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برآورد و رتبهبندی ارزش حفاظتی خدمات منتخب اکوسیستمهای مرتعی از
دیدگاه ترجیحات مردمی (مطالعۀ موردی :اکوسیستم مرتعی شیخ موسی)
 یداهلل بستان؛ کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان.
 احمد فتاحیاردکانی*؛ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان.
 مجید صادقینیا؛ استادیار گروه علوم مرتع ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان.
 مسعود فهرستیثانی؛ استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان.

چکیده
توجه به اکوسییتمی های مرتعی از آن جهت مه اسییت که اکوسییتمی های مرتعی اثرات قابل توجهای بر کشییازیزی ز امتتت ایا ی
ان مانها داش ه ز همچتتن دایای کایکردهای مخ لفی میباشتد که ادامۀ زندگی برای ان مانها بدزن آنها ممکن نخواهد بود .از ا نیز
هدف از مطالعۀ حاضر برآزید ایزش حفاظ ی ز بریسی سه ز یتبهبتدی خدمات مت خب اکوستم مرتعی شتخ موسی شهرس ان بابل
از طر ق ترجتحات افراد دی قالب مدلسازی ان خاب ( )CEاست .برای انجام مطالعۀ پتشیز ،مه تر ن خدمات مرتع شتخ موسی شامل
تتوع ز م ی ،گتاهان دایز ی ،اکوتوی م ز آثای باس انی با توجه به تفکتک عملکردها ز خدمات اکوستم ز از طر ق پتما ش متدانی
م شخص شدهاند .برای بری سی ترجتحات افراد از یزش آزمون ان خاب ز توز ع  170پر س شتامه بتن مردم بخش بتدپی شرقی دی سال
 1396ا س فاده شد .ن ا ج حا صل از مطالعۀ حا ضر ن شان داد که متزان تما ل به پرداخت ( )WTPساالنۀ افراد برای بهبود ز ضعتت
خدمات اکوسیییتمییی موید نظر  66692/29ی ال ( 2/05دالی) ز ایزش کل از جتبۀ خدمات ایائه شیییده معادل  2667متلتون ی ال
( 82194/09دالی) اسییت .ن ا ج بهدسییت آمده حاکی از آن اسییت که م غترهای دیآمد ،سییرپرسییت خانوای بودن ز بازد د از متطزه از
مه تر ن عوامل اثرگیای بر تما ل به پرداخت افراد همی تد .براسیاا ایزشهای بهدسیت آمده ،ازلو ت توجهات مردم متطزه بتشی ر به
سوی خدمات تتوع ز م ی است .همچتتن ایزش بهدست آمده توسط یزش آزمون ان خاب به خوبی توانم ه سه هر ک از کایکردها
یا با توجه به تئویی النکم ر ایائه دهد .دی ن تجه پتشتهاد میشود دی ستاستهای اتخاذ شده از طرف ممئولتن مربوطه به ازلو تهای
خدمات ز ز ژگیهای اکوستم موید نظر دی جهت حفظ آنها توجه شود.
کلید واژگان :ایزشگیایی ،آزمون ان خاب ،اکوستم

* نو متده ممئول :شمایه تماا+989133527483 :
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 .1مقدمه
نزش طبتعت ز متابع طبتعی دی حتات اق صیییادی ز
اج ماعی ان مانها ز اهمتت ز ژۀ آن دی یابطه با ک شازیزی
ز محتطز مییت امری اترقابل انکای اسییت .متابع طبتعی
تجد دشییونده پشیی وانۀ حتات اق صییادی – اج ماعی هر
جامعه میباشد ز توسعه بدزن پش وانۀ متابع طبتعی متمر
نت مت ،ح ی برای تولتد بت ش ر دی زمتتۀ ک شازیزی الزم
اسیت متابع تجد د پی ر به عتوان پشی وانۀ آن تلزی گردد
1
که از تلفتق کشیییازیزی ز جتا لدایی به آگرزفایسییی ی
تبد ل می شود .الب ه ا ن تجد د با ک نرخ مشخصی طی
ک دزیۀ زمانی اتفاق اف اده ز اگر نرخ بهرهبردایی از ا ن
گونه متابع بتش ر از نرخ تجد دپی ری باشد ،ا ن متابع ه
بهززدی به اتمام یستده ز د ار قابل اس فاده نخواهد بود ]
 .[20اهمتت ممائل ز مشکالت ز متمحتطی از ک سو
ز توسییعۀ اق صییادی از سییوی د ار ،یز کرد نو تی یا برای
تلفتق همه جانبۀ توسعۀ اق صادی ز حفاظت محتطز مت
از طر ق عل اق صیییاد محتطز میییت ،پتش یزی جوامع
علمی ز دانشییمتدان جهان قرای داده اسییت .اهمتت متابع
طبتعی ز محتطز مت به اندازهای است که عالزه بر توجه
جهییا نی بییه آن ،دی بمیییتییایی از برنییامییهی زیهییا ز
ستا ستگیاییهای بخ شی نتز به عتوان ازلو ت مطرح ز
دی اکثر کشویها به آن توجه ز ژهای شده است ].[25
خدمات ز کایکردهای اکو ست م می االب ایزش ب متای
ز ادی دای ند ،زلی به ندیت دی بازای ها موید م عام له قرای
میگترند .از طرفی به علت نبود امکان محاسییبات کمی ز
دقتق دی تصمت گتریها ز ستاستگیاییهای کالن ،توجه
کافی به آن ها نمیشیییود .کمی کردن چتتن م تافعی به
متظوی یز شن ساخ ن اهمتت ا ن متابع دی عمل ناممکن
ا ست؛ اما امرززه دی گ م رۀ جهانی تالش می شود تا ایزش
ا ن متابع با بهرهگتری از تئوییهای گوناگون اق صیییادی،
دی ح مابهای ملی گتجانده شود .الب ه چتتن تالشهای
که برای دست ابی به ا ن هدف دنبال میشود میتواند دی
.
1

Agroforesty

نااهدایی ز نااهبانی از ا ن متابع بمییتای مرثر باشیید ].[12
بهطوی کلی ازلتن گام دی ایزش گیایی محتطز مییییت،
شیتاخت متبع طبتعی ز آگاهی از کاالها ز کایکردهای آن
اسییت ] .[8دی ن تجه قبل از پرداخ ن به موضییوع مطالعۀ
حاضیییر ،اب دا با د عملکرد ز خدمت موید پژزهش برای
متط زۀ موید نظر مشیییخص شیییود ] .[9 ،8با تو جه به
مطالعات ] [11 ،58 ،8 ،13 ،27 ،49ز از نظر نو مییتدگان
پژزهش حاضییر بهطوی کلی تفکتک خدمات ز عملکردهای
اکوستم یا میتوان بهطوی مثال برای خدمت گردشاری
بهصیییویت نمودای ( )1نشیییان داد .عملکردها ز خدمات
اکو ست م های مرتعی طتف ز ستعی یا شامل می شوند
] [8که دی مطالعۀ حاضییر برخی از خدمات موید بریسییی
قرای گرف تد .دی نمودای ( )1فزط تفکتک خدمات ز عملکرد
یا دی خصوص متاظر طبتعی ز گردشاری بتان شده است
ز برای هر فرآ تد د ار خدمات ز عملکرد م فازت است.
با توجه به نمودای ( ،)1خدمات اکوسییتمیی یا میتوان
ناشی از ساخ ای ز فرآ تدهای اکولوژ کی ز عملکرد آنها دی
اکوسییتمیی مرتعی دانمییت .بهطوی مثال؛ اکوتوی میی ز
گردشاری جزء خدمات اکوستم مرتعی هم تد .با توجه
به شییتاخت نو مییتدگان پژزهش پتشیز از اکوسییتمیی
مرتعی شیییتخ موسیییی ،اهمتت خدمات ان خاب شیییده ز
همچتتن تفکتک خدمات ز عملکردهای اکوسیییتمییی  ،دی
ن تجۀ خدمات تتوع ز م ی ،گتاهان دایز ی ،اکوتوی م ز
آثای با س انی دی مطالعۀ حا ضر موید بری سی قرای گرفت .دی
ادامه به توضتح دی موید خدمات پرداخ ه میشود.
چون کلتۀ خدمات اکوسییتم ی می حاصییل کایکردهای
مخ لف تتوع ز میی ی اسییت ،بتابرا ن ایزشگیایی دقتق
تتوع ز مییی ی ،بهتت ها ی ایزش ت مامی خد مات یا دی بر
خواهد داشییت ] .[14بهعبایتی ایزش تتوع ز می ی معادل
 15دیصیید از ممییاحت کل اکوسییتم ی تحت بریسییی یا
شیامل میشیود ] .[43خدمات اکوسیتمی بهشیدت تابع
تتوع ز مییی ی موجود دی بوم نظام اسیییت .ا ران دی زمرۀ
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برآزید ز یتبهبتدی ایزش حفاظ ی خدمات مت خب...

مم عدتر ن کشویها برای تولتد گتاهان دایز ی قرای داید.

نمودار  .1نمودار ساختار اکوسیستم

نزاط قوت ا ران دی تولتد گتاهان دایز ی ،سیییابزۀ د ر تۀ

بمییتای باالسییت ز جزء  20کشییوی برتر دنتا دی ا ن زمتته

ا س فاده از گتاهان دایز ی ،تتوع گتاهان متح صر بهفرد دی
ا ران ز زجود تتوع اقلتمی کشییوی ،سییازگایی ز عملکرد
مطلوب گتاهان دایز ی دی کشییازیزی میباشیید .به همتن
علت سییازمان جتالها ،مراتع ز آبختزدایی کشییوی ،مراتع

میبا شد ] .[50بتا بر چ ش انداز  1404متزان گرد شاران
خایجی دی سیییال  1404با د به یق  1/5دیصییید تعداد
گردشاران جهانی عتی  20متلتون نفر ز دز دیصد دیآمد
دی همان سال بر سد ] .[50دی ن تجه توجه به نزش بخش

کوه م انی ا ران یا به شت گتاهان دایز ی جهان ز جا ااه
اصیییلی ا ن گتاهان اعالم کرد ] .[50همچتتن تزاضیییای
جهانی مح صوالت گتاهی از  1994تا  2001با نرخ ه شت
دیصیید یشیید کرده اسییت ز دی سییالهای اختر ،هرچتد
آهمییی هتر ،اما به یشییید خود ادامه داده اسیییت ].[52
اکوسییتمیی ها ز مکانهای طبتعی (مثل زجود آبشییای ز
حمام قد می ز اتره دی مرتع شتخ موسی) احماا زجود
ز دیک جا ااه ان مانها یا دی دنتای که ایزشهای اخالقی
ز تای خی دی آن جا ااه خاصیییی داید ،فراه میک تد.
اکوتوی م دی ا ران به عتوان کی از  15ک شوی برخویدای
از بتش ر ن تتوع اقلتمی دی جهان ز کی از ذخترهگاههای
تتوع ز م ی کرۀ زمتن از مز ت ن مبی افززنتری ن مبت
به د ار شاخههای توی م برخویدای ا ست ] .[7از طرفی
ظرفتت ا ران برای پی رش اکوتوی میییت ها (طبتعتگرد)

اکوتوی مییی ز سیییه آن دی جیب گردشیییار بهز ژه از
ک شویهای حوزۀ خلتج فایا ب متای حائز اهمتت ا ست .با
توجه به مطالب بتان شیییده ز ه چتتن با دی نظر گرف ن
یزند یز به تخر ب مراتع کشیییوی ز لززم کاهش تعداد دام
بهرهبردایان ،مد ر ت ا ن اکوستم ها زمانی موفق خواهد
بود که ب وان از طر ق بهرهبرداییهای فرعی از مراتع برای
دا مدایان اشییی غال ا جاد کت تد .کی از بهرهبردایی های
فرعی از مراتع ،اس فاده از آن جهت اکوتوی م  ،حفظ آثای
باسییی انی ،گتاهان دایز ی ز افزا ش اتای تتوع ز مییی ی
است ].[45
اگر چه مطالعات ز ادی دی ایتباط با مراتع انجام گرف ه
اسیییت اما تعداد اندکی از آن ها به بریسیییی ایزش مرتع
پرداخ ها ند .دی ا ن م زاالت ا ندک1نتز اکثراً ایزش مراتع
محدزد به برآزید کایکرد ز ژهای چون چرای دام ز اس فاده

 1از جمله مطالعاتی که دی حوزه ایزش گتاهان مرتعی ز علوفه انجام شیییده
است؛ فختمی ز نادیی1398 ،؛ مرادی1397 ،؛ مع مدی ز همکایان1397 ،؛

اعظمی ز همکایان1396 ،؛ زایع کتا ز همکایان1396 ،؛ فتاض ز همکایان،
1392؛ یس اای ز همکایان 1392 ،ز فتاض 1391 ،اشایه کرد.
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از علوفه شده است .بهعبایتی تتها ایزشهای مصرفی مرتع
موید ایزش گیایی قرای داده شییید .ک برآزید کردن مرتع
ممکن اسییت موجب سییوء مد ر ت ا ان زال کایبری مرتع
تتها بر اسیییاا چرای دام ز ا ان زال کایبری مرتع تتها به
ح تاتزحش شیییود ] .[12 ،3ه چتتن ک برآزید کردن
ایزش مرتع میتواند متجر به تو صتهها ز د س ویالعملهای
نامتاسب شود .ایزشگیایی مرتع نشان میدهد هر کایکرد

 6357/7ز  609/6ی ال بهدسیییت آ مد .ه چتتن ن ا ج
مطالعه نشیییان داد که اگر چه ا ران ک کشیییوی دی حال
تو سعه ا ست زلی  80/5دی صد پا سخدهتدگان ،تما ل به
پرداخت برای حفاظت از مراتع دایند ] .[24ن ا ج حاصییل
از مطالعهای دی ا ران دی سییال  1391با اسیی فاده از یزش
آزمون ان خاب نشییان داد که ایزش ز ژگیهای چش ی انداز
طبتعی ،کتفتت آب ،تتوع ز میی ی ز کایکردهای اکولوژی

مرتع چه سیییهمی از کل ایزش مرتع داید ] .[53 ،10دی
موید ایزش اتربازایی مراتع ،مطالعۀ خاصیییی دی شیییمال
ا ران انجام ن شده ا ست .دی سطح جهانی ز ه چتتن ا ران
مطالعات ز ادی دی موید ایزشگیایی ز فتون برآزید ایزش
اق صادی کاالها ز خدمات متابع طبتعی انجام گرف ه است
که دی ادامه به تعدادی از آنها اشایه میشود.
دی مطالعهای دی شمال ا ران دی سال  1397با اس فاده

تاالب شیییاد گان بهترت تب  37211 ،45728 ،22760ز
 13467ی ال اسیییت ] .[37جهت مد ر ت پایک ملی با
کایبرد یزش آزمون ان خاب ز برآزید مدل الجتت شییرطی
جت به های تفر حی ز اکولوژ کی یا باه ترک تب کرد ند.
ن ا ج نشییییان داد که ت ما ل به پردا خت مردم برای
ز ژگیهای تتوع ز مییی ی ،تعداد بازد دکتتدگان ،اندازه ز
تعداد مکانهای اسییی راحت ز تعداد تابلوهای اطالعات دی

از یزشهای اق صاد مهتدسی ز ایائۀ الاوی قتم ی متاسب
به بریسییی ایزش اق صییادی کایکرد تتظتمی گاز دی مراتع
شییتخ موسییی پرداخ ه شیید .ن ا ج نشییان داد که ایزش
اق صادی خدمات جیب دیاک متدکربن ز تولتد اک متژن

ممیییتر گردش بهترت تب برابر با  1/68 ،-9/65 ،6/73ز
 3/04دالی است ].[36
دی مطالعها ی که دی مراتع شییتخ موسییی انجام شیید با
ا س فاده از یزشهای اق صاد مهتد سی ز هز تۀ جا از ن

بهترت تب  7264/6ز  3582متلتون ی ال ز ایزش کل
اکوستم از دز خدمت بالغ بر  318هزای دالی است ].[10
ن ا ج مطالعهای دی فلوی دا ،با اسییی فاده از یزش ان خاب
آزمون ز مدل الجتت شرطی نشان داد که متزان تما ل به
پرداخییت مردم برای ز ژگیهییای کتفییت آب ،تولتیید
کشییازیزی ،جتالدایی ،تتظت آب ز هوا ز ترسییتب کربن
حوزۀ آبختز یزدخانۀ سوزانی فلوی دا ( 2دالی دی سال) دی
مزا مه با مطالعات د ار ب متای کم ر بوده ا ست ] .[15دی
مطالعهای د ار دی مکز ک با اس فاده از یزش ایزشگیایی
مشییرزط نشییان داد که هر گردشییار بهطوی سییاالنه برای
چ ش انداز با س انی طبتعی دی چتتامپوا مکز ک حا ضر
به پرداخت  24/4دالی اسیییت ز ایزش اق صیییادی خدمات
فرهتای برای حفظ متطزه ،بتن  3000تا  3700دالی دی
هک ای برآزید شیید ] .[55دی مطالعهای با اس ی فاده از یزش
ایزش گیایی مشیییرزط ،متزان تما ل به پرداخت افراد ز
خانواده ها یا برای ایزش ح فاظ ی مراتع فایا بهترت تب

به بری سی ایزشهای حفاظت آب ز خاک پرداخ تد .ن ا ج
نشان داد ایزش خدمت حفاظت آب (از جتبه ایزش بالزوه)
ز ایزش حفاظت خاک توسییط اکوسییتم ی مرتعی شییتخ
موسیییی بهترت تب بالغ بر  9570ز  5132متلتون ی ال
است ] .[11ن ا ج مطالعهای برای تاالب بامدژ با اس فاده از
یزش قتمتهای بازایی ز مدل مازی ان خاب ن شان داد که
ایزش کل تاالب بامدژ از جهت متافع ک شازیزی ،باادایی،
دامدایی ز صتادی ،چ ش انداز طبتعی ،عملکرد اکولوژ کی
ز تتوع ز م ی بالغ بر  47289متلتاید ی ال است ] .[46دی
مطالعهای د ار دی مراتع ته با اسییی فاده از ایزشگیایی
م شرزط م شخص شد که م غترهای شمای بایهای بازد د
دی سیییال ،تحصیییتالت ،دیآ مد فرد ،بومی بودن ز متزان
پتشیییت هاد از عوا مل مرثر دی متزان ت ما ل به پردا خت
بازد دکتتدگان برای اس فادۀ تفر حی از مراتع حوزۀ آبختز
سیید ته زنجان میباشیید ] .[60ن ا ج مطالعهای دی تاالب
گازخونی با ا س فاده از یزش آزمون ان خاب م شخص شد
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که بازد دکتتدگان به متظوی حفظ تتوع ز پوشییش گتاهی
ز جتالی تاالب ،حفظ ز مییی ااه های طبتعی ز ح تات
موجودات تاالب ،حفظ بهداشت تاالب ز افزا ش سطح آب
تاالب گازخونی (افزا ش آب زیزدی به تاالب) به ترت تب
 1460 ،1670 ،1080ز  559تو مان ت ما ل به پردا خت
ن ها ی دای ند .م غتر های اق صییییادی -اج ماعی ،مان تد
جت متت ،تأهل ،سن ،تح صتالت ،مخایج ماهتانۀ خانوای ز

ت ما ل به پردا خت افراد برای تغتتر سیییطح گو نه های
جانویی ،گونههای گتاهی ،تمهتالت گردشاری ،چش انداز
طبتعی ز ت مهتالت آموز شی از ز ضعتت فعلی به ز ضعتت
بهبود بهترتتب برابر با 21180 ،9950 ،13670 ،23080
ز  3590ی ال برآزید شد ] .[39بهطوی کلی دی ایزشگیایی
اق صییادی مراتع؛  25دیصیید ایزش هر هک ای مرتع مربوط
به تول تد علوفه ز  75دیصییید مابزی مربوط به ایزش های

بومی بودن باعث افزا ش تما ل به پرداختها شده است ]

ز متمحتطی آن میباشد ] .[50 ،5 ،1همچتتن براساا
مطالعه ] [51ن ا ج تجز ه ز تحلتل  100پژزهش دی زمتتۀ
ایزشگیایی اکوسییتمی ها تا قبل از سییال  ،2010دیبایۀ
تعداد یزش های انجام شیییده برای هر کایکرد بهطوی کلی
بهصویت جدزل ( )1مشخص شده است.

 .[34دی مطالعهای د ار با ا س فاده از یزش آزمون ان خاب
ز مدل الجتت شیییرطی مشیییخص شییید که  81دیصییید
پاسیییخاو ان ،حاضیییر به پردا خت مبلغی ج هت بهبود
کایکردها ز خدمات متطزۀ حفاظت شدۀ مراکان میباشتد.

جدول  .1استفاده از روشهای مختلف ارزشگذاری برای ارزش نهادن به خدمات اکوسیستم در ادبیات ارزشگذاری
یزش ایزشگیایی

جتبۀ فرهتای

جتبۀ تأمتتی

تتظتمی

حما ی

هز ته اج تاب

1

2

26

0

ان زال متافع

9

3

4

6

مدلسازی ز م ی -اق صادی

0

1

0

0

مدلسازی ان خاب

16

4

7

17

مازاد مصرفکتتده

1

0

0

0

یتبهبتدی مشرزط

1

2

0

0

هز تۀ تبد ل

0

1

0

0

ایزشگیایی مشرزط

26

10

9

33

هز تۀ خمایت

0

0

6

0

تابع تولتد

1

33

9

0

قتمتگیایی لیتگرا ی

5

1

0

0

قتمت بازای

0

7

3

0

هز تۀ اج تاب

0

2

3

0

قتمت خالص

0

1

0

0

هز تۀ فرصت

1

17

1

6

ایز ابی مشایک ی

2

3

3

0

سرما هگیایی عمومی

0

1

1

28

هز تۀ جا از تی

2

3

20

11

هز تۀ پتشاتری (مرمت)

1

2

6

0

محصوالت جا از ن

0

4

0

0

هز تۀ سفر

32

3

3

0

مجموع

100

100

100

100

متبع[51] :
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همانطویکه دی جدزل ( )1مشیییخص شیییده اسیییت،
یزشهای ترجتحات بتان شییده نمییبت به د ار یزشهای
ایزش گیایی م تابع طبتعی بتشییی ر موید اسییی فاده قرای
میگترند .بتابرا ن دی مطالعۀ حاضیییر نتز از یزش آزمون
ان خاب اس فاده میشود.
مد ر ت متابع طبتعی ز مد ر ت زمتن با د براسیییاا
مع تایهای اق صیییادی صیییویت گترد .کی از تکت تک های

چرا به علت زیزد بتش از حد دام ز ا جاد سییتل دی پا تن
د ست دی اثر پو شش ضعتف سطح مرتع ز اتره) ز تغتتر
کایبری آن به دال لی از جمله بیایزش قلمداد کردن ا ن
ایاضی جلوگتری کرد ز ب وان فعالتتهای هممو با طبتعت
ه چون صیییتعت طبتعتگردی یا دی ا ن اکوسیییتمییی
بهعتوان ک شغل پا دای ز پاک یزاج داد .از ا نیز با توجه
به ضیییرزیت موضیییوع ،هدف اصیییلی از پژزهش حاضیییر

اق صییییادی -سییی تاسییی ی دی حوزۀ محتط ز مییییت ز
اکوسیییتمییی هییای طبتعی ایزشگیییایی میبییاشیییید.
ایزشگیایی ،سطح نها ی یز کرد اق صادی ،شامل معرفی
مکانتزم ها ی اسیییت که ایزش های اکوسیییتمییی یا به
ت صمت گتری از طر ق اناتزۀ قتم ی م صل میکتد ].[16
با ایزشگیایی خدمات چتدگانۀ اکوستم ها بهز ژه مرتع
شییتخ موسییی ،میتوان ضییمن اسی فاده از ا ن ایزشها دی

ایزش گیایی خدمات مت خب اتر بازایی ز برآزید سیییه
آنها دی اکوستم مرتعی شتخ موسی با اس فاده از ایزش
النکم ر ] [40ز تابع مطلوبتت تصادفی است.

حمابهای ملی ز افزا ش توان اق صادی ،فضای الزم یا دی
دز حوزۀ ت صمت ز ستا ستگیایی برای حما ت جدیتر،
پر توانتر ز با حما ت های مالی ز ژه دی قالب کمک های
مالی ز ایانه برای حفاظت از اکو ست م موید نظر فراه
آزید .ایزشگیایی خدمات سیییاالنۀ مرتع شیییتخ موسیییی
شیییرا طی یا فراه میآزید تا ضیییمن ا جاد دیک الزم دی
ممیییئولتن دی ایت باط با ایزش مرتع موید نظر ز د ار
اکو ست م های مرتعی ،از یزند تخر ب (ک شدن ف صل

 .2روششناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
اکوستم مرتعی شتخ موسی دی  70کتلوم ری جتوب
شهر س ان بابل قرای داید .ز سعت ا ن حوزه  10407هک ای
اسییت که  87دیصیید از حوزۀ آبختز سییجادیزد 71 ،دیصید
مراتع شییهرس ی ان بابل 2/68 ،دیصیید مراتع شییرق اس ی ان
(متطزۀ سییایی) ز  1/78دیصیید مراتع اسیی ان مازندیان یا
شامل می شود .دی شکل ( )1موقعتت اکوستم موید نظر
دی اس ان ز کشوی مشخص شده است.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان مازندران
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()1

 .2.2روش تحقیق
 .1.2.2روش آزمون انتخاب
شرط ا صلی دی پی رش آ سان ز ک شدن هز تهها ز
افزا ش سرعت اجرای طرحها دی خ صوص یفع بحرانهای
طبتعی ،مشییایکت مردم اسییت ز زمانی فوا د مشییایکت
ملموا اسییت که مردم یا دی مراحل برنامهی زی تا اجرا ز
ایزشییی تابی طرح ها د خا لت دهت ] .[54دی ن ها ت دی
ایزشگیایی خدمات اتر بازایی با د یزشها ی اسییی فاده
شییود که مشییایکت مردمی یا بهدنبال داشیی ه باشیید ،از
م ه تر ن ا ن یزشهییا ،یزشهییای آز مون ا ن خییاب ز
ایزشگیایی مشییرزط هم ی تد که بتش ی ر ن کایبرد یا دی
اق صییاد محتط ز مییت نمییبت به د ار یزشها دایند .دی
ن تجه دی مطالعۀ پتشیز از یزش آزمون ان خاب اسیی فاده
می شود .هدف ا صلی یزش آزمون ان خاب برآزید ساخ ای
یف ای مصیییرفکت تد گان با تأک تد بر اهم تت نمیییبی
ز ژگیهاست ] .[57یزش آزمون ان خاب از طر ق ابزایهای
آ مایی الج تت چ تد جم لهای 1،الج تت شیییرطی 2،الج تت
م دا خل3ز الج تت آشییی تا نهای4برآزید ها ی از ایزش
تغتترات دی ز ژگیهای متفرد ز ایزش تغتترات حجمی دی
کتف تت محتط ز میییت ایا ئه میک تد ] [2که ن ت جۀ آن
پیبردن به ایزش کل کاال های ز میییتمحتطی ،ایزش
یتبهبتدی هر ک از ز ژگی های ذکر شیییده برای کاالی
ز مت محتطی از د د پاسخ دهتده میباشد .یزش آزمون
ان خاب دی عتن پتچ تدگی جامعتر ن یزش ایزش گیایی
ز مت محتطی تلزی میشود ].[6
تابع مطلوبتت اتر م م زت برای هر پا سخگوی 𝑖 )𝑈(
به دز بخش تزمیییت میشیییود :ک بخش معتن )𝑉( که
معموالً بییهعتوان ییک شییییاخص خطی از ز ژگیهییای
گز تههای مخ لف 𝑗 دی مجموعۀ ان خاب میباشیید ز ک
بخش تصیییادفی ) 𝑗𝑖𝑒( که اثرات اتر قابل مشیییاهده یزی
ان خاب افراد یا نشیییان مید هد ] .[38م عاد لۀ ( )1تابع
مطلوبتت اتر مم زت یا نشان میدهد ]:[28

𝑗𝑖𝑒 𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 (𝑋𝑖𝑗 ) + 𝑒𝑖𝑗 = 𝑏𝑋𝑖𝑗 +

بتابرا ن اح مال ا نکه هر فرد گز تۀ  gیا دی مجموعۀ
ان خاب 𝑗𝐶 به هر گز تۀ د ار ه چون  hترجتح د هد به
ا ن بم ای داید که مطلوبتت حاصل از گز تۀ  gبرای فرد
𝑖 نمییبت به مطلوبتت سییا ر گز تهها دی مجموعۀ ان خاب
بت ش ر با شد که ا ن دی معادلۀ ( )2م شخص شده ا ست ]
:[28
()2

= )𝑃 (𝑈𝑖g > 𝑈𝑖ℎ , ∀ℎ ≠ g

]) 𝑃[(𝑉𝑖g − 𝑉𝑖ℎ ) > (𝑒𝑖ℎ − 𝑒𝑖g

برای ا نکه بتان یز شتی از ا ن اح مال دا ش ه با شت
نتاز به شییتاخت توز ع جمالت اخالل ) 𝑗𝑖𝑒( تابع مطلوبت
اتر مم زت میباشد .فرضتۀ معمول دی ا ن خصوص ا ن
اسییت که توز ع جملههای خطا ممیی زل ز کتواخت بوده
( 𝐷𝐼𝐼) ز دایای توز ع ز بول ( )3میباشد ]:[26
) 𝑗𝑖𝑒𝐹(𝑒𝑖𝑗 ) = exp(−

()3

توز ع ز بول ک توز ع اح ماالتی پتوسییی ه اسیییت.
فرمول تابع چاالی اح مال توز ع ز بول کلی به صیییویت
یابطۀ ( )4است ]:[26
𝛾𝑇−

()4

(𝑇−𝛾 𝛽−1 −
𝛽)
𝜇 𝑒 )
𝜇

𝛽

( 𝜇 = )𝑇( 𝑓

که دی آن 𝛽 :پایام ر شیییکل (شیییتب توی ع ز بول)μ ،

پایام ر مزتاا ز 𝛾 پایام ر مکان میباشییید .معموالً مزدای
پایام ر مکان صفر دی نظر گرف ه می شود که دی ا ن حالت
توز ع ز بول دز پایام ری میباشد .زق ی که فرض میشود
جمالت ت صادفی تابع مطلوبتت اتر م م زت توز ع ز بول
داید ،اح مال ان خاب هر گز ته ایجحتر ه مان تد  gاز
مجموعۀ ان خاب 𝑖𝐶 میتواند به صییویت توز ع الجم ی تک
ایائه شده دی معادلۀ ( )5بتان شود که ا ن تصر ح بهعتوان
مدل الجتت شییرطی معرزف میباشیید [ .]42دی ادامه به

1

3

2

4

Polynomial Logit
Conditional logit

Overlapping Logitech
Nested logit
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توضتح الجتت شرطی پرداخ ه میشود:
()5

= )𝑃𝑟𝑖 (g |𝐶𝑖 ) = 𝑃 (𝑈𝑖g > 𝑈𝑖ℎ , ∀ℎ ≠ g

) exp(μ𝑉𝑖g
=
∑⁄
) ℎ=𝐶𝑖 exp(𝜇𝑉𝑖ℎ
]) exp [𝜇(𝜃0 +𝛼𝑃g +𝛽 ˊ 𝑋𝑖g

]) ∑𝑗ℎ=1 exp[μ(𝜃0 +𝛼𝑃ℎ +𝛽 ˊ 𝑋𝑖ℎ

که دی آن μ :پایام ر مزتاا میباشیید که به نوع توز ع
اح ماالت جزء تصیییادفی مدل بمییی ای داید ز به متزان
زای انس ا پراکتدگی ا ن توز ع مربوط میشییود ز مطابق
یاب طۀ ( )6بهطوی معکوا با انحراف مع تای جمالت اخالل
م تاسب میباشد:
()6

𝛱2

𝑉𝑎𝑟𝑒 = Ϭ𝜇2

که دی آن با افزا ش  μزای انس جمالت اخالل کاهش
می ابد ز دی ن ت جه پایام رهای مدل به مزدای زاقعی خود
نزد ک میشیییوند .پایام ر  μاالب نمیتواند جداگانه تعتتن
گردد ،بتابرا ن فرض میشیییود که برابر ک میباشییید که
داللت بر ا ن داید که زای انس جمالت خطا ثابت میباشیید.
ک دل تل مه ا ن تصیییر ح ا ن اسیییت که ان خاب ها از
مجموعه ان خاب با میی ی از ز ژگی اسیی زالل از گز تههای
نامرتبط )𝐼𝐼𝐴(1پترزی کتد ] .[48شیییکلگتری ا ن فرض
نا شی از فرض م م زل ز کتواخت بودن جمالت اخالل دی
مدل الجتت شرطی است .ا ن مدل بهزستلۀ یزش حداکثر
یاسیییتنما ی ز تابع لاای می یاسیییتنما ی مربوطه که دی
معادلۀ ( )7نشان داده شده است ،تخمتن زده میشود:

اق صییییادی -اج ماعی میتوان تد همراه با ز ژگی های
مجموعههای ان خاب  Xدی تابع مطلوبتت اترم م زت زاید
شییوند ،اما از آنجا که م غترهای اق صییادی-اج ماعی بتن
موقعتتهای ان خاب برای هر فرد مشییخص ثابت همی تد،
عتی زق ی ان خاب ازل ز دزم انجام میشیییود دیآمد برای
فرد مشییخص دی ا ن دز ان خاب مشییابه اسییت ،آنها فزط
میتوان تد بهصیییویت م زا بل با ز ژگی های موجود دی
مجموعههای ان خاب زاید مدل شوند ].[56
بر اسیییاا مطالعات تجربی حداقل اندازۀ نمونه برای
طرحهای دز گز تهای با د بتن  100تا  300باشیید ].[35
اگر اندازۀ 𝑁 بزیگ با شد دی ا ن صویت تعداد م شاهدات
دی یزش آزمون ان خاب ختلی ز اد میشیییود ز اا لب با
م شکالت نرمافزایی جهت تخمتن یزبرز می شود .از ا نیز
دی ا ن یزش بر خالف یزش ایزشگیایی م شرزط با اندازۀ
نمو نۀ کوچک ر ه میتوان به ا هداف موید نظر دسیییت
افت .دی ن تجه دی مطالعۀ حاضر از یزش متشل ز کایسون
برای ان خاب حج نمونه اسیی فاده شیید .یزش متشییل ز
کای سون برای ازلتن بای تو سط ] [19دی ا ران ایائه شد .با
دی دسییت داش ی ن ضییر ب تغتترات (دی مطالعات ضییر ب
تغتترات بتن  0/75تا  6تغتتر میک تد زلی م زدای قا بل
قبول برای آن  2میباشیید ] )[4 ،18ز با اسی فاده از یابطۀ
 8میتوان حج نمونه یا بهدست آزید ]:[44
()8

̂ 2
𝑉∗𝑡

]

𝑑

2

̂
𝛿∗𝑡

[ = ] 𝑃𝑇𝑊𝑅∗𝑑[ = 𝑛

که دی آن  Yijک م غتر شیییاخص میباشییید که اگر
پاسیییخگو  iگز تۀ  gیا ان خاب کتد برابر با ک ز دی اتر
ا ن صویت برابر با صفر میباشد .جهت اس خراج یابطۀ باال

که دی آن  :nحج نمو نه t ،م زدای آ مایۀ ،t-student
 RWTPمزدای  WTPبرآزید شیییده ز  dدیصییید اخ الف
 RWTPاز  TWTPمیباشیید .مزدای  dتوسییط پژزهشییار
تعتتن شده ] [23ز ن شان میدهد که چتد دی صد انحراف
از م زدای زاقعی  WTPبرای محزق موید پی رش اسیییت
] .[22م زدای قا بل قبول  dدی م طال عات ایزش گیایی

الزم اسیییت که سیییاخ ای ز توز ع جمالت اخالل دی یابطۀ
 Uij = Vij (Xij ) + eijمشیییی خص گردد .م غ ترهییای

م شرزط بتن  0/05ز  0/3میبا شد ] .[21ن ا ج حا صل از
پژزهش حاضیییر با اسییی فاده از بمییی ه های نرم افزایی

()7

𝐽
𝑁∑ = LogL
]) 𝑖=1 ∑𝑗=1 Yij Log[Pri (g|Ci

1
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 ( Excel 2016, Spss22جهییت بریسیییی ز ژ گیهییای
اج ماعی -اق صیییادی ز ایز ابی م غتر های توصیییتفی)،
( Minitab16برای تعتتن مجموعییۀ ان خییاب) Stata14
(ج هت برآزید تابع الج تت آشییی تا نهای ز شیییرطی) ز
( Maple18جهت محا سبۀ ان ارال) ا س فاده شده ا ست.
جامعۀ آمایی موید نظر کلتۀ کمیییانی که از مرتع شیییتخ
مو سی م تفع می شوند از جمله دامدایان ،ساکتتن متطزه

ان خاب زجود داید ز با تو جه به ا ن که دی یزش آزمون
ان خاب هر پر س شتامه ک نمونه تلزی می شود ،از ا نیز
دی م طال عۀ پتشیز با تو جه به ت عداد پرسیییشییی تا مه ز
مجموعههای ان خاب داخل هر پرسشتامه دی مجموع 942
نمونه بهدست آمد .هر مجموعه ان خاب نتز شامل  3گز تۀ
پت شتهادی به افراد میبا شد ،از ا نیز تعداد م شاهدههای
حاصل نتز معادل  2826است .قتمتهای پتشتهادی برای

ز گرد شاران میبا شتد .تعداد نمونه تو سط یابطۀ مت شل-
کای سون  133عدد بهد ست آمد ز برای دقت بت ش ر تعداد
نمونه  170عدد دی نظر گرف ه شیید ،سییپس پرسییشییتامۀ
نها ی با توجه به پر س شتامۀ ازلته (پا لوت) تهته ز دی بتن
مردم بخش بتدپی شییرقی شییهرس ی ان بابل دی فصییلهای
مخ لف سال  1396توز ع شد .دی ا ن بخش ن ا ج حاصل
از آمای ز اطالعات بهدسییت آمده از  13( 157پرسییشییتامه

بخش تما ل به پرداخت با اس فاده از پرسشتامۀ ان های باز
(پرسیییشیییتامۀ ازلته) ز مطالعۀ ] 75000 ،45000 [6ز
 100000هزای ی ال بهدسییت آمد .دی جدزل ( )2نمونهای
از مجموعۀ ان خاب ایائه شده است .با اس فاده از طرح دی
ازپ ت مال 1دی نرم افزای  Minitab16به ر ن مجمو عه های
ان خاب طراحی شییده ز داخل پرسییشییتامه قرای میگترد ز
ایزش خدمات مت خب برآزید شییده ز دی نها ت براسییاا

بهدل تل عدم دیک صیییحتح توسیییط افراد ،حیف شییید)
پرسییشییتامه ایائه میشییود .دی هر پرسییشییتامه  6مجموعه

ایزشهای بهدست آمده ،یتبهبتدی آنها صویت میگترد.

جدول  .2نمونهای از مجموعۀ انتخاب در پرسشنامه
گز ته

حما ت از تتوع ز م ی

اکوتوی م ز تفر حی

الف)

زضعتت موجود

بهبود نمبی

ب)

زضعتت موجود

بهبود مطلق

ج)

حفظ آثای باس انی
بهبود
نمبی
زضعتت
موجود
هتچکدام از گز تهها

 .3نتایج
 .3.1نتایج توصیفی
همانطوی که دی جدزل ( )3مشیییخص شیییده اسیییت،
حداقل سیین افراد برای پاسییخاو ی  18سییال اسییت که
ن شاندهتدۀ آن ا ست که افراد پا سخاو با دیک متا سب از
شییرا ط اق صییادی -اج ماعی پرسییشییتامهها یا پر کردند.
متاناتن سطح تح صتالت افراد نتز  10سال ( ستکل) قرای
داد ز بعد خانوای نمونه موید بری سی بالغ بر  3/7نفر ا ست.
1

D-Optimal

حما ت از گتاهان دایز ی

پرداخت

ان خاب

بهبود نمبی

45000

☐

بهبود مطلق

100000

☐
☐

همچتتن  72دیصیید نمونه یا مردان تشییکتل میدهتد که
اکثر آنها سرپرست خانواده هم تد .بتش از  80دیصد از
1
افراد پاسخاو از متطزۀ موید نظر بازد د کردند.
نو متدگان مطالعۀ حا ضر با بری سی متدانی از متطزه
موید نظر ز م طال عه ] [11 ،10دی بتن خد مات مخ لف
اکوسیتمی مرتعی شیتخ موسیی ،خدمات تتوع ز می ی،
اکوتوی مییی  ،آثای باسییی انی ز گتاهان دایز ی یا به عتوان
ز ژگی دی یزش آزمون ان خاب موید بریسیییی قرای دادند.
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برا ساا اف ههای پژزهش 67 ،دی صد از افراد نمونۀ موید
بریسیییی گز تههای بهبود نمیییبی ز مطلق دی ز ژگیهای
اکوسییتمیی مرتعی شییتخ موسییی یا ان خاب کردهاند .به
عبایت د ار  67دیصییید افراد پاسیییخاو به دل تل عوامل
مخ لف حاضییر به پرداخت مبلغی جهت بهبود ز ژگیهای

مرتع شتخ موسی میباشتد 33 .دیصد نتز گز تۀ زضعتت
موجود ز تدازم زضییعتت فعلی اکوسییتمیی موید نظر یا
ان خاب کردهاند ز تما لی به بهبود دی ز ضعتت ز ژگیهای
مرتع نداش تد.

جدول  .3متغیرهای مستقل
م غتر

متاناتن

حداقل

حداکثر

م غترهای کمی

سن (سال)
سطح تحصتالت (سال)
دیآمد (ی ال)
بعد خانوای (نفر)

39/86
10
9178000
3/72

18
0
2000000
1

63
18
50000000
7

م غترهای کتفی

جتس
بازد د از متطزه
سرپرست خانوای

مرد % 72
بله %82/2
بله % 65

زن % 28
ختر %17/8
ختر %35

متبع :اف ههای تحزتق

 .2.3نتایج الگوی آزمون انتخاب
 .2.3.1برآورد مدل الجیت شرطی
دی پژزهش حاضییر با توجه به اس ی فاده از یزش آزمون
ان خاب ،طراحی مجمو عه های ان خاب مربوط به تغتتر
م غترهای تو ضتحی تأثترگیای دی ان خاب افراد از فردی به
فرد د ار ز همچتتن از گز تهای به گز ته د ار ،از مدل
الجتت شرطی ساده ز گم رده اس فاده شد .چهای ز ژگی
ا شایه شده دی مباحث قبلی ،به عتوان م غتر م م زل زاید
مدل شده ز دی قالب مدل شرطی ساده برآزید میگردند.
برخی از اق صیییاددا نان پتشیییت هاد میکت تد که برای اثر
ز ضعتت موجود ،از ک جملۀ ثابت دی مدل ا س فاده شود
[ ]32ز با توجه به ا ن که دی ا ن مطالعه نتز ،ک گز تۀ
هتچکدام ،دی تمام مجموعه های ان خاب زجود داید ،مدل
شرطی ساده ز گم رده یا با دز جملۀ ثابت برای گز تههای
ازل ز دزم ،اجرا می شود .سا ر م غترهای مم زل مدل نتز
با اسی فاده از یزش کدگیایی مجازی زاید مدل میشیوند.
ه چتتن برای اثرات م زابل دی الجتت شرطی گم رده از
م غتر موهومی ( ASCجملۀ ثابت) ا س فاده شد ،به طویی

که دی ا ن م غتر دز گز تۀ ازل ز دزم برابر  1ز گز تۀ سوم
برابر صیییفر اسیییت .مطابق جدزل ( ،)4ن ا ج حاکی از آن
اسیییت که با ایتزاء سیییطوح ز ژگی های حما ت از تتوع
ز مییی ی ،اکوتوی مییی  ،حفظ آثای باسییی انی ز حما ت از
گتاهان دایز ی نمییبت به زضییعتت کتونی ،مطلوبتت افراد
افزا ش می ا بد 𝐿𝑅𝑐ℎ𝑖 2 (7) .نتز ب تانار آ مایۀ نمییی بت
یاسییییتن ما ی اسییییت ،که برای آزمون معتیدایی کل
یگرستون به کای مییزد ز معادل آمایۀ  Fدی برآزید حداقل
مربعات معمولی هم تد ،دی سطح  1دیصد معتادای شده ز
دی ا تجا فرض صفر ،مبتی بر بیمعتی بودن کلتۀ ضرا ب
به قدیت ید میشیییود .مزدای آمایۀ  𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2دی مدل
 0/1814مییییییبیییییاشییییییید.
سیییییییاده
] [47 ،41 ،33اظهای داشیی هاند که اگر آمایۀ 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2
بتن  0/1تا  0/2با شد ،ن شانار خوبی برازش مدل میبا شد
ز مزدای آن دی بازۀ  0/2تا  0/3معادل همتن ضیییر ب دی
دامتۀ  0/7تا 0/9دی یزش حداقل مربعات معمولی است .از
ا نیز ن ا ج الاوی حاضیییر نتز کامالً موید تأ تد قرای
میگترد.
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جدول  .4نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی ساده
م غتر موید نظر

ضر ب پایام ر

انحراف معتای

مزدای آمایه Z

سطح آمایی

حما ت از تتوع ز م ی

**1.052

0.179

5.87

0.000

اکوتوی م ز تفر حی

*0.503

0.214

2.34

0.019

حفظ آثای تای خی ز ز ایتی

**1.158

0.175

6.61

0.000

حما ت از گتاهان دایز ی

**0.846

0.201

4.21

0.000

قتمت

**-0.0000295

0.0000253

-11.67

0.000

جملۀ ثابت گز تۀ ازل

**2.149

0.238

9.01

0.000

جملۀ ثابت گز تۀ دزم

**1.370

0.263

5.20

0.000

Log likelihood = -847.1451
LR chi2(7)= 375.50
Prob > chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.18
Number of obs = 2,826
متبع :اف ههای تحزتق * ز ** به ترتتب معتادایی دی سطحهای  5ز  1دیصد میباشتد.

با توجه به ا نکه ضیییر بهای مدل الجتت شیییرطی
همانتد مدل الجتت سییاده بهطوی ممیی زت قابل تفمییتر
نت م تد ،تتها میتوان تف متر معتادایی آنها یا بتان کرد.
ک جتبۀ مه از تزا ضا برای کاالهای ز متمحتطی عدم
تجانس ترجتحات میبا شد که بهدلتل تفازت دی سلتزهها
بهزجود میآ د که ا ن عدم تجانس یا میتوان با م غترهای
اق صادی –اج ماعی برای هر پاسخاو دی موقع ان خاب دی
نظر گر فت ز بهصیییویت ع بایات اثرات م زا بل با ز ژگی
قت مت ا جم لۀ ثا بت زاید مدل کرد .دی ن ت جه دی مدل
هتبر دی ا گم رده به بریسی اثرات م غترهای اق صادی
–اج ماعی افراد بر متزان تما ل به پرداخت موید بریسییی
قرای گرف ه اسییت .بتابر مدل شییرطی هتبر دی (جدزل )5
ضیییر ب ها دایای عالمت موید ان ظای همییی تد ز مزدای
 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2برابر  0/27اسییییت .عتی افززده شییییدن
م غتر های اق صییییادی – اج ماعی ،قدیت مدل یا دی
تو ضتحدهتدگی ان خاب افراد افزا ش داده ا ست ز ن مبت
به مدل اسییی انداید (سیییاده) ن ا ج به ری یا ایائه میکتد.
سطح معتیدایی ضر بهای م غترهای م م زل ا ن مدل
ن شان میدهد همه دی سطحهای ک تا ده دی صد معتادای

همی تد ز ه چتان ضییر بها عالمت موید ان ظای یا دایند.
همچتتن لاای نمییبت دیسییتنما ی دی مدل شییرطی
گ م رده بزیگ ر از مدل شرطی ساده میبا شد ،دی ن تجه
کایا ی مدل گمیی رده به ر از مدل سییاده اسییت .ضییر ب
متفی م غتر قتمت که مطابق با تئویی پژزهش حاضیییر
اسییت ،نشییان میدهد زمانیکه قتمت سییتای وهای بهبود
ز ژگیهای ایائه شییده دی پژزهش حاضییر افزا ش می ابد،
بهدل تل کاهش قابل مالحظه دی سیییطح مطلوب تت افراد،
تما ل آنها به پی رش سییتای وهای میکوی کاهش می ابد.
بهعبایت د ار ،گز تههای دایای قتمت پتشییتهادی باالتر،
باعث کاهش مطلوبتت افراد شده ز نمبت به سا ر گز تهها
از اح مال ان خاب پا تتی برخویدای ند .ا ن موضیییوع با
تئویی اق صییادی مطلوبتت که افزا ش قتمت با ثبات بزته
شییرا ط متجر به کاهش مطلوبتت میشییود ،مطابزت داید.
ضییر ب ز ژگیهای حما ت از تتوع ز م ی ی ،اکوتوی م ی ،
حفظ آثای باسییی انی ز حما ت از گ تاهان دایز ی مث بت
میبا شد که ن شان میدهد افراد به ستا ستها ی که باعث
بهبود بخشییتدن به زضییعتت ز ژگیهای ز مییتمحتطی
میکوی میشود ،تما ل نشان میدهتد .عالمت مثبت جملۀ
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ثابت ازل ز دزم بتانار ا ن اسیییت که ان خاب گز تۀ بهبود
نمبت به زضعتت کتونی سبب افزا ش مطلوبتت میگردد.
عتی ان خاب هر گز ته اتر از زضیییعتت کتونی ،مطلوبتت
مثبت ا جاد مینما د .با توجه به ن ا ج مدل ،جمله ثابت
دی مدل ازل برای هر دز گز ته معتیدای اسییییت ز ا ن
معتیدایی نشییان میدهد که اجرای طرحهای بهبود برای

گز تۀ الف به متزان معتیدایی موجب افزا ش مطلوب تت
افراد می شود ز ا ن دی زاقع اثر گز تۀ الف یا دی مزا مه با
زضعتت موجود نشان میدهد که افراد برای تغتتر ز بهبود
دی زضع موجود حاضرند هز تهای بپردازند ،که باعث شده
ضر ب ثابت گز تۀ ازل دی مدل معتیدای شده است.

جدول  .5نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی –مدل گسترده (هیبریدی)
م غتر موید نظر

ضر ب پایام ر

انحراف معتای

مزدای آمایه Z

سطح آمایی

حما ت از تتوع ز م ی

***1.212

0.196

6.18

0.000

اکوتوی م ز تفر حی

**0.536

0.220

2.43

0.015

حفظ آثای تای خی ز ز ایتی

***1.229

0.181

6.77

0.000

حما ت از گتاهان دایز ی

***1.008

0.219

4.60

0.000

قتمت

***-0.0000622

0.0000535

-11.62

0.000

قتمت × سطح تحصتالت

***0.000000932

0.000000319

2.92

0.004

قتمت × دیآمد

***0.0000361

0.000000504

7.17

0.000

جملۀ ثابت × جتمتت

*0.407

0.232

1.75

0.080

جملۀ ثابت × سن

**-0.028

0.011

-2.52

0.012

جملۀ ثابت × سرپرست خانوای

*0.440

0.235

1.87

0.061

جملۀ ثابت × بعد خانوای

*-0.131

0.069

-1.89

0.059

جملۀ ثابت × بازد د

**-0.543

0.243

-2.24

0.025

جملۀ ثابت × گرا ش ز متمحتطی

*0.249

0.132

1.88

0.060

جملۀ ثابت گز تۀ ازل

***3.735

0.486

7.68

0.000

جملۀ ثابت گز تۀ دزم

***2.917

0.499

5.84

0.000

Log likelihood = -750.589
LR chi2(15) = 568.61
Pseudo R2 = 0.27
Number of obs

Prob > chi2 = 0.0000
= 2,826
متبع :اف ههای تحزتق * ز ** ز *** به ترتتب معتادایی دی سطحهای  10دیصد  5دیصد ز  1دیصد میباشتد.

زمانی میتوان ن ا ج مدل شیییرطی یا گزایش کرد که
فرضتۀ اس زالل گز تههای نامرتبط ( )IIAموید تأ تد زاقع
شییود .بد ن معتی که بر اسییاا ا ن فرض حضییوی ا عدم
حضوی ک گز ته ،نمبت اح مال مرتبط با سا ر گز تههای
موجود دی مجموعۀ ان خاب یا تحت تأثتر قرای نمیدهد ز
از توز ع دی گز ته های مخ لف ک مجمو عه ان خاب

تبعتت میکتد .برای آزمون ا ن فر ضته همانطوی که قبالً
اشییایه شیید از آزمون هاسییمن -مکفادن ] [30اسیی فاده
می شود .ا ن آزمون دی زاقع نشاندهتدۀ ا ن موضوع است
که آ ا برآزیدهای مدل الجتت شییرطی کایا اسییت ا نه
جدزل ( )6ن ا ج آزمون هاسمن مک فادن یا دی موید مدل
الجتت شرطی گم رده نشان میدهد.

جدول  .6آزمون هاسمن مک فادن برای استقالل گزینههای نامرتبط ()IIA
گز تۀ حیف شده

آمایه

سطح معتادایی

گز تۀ ازل

-20

ماتر س اخ الف زای انس مثبت معتن نتمت
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گز تۀ دزم

-54.82

ماتر س اخ الف زای انس مثبت معتن نتمت

گز تۀ زضعتت موجود

0

-

متبع :اف ههای تحزتق

ن ا ج آزمون هاسیییمن مکفادن نشیییان میدهد که با

دی مرحلۀ ازل با دز ان خاب؛ برنامۀ عدم حفاظت ز عدم بهبود

حیف گز تۀ ز ضعتت موجود ،فر ضتۀ صفر مبتی بر زجود
اس ی زالل گز تههای نامرتبط ید نمیشییود؛ بهعبایت د ار
ن ا ج برآزید مدل الج تت شیییرطی کایا همییی تد؛ ا ما
همانطوی که م شاهده می شود ،با حیف گز تههای ک ز
دز آمایۀ هاسیییمن متفی شیییده اسیییت .کی از اف ههای
ناسازگای دیبایۀ آزمون هاسمن ا ن است که علییا توز ع
نام زاین خی دز ،با میی ی بهطوی قطع ن ا ج آن ه مثبت
باشیید ] .[48مزاد ر متفی از زمان هاسییمن ز مکفادن ،به
کرات اتفاق اف اده اسیییت .به نظر آنها ن تجۀ متفی برای
آزمون فرضته هتوز فرضتۀ صفر یا تأ تد میکتد .همچتتن
مطالعۀ ] [59ن شان داد از تعداد  388مزالها ی که از سال
 1984تا فوی ه  2010ان جام شیییده ز آزمون هاسیییمن
مکفادن یا گزایش کردهاند ،بتشییی ر آنها فرضیییتۀ زجود
 IIAیا ح ی دی صیییویت متفی بودن آمایه ید نکردهاند .دی
پژزهش حا ضر نتز برای یها ی از فرض زای انس هم مانی
ز اطمتتان خاطر از نبود نزض  ،IIAمدل الجتت آشتانهای
نتز برازش شد.

ا همان گز تۀ زضیییعتت موجود ز برنامۀ حفاظت ز بهبود
میباشیید .فرد اب دا تصییمت میگترد بتن تما ل به پرداخت
برای بر نا مۀ بهبود ز ا عدم آن کی یا ان خاب ک تد ز دی
صویت ان خاب برنامۀ بهبود ،از بتن گز تههای موجود دی ا ن
گرزه با توجه به ز ژگیهای دی نظر گرف ه شییده که شییامل
متزان تما ل به پرداخت نتز میبا شد ،کی یا بر میگز تد .به
ا ن ترتتب مطلوبتت افراد دی سییطوح باالتر عتی دی ان خاب
بتن بهبود ا عدم بهبود اکو ست م تعتتن می شود که ا ن
ان خاب م أثر از ز ژگیهای اق صیییادی ز اج ماعی مخاطب
خواهد بود .دی سیییطوح پا تنتر افراد پس از ان خاب برنامۀ
بهبود ز نشان دادن تما ل به پرداخت برای بهبود ز ژگیهای
اکوستم متطزۀ موید نظر با ان خاب کی از گز تههای ازل
ز دزم ترجتحات خود دی ایتباط با ز ژگیهای برنامه یا ن شان
میدهتد .ن ا ج مدل آشتانهای دی جدزل ( )7نشان داده شده
ا ست .دی تف متر ن ا ج ،م شابه تف متر مدل الجتت شرطی
گ م رده ضر بها یا بهطوی م م زت نمیتوان تف متر کرد.
عالمت ضیییر بها کلتۀ ز ژگیها ز م غترها ز مزدای نمیییبی
آنها مشیییابه مدل الجتت شیییرطی گمییی رده اسیییت ز از
م غتر های اق صیییادی – اج ماعی فزط م غتر های اثرات
م زا بل جم لۀ ثا بت دی سییین ز جم لۀ ثا بت دی گرا ش
ز میییتمحتطی ،معتادایی برای آن ها افزا ش پتدا کرده ز
بهترتتب دی سطح  1ز  5دیصد معتادای شدند.
جزء م فازت ا ن الاو ن مبت به الاوی الجتت شرطی
گمییی رده ،پایام ر مزدای مشیییمولتت ا جانشیییتتی بتن
آش یتانهها اسییت .ا ن پایام ر برای آشییتانۀ برنامه فعلی که
بهعتوان پا ۀ برآزید معادالت آشتانهای دی نظر گرف ه شده
اسیییت ثابت ز برابر ک دی نظر گرف ه ز مزدای آن برای
آشیییتانۀ دزم تخمتن زده میشیییود .طبق جدزل ( )7ا ن
پایام ر برای برنامۀ بهبود  0/71برآزید شیییده اسیییت .ا ن
پایام ر هر چه به ک نزد کتر باشیید ،نشییان میدهد که
گز تههای قرای گرف ه دی آشییتانۀ دزم از دیجۀ جانشییتتی

 .2.3.2برآورد مدل الجیت آشیانهای
اع بای مدلهای مول ی نامتتال الجتت شیییرطی به عدم
زجود همبمیی ای بتن اجزای اخالل ز اسیی زالل گز تههای
نامرتبط ا ست .دی صویت نزض ا س زالل گز تههای نامرتبط
از الاو های پتچ تدهتری مان تد الاوی الج تت آشییی تا نهای
ا س فاده می شود .الجتت آ شتانهای عالزه بر یها ی از فرض
زای انس هممیییانی بتن گز ته های مخ لف الاوی الج تت
شییرطی ،سییاخ ایی جیاب ز مب تی بر دیک مم ی زت یا نتز
فراه میکتد ] .[20دی ا ن تحزتق گز تۀ زضییعتت فعلی دی
ک گرزه ز گز تههای ازل ز دزم که دی برگترندۀ سییطحهای
م فازتی از بهبود دی ز ضعتت فعلی ه م تد تحت گرزه برنامۀ
حفاظت ز بهبود قرای میگترند .به ا ن ترتتب دی ایتباط با
ا ن تحزتق ،فرد با ک ان خاب دز مرحلهای یزبرز اسیییت که
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نمب اً باال ی نمبت به آشتانۀ ازل برخویدای میباشد ز عدم
معتیدایی تفازت پایام ر  IVاز مزدای ک نشیییان میدهد
ت فازت معتیدایی بتن مدل الج تت آشییی تا نهای ز مدل
الج تت شیییرطی گمییی رده زجود نداید ] .[29دی مدل
آشییی تانهای آمایۀ نمییی بت دیسیییتن ما ی دی ایت باط با
پایام رهای جانشتتی نشان میدهد که دی سطح  1دیصد
معتادای شیییده که فرض صیییفر ا ن آزمون ید نمیشیییود

میبا شد ،با توجه به آمایۀ دی ستنما ی ز مزدای پرزب خی
دز که بزیگتر از  0/05شده است ،1دی ن تجه مدل الجتت
آ شتانهای ن ا ج م فازتی ن مبت به الاوی الجتت شرطی
نمیدهد .دی ن تجه ه میتوان از الاوی الجتت شیییرطی
گمییی رده ز ه از الاوی الجتت آشیییتانهای برای تخمتن
تما ل به پرداخت نها ی اسییی فاده کرد .اما از آنجا ی که
لاای دیسییتنما ی الاوی آشییتانهای بزیگتر از الاوی

بهعبایتی ،حداقل ضیر ب کی از م غترهای ممی زل مدل
اتر صییفر اسییت .دی ن تجه میتوان ن ا ج الاوی حاضییر یا
تحلتییل کرد .همچتتن مزییدای Prob > chi2 = 0.17

شرطی میبا شد ،بتابرا ن الاوی آ شتانهای کایاتر از الاوی
شرطی گ م رده میبا شد ز از ا ن مدل برای بری سی یف ای
افراد نمونه اس فاده شد.

جدول  .7نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت آشیانهای

1

نام م غتر

ضر ب پایام ر

انحراف معتای

مزدای آمایه Z

سطح آمایی

حما ت از تتوع ز م ی

***1.086

0.190

5.71

0.000

اکوتوی م ز تفر حی

**0.440

0.188

2.34

0.019

حفظ آثای تای خی ز ز ایتی

***0.976

0.201

4.85

0.0000

حما ت از گتاهان دایز ی

***0.966

0.197

4.89

0.000

قتمت

***-0.0000523

0.0000722

-7.25

0.000

جملۀ ثابت گز تۀ ازل

***3.335

0.484

6.89

0.000

جملۀ ثابت گز تۀ دزم

***2.705

0.469

5.76

0.000

معادالت ان خاب آشتانه
آشتانۀ ازل زضعتت فعلی بهعتوان حالت پا ه دی نظر گرف ه شده است.
آشتانۀ دزم:
قتمت × سطح تحصتالت

***0.00000840

0.00000299

2.81

0.005

قتمت × دیآمد

***0.0000342

0.00000482

7.10

0.000

جملۀ ثابت × جتمتت

*0.396

0.229

1.73

0.084

جملۀ ثابت × سن

***-0.029

0.010

-2.68

0.007

جملۀ ثابت × سرپرست خانوای

*0.439

0.231

1.90

0.057

جملۀ ثابت × بعد خانوای

*-0.117

0.068

-1.71

0.086

جملۀ ثابت × بازد د

**-0.505

0.239

-2.11

0.035

جملۀ ثابت × گرا ش ز متمحتطی

**0.261

0.130

2.01

0.045

نام جانمی پایام رها:
پایام ر IV

زضعتت فعلی (ثابت)

1

0/0

گز تههای بهبود

0/71

0/12

 .1اگر مزدای پرزب خی دز کم ر از  0/05باشد ،مدل شرطی موید تأ تد
نخواهد بود ز فزط میتوان از مدل آشتانهای اس فاده کرد.
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Prob > chi2 = 0.0000
chi2(2) = 3.53

Wald chi2(16) = 256.44
Prob > chi2 = 0.1711
متبع :اف ههای تحزتق * ز ** ز *** به ترتتب معتادایی دی سطحهای  10دیصد  5دیصد ز  1دیصد میباشتد.

Log likelihood = -747.89568
LR test for IIA (tau = 1):

با توجه به عدم امکان تفمییتر ممیی زت ضییر بها دی

خدمت اکوتوی م باالتر ن ز کم ر ن قتمت ضمتی یا دایا

الاوی آشتانهای ،نرخ نها ی جانشتتی بتن ز ژگیهای اتر
بازایی ز ز ژگی پولی محاسبه می شود .ن ا ج ا ن محاسبه
یا میتوان بهعتوان ن مبتهای م و سط تما ل به پرداخت
نها ی برای تغتتر دی هر ز ژگی ا قتمتهای ضیییمتی هر
ز ژگی تفمیییتر نمود .قتمت ضیییمتی هر خصیییوصیییتت
ن شاندهتدۀ اهمتت آن خ صو صتت برای پا سخاو ا ست.
قتمت ضمتی جا از تی متان خ صو صتات ز متمحتطی
ز خصییوصییتات پولی یا نشییان میدهد .با اس ی فاده از ا ن
یزش میتوان ترجت حات عمومی برای هر ز ژگی ،اهم تت
ز یتبۀ آن ز ژگی دی مزابل سا ر خ صو صتات یا ن شان داد.
طبق جدزل ( )8به ترت تب ح ما ت از تتوع ز مییی ی ز

ه م تد که ن شانار ازلو تبتدی خدمات متطزۀ موید نظر
از د دگاه افراد پاسیییخاو برای مرتع موید نظر اسیییت .از
آنجا یکه متفعت اصلی حاصل از ز ژگیهای اکوستم
مرتعی شتخ مو سی ،مربوط به مردم بخش بتدپی شرقی
میشیییود ،از ا نیز برای محاسیییبۀ ایزش کل حفاظ ی از
جمعتت بخش بتدپی شرقی دی سال  1390ا س فاده شد.
همانطوی که دی جدزل ( )8مالحظه میشود کل تما ل به
پرداخت ز ایزش کل حفاظ ی دی مدل آش یتانهای برای هر
ک از ز ژگیهای اکوستم مرتعی شتخموسی مشخص
شده است.

جدول  .8ارزش خدمات منتخب اکوسیستم مرتعی شیخ موسی مبتنی بر الگو
خدمات

مدل آشتانهای

تما ل به پرداخت (ی ال دی سال)

ایزش کل خدمات (متلتون ی ال)

ز م ااهی

حما ت از تتوع ز م ی

20884/61

835384400

تولتدی

حما ت از گتاهان دایز ی
اکوتوی م ز تفر حی
حفظ آثای باس انی

18576
8461/53
18769/23

743040000
338461200
750769200

 40000نفر
(جمعتت بخش)

66692/29

2667691600

اطالعاتی
ایزش کل

مجموع
خدمات

متبع :اف ههای تحزتق

با توجه به جدزل ( )8متزان تما ل به پرداخت افراد
( 66692/29ی ال) دی بازۀ قتم ی پتشتهادی ایائه شده دی
پژزهش حا ضر قرای داید که ن شاندهتده دی س ی تما ل به

ادایۀ ح مابهای اق صادی دی سال  ،1394تولتد ناخالص
داخلی ز ایزش افززده بخش ک شازیزی ا ران بهترتتب بالغ
بر  2031596ز  135912متلتاید ی ال اسیییت .دی ن تجه

پرداخت محاسیییبه شیییده اسیییت .براسیییاا ن ا ج الاوی
آ شتانهای ،کایکرد اطالعاتی که شامل خدمات اکوتوی م
ز آثای باس انی است نمبت به د ار کایکردها دایای ایزش
حفاظ ی بتش ری از د دگاه افراد نمونه موید بریسی است.

نمبت سه هر ک از خدمات مت خب اکوستم مرتعی
شیییتخ موسیییی به تولتد ناخالص داخلی ز ایزش افززدۀ
کشازیزی بهصویت جدزل ( )9مشخص شده است.

اما دی بتن خدمات مت خب ،خدمت تتوع ز مییی ی دایای
بت ش ر ن ایزش ا ست که ن شان از اهمتت ا ن خدمت دی
اکوستم مرتعی شتخ موسی است .با توجه به دادههای

 .4بحث و نتیجهگیری
دی مطالعۀ حاضر به بریسی اثر ایزش حفاظ ی خدمات
مت خب اکوستم مرتعی شتخ موسی دی شهرس ان بابل
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پرداخ ه شد ز سه ز یتبۀ هر ک از ایزش کل با اس فاده
یزش آزمون ان خاب ز مدل الجتت آشتانهای محاسبه شد.

براساا الاوی الجتت آشتانهای ضر بهای اثرات م زابل
دیآ مد ز سیییطح تحصیییتالت با قت مت دی سیییطح 1

جدول  .9سهم کارکردهای اکوسیستم مرتعی شیخ موسی در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودۀ کشاورزی
کایکرد

کاالی موید نظر

دیصد از GDP

دیصد از ایزش افززدۀ کشازیزی

ز م ااهی

تتوع ز م ی

0/00004

0/0006

اکوتوی م ز تفر ح

0/00001

0/0002

آثای باس انی

0/00003

0/0005

تولتدی

گتاهان دایز ی

0/00003

0/0005

مجموع

-

0/00011

0/0018

اطالعاتی

منبع :یافتههای تحقیق

دی صد مثبت ز معتیدای شده ا ست .ن ا ج ن شان میدهد

ن ا ج پژزهش حا ضر از نظر متاناتن تما ل به پرداخت

افرادی که دایای سطح تحصتالت ز دیآمد باالتر میباشتد،
تما ل بتشییی ری برای پرداخت قت مت های باالتر ،جهت
بهبود ز ژگیهای موید نظر دی اکوسییتم ی مرتعی شییتخ
موسی دایند .ه چتتن ضر بهای اثرات م زابل جتمتت،
سرپرست خانوای ز گرا ش ز متمحتطی با جملۀ ثابت دی
سطح  10ز  5دیصد مثبت ز معتیدای شده ز نشاندهتدۀ
آن اسییت که افرادی که گرا شهای ز مییتمحتطی آنها
ز اد باشیید ز سییرپرسییت خانوای نبودند ز همچتتن خان ها
نمیییبت به آقا ان تما ل بتشتری به ان خاب گز ته های
بهبود دایند .همچتتن ضر بهای اثرات م زابل سن ،بعد
خانوای ز بازد د از متط زه توسیییط افراد با جم لۀ ثا بت
بهترتتب دی سطح  10 ،1ز  5دی صد متفی ز معتادای شده
که نشیییاندهتدۀ آن اسیییت که افراد با سیییتتن پا تنتر
( به ع بایتی افراد جوان) ز افراد با ب عد خانوای کو چکتر ز

افراد با م طال عات ] 34 ،19 ،15ز  [39هممیییو اسیییت.
بهطوییکه متزان تما ل به پرداخت بهدست آمده دی زمان
مطالعه با توجه به آمایهای اق صییادی بهیززیسییانی شییده
برابر با متزان تما ل به پرداخت مطالعۀ حاضییر میشییود.
مطالعۀ حاضیییر از نظر ازلو تبتدی خدمات ایزش گیایی
شده هم مو با مطالعات ] 37ز  [38ا ست .بهطوییکه دی
هر سه مطالعه تتوع ز م ی بتش ر ن ایزش یا کمب کرده
اسیییت .همچتتن از نظر عوامل مرثر بر تما ل به پرداخت
افراد نتز مطالعۀ حا ضر هم مو با مطالعۀ ] 38ز  [60ا ست.
اما مطالعۀ پتشیز از نظر متزان تما ل به پرداخت آقا ان
ز خان ها ز از نظر م تاناتن ت ما ل به پردا خت افراد
بهترتتب با مطالعات ] 31ز  [36هممییو نتمییت .تفازت دی
اخ الف پرداختها ناشییی از اخ الف دی ترجتحات مردمی
دی مکانها ز اکوستم های مخ لف با اق صادهای م فازت

کمییانی که از متطزه بازد د کردند ،تما ل بتشیی ری برای
تغتتر بهبود زضیییعتت از حالت موجود به حالتهای باالتر
دایند ز دی ن تجه تما ل به پرداخت بتشییی ری نمیییبت به
سییا ر افراد نمونه برای ز ژگیهای ایائه شییده ،دایند .ن ا ج
پژزهش حاضیییر نشیییان داد ،تما ل به پرداخت افراد برای
بهبود زضعتت اکوستم شتخ موسی  2/05دالی ز ایزش
کل اکوس یتم ی از جتبه خدمات ایائه شییده 82194/09
دالی است.

دی کشییویهای دنتا میباشیید .با ا نکه ا ران کشییویی دی
حال تو سعه میبا شد ،تما ل به پرداخت افراد متطزه قابل
توجه است.
با تو جه به ن ا ج مدل برآزید شییییده ،خد مات
تتوعز م ی ،حفظ آثای باس انی ،حما ت از گتاهان دایز ی
ز اکوتوی مییی ز تفر حی بهترتتب دایای یتبه های ازل تا
چهایم می باشیییتد .بهعبایتی ترجتحات افراد به سیییمت
خدمت تتوع ز م ی دی اکو ست م مرتعی شتخ مو سی
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ا ست ز اهمتت باال ی برای ا ن ز ژگی مرتع قائل ه م تد.
افراد موید بریسیییی تما ل به پرداخت باال ی برای حما ت
از گ تاهان دایز ی دایند بهطویی که متزان ا ن تما ل به
پردا خت با متزان ت ما ل به پردا خت برای اکوتوی مییی
اخ الفی دز برابری داید .دی حالیکه ایزش اکوتوی مییی از
سییوی مردم دی جا ااه چهایم از بتن چهای خدمت اشییایه
شده قرای داید که ن شاندهتدۀ ضعف اکو ست م متطزه

نترزی تحصیییتل کرده ز جوان ز با حما ت سیییازمانهای
دزل ی ز خصوصی انجام گترد.
 -2از آنجا ی که ترجتحات ز ازلو ت ازل مردم متطزه
دی جهت حفظ تتوع ز م ی اکوستم میباشد ،دی انجام
پرزژههای ممتزی ز سییا ر طرحها دی اکوسییتم ی مرتعی
شتخ مو سی به متظوی حفظ تتوع ز م ی دی صد بت ش ری
از مراتع به ا ن موضیییوع اخ صیییاص داده شیییود تا امکان

برای خدمت اکوتوی میی اسییت .سییه ک ایزش خدمت
اکوتوی م ز ایزش باالی تتوعز م ی میتواند به دز دلتل
باشیید ،از آنجا یکه دی ک دهۀ اختر اکوسییتمیی موید
نظر شییاهد زیزد جمعتت باال ی چه دی شییکل گردشییار ز
چه دی شکل مردم بومی دی قالب دامدای ا اتره بوده است،
ا ن امر از طر ق عدم مد ر ت صیییحتح اسیییکان افراد اتر
بومی دی متطزۀ ز بای شییتخ موسییی ،چرای بتش از حد

تجد د حتات ز گ م رش متابع حتاتزحش مت مر شود ز
همچتتن دی ا هداف بل تد مدت ح فا ظت از ا ن خد مت با
ایزش اکوسییتم ی که به نوعی به مثابه کل اکوسییتم ی
است ،برنامهی زی شود.
 -3با توجه ایزش کم ر خدمت اکوتوی مییی دی مرتع
شییتخ موسییی ،پتشییتهاد میشییود دی جهت ایتزاء افزا ش
سییه ایزش اکوتوی م ی ی دی متطزه ،مد ر ت صییحتح دی

دام ،خر د ز فرزش زمتن ز خانه تالقی بهطوی قانونی ز
اتر قانونی به شییی کل ممییی زت ا اتر ممییی زت بر
محتطز مییت متطزه اثر متفی گیاش ی ه اسییت که دی ا ن
بتن خدمت تتوع ز مییی ی بهعتوان کی از ایکان اصیییلی

جهت فرهتگسییازی الزم برای گردشییاران ز دامدایان ز
کشییازیزان دی اکوسییتمیی مربوطه انجام شییود تا زیزد
گردشاران بتش ری دی متطزه صویت گترد ز از طرفی ه
ا ش غال دزم ز پا دای دی جهت اق صاد مزازم ی برای مردم

محتط ز مییت متطزه دچای آسییتب جدی شییده اسییت .از
ا نیز افراد پا سخاو با توجه به م شکالت دز دهۀ گی ش ه
دی اکوستم موید نظر ،تما ل بتش ری برای پرداخت دی
جهت بهبود ز حفظ تتوعز م ی ی قائل میباشییتد ز سییه
کم ری از ایزش متطزه یا به خدمت گردشییاری دی قالب
اکوتوی م اخ صاص میدهتد که ا ن عامل بهعتوان ک
اثر متفی بر ایزش اکوستم مرتعی شتخ موسی محموب
میشییود ،ز را جیب گردشییار ز حفظ تتوع ز می ی مرتع
باه ه سییو نمیباشیید که ا ن نک ه با د موید توجه ز ژۀ
مد ران متطزه قرای گترد تا ه پوشیییانی الزم برای ا ن دز
خدمت صویت گترد.

متطزه ا جاد شود ز با مد ر ت صحتح مرتع ،د ار خدمات
اکو ست م حفظ شود .به طوی نمونه ،همه ساله دی مرتع
شییتخ موسییی کش ی ی محلی ز مراس ی قرق شییکتی اجرا
می شود که از سراسر اس ان مازندیان ز سا ر شهرس انها
به ا ن متطزه آمده ز شاهد ممابزات کش ی ز قرق شکتی
میباشیییتد .ا ن موقعتت خوبی اسیییت که مد ران متطزه
میتوانتد از آن به نحو متاسبی اس فاده کرده ز مرتع شتخ
مو سی یا چه از لحاظ ز متمحتطی ،از لحاظ فرهتای ز
اکوتوی م به گرد شاران آ شتا کتتد .پت شتهاد می شود
عالزه بر برگزایی ممابزات کش ی دی نزاط مخ لف متطزۀ
شتخ موسی سا ر ممابزات محلی ز اتر محلی نتز دی ا ن
متطزه ز سا ر مراتع ه جوای اجرا شود.
 -4دزمتن کایکرد مه از نظر ایزش ح فاظ ی برای
اکو ست م مرتعی شتخ مو سی ،کایکرد تای خی ز ز ایتی
بوده ا ست که ن شاندهتدۀ آن ا ست که افراد برای متراث
فرهتای ز میهبی ایزش باال ی قائل همییی تد .از طرفی

 .4.1پیشنهادها
 -1با توجه به ایزش باالی خدمت گتاهان دایز ی دی
متطزه پت شتهاد می شود دی یا س ای اق صاد مزازم ی به
ک شت دزبایۀ گتاهان ز پرزیش آنها تو سط مردم بومی ز
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برای افزا ش ت عداد بازد دکت تد گان متط زۀ موید نظر
پتشتهاد می شود که سازمان متراث فرهتای ز گردشاری
شهر س ان از طر ق ز سا ل ایتباطات جمعی اطالعی سانی
متاسییبی از زجود آثای تای خی ز ز ایتی انجام داده ز برای
بازسییازی ز ز باسییازی آثای فرهتای متطزه تالش الزم یا
بهکای گترد.
 -5اثر مثبت ز معتادای متزان تحصتالت افراد دی متزان

م تابع طبتعی ز ن هاد های مرتبط از قب تل اسییی ا ندایی،
شیییهردایی ز مخصیییوصیییاً آموزش ز پرزیش دی مزاطع
تحصیییتلی مخ لف ،ادیاک ز میییتمحتطی مردم ز حس
ممئولتتپی ری برای حفاظت یا افزا ش داد.
 -7م غتر سیین نشییان میدهد که افراد با سییتتن باال
تما ل به پرداخت کم ری نمیییبت به افراد جوان دایند که
ن شأت گرف ه از افزا ش هز تهها دی ستتن باالتر میبا شد؛

تما ل به پرداخت برای اکوستم مربوطه بتانار آن است
که با د زمتتههای آموزشی ز تبلتغات دی سطح ک ابهای
آموز شی بهز ژه دی افراد با سطح تح صتالت پا تن صویت
گترد تا شییتاخت افراد یا از اکوسییتمیی های مربوطه باال
برده ز شرا ط متاسبتری جهت افزا ش تما ل به پرداخت
افراد فراه آزید.
 -6ا ثر م ثبییت ز م عتییادای م غ تر گرا شهییای

بتابرا ن با سیییرما هگیاییهای تبلتغی-یسیییانهای دی بتن
افراد دی طبزۀ سیت ی جوان ر میتوان چشی انداز متاسیبی
بهمتظوی جلوگتری از نابودی مرتع شتخ موسی داشت.
 -8دی نها ت با توجه به مطالعۀ حاضر ز د ار مطالعات
انجام شده دی حوزۀ "خدمات اکو ست م " (بهطوی مثال؛
] 17 ،13ز  ،)[58پت شتهاد می شود برای بری سی ز برآزید
ایزش خدمات ز عملکردهای اکوسییتمیی از یزش آزمون

ز میییتمحتطی نشیییاندهتدۀ آن اسیییت که افرادی که
گرا شهای ز میییت محتطی دایند ایزش بتشییی ری برای
اکو ست م قائل ه م تد ،دی ن تجه پت شتهاد می شود با
تشییکتل  NGOدی سییطح متطزه ز شییهرسیی ان ز ا جاد

ان خاب اس فاده شود ز همچتتن قبل از بریسی اکوستم
موید نظر برای ایزشگیایی (پولی) اکو ست م ها ،دی اب دا
با د نوع خدمت ز عملکرد مربوط به اکو ست م م شخص
شود سپس به ستاستگیایی دی آن حوزه پرداخت.

کایگاهها دی ا ن زمتته توسییط ادایۀ ترز ج ز آموزش ادایۀ
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