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ABSTRACT 

 
Wetland services include recreational use, harvested meat (as direct consumption values) and 

carbon sequestration, oxygen production, water conservation and soil conservation (as indirect 

consumption values). In addition to use values, wetlands have other values; these values are the 

sums that individuals are willing to pay to protect wetlands for future use, for future generations to 

enjoy them, and for their mere existence. In this paper, the value of goods and services of Hamoon 

Wetland ecosystem in Sistan region in the form of information functions (recreational and 

protective values) in 2019 has been estimated. The information needed to estimate the value of 

these functions was collected using a questionnaire. Recreational and conservation values of 

Hamoon wetland as the recreational value of forest ecosystem of Hamoon wetland, was collected 

by collecting information from 350 people randomly in the villages around the wetland and the 

conditional valuation method. Based on the obtained results, the value of recreational and 

protective functions of Hamoon Wetland was estimated at 629.82 million Rials and 644.2 billion 

Rials, respectively. In case of collecting fees from visitors in order to use the recreational function 

of the wetland and its cost to maintain the wetland, it is possible to develop and preserve its 

existing values. 
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Extended abstract 

Introduction 

Wetland is a region of natural and God-given manifestations in the process of its formation, its soil 

is saturated by surface and groundwater and is formed during a sufficient period and normal 

environmental conditions and has biological potential. This collection has communities of plants 

and populations of special animals that can adapt to such places. Wetlands not only nourish and 

provide part of the groundwater aquifers, but also provide an environment from which many birds, 

fish, and aquatic animals whose life depends on the existence of such sites can be provided as the 

best habitat for survival. The ecosystem of Hamoon Wetland has special characteristics in terms of 

ecological features, wildlife and natural beauties and has also played a role in various economic, 

social and ecological functions of urban and rural areas in Sistan in different historical periods. 

Unfortunately, due to the drought of several years, Sistan has lost almost all its maps and functions, 

and the reeds, pastures and even the water of this lake have been destroyed and all its benefits have 

been destroyed. 

 

Materials and method 

In this study, in order to estimate the value of the information function of Hamoon Wetland, the 

conditional valuation method has been used. The conditional valuation method is used to value the 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
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resources and the environmental wealth and other commodities for which there is no market to 

trade. This method uses interviews or questionnaire forms to ask the interviewees or respondents 

how much money they are willing to pay to obtain a certain amount of non-market goods and 

services, including environmental goods and services, with the assumptions and conditions of a 

hypothetical market. 

 

Discussion and Results  

The purpose of this article is to estimate the conservation and recreational values of Hamoon 

wetland as part of its values in different situations in terms of water conditions, in order to assess 

the damage caused by drought in the wetland. 

In estimating the recreational value of Khajeh Mountain region, first a pre-test was performed and 

the proposed amounts and the required number of samples were determined. The results of data 

analysis show that people tend to pay (3936.34) Rials for each visit to Khajeh Mountain area. In 

order to estimate the conservation value of Hamoon Wetland ecosystem, the tendency of each 

household to pay annually from the wetland was calculated and this figure was multiplied by the 

number of households and as a result the conservation value of the whole wetland was estimated to 

be equal to (644.2) billion Rials.  
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 ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تاالب هامون با استفاده 
 از رهیافت ارزش گذاری مشروط

 
 3ایرج قاسمی ،2محمود محمد قاسمی ،*1مجید دهمرده

 ؛ ایراناستادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه پیام نور؛ تهران، 1

اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  -استادیار اقتصاد کشاورزی واحد تحقیقات اقتصادی، 2
 آموزش و ترویج کشاورزی ، زابل، ایران-و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات

 مطالعات اجتماعی، تهران، ایران استادیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقهای پژوهشگاه علوم انسانی و، 3

(29/9/1400تاریخ تصویب:  -20/7/1400)تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
عنوان ی تفریحی، گوشت برداشتی )بهتوان به استفادهها میاز جمله خدمات تاالب

عنوان های مصرفی مستقیم( و جذب کربن، تولید اکسیژن، حفظ آب و حفظ خاك )بهارزش
ها ای، تاالبهای استفادهیرمستقیم( اشاره داشت. عالوه بر ارزشهای مصرفی غارزش
باشند که افراد تمایل دارند، برای حفاظت ها مبالغی میهای دیگری نیز دارند؛ این ارزشارزش

ها و برای اینکه های آتی از آنمندی نسلها در آینده، بهرهمنظور استفاده از آنها بهاز تاالب
اشند بپردازند. در این مقاله، ارزش کاالها و خدمات اکوسیستم تاالب فقط وجود داشته ب

های تفریحی و حفاظتی( در هامون در منطقه سیستان در قالب کارکردهای اطالعاتی )ارزش
برآورد گردیده است. اطالعات موردنیاز برای برآورد ارزش این کارکردها  با  1398سال 

عنوان های تفریحی و حفاظتی تاالب هامون بهرزشآوری شد. ااستفاده از پرسشنامه جمع
 روش بهنفر  350آوری اطالعات از ارزش تفریحی اکوسیستم جنگلی تاالب هامون، با جمع

گذاری مشروط برآورد گردید. بر اساس ی در روستاهای حاشیه تاالب و روش ارزشتصادف
 82/629هامون به ترتیب برابر های تفریحی و حفاظتی تاالب آمده، ارزش کارکرددستنتایج به

-کنندگان بهدیاز بازد نهیدرصورت اخذ هزمیلیارد ریال برآورد گردید.  2/644میلیون ریال و 

به  توانیتاالب، م یجهت حفظ و نگهدار آن نهیتاالب و هز یحتفری کارکرد از استفاده منظور
 آن اقدام نمود. یوجود هایتوسعه و حفظ ارزش

 

 گذاری مشروط، ارزیابی اقتصادیاالب هامون ، سیستان، ارزشت کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

کره  يو جانور یاهیبانک ژن گ نيترها مهمتاالب

. ازجمله نديآیشمار مبه یباران يهابعد از جنگل نیزم

 يهابه: ارزش توانیتاالب م يکارکردها و عملکردها

 يهاارزش ک،يدرولوژیه يها)ارزش اتیح بانیپشت

 يهاارزش ،یستگاهيز يهاارزش ،يیایمیئوشوژیب

 یو فرهنگ یاجتماع يهاو ...(؛ ارزش کياکولوژ

 تیفیو نقش تاالب در ک یشناختيیبايز يها)ارزش

 ،یعموم يسازو آگاه یآموزش يهاانداز، ارزشچشم

 تیوضع يهاارزش  ،یو تفرج یحيتفر يهاارزش

 تیحس مالک جاديشامل نقش تاالب در ا یعموم

نقش تاالب در  ریخاص نظ یفرهنگ يهاارزش ،یومعم
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 يهاارزش ؛(یدرمان يهازشمردم منطقه، ار تيهو

و نقش و سهم تاالب در  يکشاورز يهارزشا) يدیتول

 ر،يپذديمنابع تجد يهاارزش ،يکشاورز داتیتول

 يهاآن، ارزش يو منافع اقتصاد يگردشگر يهاارزش

 ياقتصاد شهر ياهو نقش و سهم تاالب در ارزش يشهر

 ،راني(. در اSinaei et al., 2020(  اشاره کرد )رهیو غ

ثبت شده است  یالمللنیتاالب در فهرست ب 24تعداد 

 شودیهکتار را شامل م 1486438که مساحت حدود 

((Sistani et al.,1399 درصد خاک کشور  کيکه کمتر از

 .دهندیم لیرا تشک
از  یعیطب ياهستمیحاصل از اکوس ياقتصاد منافع

 يااستفاده ریو غ ياها در دودسته استفادهجمله تاالب
از مصرف با  ،يااستفاده يها. ارزشرندیگیقرار م

از  یو خدمات مشخص داتیاز تول یواقع يبرداربهره
خدمات  ايکاال  تیو به ظرف شوندیمشتق م ستيزطیمح

انسان  يازهایو ن نشيگز يبرا تيرضا جاديدر ا
 ،يااستفاده ریغ يهاارزش کهی. درحالدپردازنیم

که با مصرف  کنندیرا مطرح م يبازار ریغ يهاارزش
 يها برابا انتخاب آن یحت اي ادشدهي يکاالها یواقع

منزله به يیهاارزش نیندارند. چن یمصرف ارتباط
 اافراد ر نشيهستند که رجحان و گز یذات يهایژگيو

 تيرعا ،یهمدل يايگو حال،نیو درع دهندینشان م
 يهازنده هستند. ارزش يموجودها گريرفاه د ايحقوق و 

منظور پرداخت به یآمادگ زانیم انگریب ،يااستفاده ریغ
 ندهياستفاده در آ يبرا ستيزطیحفاظت از مح يبرا

 يها(. ارزشAmirnejad & Ataie solute, 2011است )
 يبازار يهامتیبا ق توانیم یآسانرا به یمصرف

دخالت  يریگمیتصم يندهايکرد و در فرآ يریگندازها
نبود  لیبه دل یمصرف ریغ يهاداد؛ اما محاسبه ارزش

ها جز ارزش نياست. ا نيآفرامکان مبادله در بازار مشکل
 ،نيبنابرا ند؛يآیکل به شمار م ياز ارزش اقتصاد یمهم

و خواه  یفیخواه ک نابع،م نيغفلت در لحاظ داشتن ا
 نانهیبرواقعیبه برآورد غ يریگمیاسبات تصمدر مح ،یکم

 شوندیمنجر م یدر رفاه اجتماع یستيزطیمنابع مح
(Mohammadian & Samdeliri, 2021 با برآورد .)

 یعیطب يهاستمیاکوس يااستفاده ریغ يهاارزش
از  لهیوسنيها را نشان داد تا بدآن یارزش واقع توانیم

 ,.Daneshi et al)شود  يریمنابع جلوگ نيا بيتخر

 ياراستفادهیغ يهاارزش تی(. با توجه به اهم2017
در رفاه انسان و ضرورت حفظ و  یعیمنابع طب

منابع با استفاده از روش  نياز ا داريپا يبرداربهره
. روش گردد¬ی( برآورد مCVMمشروط ) يگذارارزش
به پرداخت  ليتما اسبهمشروط جهت مح يگذارارزش

 يااستفاده ریغ يهارد ارزشبرآو يافراد برا
در سراسر جهان ياطور گستردهبه یعیطب يهاستمیاکوس

 ,Daneshi et al., 2017; Armanشده است )استفاده

2012.) 
تاالب هامون بیش از چهار هزار کیلومترمربع وسعت  

سالی به سه بخش مجزاي هامون دارد و در فصول خشک
غربی و  شمال شرقی و صابوري در شمال پوزک در

تقسیم  هامون هیرمند در مغرب و جنوب غربی سیستان
شود. هامون هیرمند و صابوري در افغانستان بوده و می

هاي هیرمند و صابوري آب از هامون پوزک به هامون
 General Department of Naturalشود )جاري می

Resources of Sistan and Baluchestan Province, 

آب اين سه به هم متصل شده و (. در فصول پر2019
کنند. اين تغییرات به جريان درياچه واحدي را ايجاد می

آب رودخانه هیرمند بستگی داشته و با افزايش آب 
ترين قسمت درياچه آب به رودخانه شیله در جنوبی

کیلومتر  100ريزد. طول اين رودخانه حدود درياچه می
ريزد. سد ن میبوده و درنهايت به گوده زره در افغانستا

شیله که در مسیر اين رودخانه قرار دارد براي کنترل 
 Environmentalشود )خروجی آب از تاالب استفاده می

Protection Organization, 2014.) 
هاي اکولوژيک، اکوسیستم تاالب هامون ازنظر ويژگی

هاي هاي طبیعی داراي مشخصهوحش و زيبايیحیات
در کارکردهاي مختلف  ،ممتازي بوده و همچنین

اقتصادي، اجتماعی و اکولوژيک شهر و روستا در 
آفرين بوده است. سیستان در ادوار مختلف تاريخی، نقش
سالی دلیل خشکلیکن متأسفانه در حال حاضر به

ها و چندين ساله سیستان تقريبًا تمامی نقش
داده و نیزارها و مراتع و حتی کارکردهاي خود را ازدست

رياچه از بین رفته و تمامی مزاياي آن نابودشده آب اين د
ازپیش به آن توجه ضروري است که بیش ،رواست. ازاين

شده و ضمن بررسی و پیگیري علل انحطاط و از بین 
هاي بالقوه و بالفعل اين درياچه، به رفتن توانايی

اري گزريزي و سیاستاخته و با برنامهجويی پردچاره
هاي آن در حیات وباره نقشمناسب در جهت احیاء د

اقتصادي، اجتماعی و اکولوژيک منطقه، اقدامات مؤثري 
 صورت گیرد.  
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 در آنها ارزنده نقش و هاتاالب اهمیت وجــود بــا

 توسـعه، درحـال کـشورهاي اکثـر در دنیـا، کـل

 منجر مواقع از دربسیاري کـه اقتـصادي هـايکـاربري

 جمله از ها،کاربري ساير بـر شـود،می طبیعت تخريب به

 کشورهاي در که درحـالی دارد، تقـدم گردشگري،

 اعتنايیبی مورد کمتـر رفـاهی مالحظـات يافتـه، توسعه

 روزافزون تقاضـاي وجـود بـا ،بنابراين .گیردمی قرار

-برنامه اسـت الزم تفـرج، براي تاالبی مناطق از استفاده

 زمینـه ايـن در توجـه درخور دقتی با مناسب ريزي

 طرحريزي و ريزيبرنامه است بديهی .پذيرد صورت

 داشـتن نیازمنـد کـالن و خرد سطح در تاالبها بـراي

 خدمـــات کـــاالها، کارکردهــا، از صــحیحی تـصـوير

 بــا مرتبـــط اجتمـــاعی ‐اقتــصـادي عـــوامل و

 اآنه از هريک از ناشی هايارزش ويــژه بــه و تـــاالب

 هايیپژوهش و مطالعات انجام بـا جـز مهـم اين و است

 میسر هاارزش اين از هريک مقـادير بـه دسـتیابی براي

 یابيارزرو پژوهش حاضر با هدف ، از اينشودنمی

تاالب هامون با استفاده  یحيو تفر یحفاظت يکارکردها

 انجام پذيرفته است. مشروط يارزش گذار افتیاز ره

 

 هاشو رو هاداده

منظور برآورد ارزش کارکرد به ،در اين مطالعه

گذاري مشروط اطالعاتی تاالب هامون از روش ارزش

روش ارزشیابی مشروط براي شده است. استفاده

هاي ها و ثروتگذاري منابع و مطبوعیتارزش

محیطی و ساير کاالهايی که بازار براي معامله زيست

از  ،در اين روش گردد.ها وجود ندارد استفاده میآن

شود تا اي استفاده مینامههاي پرسشمصاحبه يا فرم

گويان پاسخ دهند که چه شوندگان يا پاسخمصاحبه

مقدار پول حاضرند براي در اختیار گرفتن يک مقدار 

معین از کاالها و خدمات غیر بازاري ازجمله کاالها و 

محیطی با فرضیات و شرايط يک بازار خدمات زيست

 بپردازند. فرضی،

 گذاري مشروطفرم کلی روش ارزش

 الگوي برآورد حداکثر تمايل به پرداخت

براي برآورد تغییرات و مازاد جبرانی میکسی از 

هاي پرسشنامه انتخاب دوتايی از الگوي تفاضلی داده

 Ahmed ,2006 شود )مطلوبیت استفاده می

Hanemann, 2018, در اين الگو پاسخ افراد به سؤاالت .)

بلی يا خیر گفتن به پیشنهادها( از )انتخاب دوتايی 

آيد. تابع دست میحداکثر مطلوبیت توسط همان افراد به

( بستگی به درآمد وي، Vمطلوبیت غیرمستقیم هر فرد )

محیطی که خصوصیات فردي و کیفیت کاالي زيست

 شود، دارد.گذاري میارزش

فرد زمانی حاضر به پرداخت براي کاالي 

حیطی خواهد بود که مطلوبیت او زمانی که مزيست

کاالي موردنظر را دارد و مبلغی را براي داشتن آن 

پردازد از زمانی که آن را ندارد و درنتیجه مبلغی را می

تر باشد. به بیان رياضی بايد پردازد، بزرگبراي آن نمی

 (:Park & loomis, 2019داشته باشیم )

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 
   

 

 
 

که در آن حالت عدد صفر براي زمانی است که فرد 

مبلغی  Bکاال را ندارد و عدد يک براي داشتن آن است، 

-(  کم کرده و براي بهINCاست که فرد از درآمد خود )

ي دهندهنشان Sپردازد و دست آوردن کاال می

خصوصیات فرد است. درنتیجه با يک الگوي 

بسته آن صفر يا يک است اقتصادسنجی که متغییر وا

مواجه هستیم. براي برآورد الگوهاي با متغییر وابسته 

 شود.دوتايی از الگوهاي الجیت يا پروبیت استفاده می

 تخمين الگوهاي انتخاب دوتايی

ريال باشد، از  Bبا اين فرض که مبلغ پیشنهادي 

ريال را  Bشود که آيا مايلید مبلغ دهنده سؤال میپاسخ

از يک منبع طبیعی )براي مثال اکوسیستم  براي حفاظت

تاالب هامون( بپردازيد. احتمال اينکه فرد به اين سؤال 

محاسبه است جواب بلی يا خیر بدهد، از روابط زير قابل

(Hanemann, 2018:) 

(5) 

(6) 
 

 
 

تابع توزيع آماري با  که در روابط فوق، 

( به ترتیب 7( و )6ست. روابط )ا بردار پارامترهاي 
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احتمال پاسخ مثبت و منفی به مبلغ پیشنهادي را نشان 

 دهد. می

 

 WTPبرآورد مقدار مورد انتظار 

 ايیدر مطالب فوق با استفاده از الگوهاي انتخاب دوت

ه )الگوي الجیت(، روش تخمین تابع پیشنهاد توضیح داد

ها مقدار نهايی که بتوان با استفاده از آشد. حال روش

د، مورد انتظار تمايل به پرداخت نمونه را محاسبه نمو

 گردد.تشريح می

 از مقدار مورد انتظار هر متغییر تصادفی با استفاده

 (:Boyle et al., 2019شود )ي زير محاسبه میرابطه

(7)  
 

بیانگر احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي F (Xکه )

  ,Hanemann) نیز است Xبوده و تابع توزيع تجمعی 

ارزش انتظاري هر متغیر تصادفی غیر منفی، . (2018

 صورت زير نوشت:تواند بهمی را مانند تمايل به پرداخت

(8)  
 
(، 7دلیل اينکه عبارت دوم سمت راست رابطه )به

براي متغیرهاي تصادفی غیر منفی  

ده اتفبرابر با صفر است. براي تعیین ارزش انتظاري با اس

 (، بايستی خصوصیات زير برقرار باشد:8از تابع )

(9)  
دهد که سطح زير منحنی تابع اين شرايط نشان می

 توزيع تجمعی دقیقا برابر يک است.

هاي )تفاضل مطلوبیت dvچنانچه توزيع تجمعی 

ز غیرمستقیم(، که احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي را نی

ردد. براي برآورد ف گتعري F(dv)صورت دهد، بهنشان می

هاي استخراج انتخاب درروش WTPمقدار مورد انتظار 

دوتايی، انتگرال معین تابع توزيع تجمعی محاسبه 

 (:Bateman, 2019شود )می

(10) 

(11) 

 

 

 

توان محاسبه نمود ( را در سه بازه می11انتگرال )

(Bateman, 2019:) 

کنند الف( در بازه تمامی اعداد حقیقی: استدالل می

 که اگرچه کمترين مبلغی که براي به دست آوردن کاال

است؛ اما  یشترين مبلغ شود، صفر و بپرداخته می

دارند  افرادي هستند که تمايل به پرداخت بیش از 

دن شو افرادي نیز وجود دارند که تمايل دارند که باکم 

اي ازهبد. بنابراين، بها افزايش يااز مقدار کاال درآمد آن

شود بايستی از منفی ( در آن محاسبه می11که انتگرال )

 باشد. نهايت تا مثبت بی نهايت بی

(12) 
 

نیز گفته  WTPهاي الف میانگین کل به روش

؛ که روش Duffield and Patterson, (2017شود )می

تمامی افراد جامعه  WTPدلیل اينکه به WTPمیانگین 

هاي ديگر کند، نسبت به روشرا در الگو وارد می

کند که ( بیان میHanemann, 2018ارجحیت دارد. اما )

تا مثبت  ي صفرجاي محاسبه انتگرال در بازهبايستی به

ي تمايل به پرداخت محاسبه و نهايت، میانهبی

چون  (.Hanemann, 2018)مورداستفاده قرار گیرد 

هاي پرت ي تمايل به پرداخت نسبت به دادهمیانه

به توضیحاتی که در حساسیت کمتري دارد. با توجه 

ل مايته گرديد، در اين مطالعه نیز میانه مطالب فوق اراي

 به پرداخت محاسبه خواهد شد.

 پرداخت به ليتما انتظار مورد مقدار محاسبه

 يلگوادر  WTPبرآورد مقدار مورد انتظار  منظوربه

 يهرابط از یتميلگار يالگو در و(  24) ياز رابطه یخط

 :شودیم استفاده( 25)

(24) 

(25) 

 

 

 

 

 ریمتغ بيضر بیبه ترت و   که

و  دهندیرا نشان م یتميو لگار یخط يدر الگو شنهادیپ

با استفاده از  بیترتبه و  

 .شوندی(  محاسبه م27( و )26)روابط
 

(26) 

(27) 
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 ، ، ، ، ،( ، 26) يرابطه در که

 ت،یجنس سن، يهاریمتغ بيضرا بیبه ترت و

 نیاول تیوضع الت،یتحص سطح خانوار، ياعضا تعداد

قه از منط ديبازد تیو وضع دهندگانپاسخ آمددر د،يبازد

،  ،  ،  و  ندهيکوه خواجه در آ یحيتفر

 نیانگیم ب،یبه ترت زین و  ،  ،  

-یشان من یخط يعرض از مبدأ را در الگو زین ها و آن

 يلگوا به مربوط پارامترها نيا زین( 27) يرابطه در. دهد

 .باشندیم یتميلگار

 

 تحقیق هاییافته

نتايج برآورد ارزش تفريحی منطقه تفريحی کوه 

ه ي( ارا1در جدول ) خواجه واقع در حاشیه تاالب هامون

 گرديده است.

 

 
(: موقعیت تاالب هامون در کشورهاي ايران و 1شکل )

 ستان در شرايط پرآبیافغان

 1388منبع: راشکی و همکاران، 

 
 

 عنوان وروديه براي بازديد از منطقه تفريحی تاالب(: عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادشده به1جدول )

 ماخذ: محاسبات محقق
 

ابر بر ( مقدار 26ي )با استفاده از رابطه

( مقدار 27ي )و با استفاده از رابطه 6139/1

باشد. بنابراين، مقدار می 3452/4برابر با  

ي مورد انتظار تمايل به پرداخت با استفاده از رايطه

( در الگوي 25ي )( در الگوي خطی و رابطه24)

 71/3369ريال و  34/3936لگاريتمی به ترتیب برابر با 

 ريال است.

 

       متغیر

 

 ي لگاريتمیالگو -2الگوي خطی                                                      -1                 

  tضريب                      آماره                     tضريب                          آماره 

 -24/0 -34/0 -35/1 -87/2 عرض از مبدأ

 -34/1 -17/0 -87/0 -021/0 سن

 34/1 31/0 -02/1 -36/0 جنسیت

 -82/0 -078/0 -61/0 -078/0 تعداد اعضاي خانوار

 09/2 19/0 03/2 18/0 تحصیالت

 31/3 27/0 17/3 24/0 درآمد )ريال(

 94/0 62/0 95/0 57/0 اولین بازديد

 81/2 78/3 69/2 23/3 بازديد در آينده

 -89/0 -05732/0 -39/0 -00041/0 مبلغ پیشنهادي

 64/58                                                  78/59                          بینیدرصد صحت پیش

 -3/60                                                 -54/61                          نمايیآماره درست

داري آماره درست سطح معنی

 نمايی

                         017/0                                                  0041/0 

Pseudo R2                          11/71                                                  12/70 
Estrella R2                          45/13                                                  13/15     
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(: نتايج مقدار مورد انتظار تمايل به  2ول )جد

 پرداخت

 الگو
مقدار تمايل 

 به پرداخت

خطاي 

 استاندارد

آماره 

 

سطح 

 داريمعنی

 05/0 18/1 39/1087 34/3936 خطی

 64/0 39/0 15/7391 71/3369 لگاريتمی

 ماخذ: محاسبات محقق

 

 ددرص اساس بر یتميلگار و یخط الگوهاي يسهيمقا

که الگوهاي  دهدیم نشان الگو دو ینیبشیپ صحت

ي خطی و لگاريتمی نتايج مشابهی دارند. ولی مقايسه

داري مقدار مورد انتظار تمايل ها بر اساس سطح معنیآن

به پرداخت حاکی از آن است که الگوي خطی بر الگوي 

که مقدار تمايل به آنجايی لگاريتمی ارجحیت دارد. از

شده از الگوي خطی در سطح اطمینان  پرداخت برآورد

که تمايل به پرداخت درحالی ؛دار استپنج درصد معنی

دار حاصل از الگوي لگاريتمی ازلحاظ آماري معنی

باشد. بنابراين، مقدار تمايل به پرداخت براي بازديد نمی

ريال  34/3936خواجه برابر با از منطقه تفريحی کوه

 براي هر بازديد است.
 

(: درصد احتمال پذيرش و اثر نهايی براي سطوح 3جدول )

 مختلف درآمد

 سطح درآمد
درصد احتمال 

 پذيرش
 اثر نهايی

1 27/3 12/2 

2 39/5 75/2 

3 14/8 55/3 

4 69/11 11/4 

5 80/15 45/4 

6 25/20 22/5 

7 47/25 96/5 

8 43/31 44/6 

9 87/37 75/6 

10 62/44 - 

 ماخذ: محاسبات محقق

توان گفت افرادي ( براي مثال می3جدول )براساس 

که در گروه درآمدي سه قرار دارند، احتمال پذيرش 

باشد. درصد می 14/8ها مبلغ پیشنهادي توسط آن

که احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي توسط درحالی

 62/44افرادي که در گروه درآمدي دهم قرار دارند 

 باشد.درصد می

ايی مبلغ پیشنهادشده درصد احتمال پذيرش و اثر نه

( گزارش گرديده است. برطبق نتايج 4در جدول )

اي براي شده در اين جدول، چنانچه مبلغ وروديهارائه

ريال تعیین گردد و  1000بازديد از تاالب هامون برابر با 

براي هر بار بازديد از اين  ستيبایمکننده هر بازديد

ن مبلغ ريال بپردازد، احتمال پذيرش آ 1000منطقه 

شود گونه که مالحظه میدرصد خواهد بود. همان 79/2

هر چه مبلغ پیشنهادي بیشتر شود احتمال پذيرش آن 

که احتمال پذيرش مبلغ طوريآيد. بهنیز پايین می

-درصد کاهش می 89/0ريال براي هر بازديد به  5000

دهد ريال نشان می 1000اثر نهايی مبلغ  ،يابد. همچنین

ريال نسبت به  3000مال پذيرش مبلغ که درصد احت

باشد و درصد کمتر می 42/1اندازه ريال به 1000مبلغ 

اندازه ريال به 5000طور احتمال پذيرش مبلغ همین

 3000درصد کمتر از درصد احتمال پذيرش مبلغ  48/0

 ريال است.

 
(: درصد احتمال پذيرش و اثر نهايی متغیر مبلغ 4جدول )

 پیشنهادي
درصد احتمال  هادي )ريال(مبلغ پیشن

 پذيرش

 اثر نهايی

1000 79/2 42/1- 

3000 37/1 48/0- 

5000 89/0 - 

 ماخذ: محاسبات محقق

 محاسبه ارزش تفريحی تاالب 

براي برآورد ارزش تفريحی منطقه کوه خواجه الزم  

است مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت برآورد شده در 

طوري که در ردد. همانتعداد بازديدکنندگان ضرب گ

قبالً نیز ذکر گرديد، مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت 

ريال براي هر  34/3936براي استفاده تفريحی تاالب 

بر اساس اطالعات دريافتی از  ،بازديد است. همچنین

شهرداري شهرستان هیرمند در مواقع پرآبی تاالب 

تفريحی هزار نفر از منطقه  170تا  150هامون ساالنه 

کردند. در اين تحقیق چنانچه کوه خواجه بازديد می

عنوان میانگین تعداد نفرات هزار نفر را به 160مبلغ 
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بازديدکننده در نظر بگیريم، ارزش تفريحی منطقه تاالب 

 باشد.میلیون ريال می 82/629هامون برابر با 

 برآورد ارزش حفاظتی اکوسيستم تاالب هامون

برآورد الگوي لوجیت ارائه  در اين قسمت، نتايج

مال گردد با استفاده از اين برآورد، عواملی که بر احتمی

دهندگان و درنتیجه پذيرش مبلغ پیشنهادشده به پاسخ

گذارند مشخص مقدار تمايل به پرداخت تأثیر می

مايل شود. در ادامه، نتايج برآورد مقدار مورد انتظار تمی

تم تاالب هامون به پرداخت براي حفاظت از اکوسیس

 گردد.ه میيارا

عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادشده براي 

 حفاظت از تاالب هامون

سؤال اصلی پرسشنامه مربوط به میزان تمايل به 

صورت پیشنهاد دهندگان است، که بهپرداخت پاسخ

بسته با انتخاب دوتايی دوبعدي مطرح گرديد. -انتها

طور که قبالً نیز بیان گرديد، در اين روش ابتدا همان

دهنده آن را پذيرفت، شود، اگر پاسخمبلغی پیشنهاد می

برابر مبلغ پیشنهاد اول مطرح  مبلغ پیشنهادي دوم دو

نصف گردد؛ در صورت نپذيرفتن مبلغ پیشنهاد اول، می

شود. براي تعیین ه میعنوان پیشنهاد دوم ارايآن به

آزمون صورت اينکه چه مبالغی پیشنهاد گردند يک پیش

گرفت، که در آن سؤال مربوط به تمايل به پرداخت 

وضیح که از صورت انتها باز پرسیده شد. با اين تبه

دهندگان خواسته شد حداکثر مبلغ تمايل به پاسخ

پرداخت خود را براي حفاظت از اکوسیستم تاالب هامون 

 بیان کنند.

 

 (: عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادشده براي حفاظت از تاالب هامون5جدول )
 الگوي لگاريتمی -2     الگوي خطی                                                   

ضريب                                                          tمتغیر                                                 ضريب                         آمار                

 tآماره 

 36/1 82/0 37/1 82/0 جنسیت

 47/2 78/0 49/2 78/0 تحصیالت

 26/1 00000278/0 27/1 00000278/0 رآمدد

 16/1 27/0 19/1 29/0 بازديد از تاالب هامون

 -38/3 -00089/0 -83/4 -000908/0 مبلغ پیشنهاد

 -74/1 -08/0 -76/1 -08/0 اثر متقابل تحصیالت در منطقه شمال

 -36/2 -13/0 -37/2 -12/0 اثر متقابل تحصیالت در منطقه شرق

 -45/1 -10/0 -47/1 -11/0 الت در منطقه غرباثر متقابل تحصی

 -06/2 -07/0 -07/2 -07/0 اثر متقابل تحصیالت در منطقه تهران

 68/3 46/5 -11/2 -76/1 عرض از مبدأ

 91/ 34                                              90 بینیدرصد صحت پیش

 -12/421                                              -23/416 آماره درست نمايی

 000/0                                                  000/0 داري آماره درست نمايیسطح معنی

Pseudo R2 08/5                                                    49/4 

Adjusted court R2 1/57                                                     18/56 

 ماخذ: محاسبات محقق
 

 

 

 

هاي از افراد در مورد گرايش ،نامهدر پرسش

میزان  ،محیطی و همچنیناي و زيستتوسعه

ها و توانايی پذيري در قبال حفاظت از تاالبمسئولیت

تأثیر اين  ،ها نیز سؤال شده است. در ادامهمالی آن
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اخت افراد بررسی ها بر میزان تمايل به پردگرايش

 شود.می

دهندگان بر ارزش حفاظتی هاي پاسختأثير گرايش

 تاالب هامون

زيست در که تقاضا براي حفاظت از محیطازآنجايی

هايی که در شود، بررسی تأثیر گرايشبازار آشکار نمی

محیطی را افراد انگیزه الزم براي حفاظت از منابع زيست

باشند. اي برخوردار میکنند، از اهمیت ويژهايجاد می

محیطی از تقاضاي تفريحی افراد براي يک منبع زيست

گردد ولی ممکن طريق بازديد از آن منبع آشکار می

اما  ؛الذکر بازديد نکرده باشداست فردي از منبع فوق

منظور حفاظت از آن داشته باشد. تمايل به پرداخت به

ست. در بنابراين، منبع موردنظر داراي ارزش حفاظتی ا

ارتباط باارزش تفريحی انگیزه بازديد از منبع 

محیطی تمايل به پرداخت را در افراد ايجاد زيست

هاي هاي حفاظتی، انگیزهکند؛ ولی در ارتباط باارزشمی

منظور حفاظت از ديگري منجر به تمايل به پرداخت به

گردند. از مطالعاتی که تأثیر محیطی میمنبع زيست

د را بر مقدار ارزش حفاظتی بررسی هاي افراگرايش

( و White, H, et al, 2008توان به مطالعه )کرده، می

(Abbasi, 1390 .اشاره نمود ) 

هاي افراد بر تأثیر گرايش ،در اين بخش از مطالعه

مقدار ارزش حفاظتی اکوسیستم تاالب هامون بررسی 

هاي هايی براي گرايشگردد. بدين منظور شاخصمی

پذيري و توانايی محیطی، مسئولیتزيست اي،توسعه

شده و در الگوهاي اقتصادسنجی وارد مالی فرد ساخته

ها گرديد که در ذيل به تشريح هر يک از شاخص

 شود.پرداخته می

( ترکیبی از میزان DIاي )هاي توسعهشاخص گرايش

موافقت يا مخالفت افراد با اين دو بیان است: تبديل 

ها به ي کشاورزي و تبديل تاالبهاها به زمینتاالب

محیطی هاي زيستهاي گرايشاراضی شهري. شاخص

(EIبا استفاده از سه حالت به اين شرح بیان می ) :شوند

هاي آينده، منظور استفاده نسلها بهحفاظت از تاالب

دهنده در منظور استفاده خود پاسخها بهحفاظت از تاالب

ها براي ظت از تاالبسال جاري و سالهاي آينده و حفا

اينکه وجود داشته باشند، بدون توجه به استفاده کردن 

 ها.يا استفاده نکردن آن

( و RESپذيري افراد )در مورد میزان مسئولیت

ها ها براي حفاظت از تاالب( آنAFFتوانايی مالی )

خواسته شد که به ترتیب، میزان موافقت خود را با اين 

نواده من نبايد مبلغی را براي ها تعیین کنند: خابیان

ها بپردازد؛ و خانواده من توانايی مالی حفاظت از تاالب

 ها ندارد.منظور حفاظت از تاالبکافی به

هاي افراد نیز الگوهاي اقتصادسنجی با لحاظ گرايش

به دو شکل خطی و لگاريتمی برآورد گرديدند. نتايج اين 

 شده است.ه( اراي6برآوردها در جدول )

شود همه ( مشاهده می6طور که از جدول )مانه

داري هاي افراد تأثیر معنیهاي مربوط به گرايششاخص

بر روي درصد احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادشده دارند. 

دار بودن کلی متغیرهاي منظور بررسی معنیبه

هاي افراد و انتخاب يکی از الگوهاي با و بدون گرايش

ون درست نمايی هاي افراد، آزموجود گرايش

(. بر اساس اين Grean, 2003مورداستفاده قرار گرفت)

هاي افراد برآورد شده آزمون، الگويی که باوجود گرايش

(، الگوي نامقید و الگويی که بدون 4و3است ) الگوهاي 

(، الگوي 2و  1شده ) الگوهاي ها تخمین زدهوجود آن

ا درجه آزادي تعداد ب مقید است. اين آزمون از توزيع 

کند. آماره آزمون درست نمايی با ها تبعیت میمحدوديت

 شود:استفاده از رابطه زير محاسبه می

2df= 

no.restriction 
 

 LLFRآماره آزمون درست نمايی،  LRکه در آن 

 LLFUلگاريتم تابع درست نمايی در الگوي مقید و 

وي نامقید است. بر اين لگاريتم تابع درست نمايی در الگ

اساس مقدار آماره درست نمايی براي هر دو فرم تابع 

 خطی و لگاريتمی برابر است با:

 
 

ترتیب به و  که در آن 

بیانگر مقدار آماره آزمون درست نمايی در الگوهاي 

باشند. با توجه به اينکه هر دو خطی و لگاريتمی می

هاي افراد، به و لگاريتمی باوجود گرايشالگوي خطی 

تعداد سه پارامتر بیشتر از الگوهاي بدون وجود 

ها برابر هاي افراد دارند، درجه آزادي اين آزمونگرايش

با درجه آزادي سه و  سه خواهد بود. مقدار آماره 
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 ،است. درنتیجه 81/7درصد برابر با  5سطح اطمینان 

آمده دستبه و  مقايسه مقادير 

دهد که فرضیه عدم مبنی بر صفر با اين رقم نشان می

اي، هاي توسعهبودن ضريب متغیرهاي گرايش

پذيري افراد رد محیطی، توانايی مالی و مسئولیتزيست

داري هاي افراد تأثیر معنیديگر، گرايشعبارتشود. بهمی

شنهادي دارند و بايستی در بر احتمال پذيرش مبلغ پی

الگوهاي اقتصادسنجی وارد شوند. بنابراين، الگوهاي 

ها هاي افراد به الگوهايی که در آنباوجود گرايش

اند، ارجحیت دارند و براي هاي افراد وارد نشدهگرايش

 گیرند.هاي بعدي مورداستفاده قرار میتحلیل

 

 پذيرش مبلغ پیشنهادشده براي حفاظت از تاالب هامون هاي افراد بر احتمال(: تأثیر گرايش6جدول )
 الگوي لگاريتمی -4الگوي خطی                                                        -3

ضريب                                متغیر                                                  ضريب                         آمار                                 

 tآماره 

 54/1 86/0 54/1 86/0 جنسیت

 39/2 76/0 41/2 76/0 تحصیالت

 07/1 00000123/0 07/1 00000123/0 درآمد

 08/1 28/0 12/1 29/0 بازديد از تاالب هامون

 -31/5 -89/0 -72/5 -00095/0 مبلغ پیشنهاد

 43/1 86/0 45/1 86/0 ايهاي توسعهشاخص گرايش

 86/1 73/1 87/1 73/1 پذيريشاخص مسئولیت

 70/4 66/1 71/4 66/1 شاخص توانايی مالی

 07/1 77/0 09/1 77/0 محیطیشاخص زيست

اثر متقابل تحصیالت در منطقه 

 شمال

09/0- 89/1- 09/0- 87/1- 

اثر متقابل تحصیالت در منطقه 

 شرق

14/0- 75/2- 13/0- 73/2- 

حصیالت در منطقه اثر متقابل ت

 غرب

11/0- 48/1- 11/0- 45/1- 

اثر متقابل تحصیالت در منطقه 

 تهران

09/0- 76/1- 09/0- 74/1- 

 -75/3 39/6 -09/3 -78/0 عرض از مبدأ

 90/ 38                                              78/91 بینیدرصد صحت پیش

 -14/409                                              -03/404 آماره درست نمايی

داري آماره درست سطح معنی

 نمايی

000/0                                                  000/0 

Pseudo R2 14/7                                                    53/6 

Adjusted court R2 27/61                                                     51/63 

 ماخذ: محاسبات محقق

  
  WTPمحاسبه مقدار مورد انتظار 

براي محاسبه مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت 

(WTP در الگوهاي خطی و لگاريتمی، به ترتیب روابط ،)

ضريب  ( مورداستفاده قرار گرفتند. که 25( و )24) 

ضريب  الگوي خطی و  متغیر پیشنهاد در

دهد. با متغیر پیشنهاد در الگوي لگاريتمی را نشان می
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توجه به اينکه، متغیرهاي مجازي مربوط به مناطق 

اند و بايستی تمايل به چهارگانه در الگوها وارد گرديده

طور جداگانه برآورد پرداخت را براي چهار منطقه به

و  ر نمود، ضروري است ابتدا مقادي

 براي چهار منطقه محاسبه شوند. 

 

 

(28) 
 

(29) 
 

(30) 
 

(31) 
 

 

 و  و  و  و  که در آن 

ازديد به ترتیب ضرايب متغیرهاي ب و  و و

دهندگان، از تاالب هامون، سطح تحصیالت، درآمد پاسخ

محیطی، اي، شاخص زيستجنسیت، شاخص توسعه

پذيري و شاخص توانايی مالی و شاخص مسئولیت

و   و  و  و  و  

نیز عرض از مبدأ ها ومیانگین آن نیز به ترتیب، 

و  و و   ،دهد. همچنینرا نشان می

ترتیب بیانگر ضريب اثر متقابل تحصیالت در به 

و  منطقه شمال، تهران، شرق و غرب است. 

ترتیب نیز به و  و  

ن، هراتمقادير مورد انتظار تمايل به پرداخت را در شمال، 

کند. با استفاده از اين روابط شرق و غرب بیان می

را در مناطق چهارگانه  توان مقدار می

ب رايمحاسبه نمود. با اين تفاوت که در اينجا، مقادير ض

مورداستفاده قرار  برآورد شده از الگوي لگاريتمی

 و  گیرند. پس از محاسبه می

 ( مقدار مورد25( و )24توان با استفاده از روابط )می

انتظار تمايل به پرداخت را در مناطق مختلف براي 

يج اين الگوهاي خطی و لگاريتمی برآورد نمود. نتا

 ه گرديده است.( اراي7برآوردها در جدول )

ي ارزش محاسبه ،ینهاي نهايی و همچني تحلیلبرا

 حفاظتی اکوسیستم تاالب هامون بايستی نتايج يکی از

طور که در جدول هاي تابعی انتخاب گردد. هماناين فرم

آمده از دستشود مقادير مورد انتظار به( مالحظه می7)

آمده از دستدار و نتايج بهالگوي خطی کامالً معنی

باشند. دار نمیلحاظ آماري معنی از الگوي لگاريتمی

یح بنابراين، نتايج الگوي خطی به الگوي لگاريتمی ترج

 شود.داده می

گردد ( مالحظه می7طور که در جدول )همان

خانوارهاي منطقه شرق تمايل به پرداخت بیشتري 

نسبت به ساير مناطق براي حفاظت از تاالب هامون 

کمترين تمايل به دارند. ولی خانوارهاي منطقه غرب 

اند. خانوارهاي منطقه شرق به پرداخت را بیان نموده

اي دلیل اطالعات بیشتر و وجود عاليق و تعصبات منطقه

که نسبت به ساير مناطق نسبت به تاالب هامون دارند، 

هاي المللی براي نسلتمايل دارند که اين تاالب بین

ده و هاي آينآينده و استفاده خودشان از آن در سال

دهند که به دلیل جاري آبگیري شود. چون احتمال می

تر به اين تاالب، خود و فرزندانشان دسترسی آسان

که درصد اين بتوانند از آن استفاده نمايند درحالی

احتمال در ساير مناطق نسبت به منطقه شرق کمتر 

 است.
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 ر مناطق مختلف(: نتايج برآورد مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت د7جدول )

 داريسطح معنی آماره  خطاي استاندارد تمايل به پرداخت GC منطقه الگو

 00/0 23/4 44/16734 56/83295 89/0 منطقه تهران الگوي خطی

 00/0 23/4 98/15307 91/69735 63/0 منطقه شمال

 00/0 23/4 51/19387 69/90750 27/1 منطقه شرق

 00/0 23/4 27/12148 27/54398 54/0 منطقه غرب

الگوي 

 لگاريتمی

 55/0 35/0 39/176409 30/71904 12/8 منطقه تهران

 54/0 37/0 20/153946 26/56087 46/7 منطقه شمال

 54/0 39/0 38/254678 66/89428 38/8 منطقه شرق

 53/0 36/0 17/129427 39/47769 23/7 منطقه غرب

 ماخذ: محاسبات محقق

 

دهد که ج مقايسه الگوهاي مختلف نشان مینتاي

ترين الگو هاي افراد مناسبالگوي خطی باوجود گرايش

است. بر اين اساس مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت 

شده هي( ارا7در مناطق مختلف محاسبه و در جدول )

 است. 

 

 المللی هاموناز تاالب بین(: نتايج برآورد مدل لوجیت براي تمايل به پرداخت براي حفاظت 8جدول)
 اثر نهايی داريسطح احتمال معنی مقدار ضريب نام متغیر

 17/0 231/0 76/1- عرض از مبدأ

 26/1 000/0 23/0 سن

 28/2 174/0 82/0 جنسیت

 62/0 002/0 46/0- تعداد اعضاي خانوار    

 08/1 129/0 78/0 تحصیالت

 34/1 627/0 29/0 بازديد از تاالب هامون

 1 000/0 00000278/0 درآمد

 99/0 000/0 000908/0- مبلغ پیشنهادي

 64/5 016/0 73/1 پذيريشاخص مسئولیت

 26/5 016/0 66/1 شاخص توانايی مالی

 16/2 000/0 77/0 محیطیشاخص زيست

 41/0 436/0 0/86 شاخص توسعه

 000/0داري آماره درست نمايی:سطح معنی         42/47-         آماره درست نمايی:             90بینی:          درصد صحت پیش

McFadden's Adjusted R2= 1/57             Pseudo R2= 78/65                  Adjusted  Count R2= 6/79  

 ماخذ: محاسبات محقق

 

( ضريب مثبت 6( در جدول )3بر اساس الگوي )

دهد که ان میجنسیت افراد و بازديد از تاالب هامون نش

احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي مردان نسبت به زنان 

افرادي که از تاالب هامون بازديد  ،بیشتر است. همچنین

اند، تمايل اند نسبت به افرادي که آن را نديدهنموده

دارند مبلغ بیشتري را براي حفاظت از تاالب هامون 

 بپردازند.

 نمحاسبه ارزش حفاظتی اکوسیستم تاالب هامو

براي محاسبه ارزش حفاظتی اکوسیستم تاالب 

هامون، بايستی مبلغ تمايل به پرداخت برآورد شده در 
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 ،هر منطقه در تعداد خانوارهاي آن ضرب گردد. درنتیجه

هاي مربوط به مناطق مختلف ارزش کل جمع ارزش

دهد. نتايج اين دست میحفاظتی تاالب هامون را به

ده است. در اين جدول، ش( ارائه9محاسبات در جدول )

 2/644ارزش کل حفاظتی اکوسیستم تاالب هامون 

 میلیارد ريال است.
 

(: نتايج برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم تاالب 9جدول)

 هامون

 تعداد خانوار منطقه
تمايل به 

 پرداخت )ريال(

 ارزش کل

 میلیارد ريال()

منطقه 

 تهران
3847234 56/83295 45/320 

منطقه 

 شمال
1538607 91/69735 29/107 

منطقه 

 شرق
2087913 69/90750 47/189 

منطقه 

 غرب
496291 27/54398 99/26 

 2/644 43/298180 7970045 جمع

 ماخذ: محاسبات محقق

 گيرينتيجه

 یپژوهش حاضر، به طور کل يهاافتهيبا توجه به 

که افراد تمايل دارند  گرفت جهیتوان نت یم نیچن

هر بار بازديد از منطقه کوه  ( ريال براي34/3936)

خواجه بپردازند. میانگین تعداد بازديدکنندگان ساالنه از 

باشد که ( هزار نفر می160منطقه تفريحی کوه خواجه )

ضرب آن در مبلغ تمايل به پرداخت، ارزش حاصل

( 62/0تفريحی منطقه تفريحی کوه خواجه را برابر )

 دهد.دست میمیلیارد ريال به

ارزش حفاظتی توان بیان نمود که می ،نعالوه برآ

ضرب تمايل به کل اکوسیستم تاالب هامون، از حاصل

استان، معادل  9پرداخت افراد در تعداد خانوارهاي 

ر ه( میلیارد ريال برآورد گرديد. ارزش حفاظتی 2/644)

 57000هکتار از تاالب هامون، با توجه به مساحت آن )

 ،برآورد گرديد. لذا( میلیون ريال 69/41هکتار(، )

ان کنندگصورت اخذ هزينه از بازديدگردد درپیشنهاد می

 اين منظور استفاده از کارکرد تفريحی تاالب و هزينهبه

و  توان به توسعهمبالغ جهت حفظ و نگهداري تاالب، می

 هاي وجودي آن اقدام نمود.حفظ ارزش

 قدير و تشکرت

را از  ترتیب مراتب سپاس و قدردانی خويشبدين

-ی مواليی و دکتر محمدرضا نظري بهآقايان، دکتر مرتض

هاي ارزنده ايشان در مقاله ها و کمکخاطر راهنمايی

ترديد انجام مطالعه حاضر بدون دارم. بیحاضر اعالم می

 کمک و راهنمايی ايشان میسر نبود.
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