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 مقدمه. 1
زیستتت  که هبی تخریب محیطیک  از مهمررین جنیته 

امروزه جلوگیری و محتبفظت  از آن مورد توجته ررار گرفره    

عبشتتد. عوامل انستتبن  عالوه عر  زای  م عیبعبناستت ، پدیده 

هتبی بییی ،  محیط عته  نقش مستتترقی  خود در آستتتیتب 

زای  نبشتتت  از عوامل ارلیم  عیبعبنعنوان یز محرک نیز عه

توانند عب جوام  محل  م [. 81،20،89]نمتبیند  را فراه  م 

زیستت  و انجبم کننده محیطجلوگیری از عروز عوامل تخریب

جه  حفبظ  از این منبع ،  یی بیعب منبع  رفرتبر درستتت  

لین را در این هدف یبری کنند و هم نین عب توجه عه مستتئو

دارای هزینه استت ، جوام  بییی  که محبفظ  از منبع  این

 که هبی مبل از بریق متبرک  در پرداخ توانند محل  م 

هبی مرعوبه عرای حفبظ  و احیبی عرای کمز عه ستتتبزمبن

 در دهندهب انجبم م بییی  و عیبعبنمنتبع   زیستتت  ومحیط

متبرک  جوام  محل  یک  از  .این موضتوع نقش ایفب کنند 

. مردم [3]زیس  اس  ترین اصو  در حفبظ  از محیطمه 

ب ع ارتیبو تنگبتنگعوم  عته دلیتل زندگ  در ارلی  محل  و   

زیستتت  در زندگ  روزمره خود، آشتتتنبی  عیتتتترری محیط

زیس  ابراف خود دارند، عنبعراین از محیطنسی  عه دیگران 

اولین رتدم عرای رستتتیتدن عه توستتتیه پبیدار و حفبظ  از   

بییی ، متبرک  جوام  محل  و عوم  زیس  و منبع محیط

ورود [. 3]عبشتتد حفظ محیط زیستت  م  در کلیه ستتطوح

که دول  مستتئو  آن  محیط زیستتر مردم محل  در امور 

زیستتت  حفبظ  از محیطعبعث افزایش انگیزه  ،م  عبشتتتد

 تحقیق  در (2003) واری .[30]گردید  توسط مردم خواهد

 هبیبرح در روستتربییبن متتتبرک  میزان عررستت  هدف عب

 یبف  که دستتت  نربیج این عه بییی ،منبع  از حفتبظت   

 عودجه، تأمین مبل ، هبیحمتبیت    وجود هم ون مواردی

 وعن عرانگیزاننده، عوامل و هبمتوق ارائه متبرکر ، هبیبرح

 از فردی هبیویژگ  و اجرمبع  هبیستتبزمبن فیبلی  و کبر

 در روستتتربییبن متتتتبرک  میزان عهیود در مه  عوامتل 

 (8391) شتتبعری .استت  بییی  منبع  از حفبظ  هبیبرح

 
 

  متبرک عر تأثیرگذار عوامل مؤثرترین از را اررابدی عوامل

 و احیب، حفبظ ، هبیعرنبمه در را خود تب انسبن زیرا داند،م 

 ستترمبیه در ستتهم  و نییند ذینف  زیستت محیط توستتیه

 و یلم عب هبعرنبمه این در تواندنم  عبشتتد نداشتتره عبزگتتتر 

 بلیهمط از حبصل نربیج  .عبشد داشتره  متتبرک   کبف  انگیزه

 حبصل سبلیبنه درآمد که اس  آن دهندهنتبن (8313) فهبم

 متتتتبرکتت  میزان زیستتت  عرمحیطمنتتبع  بییی  و  از

از  حفبظ  و توستتتیه احیبء، هبیفیبلی  در روستتتربییبن

عب توجه عه اهمی  این  .عتبشتتتد م  زیستتت  اثرگتذار محیط

هبی اخیر، زیست  در سب  موضتوع و تتتدید تخریب محیط  

هتبی مریتددی در راعطته عب تمبیل عه متتتتبرک  و    پژوهش

فتتبظتت  از پرداختت  افراد و جوام  محل  در ارتیتتبو عتتب ح

هب در منببق مخرلف جهبن انجبم شده زیس  و عیبعبنمحیط

است  و پژوهش حبضتر نیز عب توجه عه ضرورت این موضوع،   

 در همین زمینه انجبم گردید.

متتبرک  و ستهی  شدن مردم در امور عرای رسیدن عه   

ند منظر، عب براح  یز مکبنیس  نظبرت  و نظبم اهداف مورد

عرای متبرک  هرچه عیترر مردم در [. 23]عبشتد  مقدور م 

زیستتت ، شتتتنبخ  هبی حفبظ  از محیطهب و فیبلی عرنبمه

تواند تأثیر عسزای  داشره عبشد. عوامل مؤثر عر متتبرک  م  

عب توجه عه اینکه عوامل فراوان  در متتتبرک  روستتربئیبن در 

عبشند، توجه زیس  در کتور دخیل م حفظ و احیبء محیط

هتتبی هتتب در پیتتتتیرد فیتبلیتت  ثیر آنعته نقش و میزان تتتأ 

عبشتتتد  متتتتبرکر  از اهمی  عبال و عستتتزای  عرخوردار م 

عنبعراین شتتنبخ  عوامل مؤثر عر متتتبرک  روستتربئیبن در   

هب و زیس  عرای سبزمبن جنگلحفظ، احیبء و توستیه محیط 

زیس  و تمبم  مرادیبن منبع  مرات  کتور، سبزمبن محیط

ضرورت عسزای  عرخوردار عبشد  تواند از اهمی  وبییی  م 

هبی حفبظ  تواند عبعث افزایش اعرمبد مردم عه برحکه م 

 .هب عرای دول  گرددو کبهش عبر مبل  برح

گتتذاری متتتتروو یتتکتت  از مهمررین و رو  ارز 

مبل   8هب عرای تییین تمبیل عه پرداخ ترین رو منبستتب

1 Willingness To Pay (WTP) 
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محیط هبی ارراتتتبدی و جوام  جه  متتتتبرک  در برح

تمبیل عه پرداخ  افراد را در  ،عبشتتد. این مد م   زیستتر

[. در این 23و 9نمبید ]رتبلب یز اعزار فرضتتت  تییین م  

توان عه مطبلیبت  که عب استتترفبده از ارزشتتتگذاری عین م 

متتروو عرای تییین ارز  حفبظر  منبع  بییی  صورت  

گرفره است  اشتبره نمود. در پژوهتت  جه  عهیود عرضه    

را در کتتتتور نیجریته، تمبیل عه پرداخ   آب در منطقته وا 

افراد را عب توجه عه ارزشتتگذاری متتتروو عررستت  و عطور   

)میبد  تقریی  یز میلیون هزار نتبیرا   80مروستتتط میل  

[. هم نین در 25در هر متتبه را عرآورد نمودنتتد ]ریتتب ( 

تحقیق  دیگر، تمبیل عه پرداخ  افراد عرای عهیود عرضتتته 

عر اسبس رو  دوگبنه دو عیدی آب در مرروپولیس نیجریه 

و عرآورد الگوی الجیت  مورد عررستتت  ررار گرف  و نربیج  

نبیرا در  500نتبن داد که مروسط تمبیل عه پرداخ  افراد 

[. میزان ارز  تفریح  منطقتته 2عتتبشتتتتد ]هر متتبه م 

آپبالچیکوال در فلوریدا عر اسبس ارزشگذاری متروو مورد 

داد که عبزدیدکنندگبن  ارزیتبع  ررار گرف  و نربیج نتتتتبن 

ار، میل  زعطور مروستط حبضرند عه ازای هر روز گت  و گ 

[. در پژوهتتتت  میزان 22دالر پرداخت  نمتبیند ]   81/90

تمتبیالت وظیفته گرایتبنه و پیبمدگرایبنه هر خبنوار را عرای    

حفبظ  از تبالب عین الملل  انزل  عر استتبس ارزشتتگذاری  

مبیل عه پرداخ  متتروو، عررست  و نتتبن داده شد که ت   

 19/8118متبهتبنه هر خبنوار عرای تمبیالت وظیفه گرایبنه   

ریتتب   03/80283ریتب  و عرای تمتبیالت پیتبمتدگرایتبنته       

گذاری متروو [. هم نین در خاوص ارز 28عبشد ]م 

توان عه زیستتت  و منبع  بییی  م عرای حفبظ  از محیط

 متروو گذاری[، ارز 83جنگل ارستیبران ]  گذاریارز 

ارز  تفرج  ستتتبالنه روستتتربی توریستتتر  کندوان در  

[، عررستت  تمبیل عه پرداخ  عرای 80آذرعبیجبن شتترر  ]

[، عررستتت  تمبیل عه 0حفتبظ  از پبرک مل  گلستتتربن ] 

زیستت  شهری پرداخ  مردم تیریز عرای حفبظ  از محیط

[ و هم نین 85هبی موجود در شتتتهر ]و کتبهش آلودگ  

 
 

عه پرداخ  جوام  محل   عرآورد میزان متتتتبرک  و تمبیل

[ اشتتتبره نمود. عب 9عرای حفظ و احیتبی منتببق عیبعبن  ]  

بظ  مرعوو عه حف توجه عه سبعقه تحقیق در اکثر تحقیقبت

گتتذاری از رو  ارز  زیستتت از منتتبع  بییی  و محیط

عب توجه عه مبهی  مرغیر اصل  تحقیق عهره عرده  ،متتروو 

ارز  حفظ و شتده اس  لذا این پژوهش نیز عرای عررس   

احیبی دشت  گتت  از تواع  شتهرستربن سراوان از رو      

 ارزشگذاری متروو اسرفبده شده اس .

 

 روش شناسی. 2

 معرفی منطقه مورد مطالعه .2.1
منطقه مورد مطبلیه، دشتت  گتتت  در عخش مرکزی  

شتهرستربن ستراوان در اسربن سیسربن و علوچسربن و در    

محدوده کیلومرری مرکز شتتتهرستتتربن و در  55فبصتتتله 

عرض  29˚05΄00′′ بو  شتترر  و 33˚2΄21′′جغرافیبی 

 8858وستتی  منطقه حدود  .استت  شتتمبل  وار  شتتده 

کیلومررمرع  عوده که از جنوب عه شتهر سوران، از شرق عه  

میش و از رشتتره کوه ستتیبهبن، از برب عه رودخبنه ستت   

شود. دش  گت ، ستم  شمب  عه شهر گت  منره  م  

 00عبشتتتد که این تیداد در م نفر جمیی   8038دارای 

کنند. مروستتط ارتفبع روستتربی وار  در منطقه زندگ  م 

 885مرر از ستتتطر دریتب و میبنگین عبر    8350منطقته  

مرر م  عتتبشتتتد. مورییتت  جغرافیتبی  منطقتته مورد  میل 

 ( نتبن داده شده اس .8مطبلیه در شکل )

 جامعه آماری و روش نمونه گیری. 222
در پژوهش حبضتتر، جبمیه آمبری مردم دشتت  گتتت  

عنوان حج  نفر عوده که عه 8038روستتترب و  00شتتتبمتل  

جبمیه در نظر گرفره شد. عرای تییین حج  نمونه از راعطه 

 ( اسرفبده شده اس .8)راعطه  8کوکران

(8) 𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+ 𝑧2𝑝𝑞
 

1 Cochran 
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𝑛 =
1431 × 3.841 × 0.25

1431 × 0.0025 + 3.841 × 0.25
=

1374.117

4.537
= 302.869 ≈ 303 

مقتدار مرغیر   zحج  جتبمیتته،   Nحج  نمونتته،  nکته  

نسی  عرخورداری از  pدرصد،  35نرمب  عب سطر ابمینبن 

نسی  عدم عرخورداری از صف   qصف  موجود در جبمیه، 

 05/0عراعر  میموالً) م  عبشتتد اشتتریبه مجبز dمورد نظر و 

. در پژوهش حبضتتتر، صتتتف  مورد نظر، گیرند(در نظر م 

هبی حفبظ  از عیبعبن درصتتتد افرادی استتت  که در برح

اند.شرک  کرده

 

 ن سیستان و بلوچستاندر استا )دشت گشت( . موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 روش پژوهش .2.3
از آنجبکه عرای اکثر خدمبت و منبف  اکوستتیستترم  و  

گونه شتتود اینمنبع  بییی  عبزاری وجود ندارد، ستتی  م 

نیود عبزار، عب عبزارهبی مانوع  ارزشگذاری شوند منبف  در 

این رو  عته بور مستتترقی  عر موضتتتوع تمتبیل عه   [. 1]

ترین رو  از جکنندگبن مرک  استت . رایپرداخ  ماتترف

در [. 8]گتتذاری متتتتروو استتت   این نوع، رو  ارزشتتت

گردد تمبیل عه پرداخ  گذاری متتتتروو تال  م ارزشتتت

یین، متخص گردد. ضت  م افراد تح  ستنبریوهبی عبزار فر 

گذاری متروو، افراد دارای تبع  مطلوعی  عر در رو  ارزش

 عبشند.( م 3( و )2ی )هباسبس راعطه

(2) U = u (Y, A, S) 

 عبشدمطلوعی  بیر مستترقیم  م  Uه در این راعطه: ک

آورد و پبرامررهبی که شخص از منبع  بییی  عه دس  م 

Y  وA   عه ترتیب درآمد فرد و میل  پیتتنهبدی وS  شبمل

اررابدی اس  که تح  تأثیر  -هبی اجرمبع ستبیر ویژگ  

گیری تمبیل عه پرداخ  عبشتتد. در اندازهستتلیقه فردی م 

شتتتود کتته فرد میل  پیتتتتنهتتبدی عرای  افراد، فرض م 

متتتتبرک  در حفظ و احیبی منببق عیبعبن  را عر استتتبس 



 ... حفظ و یعرا  عه پرداخ  جوام  محل یلتمب  عررس

 

923 

و  پذیردخود تح  شرایط زیر م حداکثر کردن مطلوعی  

 [.80]کندصورت آن را رد م در بیر این

(3) Ui (1, Y − A, S) +  εi >  Uj (0, Y − A, S) + εj 

i Ɛ  وƐj    مرغیرهبی تاتبدف  عب میبنگین صتفر هسرند

 اند. تفبضتتل مطلوعی که مستترقل و یکستتبن توزی  شتتده

(ΔU را م )( توصیف کرد.0توان عه صورت راعطه ) 

(0) ∆U = Ui (1, Y − A, S) − Uj (0, Y − A, S) + (εi −  εj) 

تر از صفر عبشد، ( عزرگΔUچنبن ه تفبضتل مطلوعی  ) 

موافق  عه پرداخرن  دهنتده مطلوعیت  خود را عتب   پتبستتت  

نمبید. لذا عدد دستت  آوردن کبال، حداکثر م میلغ  عرای ع

یز عه این فرد تیلق خواهد گرف  و در بیر ایناورت عدد 

این رو عرای هر  صتتتفر عتته وی تیلق خواهتتد گرفتت . از

دهنده پبستت  صتتفر یب یز خواهد عود در نریجه یز پبستت 

الگوی ارراتتبدستتنج  که مرغیر واعستتره آن صتتفر یب یز  

توان عه . مد  الجی  را م [20]گردد استتت ، ایجتبد م  

 ( عیبن کرد.5صورت راعطه )

(5) Pi = Pr (Yt= 1) = F (Xî β) =
1

1+exp(−Xt̂ β) 
 

میزان ارز  مورد  توانم ( 5 راعطه) عتب مد  الجی  

( را پس از عرآورد مد  عب WTPپرداخ  ) انرظتبر تمبیل عه 

گیری عددی در محدوده صفر تب عبالترین محبستیه انرگرا  

 ( محبسیه نمود.3پیتنهبد عه صورت راعطه )

(3) E (WTP) = ∫  
max 𝐴

0

1

1+exp{−(𝛼0−𝛽𝐴)}
𝑑𝐴 

E (WTP)   0مقتدار انرظبر تمبیل عه پرداخ  وα  عرض

ل شتتتده استتت  که عه وستتتیله پبرامررهب و  از میتد  تیدی 

ارراتبدی پس از عرآورد مد  عدس    -مرغیرهبی اجرمبع 

 [.83]آید م 

نبمه دوگبنه دوعیدی عرای در این پژوهش از پرستتتتتتت

 
 

 

جه   [.82و  9]ی پژوهش استتترفبده گردید هبتهیه داده

انرختبب میتبل  مورد نظر، ریل از اینکه پیتتتتنهبدی داده   

پرستتنبمه )پیش آزمون( توسط اعابی جبمیه   30شتود،  

آمبری تکمیل و از افراد خواستره شتد تب میبل  پیتتنهبدی    

خود را جه  متتتتبرک  در حفظ و احیبی منببق عیبعبن  

اعالم نمتبیند و از این بریق میل  پیتتتتنهبدی اولیه عرای  

مرعوبه  پرستتتتتتتنبمهپس از ارزیبع   ،عه پرداخ  تمتبیل 

گویتتبن در تتتتخص گردیتتد. در این پژوهش، پتتبستتتخ م

شتتتدن عب ریم  پیتتتتنهبدی عرای حفظ و احیبی مواجته 

د تواننشتتتود، م بور مبهیبنه ارائه م منببق عیبعبن  که عه

پبستت  مثی  یب منف  داده و یب هیپ پبستتخ  ندهند. عرای 

عه پرداخ ، عه همراه میبل   تییین و تحلیل منبسب تمبیل

گویبن در مورد حداکثر تمبیل عه پیتتتتنهتبدی، از پبستتت  

هب نیز ستتؤا  شتتده استت . پرستنبمه پژوهش پرداخ  آن

پرستنبمه تکمیل  303صتورت چب  شده توزی  شده و  عه

ی پیتتتنهبدی هبو تحلیل ررار گرف . ریم و مورد تجزیه 

یز سئوا   ی پیش آزمون و توسطهباز بریق پرستتنبمه 

ریب  عیتررین فراوان   800000آمدند که میل   عبز عدس 

را داش  عینوان ریم  تمبیل عه پرداخ  انرخبب گردید و 

عه منظور تتتتکیل پرستتتتتنبمه دوگبنه دو عیدی میبل  دو  

عراعری این میل  و نیز ناتتف این میل  وارد پرستتتتتنبمه   

 اصل  شد.

 

 نتایج .3
مورد نظر از پتس از استتترتخرار آمتتبر و ابالعتتبت   

هب، عب استترفبده از الگوی الجی  عوامل  که عر پرستتتتتنبمه

تمتبیتل عته پرداخت  اثرگتذار هستتترند، عه رو  حداکثر      

و محبسیبت ریبض  8افزار شبزمنمبی  عب اسرفبده از نرمراس 

میتتبنگین مرغیرهتتبی  عرآورد گردیتتد. 2افزار متتبپتتلعتتب نرم

 303ارراتتتبدی و جمیی  شتتتنبخر  عه دستتت  آمده از 

 ( ارائه گردیده اس .8پرستنبمه مورد عررس  در جدو  )

1 Shazam 

2 Maple 
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 . نتایج تفکیک شده اقتصادی و جمعیت شناختی اعضای نمونه1جدول 

 میبنگین مرغیرهب

 02 سن )سب (

 5 درآمد مبهیبنه خبنواده )میلیون ریب (

 0/5 تیداد اعابی خبنواده )نفر(

 5/0 لی تحایهبسب 

 جنسی 
 درصد( 90نفر ) 282 مرد

 درصد( 30نفر ) 38 زن

 وضیی  تبهل
 درصد( 82نفر ) 33 مجرد

 درصد( 11) 239 مربهل

 تحقیق هبمأخذ: یبفره

 

نربیج حبصتتل از عررستت  تمبیل عه پرداخ  افراد جه  

متتتبرک  در حفظ و احیبی منطقه گتتت  نتتتبن داد که  

درصد( مرعوو عه افرادی  3/05عیتتررین درصتد فراوان  )  

ریب  م   800000استتت  کته حبضتتتر عه پرداخ  میل    

درصتتد( مرعوو عه افرادی اس   3/32عبشتند و عید از آن ) 

که نربیج در  دارندریب   50000کته تمتبیتل عته پرداخ      

 ( نمبیش داده شده اس .2جدو  )

 . توزیع فراوانی تمایل به پرداخت افراد مورد مطالعه2جدول 

 عدم تمبیل عه پرداخ  ریب  200000 ریب  800000 ریب  50000 تمبیل عه پرداخ 

 81 03 839 33 تیداد

 3/5 2/83 3/05 3/32 درصد

 تحقیق هبمأخذ: یبفره

 

میزان اهمی  دالیل تمبیل عه پرداخ  پبیین  درجته و 

عر  ( نتتبن داده شتده اس .  3پبست  دهندگبن در جدو  ) 

استبس نربیج کسب شده، مهمررین دالیل عدم متبرک  و  

درصد از افراد  38عدم تمبیل عه پرداخ  این م  عبشد که 

ی حفبظ  و احیب هبمیرقتدنتد کته، پرداخت  هزینته برح     

مه  عیدی عرای عدم تمبیل عه وظیفته دولت  عوده و دلیل   

  دهندگبنپرداخ ، درآمد پبیین افراد اس . از دیدگبه پبس 

ند، اکه تمبیل  عه پرداخ  نداشتره و یب تمبیل پبیین داشره 

هبی منطقه عب ر ی حفبظ  از عیبعبن اعرقبد عه عدم ضرورت

ترین دلیل اهمی عنوان ک  درصد(، عه 3/8دهنده )پبس  5

هب عوده استت  و هم نین اعرقبد افراد بیین آنعرای تمبیل پ

هبی منطقه نیز از عر ع  فتبیتده عودن حفتبظت  از عیتبعتبن      

دهندگبن در کبهش تمبیل عه اهمیت  کم  عرای پتبستتت   

 .پرداخرتبن عرخوردار اس 

نربیج عرآورد ضرایب مرغیرهبی توضیح  مد  الجی ، 

آمبری آن و تأثیرگذاری این مرغیرهب عر داری سطوح مین 

مرغیر واعسره عب اسرفبده از رو  حداکثر راس  نمبئ  عرای 

تییین ارز  حفظ و احیبی منببق عیبعبن  منطقه گتتتت  

( نتتتبن داده شتتده استت . در تفستتیر 0در جدو  شتتمبره )

نربیج مد  الجی  از اثر نهبی  و کتتتتش وزن  مرعوو عه 

پیش عین  صحیر مد  عرآورد  مرغییر اسرفبده شد. درصد

درصتتد استت  و از آنجب که مقدار ربعل ریو  این  93شتتده 

عبشتتد، لذا درصتتد م  90آمبره عرای الگوی الجی  عراعر عب 

مقدار درصد پیش عین  صحیر عه دس  آمده در این الگو 

 داری کل دهد. عرای عررس  مین رر  مطلوع  را نتبن م 
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استرفبده شد. مقدار این   8مد  از آمبره نستی  راسترنمبی   

عوده و از آن جب که این مقدار عبالتر از  29/33آمبره عراعر عب 

عبشتتتد، لذا کل الگوی مقدار ارز  احرمب  ارائه شتتتده م 

دار عرآوردی از لحبظ آمبری در ستتتطر یز درصتتتد مین 

 0اوهلر -، کراگ3، مبداال2اس . مقبدیر ضرایب تییین اسررال

جی  عرآورد شده عه ترتیب عراعر عرای مد  ال 5و مز فبدن

عبشد. این مقبدیر عب توجه م  81/0و  29/0، 83/0، 28/0عب 

بشند. ععه تیداد متبهدات مرغییر واعسره، ارربم مطلوع  م 

عنتتبعراین متتد  متتذکور رتتبعتتل ابمینتتبن عرای تجزیتته و 

 هبی عیدی اس .تحلیل

 . دالیل تمایل به پرداخت پایین از دیدگاه پاسخ دهندگان3جدول 

 درصد فراوان  هبگویه

 3/8 5 این منطقه عیبعبن  حفبظ  شود لزوم  ندارد از

 5 85 حفبظ  و احیبی این منطقه فبیده ای عرای من ندارد

 38 30 ی محیط زیس  و منبع  بییی  اس هباین کبر از وظبیف سبزمبن

 5/81 53 ی مسئو ، در زمینه هزینه میل  عرای حفبظ  و احیبی منببق عیبعبن  )دش  گت ( ابمینبن ندارمهبعه کبرای  سبزمبن

 2/85 03 عرای عهره عرداران منفیر  نداشره اس ی اجرا شده در گذشره توسط دول ، هببرح

 1/28 33 درآمد پبیین من اجبزه هزینه کردن در این موارد را نم  دهد

 3/3 28 سبیر

 تحقیق هبمأخذ: یبفره

 

 پرداخ  عه تمبیل عر داریمثی  و مین  اثر تحایالت

 دارای افراد که استت  این دهندهو این نتتتبن دارد راداف

عه  عیترری تمبیل سوادع  افراد عه نسی  تحاتیالت عبالتر 

 بییی  منبع  و زیستت محیط از جه  حفبظ  پرداخ 

دارنتتد. هم نین وجود مجریتتبن مورد اعرمتتبد مردم عرای 

 پرداخ  عه تمبیل عر داریمثی  و مین  هتب نیز اثر برح

اگر مردم عه مجریبن  که اس  این دهندهنتتبن  و دارد افراد

هب عیترری عرای برح ارز  هب اعرمبد داشتره عبشتند،  برح

 .شوند و تمبیل عه پرداخ  عبالتری خواهند داش ربئل م 

 داشره افراد پرداخ  عه تمبیل عر منف  اثر پیتنهبدی میل 

 چه هر که اس  از آن حبک  این عبشد.م  دارمین  کبمالً و

 افراد پرداخ  عه تمبیل یبعد، افزایش پیتتتتنهبدی یبل م

عبشتتتد. م  تقبضتتتب ربنون که عیبنگر یبعدم  کبهش جبمیه

 مثی  اثر زیس  منطقه نیز،ذینف  مسرقی  عودن از محیط

 
 

 

 

 

 

 این عیبنگر و داشره افراد پرداخ  عه تمبیل داری عرو مین 

زیستتت  منطقه عهره که عه نوع  از محیط افرادی استتت ،

 عرای عیتتتترری ارز  در کتتل عرنتتد،ارتراتتتتبدی م  

هسرند و تمبیل عه پرداخ  عبالتری نیز  ربئل زیست  محیط

 (،89/0مرغیر ) این استتبس مقدار کتتتش وزن   دارند. عر

 میلغ  پذیر  احرمب  مرغیر، این در درصتتد یز افزایش

درصتتتد، افزایش  89عیبعبن را عه میزان  از جهت  حفبظ  

نهبی  مرعوو عه این مرغییر نتتتتبن دهد. هم نین اثر م 

داد که یز واحد افزایش در این مرغیر، در صتتتورت ثبع  

جه   میلغ  پذیر  عودن ستتبیر عوامل، منجر عه احرمب 

دهد. درصتتد، افزایش م  83عیبعبن را عه میزان  از حفبظ 

 در احرمب  افزایش هندهنتبن درآمد، مرغیر مثی  عالم 

 عر عنبعراین، استتت . درآمد افزایش پرداخ  عب عه تمتبیل 

 یز افزایش عب (،83/0درآمد ) مرغیر وزن  کتتتش استتبس

1 Likelihood Ratio  

2 Estrella R-Square 

3 Maddala R-Square 

4 Cragg- Uhler R-Square 

5 Mc Fadden R-Square 



 8000زمسربن ، 0، شمبره 90مرت  و آعخیزداری، مجله منبع  بییی  ایران، دوره 

 

923 

 یبعد.م  افزایش درصد 83پیتنهبدی،  میل  پذیر  پبستتتخگویبن، احرمب  درآمد در درصتتتد

 . نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت برای بررسی تمایل به پرداخت4جدول 

 نهبی اثر  کتش وزن  آمبره ضریب مرغیر ردیف

 - 9/0 08/0*** 20/3 عرض از مید  8

 083/0 012/0 00/8* 80/0 تحایالت 2

 88/0 83/0 28/2*** 99/0 جنسی  3

 -015/0 -052/0 -18/0*** -003/0 سن 0

 03/0 03/0 80/2*** 33/0 عوم  عودن 5

 82/0 83/0 53/2*** 000031/0 درآمد 3

 -ns 50/0- 32/0- 055/0 -038/0 اندازه خبنوار 9

 085/0 023/0 30/8* 01/0 متبرک  در نهبدهبی دولر  1

 001/0 089/0 93/8** 59/0 هبی آموزش شرک  در کالس 3

 01/0 80/0 28/2*** 038/0 هباعرمبد عه مجریبن برح 80

 -29/0 -52/0 -82/9*** -00083/0 میل  پیتنهبدی 88

 83/0 89/0 03/2** 021/0 ذینف  عودن 82

 29/33 =نسی  راسرنمبی   28/0 =ضریب تییین اسررال 

 0008/0 =ارز  احرمب   83/0 =ضریب تییین مبداال 

 93/0 = 8درصد پیش عین  صحیر 29/0 =اوهلر  -ضریب تییین کراگ

 303 =تیداد متبهدات  81/0 =ضریب تییین مز فبدن 

 درصد 80*، مین  داری در سطر 

 درصد 5**  مین  داری در سطر 

 درصد 8مین  داری در سطر  ***

 

 نتبن دولر  نهبدهبی در متبرک  مرغیر مثی  عالم 

 در که پرداخ  افرادی عه تمتبیل  احرمتب   دهتد کته  م 

 اس  افرادی از عیترر اند،داشره متتبرک   دولر  نهبدهبی

 مرغیر وزن  کتتتش عر استتبس اند.نداشتتره متتتبرک  که

 درصد یز افزایش (،023/0دولر  ) نهبدهبی در متبرک 

 جه  پیتتتتنهبدی ریم  احرمب  پذیر  مرغیر، این در

درصتتتد، افزایش  3/2 را زیستتت این محیط از حفتبظت   

 هبیکالس در شتتترک  مرغیر مثیت   دهتد. عالمت   م 

احرمب  تمبیل  که اس  این دهندهنتبن ترویج -آموزشت  

 اند،داشتتتره شتتترک  هبکالس در که عه پرداخ  افرادی

 اند. عالم نداشتتره متتتبرک  که استت  افرادی از عیتتترر

 
1 Percentage of right prediction 

 دهندهنتتتتبن وجود مجریتبن مورد اعرمبد  مرغیر مثیت  

در صتتتورت  افراد پرداخ  عه تمبیل در احرمتب   افزایش

 صحیر عین پیش درصتد  است .  هباعرمبد عه مجریبن برح

دستت  آمده استت  و عه این عه93/0 شتتده، عرآورد مد  در

 عبالی  توانسره درصد شده، عرآورد مد  عبشد کهمین  م 

 توضیح  عه مرغیرهبی توجه عب را واعستره  مرغیر مقبدیر از

 پبستتخگویبن، درصتتد 93 دیگر، عیبرتعه نمبید. عین پیش

 یز ارائه عب را خیر یب عله شده عین پرداخ  پیش عه تمبیل

 عه ابالعبت نمونه مورد مطبلیه، عب مرنبستتب کبمالً نستتی 

 .داده عودند اخرابص درسر 

مروستتط میزان تمبیل عه پرداخ  افراد عب استتترفبده از  
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( عرای هر فرد عته بور میبنگین، مبهبنه عه میزان  3راعطته ) 

د میبنگین عی عب درنظر گرفرنریب  عدس  آمد و  883130

عرای یز ستتبالنه نفر(،  0/5) جبمیه مورد مطبلیهخبنوار در 

 کهاز آنجبئی .محبسیه گردیدریب   9310000مقدار خبنواده 

 کل میل  لذا عوده، نفر 8038دارای جتبمیته مورد مطبلیه   

تمتتبیتتل عتته متتتتتبرکتت  جهتت  حفتتبظتت  از منطقتته  

 .آمدریب  در سب  عدس   8355983010

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
در مقبیستته نربیج عدستت  آمده از مرغیرهبی اثرگذار عر 

توان هبی پیتتتتین م تمتبیتل عه پرداخ  افراد عب پژوهش  

عب توجه عه جدید و مرنوع عودن مرغیرهبی عیتبن نمود که،  

مورد ستتتنجش این تحقیق، عستتتیبری از مرغیرهبی مورد 

اسرفبده جدید عوده و در گذشره مورد سنجش ررار نگرفره 

ی هبو عنبعراین گسرردگ  مقبیسه نربیج محدود اس . داده

ف  که ذین هبی این تحقیق عب نربیج عدس  آمده از پژوهش

اید ارراتتتبدی و درآمدی را عبمل عودن و رستتتیتدن عه فو 

از محیط مهم  در تمتبیتل عه پرداخ  افراد عرای حفبظ    

. هم نین ]21و  23، 3[اند، همخوان  دارد زیست  دانسره 

نربیج تحقیق عب نریجه پژوهت  که نقش آموز  در تمبیل 

، امب عب ]88[عه پرداخ  افراد مه  دانستتتره، همخوان  دارد 

ه تمبیل ع و عین آموز  را نرتبیج تحقیق  که همیستتترگ  

. نرتتبیج تحقیق ]83[پرداختت  نیتتبفرنتتد، همخوان  نتتدارد 

هبی  که دریبفرند، سن و تحایالت مردم حبضر عب پژوهش

هب عرای نقش مهم  در متتتتبرک  و تمبیل عه پرداخ  آن

 80، 83، 5[حفبظ  محیط زیست  داشره، همخوان  دارد  

هب عب نربیج تحقیقبت  که عیبنگر نقش . هم نین یبفره]29و 

هب در حفبظ  خبنوار در تمبیل عه پرداخ  آن جمیی مه  

. نربیج ]29و  80، 5[محیط زیستتت  عوده، همخوان  دارد 

نتتتتبن داد کته جنستتتی  افراد نقش مهم  در تمبیل عه  

در حفبظ  محیط زیس  داشره که عب نربیج  هبپرداخ  آن

. ]80و  5[وان  دارد تحقیقتتبت انجتتبم شتتتده ریل  همخ 

هم نین نربیج تحقیق نتتتبن داد که میل  پیتنهبدی، اثر 

ار و منف  در تمتبیتل عته پرداخ  افراد در حفبظ     دمین 

ی انجبم شتتده، هبمحیط زیستت  دارد، که عب نربیج پژوهش

 .]29و  80[همخوان  دارد 

در این پژوهش عرآورد تمبیل عه متبرک  جبمیه محل  

ع  شتتهرستتربن ستتراوان عرای حفظ و  منطقه گتتت  از توا

گذاری احیتبی منتببق عیبعبن  عب استتترفبده از رو  ارز   

رو  انرخبب دوگبنه پرستنبمه عه 303متتروو و تکمیل  

و  800000، 50000دوعیدی عب ارائه سه میل  پیتنهبدی 

ریبل  انجبم شتده اس . نربیج نتبن داد که فقط   200000

 8/30اخ  نداشتترند و درصتتد از افراد تمبیل  عه پرد 3/5

درصتتتد تمتبیتل عته متتتتبرک  در حفظ و احیبی منطقه    

بور کل  مروسط تمبیل عه پرداخ  افراد اند، که عهداشتره 

ریب  عدستت  آمد. نربیج حبک  از آن استت  که   883130

تحاتتیالت، جنستتی ، عوم  عودن، درآمد، متتتبرک  در   

ی آموزش ، اعرمبد عه هبنهبدهبی دولر ، شرک  در کالس

 عر استتت  که عوامل  و ذینف  عودن از هتب ریتبن برح مج

تبثیرگذار عوده و تأثیر  جبمیه افراد متتتتبرک  عه تمتبیل 

اس . هم نین نربیج پژوهش نتبن داد که  مثیر  داشتره 

 رضتتتبی  عخش دولر  متدیریت    و مردم محل ،از افراد

مردم در امر نظبرت و  ورود خواهبن و نتداشتتتره  مطلوب

و احیبی اراضتتت  عیبعبن  منطقه هبی حفبظ  اجرای برح

همکبری مردم محل  عب دول   تمبیلتبن عه عیترر و هسرند

 تأثیر محیط زیسر هبی آموزش  است . شرک  در کالس 

مهم  عر تمبیل عه متتبرک  و پرداخ  افراد داشره اس .  

بی هنتبن داد که آگبه  و آشنبی  مردم عب نگر  هبعررس 

زیستتت  منطقه، طنوین و هم نین محیمحیط زیستتتر  

هبی آموزش  پبیین عوده و نتبن دهنده آن اس  که کالس

عرگزار شتتده در گذشتتره، کبف  نیوده و ستتودمندی الزم را 

هبی اصل  اجرای نداشره اس . عرای مردم، پرداخ  هزینه

سیبر عبالی  عرخوردار عوده هب توسط دول  از اهمی  عبرح

هب نیز همین ررین علت  تمبیل عه پرداخ  پبیین آن و مهم

مورد عوده اس . عرای مردم محل  عسیبر حبئز اهمی  اس  

 هب عه خود مردم آن منطقه عرسد.که منبف  حبصل از برح

 بییی  منطقه مورد نظر منبع  و زیستتت محیط عه افراد
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 مینوی و مبدی هبیاز ارز  هبعرای آن .دهندم  اهمی 

 لربئ ارز  هبآن حفتبظت  از   و جهت   عرخوردار استتت 

داری عرای حفبظ  از گیبهبن، هبی مرت شتتتوند. عرنبمهم 

هبی جلوگیری پرندگبن و جبنوران منطقه و هم نین عرنبمه

از تخریب و رط  درخربن و پوشش گیبه  منطقه، عه نظر 

مردم از تتأثیر عتبالی  جهت  حفتبظ  از محیط زیستتت      

عرخوردار عوده استتتت . هم نین مطتتبعق نظرات مردم، 

شتتده دول  در گذشتتره عرای منطقه مورد  هبی اجرا برح

 عوامل از مطبلیه و مردم آن ستتودمند نیوده استت . یک  

 جه  تحقیق، مورد جبمیه افراد پرداخ  عه تمبیل در مه 

اس   افراد درآمد از منببق عیبعبن  دشت  گتت ،   حفبظ 

 از جه  حفبظ  تمبیل پبیین  درآمد،افراد ک  عطوری که

 در تحایالت دارند. ستطر  بییی  منبع  و زیست   محیط

 ررار مورد عررستتت  پرداخ  عه تمبیل جه  تحقیق این

 مد  در نتتتبن م  دهد که آمده دستت عه نربیج که گرفره

 نینداری دارد. هم پرداخ  راعطه مثی  و مین  عه تمبیل

م  توان نریجه گیری کرد که  انجبم شتتده،ی هباز عررستت 

 محیط کتتتتور، عه آموز  رستتتم  روانین چبرچوب در

نربیج نتبن اس .  نتده کبف  توجه بییی  منبع  و زیست  

 در مردم ورود خواهبن و مردم محل  داده استت  که، افراد

 هبیعیبعبن احیبی و حفبظ  هبیبرح اجرای و نظبرت امر

 ستتوی عه تمبیلتتتبن عیتتترر هم نین و هستترند منطقه

 پیتتتنهبد عنبعراین استت ، دول  عب محل  مردم همکبری

 در و آن ب  که عیبندیتتتد تداعیری دول  که شتتودم 

 فاتتبی در نیز محل  مردم آینده،  زیستترمحیط هبیبرح

 این در را خود پیتتتنهبدات و نظرات و شتتده وارد هببرح

 الزم امکبنبت آوردن فراه  عه نیز دول  و دهند ارائه راستترب

  یستترزمحیط هبیبرح شتتدن اجرا عهرر هرچه جه  در

 زحبئ عستتیبر محل  مردم عرای که این عه توجهعپردازد. عب 

 آن مردم خود عه هببرح از حبصل منبف  که است   اهمی 

 اجرای در دول  که شتتودم  پیتتتنهبد لذا عرستتد، منطقه

 و کرده آشتتکبر محل  مردم عرای را حبصتتله منبف  هب،برح

 همبناهبل   عرای منبف  که عدهد هبآن عه را ابمینبن این

 سیهتو عرای پیش از عیش مردم عنبعراین  عبشتد م  منطقه

 یز وجود. شتتد خواهند متتتبرک  عه تربیب خود منطقه

 افراد مدیری  جه  دولر  بیر  یستتترزمحیط ستتتبزمبن

 از یک  بییی  مواهب حفبظ  جه  متتتبرک  در جبمیه

 پیتنهبد لذا .است   متتبرک   عه تمبیل عر تأثیرگذار عوامل

 نیبزمند منببق و حفبظر  منببق تمبم در که شتتتودم 

 تتتتکیل دولر  بیرر  زیستتمحیط ستتبزمبن یز حفبظ ،

 .شود
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