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 برداري از منابع طبیعی مجله حفاظت و بهره

  1391، اول، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  المللی گمیشان محیطی تاالب بین گذاري اقتصادي مواهب زیست رزشا
  براي تعیین کاربردهاي حفاظتی) CVM (به روش مشروط

  

  3 و فاطمه خانپور2محمد فرهنگی* ،1ادژن محسن جعفري
دانشگاه ت علمی أعضو هی2،  اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستانت،علوم محیط زیسگروه ارشد  کارشناس1

  محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه علوم ارشد  دانشجوي کارشناسی3گنبدکاووس، 
  16/7/91:  ؛ تاریخ پذیرش7/10/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
   اتمطالع .گذاري مشروط تعیین گردید المللی گمیشان به روش ارزش نارزش وجودي تاالب بی

تکمیل  .بومی صورت گرفتغیر توسط جوامع بومی و) Questionnaire( اي نامه با روش پرسش
که  نشان داد مطالعه متغیرها.  تصادفی انجام شد-برداري سیستماتیک صورت نمونه ها به نامه پرسش

بومی غیر جوامع بومی و) WTP( تمایل به پرداخت را در ثیرأترین ت میزان درآمد و تحصیالت بیش
تاالب براساس متوسط تمایل به پرداخت براي ) EV(ارزش وجودي . براي حفاظت از تاالب دارد

ارزش  . ریال تعیین گردید2824249276 ریال و براي مناطق غیربومی 3/15537056مناطق بومی 
براساس میزان صید سالیانه ) کفال سوف و کلمه، سفید، کپور،(ي اقتصادي تاالب براي ماهیان اقتصاد

براساس برآورد متوسط  ارزش اقتصادي پرندگان قابل شکار .گردید ریال برآورد 87000000 ها آن
شده جهانی  یدأیهاي ت توجه شاخص با .ریال تعیین شد 16000650ها  جمعیت و میزان گوشت آن

 تامین آب، کنترل سیالب،( براي عملکردهاي مختلف تارهک ارزش اقتصادي تاالب گمیشان در
 )ارزش فرهنگی توریسم و تفرج و خام اولیه، تامین مواد هاي بومی و مهاجر، زیستگاه گونه

  .تعیین شد دالر 1/201960002
  

  تمایل به پرداخت گذاري مشروط، ارزش ارزش وجودي،  تاالب،: کلیديهاي واژه
                                                

 s.farhangi@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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 مقدمه
هاي متعددي را   زیرا نقش.شود  بسیار مهم حیات و توسعه محسوب میمحیط زیست یکی از ارکان

دلیل نبود قوانین و  اکنون به لفه همؤاما این م. کند هاي مختلف حیات بازي می لفهؤبراي ایجاد تعادل در م
 ،گیرد برداري قرار می طور آزاد و نامحدود مورد بهره همالکیت خاص بر آن بنکردن  تعریف مقررات ویژه و

تاالب گمیشان . باشد هاي مختلف در این حوزه می که نتیجه این مهم تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی
 رو به خشک شدن بوده است و حتی نامی از این 1356هاي آبی است که تا قبل از سال  از جمله محیط
ثیر أت و تحت 1356ولی بعد از سال . هاي کشور وجود نداشته است اهمیت در لیست تاالببا تاالب وسیع و

عنوان  رفته حیات خود را بازیافت و امروزه آن را باید به هایی که در دریاي خزر صورت گرفته، رفته فعالیت
  .)1998مجنونیان،  (هاي کشور محسوب نمود ترین تاالب ترین و مهم یکی از بزرگ

گذاري و یا   ارزشبود نثر بر این رفتار،ؤل بسیار مهم و در واقع از عوامل کلیدي مییکی از مسا
اگرچه تفسیرهاي . )2008قربانی و همکاران، (باشد  گذاري نادرست محیط زیست می  ارزشترین کم

نمایند   میتر بر ارزش پولی تأکید هاي محیط زیستی وجود دارد، اما اقتصاددانان بیش گوناگونی از ارزش
چیز نیست، بلکه  ی نیز کیفیت ذاتی هرارزش پول. شود که از طریق ترجیحات آشکار شده افراد بیان می

هاي  ویژگی). 1990پیرس و تورنر، (آید  وجود می تنها در نتیجه عمل متقابل بین فاعل و مفعول به
محیطی تنها زمانی داراي ارزش خواهند بود که حداقل در تابع مطلوبیت فردي یا تابع تولید  زیست

باشند   نکنند، از ارزش اقتصادي برخوردار نمیا پیرويهایی که از این معیاره ویژگی. بنگاه وارد شوند
 بین  منابع طبیعی ارزش قایلند، بایدبراي درك این نکته که چرا افراد براي). 1993هانلی و اسپاش، (

کنند تمایز قایل  هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند و آن هایی که از خدمات منابع استفاده می آن
در دو گروه عمده ها  این ارزش. شوند ه میهاي استفاده نامید ر گروه اول ارزشنظهاي مد ارزش. شد

تقسیم ) روي همانند پیاده(مستقیم ده غیرو استفا) همانند برداشت چوب(هاي استفاده مستقیم  ارزش
گونه   هیچقرار دارند کهنکردن استفاده هاي  هاي استفاده، ارزش در کنار ارزش). 1993فریمن، (شوند  می

هاي  بنابراین ارزش. گیرند و تنها نتیجه یک تجربه ساده ذهنی هستند اي را در بر نمی رفتار قابل مشاهده
اساس کارکردها استنتاج شوند یدهاي بازار مشاهده شوند و یا برتوانند در خر نمینکردن استفاده 

 از منبعی استفاده اگر تنها یک گروه و یا یک دسته از طبقات اجتماعی بخواهند). 1995دسووسگس، (
که طیفی معتقدند استفاده از منابع به  یی ولی در جا.یابی روي منبع نیست  هیچ نیازي به ارزش،کنند
هاي مورد استفاده را مشخص  تا ارزشاست گاه نیاز  باشد، آن تري می  ارزش بیش داراي دیگرهاي راه
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 همین خاطر ما نیازمند اتخاذ به .کرد و سپس نسبت به برتري ارزش یک منبع اظهار نظرنموده 
. )1999زاده،  وهاب ( یک نظام منسجم هستیمنظرنگر در مورد کل محیط زیست از  دیدگاهی جامع

که شامل گذاري شود هاي مختلف پایه  دسته از توجیه4تواند بر مبناي  گذاري محیط زیست می ارزش
  .)1999همکاران، کیابی و  ( استشناختی، زیباشناختی و اخالقی طلبی، بوم منفعت

درمورد جلوگیري از فرسایش خاك که منافع ) 1947(انتراپ سیریاسی و توسط این روش اولین بار
) 1963(اما، دیویس ). 1994 هانمن، ؛1994پورتنی، (کند مورد استفاده قرار گرفت  بازاري را ایجاد میغیر

.  شکار غاز استفاده نمودصورت تجربی براي برآورد منافع نخستین کسی بود که از این روش به
، کیفیت )1979بیشاپ و هبرلین، (گذاري منافع تفریحی   بر ارزشتر هاي ابتدایی از این روش بیش استفاده

در ایران با استفاده . متمرکز بودند) 1982بروکشایر و همکاران، (محیطی  شناختی زیستهوا و ترجیحاً زیبا
زبردست و . تعیین ارزش حفاظتی تاالب قوریگل پرداختندبه ) 2011(از همین روش خلیلیان و همکاران 

. گذاري مشروط محاسبه کردند اي تاالب انزلی را به روش ارزش هاي غیراستفاده ارزش) 2010(همکاران 
در . المللی چغاخور پرداختند گذاري تفرجی تاالب بین به ارزش) 2009(غالمی و همکاران  همچنین مافی
کید بر أگذاري اقتصادي تاالب با ت به ارزش EV(1( وجودي تاالب گمیشان  با توجه اهمیتاین پژوهش

 .گذاري مشروط پرداخته شده است هاي شیالتی با استفاده از روش ارزش جنبه

  
  ها روشمواد و 

 .گذاري مشروط تعیین گردید روش ارزشا استفاده از المللی گمیشان ب جودي تاالب بینارزش و
در تاالب گمیشان  کیلومتري شمال شهر گمیشان 25در  وقی دریاي خزر شر نوبجدر محدوده  مطالعه

سال با  مدت یک بهمطالعه  .باشد  می2شور داخلی نظر از نوع تاالب لبتاالب مورد .صورت گرفت
ها  نامه تکمیل پرسش .انجام گردیدبومی غیر  توسط جوامع بومی و3اي نامه پرسشروش استفاده از 

برداري مقدماتی  براي این منظور در نمونه. تصادفی انجام شد -یستماتیکبرداري س صورت نمونه به
شوندگان   تعیین حجم نمونه توسط مصاحبهمه در مناطقی از استان گلستان براينا  پرسش65تعداد 

عنوان  برداري مقدماتی از روستاهاي اطراف تاالب و شهرستان نزدیک آن به در نمونه. تکمیل گردید
ترکمن و شهرستان بندر. اطق غیربومی استفاده شد چند شهرستان استان براي منمنطقه بومی و از

                                                
1- Existence Value 
2- Lacustrine 
3- Questionnaire 
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عنوان منطقه بومی و سه  نفس به محدوده آن شامل شهرهاي گمیشان و روستاهاي چپاقلی و خواجه
بومی شهرها به در مناطق غیر.  نظر گرفته شدبومی درعنوان مناطق غیر آباد به قال، گرگان و علی شهر آق

اساس جمعیت شهرها توزیع ها بر نامه  شرق، غرب و مرکز تقسیم شده و تعداد پرسشسه قسمت
 منزل 10طور تصادفی یک منزل انتخاب و از آن به بعد در فاصله هر  سپس در هر شهرستان به. گردید

در این .  قرار گرفتندپرسش سال مورد 18افراد باالي در این مطالعه . از هم یک نمونه انتخاب گردید
عنوان منطقه بومی و دیگر  هنفس ب العه شهرهاي بندرترکمن و گمیشان و روستاهاي چپاقلی و خواجهمط

میزان  ،I(1(  متغیرهاي میزان درآمدپژوهشاین  در. بومی تعریف گردیدعنوان منطقه غیر هشهرهاي استان ب
راي برآورد تعداد ب. مورد بررسی قرار گرفت H(5( بعد خانوار و 4)S (جنس ،3)A(سن ، 2)E (تحصیالت

2ها از رابطه  نمونه

2

5
zsn در این رابطه (د استفاده گردی، s : ،انحراف معیارd : متوسط تمایل به پرداخت
 خدمات تاالب کاالها و ).2008قربانی و همکاران، ( )باشد ها می تعداد نمونه: nبراي هر خانوار و 

از دیدگاه .  آورده شده است1ل در جدومحاسبه و بازاري گمیشان به تفکیک کاالهاي بازاري و غیر
  ).2جدول (بندي گردد  مصرفی تقسیم این کاالها و خدمات مصرفی و غیراستفاده انسان،

  
  .خدمات غیربازاري تاالب گمیشان  کاالها و-1جدول 

  کاالها و خدمات غیربازاري  کاالهاي بازاري
  تنوع زیستی= وحش تگاه حیاایجاد زیست  تولید علوفه= مواد خام
  تفریحگاه= ارزش تفرجگاهی  ماهی و پرنده= تولید غذا

  تحقیق و پژوهش و آموزش= ارزش علمی  کشاورزي و پرورش ماهی= آب
  تثبیت سواحل  -
  زایی اشتغال  -
  چرخه مواد غذایی  -
  تثبیت میکروکلیما  -
  سالی  جبران خشک- گیري سوبسیل و ر= هاي طبیعی کنترل آشفتگی  -

 
                                                
1- Income 
2- Education 
3- Age 
4- Sex 
5- Family 
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  .ها خدمات تاالب گمیشان از دیدگان استفاده انسان از آن بندي کاالها و  تقسیم-2 جدول
  ارزش غیرمصرفی  ارزش مصرفی

  هاي مصرفی ارزش
  مستقیم

  هاي مصرفی ارزش
  غیرمستقیم

  هاي انتخابی ارزش
  انتخابی و شبه

  ارزش
  وجودي

  ارزش
  میراثی

 گوشت =قابل مصرف
 آب براي ،ماهین و پرندگا

   و پرورش ماهیکشاورزي
 لذت =غیرقابل مصرف

 و تماشاي پرندگان تاالب
  لذت دیدن منظر

تثبیت = خدمات اکولوژیک
 حمایت در برابر ،سواحل

 کاهش ،عوامل خارجی
شرایط  تثبیت، مواد رسوبی

کنترل ، آب و هوایی
  مواد مغذي کاهش ،سیالب

  استفاده بالقوه 
آینده  در استفاده احتمالی

صورت مستقیم و  هب
الً تفریح مث(مستقیم رغی

  )در محل تاالب در آینده
  ارزش اطالعات در آینده

  تنوع زیستی
  وجود زیستگاه
  تاالب گمیشان

براي ارزش 
هاي  نسل

  آینده

  
 میزان تمایل به پرداختبا توجه به ) با احتساب ارزش از نظر مردم(ارزش وجودي تاالب گمیشان 

)WTP(1  دست آمد ه بمطابق فرمول زیرو آمار کل خانوارهاي بومی و غیربومی:  
  

   کل جامعهWTP =  هر خانوارWTPمتوسط × جمعیت ) تعداد خانوار(
  

ـ منظـور ارا   به  روش و SPSSافـزار    از نـرم متغیرهـا و  )WTP( تمایـل بـه پرداخـت     ه مـدل بـین    ی
Stepwise   افـزار  بـا اسـتفاده از ایـن نـرم         .)2008 قربانی و همکـاران،      ؛1993فریمن،   (گردید استفاده 

در . صورت یک مـدل درآورده و نـشان داد    ارتباط میان متغیرها را به  SPSSافزار آماري    توان در نرم   می
سـازي  ا استفاده از این روش پـس از وارد ب. پردازد واقع این متد به ایجاد روابط ریاضی بین متغیرها می   

 بـراي محاسـبه   هاي زیر نامه، مدل آوري شده از منطقه بومی و غیربومی از طریق پرسش     اطالعات جمع 
  :دست آمد هاساس متغیرهاي میزان درآمد و میزان تحصیالت بتمایل به پرداخت بر

  

23/28767 -  I455/0 =            WTP براي مردم بومی (1 مدل( 
  

23/28767 + E97/4203 -  I009/0 =            WTP  بومیغیر براي مردم (2مدل(  
  

تمایل به پراخـت  : WTPمیزان تحصیالت و : E خانوار بر حسب تومان و     میزان درآمد : Iها،    که در آن  
  .باشد هر خانوار می

                                                
1- Willingness to Pay 
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   و بحثنتایج
 اهمیت اقتصادي استفاده از محیط ها  تمامی کاستیبر خالفحیط زیست، اعطاي ارزش پولی به م

 بررسی محیط یعنی، کاربرد این شیوه به اهداف اساسی آن نظر علمی از نقطه. سازد زیست را آشکار می 
 محدود  بخش عمومی در زمینه حفاظت، بازسازي و ارتقاي آنهاي  تصمیم آسانیمنظور زیست به

خصوص  گیران در تصمیم سازان و ها ابزاري براي تصمیم سنجش این ارزش در ضمن تعیین و .شود می
هاي  نیز حوزه طرفی نقش جوامع بومی و از بود و  خواهدبر تاالب ثیرگذارأهاي ت فعالیت اقدامات و

مند  سازگان ارزش این بوماستفاده مطلوب از  ها در مدیریت و بر چگونگی مشارکت آن ثیرگذار راتأ
هاي  عنوان یک اکوسیستم طبیعی داراي ارزش هتاالب گمیشان که ب رو از این.مشخص خواهد کرد
تاکنون مطالعات . فتباشد مورد بررسی قرار گر می المللی  ملی و بین،اي ه منطق-خاص در سطح محلی

؛ 2011خلیلیان و همکاران، ( هاي صورت گرفته است مختلفی توسط محققان بر روي انواع اکوسیستم
از که طور همان ).2010؛ امیرنژاد و همکاران، 2010، ؛ محمودي و همکاران2010همکاران، زبردست و 

دهند که در بازار  ی تشکیل می حجم عمده این کاالها و خدمات را کاالها و خدماتآید  بر می1جدول 
  .شوند ستد نمی و درگیر داد
 به دالر در هکتار ارزش تاالب .ست آورده شده ا3تاالب گمیشان در جدول اقتصادي هاي  ارزش

  .)3جدول ( عنوان ارزش پایه در نظر گرفته شده است  به آن در آمریکا محاسبه گردیده و1994در سال 
  

  .سال حسب دالر در بر هکتار 20000ا وسعت ب ارزش تاالب گمیشان -3جدول 
  ارزش در هر هکتار در سال به دالر  هاي اقتصادي تاالب گمیشان ارزش
  4539 × 20000 = 90780000  )...کنترل سیالب و(کاهش مخاطرات 

  3800 × 20000 = 76000000  تامین آب
  304 × 20000 = 6080000  هاي مهاجر و بومی زیستگاه گونه

  106 × 20000= 2120000   خام اولیهتامین مواد
  574 × 20000= 11480000  تفرج و توریسم
  881 × 20000= 17620000  ارزش فرهنگی

  
گذاري  زشراساس روش ارآورد ارزش تفرجی تاالب انزلی بربه ب) 2010(محمودي و همکاران 

غالمی  مافی . کردند ریال برآورد1490000000مشروط پرداختند و ارزش تفریحی این تاالب را در سال 
گذاري مشروط   ارزشالمللی چغاخور به روش گذاري تفرجی تاالب بین به ارزش) 2009(و همکاران 
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 این در.  میلیون تومان برآورد شده است44 ارزش تفرجی روزانه تاالب در این پژوهش. اند پرداخته
.  ریال برآورد شده است11480000 برابر پژوهشحالی است که ارزش تفرجی تاالب گمیشان در این 

 درصد و در 2/98ها  نامه جهت تکمیل پرسش میزان همکاري خانوارهاي بومی در پژوهشدر این 
پایین بودن مشارکت مردم غیربومی در اجراي چه مسلم است  آن. بود درصد 3/97منطقه غیربومی 

 میزان اطالع افراد ر بررسید .باشد ان براي مردم این مناطق میتاالب گمیش بودن اهمیت  کمطرح از نظر
ها از   درصد آن1/96 در بین مردم منطقه بومی مشخص شد کهدر مورد وجود تاالب گمیشان در منطقه 

علت ناآشنا بودن به محل تا  هها از افرادي بودند که ب  درصد آن9/3نزدیک تاالب را دیده بودند و تنها 
 درصد افراد 5/36، اما در بین مردم مناطق غیربومی .حدود کمی از وجود تاالب در منطقه اطالع داشتند

 درصد تا حدود کمی اطالع داشتند 1/29گونه اطالعی از وجود تاالب گمیشان در استان نداشتند،  هیچ
  .طور کامل از وجود تاالب گمیشان اطالع داشتند هها نیز ب  درصد آن4/34و 

 درصد 3/6 در بین مردم مناطق بومی، تنها برداري از تاالب مشخص شد که در بررسی موضوع بهره
بسیاري از افراد به اصول نکردن  توجه دلیل برداري از تاالب بودند و این میزان به  بهرهموافق
علت نیاز و  هبرداري از تاالب ب  درصد از مردم مناطق بومی نیز موافق بهره7/93. بودبرداري منطقی  بهره

اما در بین مردم مناطق غیربومی، . برداري اصولی بود کید بر بهرهأ تها به تاالب و با وابستگی شدید آن
برداري  هبرداري از تاالب گمیشان با توجه به رعایت کردن و تعیین میزان مجاز بهر میزان موافقت با بهره

  . درصد رسید1/90به حدود 
 تشد به درصد 4/41 در بین مردم مناطق بومیخصوص ارزش وجودي تاالب مشخص شد که  در

تري   بودند که حفظ ارزش وجودي تاالب اهمیت بیشموضوع درصد نیز موافق این 4/48موافق و 
ها نیز   بودند که علت مخالفت آننظر درصد مخالف این 7برداري از تاالب دارد و تنها  نسبت به بهره

ان تاالب گمیشمحیطی موجود در   که این افراد اعتقاد داشتند که مواهب زیست، بود اینهعمدطور  به
ه بقی. شود بشر ایجاد شده است و باید از این منابع خدادادي استفاده  استفادهبراي) ماهی و پرندگان(
اما مردم مناطق غیربومی . ال طفره رفتندؤ درصد از افراد مورد مصاحبه نیز از جواب دادن به این س1/3
 درصد خیلی 53(ي این مواهب اکثراً ها و اطالعات الزم نسبت به ارزش وجود دلیل داشتن آگاهی هب

میان این دسته از الزم به ذکر است که در این .  بودندموضوعموافق این ) صد موافق در1/40موافق و 
تفاوتی آنان   ندادند که نشان از بی یاد شدهالؤ درصد افراد نیز جوابی به س2/5ز نیشوندگان  پرسش

  .باشد نسبت به درك این موضوع می
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 افراد چه تر بیشروي تاالب گمیشان،   اعمال مدیریت صحیح برهاي مربوط به سشخصوص پر در
 که تاالب باید مدیریت شود، ولی به این نکته نیز بیان نمودندچه در مناطق غیربومی در مناطق بومی و 

  .کید داشتند که مدیریت تاالب باید در جهت حفظ منافع مردم نیز باشدأت
مشخص افراد براي ارزش وجودي تاالب ) MWTP (ایل به پرداخت میانگین تم تعیین میزاندر

تر از  نیینفس بسیار پا  که میانگین درآمد در منطقه گمیشان و روستاهاي چپاقلی و خواجهشد
 باالي مردم نسبت بهخاطر درآمد  هله بأدست آمده در منطقه بومی است و این مس همیانگین درآمد ب

تر مردم این شهرستان نسبت به منطقه گمیشان و منابع  وارهاي بیششهرستان بندرترکمن و تعداد خان
هاي  به برآورد ارزش) 2010(زبردست و همکاران . درآمدي محدود مردم منطقه گمیشان است

اساس این مطالعه حداکثر بر. گذاري مشروط پرداختند اي تاالب انزلی به روش ارزش غیراستفاده
ي یک دوره زمانی نامحدود که در زمان حال تنزیل شده است، دهندگان برا تمایل به پرداخت پاسخ

 1متوسط پرداخت اولیه نشان داد این مطالعات.  برآورد گردیده است تومان92/8803ساالنه برابر 
 هر اياز به ریال و براي مردم مناطق غیربومی 25/10531 هر خانوار اياز براي مردم مناطق بومی به

 اياز بهاشد و باالترین میزان تمایل به پرداخت براي مردم مناطق بومی ب  ریال می34/18048خانوار 
دست  ه ریال ب66/22600 هر خانوار اياز به ریال و براي مردم مناطق غیربومی 38/14609هر خانوار 

اي را بین مردم مناطق بومی و  مالحظه توان تفاوت قابل دست آمده می هبا توجه به مقادیر ب .آمد
تواند براي مردم مناطق  ی مشاهده کرد و با این که ارزش وجودي تاالب گمیشان میمناطق غیربوم

له أاین مس. تر است ها کم تر از مردم مناطق غیربومی باشد، ولی مبلغ پرداختی آن بومی خیلی بیش
حیطی و نیاز بسیار شدید مردم   آگاهی و فرهنگ  نبودن مردم این مناطق،ییناشی از درآمد بسیار پا

 2/10 درصد مرد و 8/89شوندگان مردم بومی،  در بین مصاحبه . مناطق به تاالب گمیشان استاین
 با استفاده از روش . درصد زن بودند3/9 درصد مرد و 7/90درصد زن و از میان مردم غیربومی 

   ،)با احتساب ارزش از نظر مردم(ارزش وجودي تاالب گمیشان  2)CVM (گذاري مشروط ارزش
 4درجدول و آمار کل خانوارهاي بومی و غیربومی ) WTP (تمایل به پرداختمیزان با توجه به 

  :آورده شد
  

                                                
1- Initial Bid 
2- Contingent Valuation Method 
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  .هاي بومی، غیربومی و کل جامعهبراي خانوار WTP محاسبه -4جدول 
  تعداد خانوار  خانوار  هرWTPمتوسط    ریالWTP کل  
  10635  38/14609  3/155370756  بومی

  124963  66/22600  2824246276  غیربومی
   ریال2979617032  کل جامعه

  
 را در تمایل به پرداخت ثیرأترین ت که میزان درآمد و تحصیالت بیش نشان داد مطالعه متغیرها

)WTP (ارزش وجودي . بومی براي حفاظت از تاالب داردغیر جوامع بومی و)EV(  تاالب براساس
 2824249276اي مناطق غیربومی  ریال و بر3/15537056متوسط تمایل به پرداخت براي مناطق بومی 

گل با استفاده از  به تعیین ارزش حفاظتی تاالب قوري) 2011(خلیلیان و همکاران  .ریال تعیین گردید
، متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر خانوار در این پژوهش. اري مشروط پرداختندگذ روش ارزش

 میلیارد ریال 59/34 سالیانه تاالب برابر با  ریال و ارزش حفاظتی117240براي حفاظت تاالب برابر با 
گیري  المللی میانکاله و اندازه گذاري تاالب بین با ارزش) 2010(یرنژاد و همکاران م ا.برآورد گردید

میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه براي حفاظت از آن بیان کردند که متوسط تمایل به پرداخت 
 همچنین بیان کردند که اه آن. باشد  ریال می6/6878تی این تاالب ماهیانه هر خانوار براي ارزش حفاظ

  .ورد گردیده استآ میلیون ریال در هکتار بر9/20طور تقریبی معادل  ارزش حفاظتی ساالنه تاالب به
 سفید، کپور،(ارزش اقتصادي تاالب براي ماهیان اقتصادي   از این پژوهشدست آمده براساس نتایج به

  ).5جدول  (گردید ریال برآورد 87000000 ها براساس میزان صید سالیانه آن) لکفا سوف و کلمه،
  

  .تصادي تاالب براي ماهیان اقتصادي محاسبه ارزش اق-5جدول 

  )ریال( قیمت پایه هر کیلو ماهی  )ریال(ارزش اقتصادي 
  میزان صید در تاالب در سال

  حسب کیلوگرم بر
  نوع ماهی

  کلمه  2000  12000  24000000
  کپور  1250  12000  15000000
  سفید  750  18000  13500000
  کفال  1500  14000  21000000
  سوف  750  18000  13500000
  جمع  6250  -  87000000
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براساس برآورد  ارزش اقتصادي پرندگان قابل شکار نشان داد،  از پژوهشدست آمده نتایج به
  ).6جدول ( ریال تعیین شد 16000650ها  متوسط جمعیت و میزان گوشت آن

  
  .براساس برآورد متوسط جمعیت و میزان گوشت ارزش اقتصادي پرندگان قابل شکار -6جدول 

ارزش ریالی گوشت 
  استحضال شده

وزن خالص 
  گوشت به کیلوگرم

   درصد10
  داتیزا

  وزن کل
  به کیلوگرم

  وز متوسط
  هر پرنده

  تعداد 
  نوع پرنده  پرنده

  سانان غابیمر  19000  1000  19000  1900  17100  5985000
  باکالن  455  2250  750/1023  3750/921  3750/921  1105650
  سفید کوك شکم  33000  500  16500  14850  14850  8910000
  جمع کل  -  -  -  -  -  16000650

  
براي عملکردهاي  هکتار شده جهانی ارزش اقتصادي تاالب گمیشان در یدأیهاي ت شاخصبه توجه  با

توریسم  تفرج و خام اولیه، تامین مواد هاي بومی و مهاجر، زیستگاه گونه ،تامین آب ،کنترل سیالب( مختلف
 گذاري اقتصاد بربیانگر تأثیرمطالعه این . )3جدول  (تعیین شد دالر 1/201960002 )ارزش فرهنگی و

که امروزه باید متخصصان محیط  طوري هها است ب سازگان محیطی بوم هاي مختلف مواهب زیست ارزش
ها  برداري پایدار از آن بهره بازسازي و ین ارزش واقعی منابع نگاه مدیران را براي حفاظت،زیست با تعی
  :شود گذاري مشروط پیشنهاد می  در صورت استفاده از روش ارزشدر پایان. جلب نمایند

  روز نشود3گري هر فرد در منطقه مطالعاتی به هیچ عنوان بیش از  تعداد روزهاي فعالیت پرسش -
  .)شونده نیز کاهش فرصت زمانی فرد مصاحبه ور افزایش دقت الزم در اداي توضیحات ومنظ به(
د، زیرا این امر جدیت فرد دهنده منتقل شو گر باید به پاسخ میزان ارزش و دقت کار پرسش -

  .کند گویی تعیین می شونده را در پاسخ مصاحبه
کند، در نتیجه باید به این  ایج را تعیین میگر دقت نت  عمل افراد پرسشهنامه نحو بیش از تعداد پرسش -

  .مسأله کامالً توجه کرد
  

  :یرویجهاي ت رهیافت
  مدیرانثیرگذار وأقابل سنجش تاالب براي جوامع ت هاي مشخص و تبیین ارزش -
  GNPهاي اقتصادي تاالب در برآورد  محاسبه ارزشلزوم  -
 ب از تاالبمحلی در حفاظت مطلو ثیرگذاري جوامع بومی وأت نقش و -
 براي مدیریت تاالب ثیرگذارأسازي جوامع ت لزوم توجه به معیشت و فرهنگ -
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Abstract1 

Existence value of Gomishan international wetland was determinate using 
Contingent Valuation Method. The study was carried out using surveying the native 
as well as non-native populations. Questionnaires were completed in random-
systematic sampling manner. Results showed that income and education level  
had the highest impact on Willingness to pay for conservation of wetland. Existence 
value of the wetland as measured based on mean willingness to pay for native  
and non-native habitant was estimated at 15537056.3 and 2824249276 Rials, 
respectively. The economic value of the wetland, based on annual fishing revenue 
(common carp, kutum, vobla, zander and mullets) in the wetland, was estimated at 
87000000 Rials. The economic value of game birds, based on their population and 
meat price, was estimated at 16000650 Rials. according to the international 
confirmed indexes, the economic value of the wetland for different functions (flood 
control, water supply, habitat for native and immigrant species, raw materials supply, 
Eco-tourism and cultural value), was estimated as $ 201960002.1 per hectare. 
 
Keywords: Wetland, Existence value, Contingent valuation method, Willingness to 
pay 
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