی جایگاه

خدمات  حفاظت ازبرای جوامع روستایی  پرداخت بررسی تمایل بهصورت اختصاصی در زمينه بهپژوهشی 

تمایل به های کشور انجام نشده است. بنابراین در این مطالعه قصد بر این است اکوسيستم در جنگل

در   جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل پرداخت جوامع روستایی جهت حفاظت از خدمات 

های اخير در دیده سيلتوسط ساکنين خسارتآن و عوامل مؤثر در پذیرش ازندران برآورد استان م

 بخش مرکز، شرق، غرب استان مازندران مورد بررسی قرار گيرد.  سهروستاهای 

 هامواد و روش

بخش  سهر يهای اخليدیده سخسارتبررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی در مطالعه حاضر برای 

و  جلوگيری از سيالب جهت اکوسيستم جنگلبرای حفاظت خدمات رق، غرب استان مازندران مرکز، ش

ای از پيش پرسشنامهل ياز س یجهت کاهش خسارات ناشبر تمایل به پرداخت آنها عوامل مؤثر  ییشناسا

بخش  ه است:بخش بود سهپرسشنامه شامل  این در موردنياز اطالعاتآزمون انتخاب استفاده شده است. 

 اول شامل سؤاالتی در مورد وضعيت

دیده سيل اخير، بخش دوم شامل بروشور اطالعاتی در خسارتروستایی اقتصادی ساکنين  -اجتماعی 

بخش مرکز، شرق، غرب  سهخدمات اکوسيستم جنگل، تعداد و ميزان خسارت سيل اخير در ارتباط با 
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زان عالقمندی زیستی و حفاظتی )ميهای محيطبخش سوم در خصوص نگرش .ه استاستان مازندران بود

جنگل در قالب سه سوال اکوسيستمی  از خدمات آنهاآگاهی  و اکوسيستم جنگلآنها به حفاظت خدمات 

 .آورده شده است زیر

ها، مراتع و سازمان جنگل -آیا از خدمات اکوسيستم جنگلی شمال جهت کاهش سيالب اطالع دارید؟  -

حفاظت جنگل را بهبود ببخشد. در  ،اهش خسارات ناشی از سيلجهت کآبخيزداری کشور تصميم دارد 

دیده خسارتشما به عنوان  ایآیابد. های شما کاهش میبرید و خسارتقبال این بهبود، شما هم نفع می

 ودشیمدر استان  ليکه باعث کاهش س ییهاتيد در فعالیدار لیتمامازندران های اخير در استان سيل

 -و ...( داشته باشيد؟  هامثل حراست و حفاظت از جنگل یرماليو مشارکت غ یمشارکت مال) مشارکت

حفاظت  ،جهت کاهش خسارات ناشی از سيلها، مراتع و آبخيزداری کشور تصميم دارد سازمان جنگل

یابد. اما با های شما کاهش میبرید و خسارتجنگل را بهبود ببخشد. در قبال این بهبود، شما هم نفع می

های مالی ساکنين منطقه دارد. های زیاد برای حفاظت جنگل، این سازمان نياز به حمایتبه هزینهتوجه 

 آیا شما حاضرید در این زمينه تمایل به پرداخت داشته باشيد؟ 

مورد نظر در حاشيه اکوسيستم  روستاهایگيری تصادفی ابتدا نمونه روش از استفاده با منظور، بدین

پيامد سيل حاشيه اکوسيستم جنگل در استان  یدیدهخسارت روستایيان) جنگلی استان مازندران

کل مدیریت بحران استان مازندران استخراج  یاز ادارهو تکميل پرسشنامه مازندران( جهت مصاحبه 

اجتماعی -اقتصادی متغيرهایدیده مصاحبه شد. خسارتروستاهای  ساکنينو سپس با  گردید

شغل، تحصيالت، هزینه، درآمد و آگاهی روستایيان از خدمات پرسشنامه شامل سن، جنسيت، 

اکوسيستمی جنگل بوده است که اثر آنها تمایل به پرداخت روستایيان جهت حفاظت از خدمات 

با استفاده از روش همبستگی پيرسون مورد بررسی قرار جلوگيری از سيالب  جهتاکوسيستم جنگل 

 گرفت. 

 اکوسيستم خدمات مورد در مختصری پاسخگو ابتدا توضيح سازیآگاه منظوربه پرسشنامه این در

 به حاضر ماهانه شما" که گردید مطرح پرسش این سپس و شد هيرکانی در استان مازندران ارائه یجنگل

 ."هيرکانی جهت کاهش سيالب هستيد؟ یجهت حفاظت خدمات اکوسيستم جنگل مبلغی چه پرداخت

بخش مرکز، شرق،  دیده سيل اخير در سهخسارتروستایی ين آماری مطالعه حاضر را ساکن یجامعه

های هيرکانی در که از کارکردها و خدمات اکوسيستمی جنگلدادند تشکيل میغرب استان مازندران 
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 پيمایش صورتبه پژوهش های. دادهبودندو دارای درآمد مستقل  نمودندمیاستان مازندران استفاده 

های سيلدیده خسارتروستا  89در  انتخاب آزمون یپرسشنامهز پيشا و گيری تصادفیميدانی، نمونه

-خسارت روستایيانتا نمایان گردد  گردید استخراج (دیدهخانوار خسارت ۴9) استان مازندران دراخير 

 های هيرکانی چه مقدار تمایلخدمات اکوسيستمی کاهش سيل جنگل برای دیده از سيل استان مازندران

 موردنظر، هایداده و اطالعات استخراج و مربوطه یپرسشنامهپيش تکميل از ارند. پسد پرداخت به

 سهر يهای اخليدیده سخسارتبررسی و برآورد تمایل به پرداخت جوامع روستایی  ،سازیجهت کمّی

جلوگيری از  جهت اکوسيستم جنگلبرای حفاظت خدمات بخش مرکز، شرق، غرب استان مازندران 

-نرماز ل ياز س یجهت کاهش خسارات ناشبر تمایل به پرداخت آنها عوامل مؤثر  ییساو شنا سيالب

تأیيد  اساتيد مرتبطروایی پرسشنامه را شد.  همچنين در این مطالعه استفاده  SPSSو  EXCEL  هایافزار

متغيرهای  برای این ضریب .استفاده شد برای اطمينان از پایایی نتایج، از ضریب آلفای کرونباخنمودند و  

 .پرسشنامه دارد وخوب متغيرهای تحقيق  به دست آمد که نشان از پایای 38/۱پرسشنامه مورد بررسی 

 نتایج و بحث

آوری گردیده شده ای و مدیریت بحران استان مازندران جمعطبق اطالعاتی که از سازمان آب منطقه

-روستا در پایين 0۴و  96، 98تعداد  های اخير در بخش مرکز، شرق و غرب استان به ترتيباست در سال

تاثير خسارت سيل قرار گرفته است که از ميان آنها دست اکوسيستم جنگلی استان مازندران تحت

پرسشنامه استفاده ( به صورت تصادفی انتخاب و جهت تکميل پيشدیدهخانوار خسارت ۴9روستا )89

 گردید.

 متغيرهای اجتماعی  بررسی 

 و جنسيت، شغل سن،به تفکيک متغير  وصيفی برخی از متغيرهای مورد مطالعه راآمار ت 8 جدول شماره

 .دهدنشان می تحصيالت
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 ( خصوصيات اجتماعی )کيفی( ساکنين روستاهای خسارت دیده سيل اخير8جدول )

 تعداد ویژگی متغير

 

 سن

02-92 6 

۴2-92 6 

2۱-۴2 ۷ 

2۱< 0۴ 

 01 مرد جنسيت

 82 زن

 86 دکارمن شغل

 0۷ غيرکارمند

 

 

 تحصيالت

 0 کارشناسی ارشد

 3 کارشناسی

 ۴ فوق دیپلم

 89 دیپلم

 88 زیر دیپلم

 ۴ سوادبی

 

 دهندتشکيل میمردان  را درصد از آن 62زنان و جامعه پژوهش را درصد  92با توجه به نتایج پژوهش،  

 قابل مشاهده است. 8که درصد فراوانی آنها در  شکل 

 
 ( درصد فراوانی جنسيت پاسخگویان8شکل )
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در این پژوهش افراد مورد مطالعه از نظر نوع اشتغال به دو دسته کارمندی و غيرکارمندی تقسيم شدند. 

بيشترین فراوانی شغلی افراد مربوط به شغل غيرکارمندی )افرادی که شغل غيرکارمندی دارند شامل 

باشد به عبارت دیگر افرادی که درآمد آنها از حقوق يره میمتخصص، کشاورز، دامدار، مشاغل آزاد و غ

 قابل مشاهده است. 0باشد. درصد فراوانی هر یک از مشاغل در شکل درصد می 69باشد( با دولتی نمی

 
 ( درصد فراوانی اشتغال پاسخگویان0شکل )

 

تر از سطح کارشناسی يندرصد( پای ۴0/۷۴از نظر سطح تحصيلی نيز بيشترین افراد نمونه مورد مطالعه )

درصد از پاسخگویان دارای تحصيالت علمی باالی سطح  21/02تحصيالت علمی داشتند و تقریباً حدود 

 کارشناسیدیپلم، زیردیپلم و با تحصيالت افراد به ترتيب دهندگان پاسخ بيشترین کارشناسی بودند.

 (.9بوده است )شکل 

 
 ( درصد فراوانی جنسيت پاسخگویان9شکل )



 

9922 

 

سال بوده است که کمترین  ۴3با توجه به اطالعات پرسشنامه تکميلی، ميانگين سنی افراد مورد مطالعه 

سال سن داشت. همچنين بيشترین فراوانی افراد مورد مطالعه مربوط به  ۷۱سال و بيشترین آنها  0۷آنها 

داده است. درصد  درصد را به خود اختصاص ۴۷سال  بوده است که فراوانی  2۱گروه سنی بيشتر از 

 نشان داده شده است. ۴های سنی در  شکل فراوانی سایر گروه

 

 
 ( درصد فراوانی سن پاسخگویان۴شکل )

 

( آورده شده است. ميانگين درآمد و 0آمار سطح هزینه و درآمد زندگی افراد مورد مطالعه نيز در جدول )

باشد. از نظر سطح درآمدی ميليون تومان می 6۱0/۴و  ۴62/9ترتيب برابر با هزینه ماهانه خانوارها به

درصد( درآمد ماهانه بيشتر از پنج ميليون تومان داشتند و از نظر  9۱بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه )

درصد( هزینه ماهانه بين دو تا سه ميليون داشتند.  01ای بيشتر  افراد نمونه مورد مطالعه )سطح هزینه

 2های اخير در شکل دیده سيلهزینه و درآمد خانوارهای روستایی خسارتنتایج بررسی درصد فراوانی 

 نشان داده شده است.  
 

 های اقتصادی خانوارهای روستایی خسارت دیده سيل( ویژگی0جدول )

 بيشترین کمترین ميانگين متغير

 8۱۱۱۱۱۱۱ 0۱۱۱۱۱۱ 6۱0/۴ درآمد خانوار )ميليون تومان(

 1۱۱۱۱۱۱۱ 8۱۱۱۱۱۱ ۴62/9 هزینه خانوار )ميليون تومان(
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 ( توزیع درصد فراوانی هزینه و درآمد ماهانه پاسخگویان2شکل )

 

 پاسخگویانزیستی و حفاظتی بررسی نگرش محيط 

های اخير خسارت دیده سيل روستاییخانوارهای  زیستی و حفاظتیاز بررسی نگرش محيطنتایج حاصل 

( 6در شکل ) جلوگيری از سيالب برایاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات استان مازندران نسبت به 

نقش خدمات اکوسيستم جنگلی دیدگان روستاهای مورد مطالعه از  درصد از خسارت 08نشان داد که 

از خانوارهای مورد بررسی از نقش خدمات  درصد ۴3و شمال در کاهش سيالب اطالع نداشتند 

 اطالع داشتند. اکوسيستم جنگلی در کاهش سيالب

 



 

9222 

 

 ( توزیع درصد فراوانی ميزان آگاهی پاسخگویان از خدمات اکوسيستم جنگل6شکل )

 

مثل  یرماليو مشارکت غ یمال مشارکت) مشارکتدرصد افراد نيز تمایل به  ۷3همچنين نزدیک به 

و حفاظت  بهبودجهت ها، مراتع و آبخيزداری کشور و ...(  با سازمان جنگل هاحراست و حفاظت از جنگل

-مسائل محيطدرصد  08اند. تنها بوده کاهش خسارات ناشی از سيليستم جنگل برای جلوگيری و اکوس

 . نداشتند مشارکتزیستی برای آنها از درجه اهميت کمی برخوردار بوده است و تمایل به 

 
 حفاظت از خدمات اکوسيستم جنگلجهت پاسخگویان  مشارکت( ميزان ۷شکل )

 

زیستی و حفاظتی خانوارهای روستایی خسارت دیده سيل حيطنتایج حاصل از بررسی نگرش م

( 1در شکل ) جلوگيری از سيالب برایاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات  )پاسخگویان( نسبت به 

ها، مراتع و تمایل به پرداخت به سازمان جنگلدیدگان روستایی درصد از خسارت ۷۴دهد که نشان می

 های مالی ساکنين منطقه( داشتند.های زیاد حفاظت جنگل )حمایتآبخيزداری کشور جهت تامين هزینه
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 حفاظت از خدمات اکوسيستم جنگل جهت های مالی پاسخگویان ( ميزان حمایت1شکل )

 

 دیده سيل استان مازندرانساالنه جوامع روستایی خسارت خسارتمتوسط  برآورد 

دیده سيل استان روستایی خسارتجوامع ميزان متوسط خسارت ساالنه نتایج حاصل از محاسبۀ 

کمترین که  تومان خسارت دیدند. 83683۷6۷های اخير نشان داد آنها به طور توسط در سيل مازندران

 تومان بوده است. 0۱۱۱۱۱۱۱تومان و بيشترین ميزان خسارت آنها  62۱۱۱۱آنها ميزان خسارت ساالنه 

 
 ت از خدمات اکوسيستم جنگل حفاظجهت های مالی پاسخگویان ( ميزان حمایت3شکل )

 دیده سيل استان مازندرانجوامع روستایی خسارت تمایل به پرداخت برآورد 

دیده سيل استان مازندران نتایج حاصل از محاسبۀ ميزان تمایل به پرداخت جوامع روستایی خسارت

به پرداخت برای تومان تمایل  92869نشان داد که جوامع روستایی  مذکور به طور متوسط ماهانه مبلغ 

تمایل به پرداخت کمترین ميزان  دارند. جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات 
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جلوگيری از  جهتاکوسيستم جنگل دیده سيل جهت حفاظت از خدمات جوامع روستایی خسارت

 ۴3(، 8۱شکل )تومان بوده است. با توجه به نتایج   0۱۱۱۱۱تومان و بيشترین ميزان آن  8۱۱۱۱ سيالب

تومان برای حفاظت از خدمات  2۱۱۱۱درصد خانوارهای روستایی مورد بررسی حاضر بودند بيشتر از 

 پرداخت نمایند.  جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل 

 
  حفاظت از خدمات اکوسيستم جنگلجهت ميزان ميزان تمایل به پرداخت پاسخگویان ( 8۱شکل )

 

 اقتصادی بر روی ميزان تمایل به پرداخت جوامع روستایی -جتماعیبررسی تأثير متغيرهای ا 

اقتصادی بر روی ميزان تمایل به پرداخت جوامع  -در این مطالعه جهت بررسی تأثير متغيرهای اجتماعی

جلوگيری  جهتاکوسيستم جنگل دیده سيل استان مازندران برای حفاظت از خدمات روستایی خسارت

اقتصادی  -با ترکيب هشت متغير اجتماعی تگی پيرسون استفاده گردیده است.از آزمون همبس از سيالب

شامل متغيرهای سن، جنسيت، شغل، تحصيالت، هزینه، درآمد، آگاهی روستایيان از خدمات 

های اخير با تمایل به پرداخت جوامع روستایی اکوسيستمی جنگل و متوسط خسارت ساالنه آنها در سيل

بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر روی تمایل به  مازندران ایجاد گردید. نتایجدیده سيل استان خسارت

داد که  نشان جلوگيری از سيالب برایاکوسيستم جنگل پرداخت روستایيان جهت حفاظت از خدمات 

فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی تحصيالت افراد، ميزان خسارت، هزینه و درآمد آنها اثر مثبت مستقيم 

ل به پرداخت جوامع روستایی خسارت دیده دارد. نتایج مربوط به تأثير سایر متغيرها بر بر روی تمای

در جدول  جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از خدمات 

 ( ارائه شده است.9)
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 اخت جوامع روستاییاقتصادی بر روی ميزان تمایل به پرد -( بررسی تأثير متغيرهای اجتماعی9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یل به پرداخت جوامع روستایی اقتصادی بر روی ميزان تما -نتایج بررسی تأثير متغيرهای اجتماعی

 جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل دیده سيل استان مازندران برای حفاظت از خدمات خسارت

که در جدول  طورهمان ( نشان داده شده است.9با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون در جدول )

نتایج  .ه استبود -8تا  8ددی بين ع بين متغيرها با تمایل به پرداختضریب همبستگی ، شودیمدیده 

همبستگی پيرسون آزمون نشان داد تمام متغيرها با ميزان تمایل به پرداخت، ضرایب مورد انتظار را دارا 

دار شده است. همچنين نبوده و تنها برخی از متغيرها از نظر آماری در سطح یک، پنج و ده درصد معنی

و متوسط خسارت ساالنه آنها در سيل اخير با تمایل به ، درآمد هزینهبين متغير شغل، تحصيالت، 

 با یعنی مثبت وجود دارد.همبستگی  دیده سيل استان مازندران رابطهپرداخت جوامع روستایی خسارت

 هر یک از متغيرهای شغل، تحصيالت، هزینه، درآمد و متوسط خسارت ساالنه آنها در سيل اخير، افزایش

اکوسيستم جنگل دیده سيل برای حفاظت از خدمات ع روستایی خسارتتمایل به پرداخت جوام ميزان

اما بين متغيرهای سن، جنسيت و ميزان آگاهی جوامع  .یابدمی افزایش  جلوگيری از سيالب جهت

باشد. یعنی اینکه دار نمیمنفی وجود دارد و معنیهمبستگی دیده با تمایل به پرداخت روستایی خسارت

دهد. همچنين با کاهش آگاهی از خدمات یرش برای پرداخت را کاهش میافزایش سن احتمال پذ

دیده سيل استان مازندران برای اکوسيستم جنگل ميزان تمایل به پرداخت جوامع روستایی خسارت

متغير جنسيت نيز  یابد.کاهش می جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات 

 داری   معنی همبستگی پيرسون                                           متغير 

 3۴0/۱ -۱80/۱ سن

 ۴60/۱ -882/۱ جنسيت

 906/۱ 829/۱ شغل  

 691/۱ ۱۷۴/۱ تحصيالت

 ۱۱8/۱ ۴1۱/۱ هزینه

 ۱03/۱ 99/۱ درآمد

 1۴3/۱ ۱9۱/۱ خسارت ساالنه

 901/۱ -829/۱ آگاهی از خدمات

 991/۱ 821/۱ ها..ها جنگلميزان مشارکت با سازمان

 ۱18/۱ 0۷9/۱ ميزان حمایت مالی جهت حفاظت جنگل

 درصد 33 سطح در دارمعنی *** درصد، 32 سطح در دارمعنی ** درصد، 3۱ح سط در دارمعنی*
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دیده سيل اخير استان مازندران برای پرداخت جوامع روستایی خسارت همبستگی کمی با ميزان تمایل به

دارد. الزم به ذکر است اثر مستقيم  جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات 

تمایل به  ميزان متغيرهای هزینه، درآمد و متوسط خسارت ساالنه جوامع روستایی در سيل اخير بر

جلوگيری  جهتاکوسيستم جنگل دیده سيل برای حفاظت از خدمات رتپرداخت جوامع روستایی خسا

دار بوده است. نشانگر افزایش احتمال مثبت و به ترتيب در سطح یک، پنج و ده درصد معنی از سيالب

باشد دیده سيل اخير استان مازندران با افزایش درآمد آنها میتمایل به پرداخت جوامع روستایی خسارت

 است. BahramNia and Moradi (2019)و  Mostafazadeh et al (2019)ات مطالع نتایج با همسواین نتایج 

برای افراد تحصيالت باالتری داشته باشند، نگرانی بيشتری  هر چهنشان داد نتایج این مطالعه همچنين 

 Mashayekhi et al. نتایج مطالعه داشته باشند حفظ خدمات اکوسيستم جنگل جهت جلوگيری از سيالب

باشد. همچنين، اثر غيرمستقيم متغير هزینه جهت بهبود و حفاظت نيز مؤید نتایج این تحقيق می( 2010)

ها دار بوده است. این نتيجه بيانگر این موضوع است که هزینهمثبت معنیاکوسيستم جنگل از خدمات 

را دارد یعنی با  نگلاکوسيستم جمندی جوامع روستایی جهت حفاظت خدمات تاثير مثبت بر روی بهره

 باید. های زندگی تمایل به استفاده آنها از این خدمات کاهش نمیافزایش هزینه

زیستی و حفاظتی خانوارهای روستایی خسارت دیده سيل نتایج حاصل از بررسی نگرش محيط 

بيش نشان داد که  سيالبجلوگيری از  برایاکوسيستم جنگل حفاظت از خدمات  )پاسخگویان( نسبت به

ها، مراتع و آبخيزداری کشور تمایل به پرداخت به سازمان جنگلدیدگان روستایی از نيمی از خسارت

دار این مثبت معنیهای مالی( داشتند. همچنين اثر های زیاد حفاظت جنگل )حمایتجهت تامين هزینه

ت. همچنين نتایج دیدگان روستایی نيز موید این مطلب اسبر ميزان تمایل به پرداخت خسارتمتغير 

اثر متغير آگاهی پاسخگویان از خدمات اکوسيستمی جنگل منفی بوده است. این نکته مطالعه نشان داد 

عدم آگاهی جوامع روستایی از خدمات اکوسيستم جنگل ميزان تمایل به پرداخت بيانگر این مطلب است 

لذا با  دهد.کاهش می ز سيالبجلوگيری ا جهتاکوسيستم جنگل جوامع آنها را برای حفاظت از خدمات 

های بيشتر مردمی و توان مشارکتارزش واقعی آنها، می تعيين طبيعی و سازی مردم در زمينه منابعآگاه

 تواند حمایت موثری برای دولتاقتصادی را از دیدگاه افراد جامعه شاهد بود که خود می های باالترارزش

 شد.  های اساسی جامعه و حفظ منابع موجودختگذاری در زیرساریزی، سرمایهبرنامهجهت 

-شود تمایل به پرداخت جوامع روستایی خسارتشده، مشاهده میبا توجه به برآورد و محاسبات انجام 

خود اختصاص باالترین رقم را بهاکوسيستم جنگل دیده سيل اخير استان مازندران برای بهبود خدمات 
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ریال در سال به ازای هر خانوار  92869۱طور متوسط مبلغ نه بهداده است و آنها حاضر هستند که ماها

پرداخت کنند. نتایج  جلوگيری از سيالب جهتاکوسيستم جنگل برای بهبود وضعيت حفظ خدمات 

 باشد. نيز مؤید نتایج این تحقيق می Eggert and Olsson  (2009)و  Birol et al (2006)مطالعات 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

تواند خدماتی را برای هيرکانی بسيار ارزشمند است و می یوجه به اینکه وجود اکوسيستم جنگلبا ت

ساکنين منطقه نسبت به حفظ و بهبود وضعيت این  یرسد که کليهنظر میساکنان منطقه داشته باشد به

ور، محيط ها تالش مضاعف داشته باشند و همچنين مسئولين متولی )سازمان جنگل ها و مراتع کشجنگل

پایدار  یزیست و ...( باید در انجام امورات محوله قانونی خود نهایت تالش را انجام دهند تا اصل توسعه

 از اینرونحو درستی انجام گيرد. های فعلی و آینده بهجهت حفاظت از این منابع خدادادی برای نسل

 ایو منطقه ملی هایسياست ای اتخاذههای بسيار مفيدی را در زمينهتواند کمکمی مطالعهنتایج این 

حفاظت از خدمات  ب بهيترغ، های هيرکانیخدمات اکوسيستمی جنگل ذینفعان نظرات براساس

ت یریبهبود مد ،های سطحی، زیرزمينی و کاهش سيالبهای هيرکانی جهت حفظ آباکوسيستمی جنگل

 یجنگل یاراض یر کاربرييغ، کاهش تیزداريات آبخيعمل یهيرکانی، اجرا یح اکوسيستم جنگليصح

، جنگل تعادل اکوسيستم جهت در هاییگردد طرح. لذا پيشنهاد میارائه نماید ربطهای ذیسازمان توسط

پایداری  جهت شهر با و یکدیگر با اجزای آن بين پيوستگی ایجاد آن و شدن تکهتکه از جلوگيری

هش خسارات آن توسط نهادهای های بعدی و کاو جلوگيری از سيالب شهری زیست محيط کيفيت

جنگل مورد  ذیربط اجرا گردد.  همچنين عالیق و نگرش ساکنين بومی جهت حفاظت و توسعه اکوسيستم

جنگل به عنوان زیستگاه آخرین بازمانده تنوع زیستی که کم و بيش در  توجه قرار گيرد تا اکوسيستم

اند در سطح و ميزان باالتری حفظ شوند. کردههای طبيعی خود را حفظ روند توسعه ناپایدار کنونی ویژگی

از سوی دیگر نظر به اینکه در این مطالعه افراد با سطح تحصيالت باالتر تمایل بيشتری به پرداخت برای 

شود به منظور ارتقای سالمت افراد جامعه، سطح آگاهی جنگل دارند، پيشنهاد می خدمات اکوسيستم

ها و های آموزشی از جمله صدا و سيمای استانی، روزنامهامهجوامع روستایی و شهری از طریق برن

 های مربوطه افزایش داده شود. سازمان
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