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  استفاده از روش ارزشگذاري مشروطناز ساري با  وحش دشت برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات

  
  3و امین آقاجانی 2زاده ، علی کرامت1میري ، سیده سمانه عباس1محله مریم کریمی سید*

  دانشگاه علوم  ،اقتصاد کشاورزي گروه ستادیارا2اقتصاد کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس،  گروهارشد  آموخته کارشناسی دانش1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،اقتصاد کشاورزي گروهارشد  دانشجوي کارشناسی3کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  2/3/94؛ تاریخ پذیرش:  11/6/93تاریخ دریافت: 
  1چکیده

دلیل چسباندن یک برگه قیمت بر طبیعت مورد انتقاد قرار  دانشمندان اقتصاد محیط زیست هر چند به سابقه و هدف:
هاي آن در معتقدند انجام ارزشگذاري براي محیط زیست امري الزم و ضروري است و انکار ارزشگیرند، ولی  می

هاي منفی و نامطلوبی براي جامعه در بر خواهد داشت. هدف از انجام این مطالعه محاسبه ارزش درازمدت پیامد
زن زرد ایرانی با روش میزان در حال انقراض گو ناز ساري و ارزش حفاظتی گونه وحش دشت اقتصادي پناهگاه حیات

تمایل به پرداخت مردم با روش ارزشگذاري مشروط و پرسشنامه دوگانه است تا به اهمیت حفظ محیط زیست و تنوع 
  برده شود.زیستی از نگاه مردم پی

  

از این مدل گیري میزان تمایل به پرداخت افراد ) در اندازهLogitالجیت (دلیل کاربرد رایج مدل  به ها: مواد و روش
  استفاده شده است و پارامترهاي مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد شده است.

  

مبلغی جهت حفاظت از پناهگاه درصد افراد مورد مطالعه، حاضر به پرداخت  40دهد که می نتایج نشان ها: یافته
 84،635د شاغل براي حفاظت از پناهگاه باشند و متوسط تمایل به پرداخت هر فرناز ساري می وحش دشت حیات

  باشد. ریال می
  

  ناز ساري تنها با اخذ مجوز از سازمان  وحش دشت در حال حاضر امکان بازدید از پناهگاه حیات گیري: نتیجه
درآمد برداري توریستی نمود و توان از این پناهگاه بهرهبا اتخاذ تمهیداتی می بنابراینباشد.  پذیرمی محیط زیست امکان

  کار گرفت. گونه با ارزش گوزن زرد ایرانی به تر این مکان و چه بیش حاصله را در حفظ هر
  

   مدل الجیت، طبیعت گردي ،ناز ساري وحش دشت پناهگاه حیات ،ارزشگذاري حفاظتی هاي کلیدي: واژه
  

                                                
  s.2369@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
یکی از عوامل توسعه پایدار، با ارزش تلقی نمودن 

هاي طبیعی و تنوع زیستی است. بیان ارزشی  سرمایه
ما را به سوي منابع طبیعی و تنوع زیستی، به ناچار 

هایی درباره نحوه و میزان ارزشگذاري منابع  پرسش
 اقتصادي کل ارزش کند.راهنمایی می زیست محیط

 غیرمصرفی و مصرفی هايارزش به طبیعی منبع یک
 و مصرف از مصرفی ايه ارزش .شودمی بندي تقسیم

شوند که واقعی منبع طبیعی مشتق می برداري بهره
 اصلح درآمدهايمانند  مستقیم، مصرفی ارزششامل 

 ارزش و خام مواد و غذایی مواد علوفه، چوب، از
 خدمات ،تفرجی هاي فعالیتمانند  غیرمستقیم، مصرفی

 هاي ارزش باشند. می اکولوژیکی و زیست محیط
 گویند می نیز حفاظتی هايارزش به آن که غیرمصرفی

 ارزش و میراثی ارزش گیرنده ارزش وجودي،بر در
 ارزش وجودي، ارزش .)23و  22، 7( دباش می انتخاب

 براي فقط مردم که ارزشی یا و طبیعی منبع یک ذاتی
 هرگز اگر حتی قائلند طبیعی منبع موجودیت شناخت

 یا میراثی ارزش. باشد می نکنند، یا استفاده نبینند را آن
 افراد آگاهی از ناشی مطلوبیت آینده، هاي نسل ارزش

 آینده هاي نسل براي طبیعی منبع یینگهداري دارا در
ت ترجیحا درجه یا شاخص انتخاب، ارزش و باشد می

 استفاده برابر در طبیعی یک منبع حفظ براي فرادا
 دیگر، عبارت به ).23( باشد می آینده در افراد احتمالی

) WTP1پرداخت ( به تمایل عنوان هب ارزش وجودي
 ارزش طبیعی، منبع یک از حفاظت براي جامعه افراد

 طبیعی منبع حفاظت جهت WTPعنوان  هب میراثی
 عنوان هانتخاب ب ارزش و آینده هاينسل منفعت براي

WTP و ها فرصت براي منبع طبیعی حفاظت جهت 
 شود می تعریف آینده در احتمالی مصرفی هاي فعالیت

وحش  هاي حیات شده و پناهگاه مناطق حفاظت). 7(
طبیعی، مناظر  ویژه سیماهايبه لحاظ برخورداري از 

                                                
1- Willingness To Pay (WTP),  تمایل به پرداخت  

ترین مراکز  وحش جانوري مهم  حیات  بدیل و بی بکر و
و و گذران اوقات فراغت  گرديهاي طبیعت فعالیت

هاي مختلف مواهب الهی براي گروه بهرمندي از
اعتالء و آرامش روح و کسب  جامعه در جهت

طور عملی نقش  هاطالعات علمی و آموزشی بوده و ب
در بین اقشار  زیست محیطارتقاء فرهنگ  سزائی در هب

  مختلف جامعه دارند. 
قانون برنامه  192ماده  2و  1بر اساس تبصره 

پنجم توسعه کشور، دولت مکلف است ارزش 
 هاي و حساب ها ولمحیطی و جد اقتصادي منابع زیست

هاي ملی محاسبه و ملحوظ مربوطه را در حساب
مکلف است با همکاري  2چنین معاونت هم نماید.

هاي  سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه
هاي اقتصادي منابع منظور برآورد ارزش مرتبط به

هاي ناشی از آلودگی  محیطی و هزینه طبیعی و زیست
زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن  و تخریب محیط

هاي  هاي ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل در حساب
هاي موارد داراي اولویت  هها و هزینمحاسبه ارزش

: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زیستی و مانند
محیطی در نقاط حساس اقدام و در  هاي زیست آلودگی

این ماده و همچنین  ربط به تصویب برساند. مراجع ذي
نشان از  21فصل هشتم دستور کار  مانندمواد دیگري 

ر و محاسبه آن د زیست محیطاهمیت ارزشگذاري 
  .هاي ملی دارد حساب
 کنون مطالعات گوناگونی در زمینه ارزشگذاري تا

 از کشور رجامحیط زیست چه در داخل و چه در خ
 اسماعیلی پرون وعنوان نمونه  بهانجام شده است. 

اي ارزش غیربازاري جنگل حرا در در مطالعه ،)2010(
 استان هرمزگان را با استفاده از ارزشگذاري مشروط

)CV3( و  گیري مدل لوجیت برآورد کردند کار هو با ب
                                                

جمهور که در  ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه - 2
  شود. نامیده می» معاونت«این قانون به اختصار 

3- Contingent Valuation (CV), گذاري مشروط ارزش  
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 430،000متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل 
بازاري ساالنه، براي هر هکتار  ریال و کل ارزش غیر

نخعی  .)5( دست آمد هریال ب 2،615،819جنگل حرا 
نامه خود با استفاده از مدل الجیت  در پایان ،)2009(

کنندگان براي ارزش  بازدیدمتوسط تمایل به پرداخت 
 4،054را  جنگلی نور در استان مازندران پارك جیتفر

ازاي هر بازدید برآورد کرد و متوسط تمایل به  ریال به
جنگلی  پرداخت هر خانوار براي ارزش حفاظتی پارك

چنین،  دست آورد. هم هریال ب 151،752، ساالنه نور
و حفاظتی ساالنه پارك براي هر هکتار  جیارزش تفر

ریال برآورد  229،707،314و  1،112،392ترتیب  به
ارزش  ،)2009(و غزالی  اسماعیلی .)15( شده است

حفاظتی رودخانه کر و میزان تمایل به پرداخت افراد 
براي حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش 

انتخاب دوگانه  نامه ارزشگذاري مشروط و پرسش
ترین تمایل به پرداخت افراد براي بیشتعیین کردند. 

 66،193طور متوسط  ارزش حفاظتی رودخانه کر به
دست آمد و  هصورت ماهیانه ب ریال براي هر خانواده به

شدن  بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازاي خشک
 ریال براي هر خانواده 90،000طور میانگین  رودخانه به

 36صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود  به
تر از تمایل به  درصد تمایل به دریافت افراد بیش

شان است. در این مطالعه، متوسط ارزش  پرداخت
ریال براي هر  286حفاظتی ساالنه رودخانه معادل 

با  ،)2008( میبدي امامی .)5( خانوار برآورد شده است
 گیري براي اندازهاستفاده از روش ارزشگذاري مشروط 

از پارك ساعی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 
است.  استفاده کرده الجیتاز مدل در استان تهران 

متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي ارزش 
 ریال براي هر بازدید است 1،840این پارك،  جیتفر

مطالعاتی جداگانه  در ،)2005 و 2008امیرنژاد (. )4(
تعیین ارزش حفاظتی پارك جنگلی سیسنگان و به 

گیري میزان تمایل پارك ملی گلستان از طریق اندازه

حفاظتی و تفریحی این  به پرداخت افراد براي منافع
دو پارك با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و 

نامه انتخاب دوگانه پرداخت. متوسط تمایل به  پرسش
ریال و  14،400ن پرداخت ماهیانه براي پارك سیسنگا

ورد گردید. آریال بر 6،365براي پارك گلستان 
 8/5چنین ارزش حفاظتی ساالنه پارك سیسنگان  هم

ریال  172،800ك گلستان میلیون ریال و براي پار
نیز با  ،)2005خورشیددوست ( .)3و  2( محاسبه شد

ارزشگذاري مشروط میزان تمایل به  استفاده از روش
زیست  حفاظت از محیط را برايپرداخت مردم تبریز 

طور  شهر، به هاي موجود درشهري و کاهش آلودگی
ر . د)8( دست آورد ریال به 41،140ماهانه  متوسط
انجام شد  ،)2001اي که توسط طباطبائی ( مطالعه

به  ارزش حفاظتی زیستگاه پرندگان تاالب میانکاله
) WTP( ) و میزانCV( روش ارزشگذاري مشروط

 WTPمیانگین حداکثر  قرار گرفته است.مورد بررسی 
ریال و براي  24،752هاي غیربومی  براي خانواده

 .)21( ریال برآورد شد 73،440 هاي بومی خانواده
ها را در هاي حفاظتی تاالبارزش ،)1995( پیرس

انگلیس برآورد کرد. میانگین تمایل به پرداخت 
 12ها هاي بومی منطقه و در مجاورت تاالب خانواده
ازاي هر خانوار و براي سایر  مریکا) بهآدالر  22پوند (

دالر) محاسبه  2/7پوند ( 08/4خانوارها در انگلیس 
اي براي  مطالعه ،)1997ر (سکرامر و مر .)16( گردید

هاي بارانی گرمسیري محاسبه ارزش حفاظتی جنگل
متوسط تمایل به در ایاالت متحده انجام دادند. 

دالر آمریکا  31تا  21ي هر خانواده براپرداخت افراد 
ارزش  )1999( وایت و الوت .)9( محاسبه گردید

انگلیس را با  1حفاظتی پارك ملی نورس یورك
گیري  هارزشگذاري مشروط و اندازاستفاده از روش 

متوسط تمایل به پرداخت افراد مورد محاسبه قرار 
طور  هدادند که متوسط تمایل به پرداخت هر فرد ب

                                                
1- North York N.P 
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 بررسی در .)24( دست آمده است هپوند ب 10/3سالیانه 
توسط  که جنوبی کره در پنجپارکملی حفاظتی ارزش

متوسط تمایل به پرداخت  ) میزان2002( لی و هان
 سال هر در خانواده هر براي دالر 12افراد متوسط 

 آمیگوس و همکاران. )11( است آمده دست هب
 هارزش حفاظتی زیستگاه ساحل رودخان ،)2002(

. لتونن )1( دست آورند فرانک به 66گارون فرانسه را 
 فنالند ارزش حفاظتی مردم ،)2002( و همکاران

 برآورد را فنالند هاي جنوب جنگل از حفاظت جهت
ارزش ، )2005ساالزار و مندز ( .)12( نمودند

 11،942غیربازاري پارك شهري در والنسیا اسپانیا را 
با استفاده  ،)2006. گورلوك ()19( پزوتا برآورد کردند

 استانخدمات اکوسیستم در  از این روش، ارزش
براي هر خانواده  دالر در سال 44/67ترکیه را  ورساب

) 2007میالن ( هوپ و مک لین .)6( برآورد کردند
در دالر  16/243ارزش نواحی بیابانی در ایسلند را 

. ساتوت و همکاران )13( دست آوردند هبسال 
 هاي سرو در لبنان را) ارزش تفریحی جنگل2007(

در سال براي هر خانواده محاسبه آمریکا دالر  43/42
  .)20( کردند

 55ناز با مساحت  وحش دشت پناهگاه حیات
شرقی شهرستان ساري  کیلومتري شمال 35هکتار در 

 اي مرکز استان مازندران قرار دارد. فضاي جنگل جلگه
صورت محل تکثیر گوزن زرد  هب 1346آن از سال 
 است، در آمده) damamesopotamica( خالدار ایرانی

وحش تنها با مجوز  که دوستداران طبیعت و حیات
توانند به تماشاي گوزن زیست می سازمان محیط

مخلوطی از و بپردازند. گوزن زرد ایرانی با بدنی زیبا 
سفید یکی از هاي  اي با خالرنگ زرد و قهوه

ست. از ا ها هاي منحصر به فرد از خانواده گوزن گونه
دار  هاي چنگالی و پردهها داشتن شاخمشخصات گوزن

کند و  می ریزش زمستان در سال در بار یک که است
کند  بالفاصله همان شاخ با یک شاخک اضافه رشد می

شود و رابطه  می کامل تابستان اواسط که رشد آن تا
مثلی حیوان دارد. در آسیاي  رفتارهاي تولیدمستقیم با 

شرقی از شاخ هنگامی که کامالً استخوانی نشده  جنوب
دلیل وجود هورمون تستسترون استفاده دارویی  به

هاي  چنین پوست و شاخ شود که این امر و هم می
زیباي آن جمعیت این حیوان را در معرض تهدید قرار 

ترین  پذیر آسیب یوزپلنگ از پس زرد است. گوزن داده
گونه است؛ یک بار در سال زایمان و هر بار فقط یک 

  آورد.  گوساله به دنیا می
هدف از انجام این مطالعه محاسبه ارزش اقتصادي 

ناز ساري و ارزش حفاظتی  وحش دشت پناهگاه حیات
در حال انقراض گوزن زرد ایرانی با روش میزان  گونه

تمایل به پرداخت مردم با روش ارزشگذاري مشروط و 
و  زیست دوگانه است تا به اهمیت حفظ محیطپرسشنامه 

  .برده شودتنوع زیستی از نگاه مردم پی
  

  ها مواد و روش
عنوان یکی از ابزارهاي استاندارد و  به CVروش 

مصرفی و  هاي غیرگیري ارزش پذیر براي اندازه انعطاف
کار  بهزیست  محیطبازاري منابع  غیرهاي مصرفی  ارزش

در  وانتراپ -کرییاسیرود. این روش ابتدا توسط  می
براي اولین بار در  دیویسپیشنهاد شد، ولی  1947سال 
طور تجربی از این روش استفاده کرد.  به 1963سال 

کند تا تمایل به پرداخت افراد  تالش می CVروش 
)WTPن، تعیین ) را در سناریوهاي بازار فرضی معی

تالش نموده تا  CVنماید. به بیان دیگر، اساساً روش 
تعیین نماید که چگونه پاسخگویان در سناریوهاي بازار 

  فرضی مطمئن، راضی به پرداخت هستند.
سؤاالتی که براي مشخص شدن تمایل به پرداخت 

صورت قیمت  تواند بهشود میافراد پرسیده می
صورت  یا به شوداز طریق پرسشگر مطرح ، پیشنهادي
(خود پاسخگو مبلغ را بیان کند). براي تعیین  باز باشد

که فرد مبلغی  شود میفرض  ،WTP گیري اندازه مدل
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را براساس حداکثر کردن مطلوبیت خود پیشنهاد 
 که حاضر به پرداخت مبلغی نیست دهد و یا این می

  . )1(رابطه 
  

)1(         01 );,0();,1(  SYUSAYU  
  

مستقیم است که فرد مطلوبیت غیر Uکه در آن، 
ترتیب درآمد فرد، مبلغ  به Aو  Yآورد، دست می به

اقتصادي  -هاي دیگر اجتماعیویژگی Sپیشنهادي و 
به این  صفرباشد. تأثیر سلیقه فردي می است که تحت

 1ست که فرد حاضر به پرداخت مبلغی نیست و ا معنا
دست آمده  هبه معناي پرداخت مبلغی بابت مطلوبیت ب

متغیرهاي  1و  0از حفظ آن منبع طبیعی است. 
طور برابر و  تصادفی با میانگین صفر است که به

  اند. مستقل توزیع شده
صورت زیر توصیف  تواند بهتفاوت مطلوبیت می

  : )2(رابطه  شود
  

)2 ()();,0();,1( 01  SYUSAYUU  
  

، داراي CVشکل پرسشنامه دوگانه در بررسی 
یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه است که به یک 

الجیت هاي مدل کیفی انتخابی نیاز دارد. معموالً مدل
هاي انتخاب کیفی مورد استفاده براي روش و پروبیت
دلیل کاربرد فراوان و رایج مدل  گیرد. به قرار می

در محاسبه، در این پژوهش از این مدل  الجیت
) را Aکه فرد مبلغی ( . احتمال اینشده استاستفاده 

صورت زیر  به الجیت) بر اساس مدل Piپیشنهاد دهد (
  : )3 (رابطه شود بیان می

  

)3          (    


  )exp(1
1)(

U
UFPi  

  

)}(exp{1
1

SYA 
  

)( در آن، که UF   تابع توزیع تجمعی با یک
استاندارد است و برخی از  Logisticاختالف 

اقتصادي در این پژوهش را  - متغیرهاي اجتماعی
ترتیب درآمد فرد، مبلغ  به Aو  Yشود.  شامل می

هاي دیگر اجتماعی اقتصادي  ویژگی Sپیشنهادي و 
  باشد.  تأثیر سلیقه فردي می است که تحت

، وجود دارد WTPسه روش براي محاسبه مقدار 
است که از آن براي  WTPروش اول متوسط 

گیري  وسیله انتگرال به WTPمحاسبه مقدار انتظاري 
شود.  نهایت استفاده می عددي در محدوده صفر تا بی

روش دوم متوسط تمایل به پرداخت کل است که براي 
گیري  وسیله انتگرال به WTPمحاسبه مقدار انتظاري 

رود و روش  کار می به تا  عددي در محدوده 
  سوم متوسط تمایل به پرداخت تقریبی است و از 

وسیله  به WTPآن براي محاسبه مقدار انتظاري 
گیري عددي در محدوده صفر تا باالترین  انتگرال

ها روش  این روششود. از بین ) استفاده میAپیشنهاد (
ثبات و سازگاري  تر است، زیرا این روشسوم مناسب

ها با نظریه، کارایی آماري و توانایی محدودیت
بنابراین، از متوسط تمایل به  کند.شدن را حفظ می جمع

. شده است پرداخت تقریبی در این پژوهش استفاده
با استفاده از روش حداکثر  الجیتپارامترهاي مدل 

شود. سپس، مقدار انتظاري برآورد میدرستنمایی 
WTP گیري عددي در محدوده صفر وسیله انتگرال به

  شود: صورت زیر محاسبه می ) بهAتا باالترین پیشنهاد (
  

)4(                   
AMax

dAUFWTPE
.

0
)()(  

  

 

AMax
dA

A
.

0 * )
)}(exp{1

1(  

  
 است و WTPمقدار انتظاري  E(WTP) در آن، که

* وسیله جمله  عرض از مبدأ تعدیل شده بوده که به
) اجتماعی اقتصادي به جمله عرض از مبدأ اصلی (
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])[(اضافه شده است  * SY هاي  . مدل
هاي لگاریتمی یا خطی ممکن است به شکل الجیت

خطی الجیت برآورد شوند. در این بررسی از مدل 
. در شده استاستفاده  WTPمنظور محاسبه متوسط  به

ضمن براي تجزیه تحلیل آماري متغیرها و برآورد 
رد مو EViewsافزار  ، نرمالجیتپارامترهاي مدل 

  .استفاده قرار گرفته است
  

  و بحث نتایج
 پژوهشابی به اهداف براي دستیپژوهش در این 

یري تصادفی ساده استفاده شده است. گ از روش نمونه
با خطاي با استفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه نیز 

 هفر برآورد شده است. جامعن 100 ،ریال 450،000
افراد شاغل در ایران  همهمورد نظر در مطالعه حاضر 

زیرا براي برآورد ارزش حفاظتی یا وجودي  دنباش می
 گانشوند مصاحبهناز ساري باید  وحش دشت پناهگاه حیات

 بقاي ازاي مبلغی به طور مستقل در مورد پرداخت به
تصمیم  در حال انقراض گوزن زرد ایرانی نسل گونه

به همین جهت از نظر اهداف پژوهش، تصمیم  بگیرند.
مصاحبه با افرادي که داراي  ه شده است کهگرفت

در  بنابراینهانه مستقل هستند، انجام شود. درآمد ما
این پژوهش،  که در شده استابتداي پرسشنامه بیان 
که از نظر درآمدي مستقل  استبه پاسخگویانی نیاز 

بوده یا تا حد ممکن در مورد هزینه کردن درآمدي که 

گیرد، آزادي عمل داشته باشند.  ها قرار می در اختیار آن
عدد  100ها  نامه طور که بیان شد تعداد پرسش همان

از شهرهاي  شونده آن ه افراد مصاحبهبرآورد شده ک
آهن تهران حضور  راهایستگاه مختلف ایران که در 

نامه  پرسشتعدادي  .اند دهداشتند به تصادف انتخاب ش
تر به محیط  جهت که افراد با آشنایی نزدیک نیز بدین

در شهرستان ساري پر شده  ،دنزیست موردنظر باش
هایی در زمینه ابتدا پرسشنامه  در این پرسشاست. 

اقتصادي و  -اطالعات شخصی و وضعیت اجتماعی
االت نگرشی یا تمایالت فکري مطرح شده ؤسپس س

االت مربوط به ارزشگذاري ؤاست. قبل از طرح س
وحش  ابتدا بروشور اطالعاتی در مورد پناهگاه حیات

هاي مربوط به  پرسشسپس  وساري ارائه  زنا دشت
شکل متغیرهاي  که به طرح شده است،ارزشگذاري 

اند. این  توضیحی و مجازي در مدل آزمون شده
متغیر ( SEX، جنسیت AGEسن  :رها عبارتند ازمتغی

هاي  )، میزان تحصیالت (تعداد سالیا موهومی مجازي
، آگاهی داشتن از INCه ، درآمد ماهیانEDUآموزش) 

(مجازي)،  INFوجود چنین پناهگاهی در ایران 
 (مجازي)، COL زیست محیطهاي تشکلعضویت در 

و مبلغ پیشنهادي  STUتعداد ساعات مطالعه هفتگی 
OFF توصیف آماري متغیرهاي 1در جدول  باشد.  می ،

  آمده است. ،ذکر شده

  
  . توصیف آماري متغیرها -1جدول 

Table 1. Statistical description of variables.  
 متغیرشرح 

variabe description  
 نام متغیر

variabe name  
 میانگین

average  
 حداکثر

maximum  
 حداقل

minimum 
 ریال)( درآمد ماهیانه فرد

Monthly income of person 
INC 5520700 15000000  700000  

  تعداد ساعات مطالعه هفتگی
Number of hours of study per week 

STU 10.32  50  0  
  (سال) تحصیالت

Education (year) 
EDU 18.83  22  0  

  (سال) سن
Age (year) 

AGE 35.88  75  20  
  (ریال) مبلغ پیشنهادي

Proposed amount (Rial) 
OFF  42620  1000000  0  
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% مشاهدات مرد هستند 78چنین در این نمونه  هم
وحش  وجود حیاتو نیمی از افراد مورد مصاحبه از 

ها عضو  نفر آن 2د و فقط ناز ساري اطالع داشتن دشت

نتایج مربوط  زیست بودند. وابسته به محیط هاي تشکل
نشان داده شده  2به تخمین مدل الجیت در جدول 

  است.
  

 . نتایج حاصل از تخمین الجیت -2جدول 
Table 2. The results of logit estimate.  

 معناداري
Significant  

 ضرایب
Coefficients  

 نام متغیر
Variable name  

 شرح متغیر
Variable description  

0.1438 -1.45- 0.7  INC  درآمد ماهیانه فرد 
Monthly income of prrson 

0.2863 0.021 STU تعداد ساعات مطالعه هفتگی  
Number of hours of study per week 

0.6017  -0.035 EDU تحصیالت  
Education 

0.91 0.002 AGE سن 
Age 

0.00**  1.54-0.5  OFF  مبلغ پیشنهادي  
Proposed amount 

0.2043  0.736 SEX جنسیت 
Sex 

0.0981*  0.8045 INF آگاهی از وجود چنین پناهگاهی در ایران  
Awareness of the existence of such a shelter in Iran 

0.7313  0.4519 COL عضویت در سازمان حفاظت محیط زیست  
Membership in the Environmental Protection Agency 

 . %1% و 10 دار در سطح ترتیب معنی به **و  *

  
دهد ضرایب  نشان می 2طور که جدول  همان
 مبلغ ،ناز از وجود پناهگاه دشت میزان آگاهی مربوط به

 باشد. بنا دار می معنیو میزان درآمد ماهیانه پیشنهادي 

دست آمده از مدل الجیت میزان تمایل به  هبر نتایج ب
  :    )5(رابطه  گردد پرداخت افراد محاسبه می

  

)5                   (819.0*       84635
)0000154.0819.0(exp{1

1()(
100000

0



  dA

A
WTPE 

  

آن است که هر فرد شاغل حاضر  بیانگرنتایج 
ریال بابت حفاظت از پناهگاه  84635است ماهانه 

  ناز ساري پرداخت نمایند. وحش دشت حیات
حاضر امکان بازدید از پناهگاه  جا که در حال از آن

 ناز ساري تنها با اخذ مجوز از شتوحش د حیات
 در نتیجه باشد پذیر می زیست امکان سازمان محیط

جانور   آگاهی مردم از وجود چنین پناهگاه و چنین گونه

 بنابراین .در حال انقراضی در این منطقه بسیار کم است
از آن جهت که آگاهی از وجود چنین پناهگاهی در 

 از رسانی طالعبا ا ه است،ایران در مدل معنادار شد
سطح آگاهی توان موجبات افزایش این منطقه می وجود

چنین افزایش  مردم از وجود چنین پناهگاهی و هم
  . ارزش حفاظتی این منطقه را فراهم نمود
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به پرداخت یکی از عوامل مؤثر و مهم بر تمایل 
افراد مورد بررسی در این مطالعه براي حفاظت از 

ناز ساري درآمد بوده است،  وحش دشت پناهگاه حیات
تري  در نتیجه افرادي که از سطح درآمدي پایین

طور  هحفاظت پناهگاه ب برخوردار هستند تمایلی به
بنابراین،  .طور عام ندارند هخاص و منابع طبیعی ب

جلوگیري از تخریب هر  براي شود دولت پیشنهاد می
هایی که باعث کاهش  تر این منابع، سیاست چه بیش

توزیع عادالنه  شوند (مثلفقر درآمدي جامعه می
فزایش تأکید بر ا بنابراین .درآمد ملی) را اتخاذ نماید

 تواند از هاي عمومی افراد جامعه میشسطح آموز
 هاي كشد که دولت براي حفاظت بهینه پارهایی با سیاست

که  ملی و منابع طبیعی اتخاذ نماید. با توجه به این
هاي  افزون جمعیت منجر به تبدیل پاركافزایش روز

ملی و منابع طبیعی به کشتزارها، احداث مناطق 
گردد و از صنعتی میهاي مسکونی و شهرك

اندازهاي طبیعی و بسیاري از خدمات این منابع  چشم

جمعیت در جهت هاي تنظیم  شود. سیاست کاسته می
هاي  کاستن از فشارهاي جمعیتی و اتخاذ سیاست

هاي استفاده صنعتی در عرصه  تعیین استاندارد ظرفیت
  ردد.گ این منابع پیشنهاد می

  
  هاي ترویجی رهیافت

 منظور کمک به اخذ تصمیمات مؤثرتر و کاراتر به
ناز  وحش دشت ارزش اقتصادي پناهگاه حیات توان می

در حال انقراض گوزن  هحفاظتی گونساري و ارزش 
پناهگاه  برداري از بهره را تعیین کرد.زرد ایرانی 

 منجر به عنوان یک منطقه توریستی ناز ساري به دشت
رویه منابع  تخریب بی و از افزایش درآمد مردم منطقه

توان در حفظ  درآمد حاصله را می د وشوجلوگیري می
کار  ایرانی به تر گونه با ارزش گوزن زرد چه بیش هر

باعث حفظ بهینه  هاي عمومی افزایش آموزش گرفت.
مردم منطقه در  و شود هاي ملی و منابع طبیعی می پارك
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Abstract1 
Background and Objectives: Despite existing criticisms of attaching a price tag on nature, 
environmental economists assert the necessity of valuating environment and warn against 
negative impact of ignoring its values. The purpose of this study is to calculate economic value 
of Sari Dasht-e Naz Wildlife Refuge and preservation value of Iranian Fallow Deer, an 
endangered species, based on individual willingness to pay method using contingent valuation 
and dichotomous choice to understand about public opinion on preservation of environmental 
and biological diversity.  
 
Materials and Methods: Due to its widespread application the Logit model is used to measure 
individual willingness to pay and the model parameters are estimated using Maximum 
Likelihood.  
 
Results: We found that 40% of studied people are willing to pay for preservation of Sari  
Dasht-e Naz Wildlife Refuge. The average amount that every employed person would like to 
pay is 84,635Rls.   
 
Conclusion: It is now possible to visit the Dasht-e Naz Wildlife Refuge only with the 
authorization of Department of Environment. Hence, touristic usage of the Refuge may generate 
revenue to promote preservation of the area and worthy Persian Fallow Deer.   
 
Keywords: Ecotourism, Logit model, Preservation valuation, Sari Dasht-e Naz, Wildlife Refuge  
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