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چكيده:
يكي از اهداف اجراي عمليات آبخيزداري حفظ و احياء ارزش هاي 
رفاهي ساكنان حوزه آبخيز مي باشد. تاالب ها نيز به عنوان بخشي 
از حوزه هاي آبخيز همواره از اهميت خاصي از نظر بوم شناسي، 
زيست محيطي و ارزشهاي تفرجگاهي برخوردار مي باشند. ارزش 
حفاظتي تاالب يكي از مهمترين ارزشهايي است كه شامل منافع 
حاصل از حفاظت كاركردهاي غيرمصرفي اين زيست بوم مي باشد. 
بدين ترتيب با شناخت ميزان عالقمندي و تمايل افراد به پرداخت 
براى حفظ حوزه مي توان نقش مشاركت مردمي در حفظ و بهره وري 
از تفرجگاه هاي حوزه هاي آبخيز را شناسايي نمود. اين بررسي به 
تعيين ارزش حفاظتي تاالب گميشان در استان گلستان با استفاده از 
روش ارزش گذاري مشروط و پرسشنامه گزينش دوگانه دوبعدي 
مي پردازد. بدين منظور پس از بررسي اجمالي منطقه اقدام به تهيه 
اين  از  بازديدكنندگان در سال 1388  بين  و توزيع پرسشنامه  در 
متوسط  كه  است  آن  از  پژوهش حاكي  اين  نتايج  گرديد.  تاالب 
و  ريال  تاالب 72850  از  براي حفاظت  افراد  پرداخت  به  تمايل 
در  ريال   393390 نفري)   5/4) خانوار  هر  براي  حفاظتي  ارزش 
استان  در  تاالب  اين  حفاظتي  ارزش  همچنين  مي باشد.  سال  هر 
نتايج  به  با توجه  برآورد  گرديد.  ميليارد ريال  گلستان حدود 28 
پژوهش و ارزش قابل توجه حفاظتي اين تاالب پيشنهاد مي شود 
سياست گزاران با تدوين بودجه الزم به افزايش كيفي قابليت هاي 

اين زيست بوم كمك نمايند.  
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مقدمه                                
مساله  با  سال  در  ميليمتر  بارندگي250  متوسط  با  ايران  كشور 
است.  روبرو  آبي  منابع  زمينه  در  يكنواخت  غير  توزيع  و  آبي  كم 
در ميان زيست بوم هاي مناطق كشور، تاالب ها باعث شكل گيري و 
جريان مستمر توليدات و خدماتي مي شوند كه بصورت مستقيم و 
غيرمستقيم در حيات اقتصادي- اجتماعي انسان موثر است. تاالب ها 
بوم سازگارهاي بي نظيري هستند كه ويژگي هاي بوم شناختي منحصر 
به فردي دارند. آداموس و استوك ول [1]، با بررسي دقيق و گسترده 
تمام  هرچند  كرده اند.  ذكر  تاالب ها  براي  ويژگي   75 علمي،  منابع 
اين ويژگي ها به طور حتم در يك تاالب وجود ندارد و هر تاالب 
ممكن است بخشي از  اين ويژگى ها را دارا  باشد. از جمله مهمترين 
رسوبات،  نگهداري  و  حفظ  آب،  به  تأمين  مي توان  ويژگي ها  اين 
جلوگيري از نفوذ آب شور، تأمين علوفه دام، پناهگاه حيات وحش، 
بهره برداري و اشتغال مردم، پژوهش و آموزش، تفرج و گردشگري 
و تعديل آب و هواي هر منطقه اشاره نمود. بنابراين حفاظت از اين 
زيست بوم امري ضروري به نظر مي رسد. از آنجا كه براي بيشتر منافع 
بدست آمده از منابع طبيعي، بازاري وجود ندارد سعي مي شود اينگونه 
منافع در غياب بازار با بازارهاي مصنوعي ارزش گذاري شوند. اين 
روش به طور مستقيم بر موضوع تمايل به پرداخت مصرف كنندگان 
متكي است. رايج ترين روش از اين نوع، مدل ارزش گذاري مشروط3 
توسط  بار  اول  حقيقت  در  مشروط  ارزش گذاري  روش  مي باشد. 
روش  اين  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  تجربي  بطور   [13] ديويس 
بطور متداول براي دو ارزش مهم و اصلي يعني ارزش وجودي و 
ارزش گذاري  روش  مي باشد.  استفاده  قابل  و  مفيد  انتخاب،  ارزش 
مشروط تمايل به پرداخت افراد را در قالب ابزارهاي فرضي تعيين 
زيست بوم هاي  حفاظتي  ارزش  زمينه  در  زيادي  مطالعات  مي نمايد. 
استفاده  مشروط  ارزش گذاري  روش  از  كه  گرفته  صورت  طبيعي 
شده است. كولشرشتا [21] در گزارش پژوهشي محيط زيست كانادا 
درحوزه آبخيز اسيمبيون مانيتوبا ارزش حفاظتي  آب هاي زيرزميني 
در كل حوزه را 26161 دالر برآورد نموده است. هادكر و همكاران 
به  تمايل  مجموع  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  خود  مطالعه  در   ،[19]
پرداخت ماهانه خانوارهاي بمبئي براي ارزش هاي حفاظتي و حفظ 
مطبوعيت زيست محيطي پارك ملي بمبئي440 هزار دالر در ماه بوده 
حفاظت  براي  دالر  ميليون   5/5 ساليانه  بطور  مقدار  اين  كه  است 

3 - Contingent valuation
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ارزش   ،[25] موراميرا  مطالعه  در  بود.  خواهد  مذكور  ملي  پارك 
استفاده  با  اوگاندا،  مابيرا در  تنوع زيستي زيست بوم جنگل  كاركرد 
از ارزش گذاري مشروط و محاسبه تمايل به پرداخت افراد، براي 72 
هكتار از جنگل هاي هميشه سبز اين منطقه، 306 دالر آمريكا برآورد 
شده است. لتونن و همكارن [22]، با استفاده از روش ارزش گذاري 
مشروط نشان دادند كه به منظور حفاظت از جنگل هاي جنوب فنالند 
73/8 درصد پاسخگويان، عالقمند به افزايش حفاظت بوده و حاضر 
به پرداخت مبلغي جهت حفاظت جنگل ها بوده اند. 15/8 درصد از 
افزايش حفاظت حمايت كرده، اما پولي بابت آن پرداخت نمي كنند و 
5/5 درصد بي تفاوت و 4/9 درصد خواستار كاهش حفاظت جنگل ها 
منطقه  تفريحي  ارزش  بررسي  در   ،[28] همكاران  و  شرستا  بودند. 
رودخانه اي آپاالچيكوال در فلوريدا به تحليل تقاضاي بازديدكنندگان 
پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه بازديدكنندگان بطور متوسط مايل 

به پرداخت 74/18 دالر براي هر روز مي باشند. در ايران، طباطبايي 
[29] با روش ارزش گذاري مشروط جهت محاسبه ارزش حفاظتي 
زيستگاه پرندگان ميانكاله، ميانگين حداكثر تمايل به پرداخت براي 
خانواده هاي غير بومي و بومي را به ترتيب 24752 و 73440 ريال 
با  خود  مطالعه  در   ،[8] مهرگان  و  عسگري  است.  نموده  برآورد 
خانوارها  كه  دادند  نشان  مشروط  ارزش گذاري  روش  از  استفاده 
به  ورود  بابت  تومان   156 درحدود  مبلغي  متوسط  طور  به  مايلند 
محوطه باستاني گنج نامه به ازاي هر بار بپردازند. روش ارزش گذاري 
وجودي  ارزش  تعيين  منظور  به   ،[6] همكاران  و  اميرنژاد  توسط 
ساالنه هر هكتار از جنگل هاي شمال ايران بكار برده شد و ارزش 
وجودي ساالنه هر هكتار از اين جنگل ها را 1/2 ميليون ريال برآورد 
نمود. اميرنژاد و همكاران [4]، در مطالعه خود تمايل به پرداخت هر 
افراد جهت حفاظت از پارك جنگلي سي سنگان را  6365  از  يك 
ريال برآورد كرده و نشان دادند كه در پذيرش مبالغ پيشنهادي توسط 
افراد، متغيرهاي پيشنهاد و درآمد بيشترين اثر را داشته اند. اميرنژاد و 
رفيعى [3] نيز پس از برآورد تابع لوجيت، متوسط تمايل به پرداخت 
ماهيانه هر فرد را براي حفاظت از جنگل هاي سليمان تنگه ساري 
را 7360/1 ريال برآورد نمودند. رفيعي و سالمي [27] به اثرگذاري 
تمايالت اخالق گرايانه  افراد در ارزش گذاري محيط زيست درتاالب 
بين المللي ميانكاله پرداختند. مطابق نتايج اين مطالعه، تمايل پرداخت 
ماهانه براي حفاظت اين تاالب در خانوارهاي داراي تمايالت وظيفه 
گرايانه و پيامدگرايانه به ترتيب 18617 و 12327ريال برآورد شده 

است.
با توجه به نقش تاالب گميشان در جذب گردشگر و توانمندى 
ضرورت  و  آبخيز  حوزه  اين  در  ساكن  مردم  درآمدزايي  افزايش 
پايداري حوزه هاي آبخيز هدف از اين پژوهش برآورد ارزش حفاظتي 

و اندازه گيري تمايل به پرداخت براي حفظ اين مكان طبيعي است.

مواد و روشها
1- منطقه مورد مطالعه

تاالب گميشان در گستره مختصات '53  ˚53 طول شرقي و  '32  
عرض   36˚   59' و  شرقي  طول   54˚  59' الي  شمالي  عرض   37˚
شمالي قرار دارد. اين تاالب داراي مساحتي به اندازه 17700 هكتار 
تاالب  دارد.  قرار  آزاد  آبهاي  از سطح  تر  پايين  متر   27 و  مي باشد 
شمالي  جهت  با  كه  است  باريكي  بسيار  نوار  صورت  به  گميشان 
جنوبي در امتداد سواحل جنوب شرقي دريايي خزر قرار دارد تاالب 
گميشان در شهرستان تركمن يكي از يازده شهر استان گلستان قرار 

دارد. (شكل 1)
زمستان  آبزي  مهاجر  پرندگان  از  وسيعي  براي طيف  تاالب  اين 
گذران و جوجه آور اهميت بسيار زيادي دارد صيد ماهيان و شكار 
پرندگان آبزي از عمده ي فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي برخي از 
ساكنين مجاور منطقه مي باشد كه در فصل پاييز و زمستان صورت 

مي گيرد و بخشي از درآمد آنها را تشكيل مي دهد. 

2- روش پژوهش
با توجه به بررسي هاي به  عمل آمده در مطالعات خارجي، در اين 
پژوهش براي برآورد ارزش حفاظتي از روش ارزش گذاري مشروط 
استفاده خواهد شد.  بعدي  دو  دوگانه  انتخاب  پرسشنامه  تكميل  و 
بيشاپ و همكاران [10] فن پذيرش يا عدم پذيرش (فن انتخاب دو 
ارائه كردند. جهت محاسبه تمايل پرداخت براى حفاظت  تايي) را 
از منابع طبيعي، در اغلب موارد اقتصاددانان فرض مي كنند كه متغير 
متعدد  موارد  ليكن،  مي باشد.  پيوسته  مقادير  از  مجموعه اي  وابسته، 
قالب يك مجموعه محدود  در  رفتار تصميم گيرنده  كه  دارد  وجود 
خالصه مي شود. مدل هايي كه براي چنين اهدافي استفاده مي شوند 
مدل هاي با متغيرهاي وابسته كيفي1 ناميده مي شوند [20]. ساده ترين 
اين مدل ها، مدل هايي هستند كه در آنها متغير وابسته دوتايي مي باشند. 
دارد.  وجود  صفر  و  يك  مقدار  دو  فقط  وابسته  متغير  براي  يعني 
پرداخت جهت حفاظت  براي  تمايلي  مي تواند  فرد  مثال يك  براي 
از تاالب ها داشته يا نداشته باشد. يكي از راه هاي باال بردن كارايي 
روش انتخاب دو تايي تك بعدي پرسيدن پرسش هاى دنباله دار است 
كه بستگي به جواب پاسخ دهنده به پيشنهاد اول دارد. با اين توضيح 
كه اگر پاسخ به پيشنهاد اول منفي باشد، پيشنهاد دوم كه كمتر از مبلغ 
پيشنهاد اول است ارائه مي شود. بيتمن و همكاران [9] و كامرون و 
كويگين [12] پيشنهاد مي كنند كه پيشنهاد باالتر دو برابر پيشنهاد اولي 

و پيشنهاد پايين تر نصف پيشنهاد اول باشد. 
مبلغ  فرد  كه  شده  فرض   ، اندازه گيري2  مدل جهت  تعيين  براي 
پيشنهادي براي تعيين ارزش هاي غير بازاري يك منبع طبيعي را بر 
(U) خود تحت شرايطي مي پذيرد  اساس حداكثر كردن مطلوبيت 

(رابطه 1) يا آن  را رد مي كند.

1- Qualitative Dependent Variable Models
2- Willingness to pay (WTP)

شكل 1: موقعيت منطقه مورد مطالعه
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01 SY0USAY1U ε+≥ε+− );,();,(                             (1) 
كه در آن: U مطلوبيت غير مستقيمي است كه فرد بدست مي آورد. 
Y و A به ترتيب درآمد فرد و مبلغ پيشنهادي، S ساير ويژگيهاي 
0ε و اجتماعي ـ اقتصادي است كه تحت تاثير سليقه فردي مي باشد.

1ε متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر هستند كه بطور برابر و مستقل 

زير  رابطه  UΔ مي تواند بصورت  تفاوت مطلوبيت  توزيع شده اند. 
توصيف شود.

)();,();,( 01SY0USAY1UU ε−ε+−−=Δ                        (2)
چنانچه تفاضل مطلوبيت (dU) بزرگتر از صفر باشد پاسخ دهنده 
مطلوبيت خود را با  موافقت با پرداختن مبلغي براي به دست آوردن 
كاال حداكثر مي كند. در نتيجه براي هر پاسخ دهنده  يك پاسخ صفر يا 
يك وجود خواهد داشت. همانطور كه در باال نيز به آن اشاره گرديد، 
 Y, A تاثير قرار مي دهند  يا خير) را تحت  پاسخ (بلي  عواملي كه 
و S مي باشند. در نتيجه يك الگوي اقتصادسنجي كه متغير وابسته ي 
آن صفر يا يك مي باشد وجود دارد. براي برآورد الگوهاي با متغير 
مي شود.  استفاده  پروبيت  يا  لوجيت  الگوهاي  از  تايي  دو  وابسته ي 
با توجه به سادگي و قابل اعتماد محاسبات در اين مطالعه از مدل 

لوجيت، به صورت رابطه3 استفاده شده است.
 

)exp(
)XF()Pr(YP iti �

�
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11                         (3)

استفاده  برازش  بهترين  جهت  متعددي  متغيرهاي  الگو،  اين  در 
شده است. ضريب مك فادان و مادال تغييرات توصيفي موثر بر متغير 
وابسته را نشان مي دهد. هم چنين ضريب نسبت درست نمايي مدل 
 WTP ميانگين  برآورد  براي  مى باشد.  كامل  معني داري  از  حاكي 
توزيع  معين  انتگرال  استخراج  روش هاي  در   (WTPرياضي (اميد 

احتمال تجمعي محاسبه مي شود. 
Xd

X
dAdUFWTPE

t
i �

����
		 

 )exp(

)()( 1
1                       (4)

انتگرال فوق را در سه بازه زير مي توان محاسبه نمود:
 الف) اعداد حقيقي (از منفي بي نهايت تا مثبت بي نهايت)

بيشاپ  و  بويل   ( )maxBB0 i ≤≤ غيرمنفي شكسته1:  اعداد  ب) 
(1998) استفاده از اين روش را منوط به محاسبه ارزش مورد انتظار 
تابع نرمال نمودند. براي نرمال كردن از عامل (Bmax)F/1 استفاده 

مي كنند .
بي نهايت)  مثبت  تا  (صفر  نشده:2  شكسته  منفي  غير  اعداد  ج)  

مي توان محاسبه نمود.
 روش (ب) به دليل تامين محدوديتهاي تئوريكي، كارايي آماري 
باال و قابليت جمع شدن3 نسبت به روش هاي ديگر ارجحيت دارد. 

.[14]
در اين پژوهش با استفاده از اطالعات پيش  آزمون و روش ميشل 
 WTP اختالف  و  5 درصد  معني داري  در سطح   [24] كارسون  و 

1 - Non-negative, Truncated
2 - Non- negative, Untruncated
3 -Ability to Aggregate

مورد  منطقه  در  پرسشنامه  تعداد250  درصد،  برآوردي10  و  واقعي 
مطالعه تكميل و اطالعات الزم استخراج گرديد. ميشل و كارسون 
[24] معتقدند پژوهشگران ارزش گذاري مشروط به دنبال اين هستند 
به  تمايل  از  را  شده  برآورد  پرداخت  به  تمايل  انحراف  درصد  كه 
پرداخت واقعي حداقل كنند (نه اينكه مقدار مطلق تمايل به پرداخت 
از تمايل به پرداخت واقعي حداقل كنند). در اين  برآورده شده را 
شرايط آنها نياز به اين دارند كه برآورد اوليه اي از ضريب تغييرات

WTP داشته باشند:

TWTP
V δ
=                                                        (5)

 WTP مقدار واقعي TWTP ضريب تغييرات و V كه در آن
مي باشد. مقدار ضريب تغييرات را مي توان از مطالعات گذشته به دست 
به   WTP برآورد  باشد،  كمتر  تغييرات  مقدار ضريب  آورد. هرچه 
مقدار واقعي آن در جامعه نزديك تر خواهد بود. با در دست داشتن 
از رابطه ي زير مي توان حجم نمونه را  استفاده  با  تغييرات،  ضريب 

22به دست آورد:

d
Vt

RWTPd
tn ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ×
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

×
δ×

=
ˆˆ                                (6)

 t-student، RWTP مقدار آماره ي t ،حجم نمونه n كه در آن
 TWTP از RWTP درصد اختالف d برآورد شده و WTP مقدار
مي باشد. مقدار d توسط محقق تعيين شده و نشان مي دهد كه چند 
قبول  قابل  پژوهشگر  براي   WTP واقعي  مقدار  از  انحراف  درصد 

است.

نتايج و بحث
در اين بخش با توجه به اهميت مصاحبه با افرادي كه داراي درآمد 
مستقلي هستند، تجزيه و تحليل نتايج آماري حاصل از پرسشنامه ها 
اين  از  بازديدكنندگان  متغيرهاي كمي  نتايج توصيفي  ارائه مي شود. 

تاالب طبق جدول شماره (1) مي باشد. 
 25 سن  متوسط  داراي   پاسخ گويان  فوق،  جدول  به  توجه  با 
بيشتر  مي باشند.  ديپلم  فوق  تحصيالت  و  جوان)  (جمعيت  سال 
بي سوادي  و  هستند  كارداني  مدرك  داراي  حداقل  بازديدكنندگان 
مي باشد.  تاالب  ارزش حفاظتي  به  اهميت  نشانگر  كه  ندارد  وجود 
متوسط افراد خانوار جهت تمايل به پرداخت براي حفاظت از تاالب 

5 نفر مي باشد.
در طراحي پرسشنامه با استفاده از اطالعات اوليه ميانه پيشنهادات 
10000 تومان جهت سواالت اصلي انتخاب شد. سپس نصف پيشنهاد 
اول و دو برابر آن از پاسخگويان جهت برآورد ارزش حفاظتي مورد 
پيشنهاد  نتايج مطالعه نشان داد كه 53/7 درصد  سوال قرار گرفت. 
10000 تومان را قبول نمودنند و 28/6 درصد پيشنهاد پايين تر يعني 
5000 توماني و 11/2 درصد پيشنهاد 20000 توماني را پذيرا بوده اند. 
6/5 درصد از پاسخگويان حاضر به پرداخت مبلغي جهت حفاظت 
پيشنهادها كه   به پذيرش و عدم پذيرش  با توجه  نبودند.  تاالب  از 
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بيان شد نتايج برآورد مدل لوجيت در جدول 2 آمده است.
با توجه به اين جدول، تمامي متغيرها عالمت هاي مورد انتظار را 
داشته و معني دار مي باشند. به عبارتي تمامي ويژگى هاى اقتصادي – 
اجتماعي افراد اختالف معنى داري بين درصد احتمال پذيرش مبلغ 

پيشنهادي ايجاد مي كنند. 

ضريب درآمد
ضريب درآمد از نظر آماري در سطح 1 درصد معنى دار شده است 
و عالمت مثبت آن با آنچه مورد انتظار است هم خواني داشته و نشان 
افرادي است كه  پرداخت  به  تمايل  پذيرش  احتمال  افزايش  دهنده 
داراي درآمد باالتري هستند. براساس اثر نهايي اين متغير با افزايش 
پيشنهادي  مبالغ  احتمال پذيرش  افراد،  ميليون ريالي در درآمد  يك 

جهت حفاظت از تاالب 0/16 واحد افزايش خواهد يافت. 

ضريب تحصيالت
ضريب تحصيالت از نظر آماري در سطح 6 درصد معنى دار شده 
است و عالمت مثبت آن نشان مي دهد كه هرچه تحصيالت افراد بيشتر 
بود.  بيشتر خواهد  آنها  پيشنهادي توسط  باشد احتمال پذيرش مبلغ 
براساس اثر نهايي آن با افزايش سال به سال تحصيل بازديدكنندگان، 
افزايش خواهد  واحد  معادل 0/01  پيشنهادي  مبالغ  پذيرش  احتمال 

يافت. 

عالمت ضريب تعداد اعضاي خانوار
اين عالمت حاكي از اين است كه با افزايش تعداد خانوار، احتمال 
پذيرش مبالغ پيشنهادي جهت حفاظت از تاالب گميشان به طور معني داري 
كاهش مي يابد. به  عبارتي با توجه جمع مبالغ پرداختي در خانواده ها با 
جمعيت باالتر تمايل به پرداخت جهت حفاظت كاهش مي يابد. اثر نهايي 
آن مويد اين واقعيت است كه با افزايش يك نفر به اعضاي خانوارها، 

احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 0/02 واحد كاهش مي يابد.

ضريب متغير سن
ضريب متغير سن از لحاظ آماري در سطح 6 درصد با يك عالمت 
مثبت معني دار شده است. عالمت مثبت سن نشان مي دهد كه احتمال 
بله در تمايل به پرداخت جهت حفاظت از تاالب در افراد مسن بيشتر 
افراد،  به سن  سال  هر  افزايش  با  هم چنين  مي باشد.  افراد جوان  از 
افزايش خواهد يافت.  احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 0/09 واحد 

به عبارتي افراد با تجربه به اهميت حفاظت از تاالب واقف ترند.
نتايج برآورد ضرايب مدل لوجيت، بيانگر آن است كه متغير پيشنهاد، 
در سطح 1 درصد معنى دار و عالمت منفي آن حاكي از اين است كه 
چنانچه قيمت پيشنهادي افزايش يابد، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي 
از طرف بازديدكنندگان كاهش خواهد يافت. با توجه به اثر نهايي آن با 
افزايش ده هزار ريالي در قيمت پيشنهادي، احتمال پذيرش مبلغ جهت 

پرداخت بابت حفاظت از تاالب 0/4 واحد كاهش مي يابد.
آماره ي نسبت درستنمائي1 (LR)، در اين برآورد، بخوبي در سطح 
به  توانسته اند  توضيحي  متغيرهاي  لذا  است،  معني دار  درصد  يك 
خوبي متغير وابسته را توصيف نمايند. ضريب مك فادان و مادال نشان 
مي دهد كه متغيرهاي توضيحي مدل، به خوبي تغييرات متغير وابسته 
مدل (تمايل به پرداخت افراد) را توضيح مي دهند. درصد پيش بيني 
بنابراين مدل برآورد  صحيح در مدل برآوردي 72 درصد مي باشد. 
شده توانسته است درصد قابل قبولي از مقادير وابسته را با توجه به 
متغيرهاي توضيحي  پيش بيني نمايد. به عبارتي72 درصد پاسخ گويان، 
تمايل به پرداخت پيش بيني شده بله يا خير را با ارائه نسبتي كامًال 

مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص داده اند.
سپس ميزان ارزش مورد انتظار WTP حفاظتي اين مناطق پس از 

برآورد مدل با محاسبه انتگرال زير به صورت محاسبه گرديد.
                                                                72850)](/)

)00005.0exp(1
1[(

200000
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���
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از تاالب 72850  براي حفاظت  افراد  به پرداخت  متوسط تمايل 
ريال در سال برآورد گرديد.

بحث و نتيجه گيري
 با توجه به ميانگين اندازه خانوار (جدول 1) كه 5/4 نفر مي باشد. 
اين  حفاظت  براي  ريال   393390 ساليانه  است  حاضر  خانوار  هر 
تاالب بپردازد. براساس متوسط نرخ دالر هر خانوار ساالنه 35/41 

1- Likelihood Ratio Statistic

جدول1- نتايج توصيفي متغيرهاي كمي
حداكثرحداقلميانگينمتغيرها

25/32050سن (سال) 
5/4210افراد خانوار (تعداد) 

14/2316سال هاي تحصيل
157603020000010000000درآمد ماهيانه (ريال) 

جدول 2- نتايج برآورد مدل ارزش حفاطتي
اثر نهاييارزش آماره tضرايبمتغيرها

-3/61/6-عرض از مبدا
0/021-2/7-0/089-تعداد خانوار

10/20/00004-0/00005-پيشنهاد
0/000000762/60/00000016درآمد

0/0941/90/014تحصيالت
0/0321/90/098سن

ضريب برازش مك فاالن: 0/25، ضريب برازش مادال:0/28
ضريب نسبت درست نمايي و سطح معني داري مدل: 179 – 00000/

ضريب درصد صحت پيش بيني: 0/72
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نتايج  بپردازد.  تاالب  اين  از  حفاظت  براي  را  خود  درآمد  از  دالر 
مطالعه حاضر در مورد رقم برآورد شده براي هر بازديد از مطالعات 
مي باشد.  بيشتر   [3] رفيعي  و  اميرنژاد  و   [6] همكاران  و  اميرنژاد 
به عبارتي حفاظت از تاالب در مقايسه با ساير زيست بوم هاي مورد 

مطالعه از اهميت باالتري برخوردار است.
هم چنين با توجه به اين كه اين تحقيق در استان گلستان انجام شده 
است و اين استان داراي380266 خانوار (آمارنامه 1388) مي باشد، 
ارزش حفاظتي اين تاالب در استان گلستان حدود 28 ميليارد ريال 

برآورد مي گردد.
با توجه به نتايج پژوهش و ارزش قابل توجه حفاظتي اين تاالب 
پيشنهاد مي شود سياست گزاران با تدوين بودجه الزم به افزايش كيفي 
قابليت هاي اين زيست بوم كمك نمايند.  در همين راستا پيشنهادات 

زير عنوان مي گردد:
1- متغير درآمد خانواده تأثير مستقيم بر پذيرش مبلغ پيشنهادي 
كه  آنجايي  از  است.  داشته  تاالب  اين  از  استفاده ي حفاظتي  جهت 
در  تنها  لذا  باالست،  كشش  با  كااليي  زيست محيطي  پرداخت هاي 
به  بازديدكنندگان حاضر  كه  است  اشخاص  درآمد  تقويت  صورت 
درآمدي،  حمايت  و  تقويت  درنتيجه  مي باشند.  آن  بابت  پرداخت 
به پرداخت  تمايل  افزايش  اقشار كم درآمد، احتمال  ميان  بويژه در 
جهت حفاظت از تاالب نيز بهبود خواهد يافت. لذا نظام  هاي توزيع 
بر  كالن،  در سطح  خانوارها  رفاه  افزايش سطوح  و  درآمدي  بهينه 

ميزان تمايل به پرداخت خانوار نيز تأثير خواهد داشت. 
2- با توجه به نتايج به دست آمده و ارزش اين تاالب از ديدگاه 
و  حفظ  به  ويژه اي  توجه  بايد  سياستگذاران  و  مسئولين  مردم، 
ميليارد ريال جهت حفظ  اين تاالب داشته و حداقل 28  نگهداري 

اين مهم سرمايه گذاري داشته باشند.
3- سطح آگاهي مردم منطقه از مواهب تاالب نيز در سالهاي اخير 
يكي از مشكالت و داليل تخريب تاالب بوده است. كه اين مشكل را 
مي توان با برگزاري كالس يا پخش بروشورهايي در مورد ارزش هاي 

مختلف تاالب در بين مردم بر طرف نمود.
4- در رابطه با تاالب و جذب گردشگر اولين مشكلي كه جلب 
توجه مي كند نبود امكانات رفاهي مناسب و سرويس هاي بهداشتي 
در محل اسكان مي باشد كه باعث نارضايتي بسياري از گردشگران 

اين تاالب مي شود.
5- با توجه به اينكه در اين مطالعه تنها به يك جنبه از ارزش هاي 
تاالب توجه شده و برخي از جنبه هاي ارزش اقتصادي - زيست محيطي 
و بوم شناختى با استفاده از شيوه هاي نوين و فناوري هاي جديد به 
(نظير جنبه هاي حفاظت آب  اندازه گيري مي باشد  قابل  دقيق  شكل 
انجام  با  پيشنهاد مي شود سازمانها و مديريت هاي مسئول  و خاك) 
انجام  براي  را  زمينه  الزم  بودجه  تخصيص  و  اصولي  برنامه ريزي 

چنين پژوهش هايي مساعد نمايند.
6- بررسي تمايالت افراد جهت حفظ اين تاالب، با توجه به نقش 
را  مناسبي  كشور چشم انداز  طبيعي  زيست بوم  حفظ  در  آن  حياتي 

جهت سياست گزاري هاي آتي بدست مي دهد.
ميزان  حداقل  عبارتي  به  يا  حفاظتي  ارزش  حداقل  مجموع  در 
سرمايه گذاري براي حفظ حوزه مورد نظر 28 ميليارد ريال مي باشد. 
فراهم  را  توجيه  اين  طبيعي  منابع  سياست گزاران  براي  بنابراين 
در  موجود  منابع  حراست  و  حفظ  براي  الزم  سرمايه  كه  مي نمايد 

حوزه هاي آبخيز را تامين نمايند.
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