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چکیده
علیرغم اهمیت بسیار زیاد اکوسیستمها ،خدمات آن در تجزیهوتحلیلها و تصمیمات مربوط به قراردادهای اقتصادی ،کمتر از حد برآورد میش ود.
چالش اصلی در مباحث مدیریت کالن منابع زیستمحیطی  ،تضمین لحاظ نمودن ارزش واقعی خدمات و کارکردهای اکوسیستم در تمامی س طو
تصمیمگیری در این حوزه است .در این مطالعه ،بهمنظور تعیین ارزش کارکردهای غیر استفادهای اکوسیستم مرتع ی پ ارک مل ی بم و و درنهای ت
ارزشهای وجودی ،میراثی و انتخاب آن ،از روش ارزشگذاری مشروط و استخراج دادهها با استفاده از گزینش دوگانۀ دو حدی صورت گرفت .نتایج
نشان داد که متغیرهای پیشنهاد ،اخالقگرایی-پیامدگرایی ،ج دید بودن اطالعات بروشور ،شدید بودن خسارت وارده به پارک ،تمایل برای مشارکت،
هدف حفظ حیاتوحش و تنوع زیستی ،هدف حفظ چشمانداز و گردشگری ،تحصیالت ،درآمد ماهیانۀ خانوار ،حداقل درآمد مورد انتظار خانوار ،بعد
خانوار و عضویت در سازمانهای مردمنهاد از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت پاسخگویان جهت حفاظ ت از پ ارک مل ی بم و اس ت.
همچنین متوسط تمایل به پرداخت برآورد شدۀ پاسخگویان  60329ریال و ارزش کارکردهای غیر استفادهای این پارک 704/571 ،میلیارد ریال در
سال  1391است که بهطور تقریبی معادل  0/26درصد از تولید ناخالص داخلی استان فارس است.
کلید واژگان :ارزش اقتصادی ،کارکردهای غیر استفادهای ،تمایل به پرداخت ،گزینش دوگانۀ دو حدی ،پارک ملی بمو
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 .1مقدمه
اکوسیستمها و خدمات آن ،حیات انس انه ا را ت أمین
میکنند .انسان برای تولید غذا ،تنظیم هوا و عرض ۀ آب و
محافظت در مقابل مخاطرات آب و هوایی ب ه اکوسیس تم
وابسته اس ت .همچن ین ،بش ر ب رای اکوسیس تمها ارزش
کمی قائل هست ،درحالیکه تماس ب ا طبیع ت م یتوان د
باعث آرامش روحی ،فراهم ساختن تفریحات سرگرمکننده
و اثرات مثبت طوالنیمدت بر سالمتی و شادابی انسانه ا
شود .علیرغم ،اهمیت بس یار زی اد اکوسیس تمه ا ،ارزش
خدمات آن در تجزی هوتحلیلها و تص میمات مرب وط ب ه
قراردادهای اقتصادی ،کمتر از حد برآورد میشود .چ الش
اصلی در مباح ث م دیریت ک الن من ابع زیس تمحیطی،
تضمین لحاظ نمودن ارزش واقعی خ دمات و کارکرده ای
اکوسیستم در تمامی سطو تصمیمگی ری در ای ن ح وزه
است (.)Jenkins, 2012
توسعۀ پایدار ایجاب میکند که بخشی از اراض ی ک رۀ
زمین بهعنوان مناطق حفاظتشده کن ار گذاش ته ش وند.
این مناطق و ازجمله پارکهای ملی ،با توجه ب ه اف زایش
رو به رش د جمعی ت جه ان ،ب ا حفاظ ت از می را ه ای
طبیع ی و فرهنگ ی ،ب همنظور اس تفادۀ م ردم و تض مین
تعادل اکولوژیک ،نقش مهم ی را در جوام ع انس انی ایف ا
میکنند .از آنج ائی ک ه ت وان اکول وژی ی مح یطزیس ت
طبیعی برای استفادۀ بش ری مح دود اس ت ،دارای ارزش
اقتصادی ب وده و حفاظ ت از آن ب رای نس له ای آین ده
ضرورتی ان ار نشدنی دارد (.)Zarghy et al., 2009
متخصص ین اقتص اد زیس تمحیط ی پیش رفت
قابلتوجهی درزمینۀ طبق هبن دی ارزش اقتص ادی من ابع
زیستمحیطی به دست آوردهاند .ب همنظور دس تیابی ب ه
یک معیار مناسب برای ارزشگذاری ،اقتصاددانان کار خود
را با متمایز کردن ارزشه ای اب زاری ی ا مص رفی و ارزش
های ذاتی یا غیرمصرفی (بهرهبرداری انفعالی) ش روع م ی
کنند .ارزشهای مصرفی ،از مصرف یا بهرهب رداری واقع ی
محیطزیست مشتق میشوند و به ظرفیت کاال یا خ دمات

در ایج اد رض ایت ب رای ترجیح ات و نیازه ای انس ان
میپردازد (.)Amirnejhad & Ataie Solout, 2012
اما آنچه در این مطالعه ب دان پرداختهش ده ارزشه ای
غیر استفادهای منابع زیستمحیطی است .آنها ارزشه ای
غیر بازاری را مطر میکنند ک ه در ماهی ت حقیق ی ک اال
وجود داشته اما با مصرف واقعی کاالی م ذکور ی ا حت ی ب ا
انتخاب آن برای مص رف ارتب اطی ندارن د .در ع وی ،ای ن
ارزشها بهعنوان ماهیتهایی هستند که درجۀ ترجیح افراد
را نشان میدهد و درعینحال هم دلی و رعای ت حق وق ی ا
رفاه موجودات انسانی نیز موردتوجه ق رار م یگی رد .اف راد
مم ن است برای یک منبع زیستمحیطی نظیر پارک مل ی
بمو در ایران ارزشی قائل بوده بدون این ه هرگونه بازدی دی
از آن داشته باشند که این به هرگونه استفادۀ جاری و آت ی
از این منبع مرتبط نیست .ارزشهای غیر استفادهای بی انگر
می زان تمای ل ب ه پرداخ ت جه ت حفاظ ت از من ابع
زیستمحیطی برای استفاده در آینده است و در سه دس ته
ارزشهای وجودی ،میراثی و انتخاب تقسیمبندی میگردند
(.)Amirnejhad & Ataie Solout, 2012
ارزش وجودی پارک ملی بمو ارزشی است که میتوان د
بدون وابستگی به هر نوع مصرفی از این پارک ،مصداق پیدا
کند .این ارزش ،مطلوبیت ناشی از درک س ادۀ وج ود ی ک
کاال ،کارکرد یا خ دمت در ای ن پ ارک اس ت ،ص رفنظر از
این ه پاسخگویان تابهحال ای ن پ ارک را دی ده ی ا اس تفاده
کرده باشند ی ا قص د دی دن ی ا اس تفاده از آن را در آین ده
داشته باشند .همچنین ،ارزش وجودی میتوان د ب ه من ابع
زیستمحیطی اطالق شود که معموالً توسط نسل حاض ر و
نسلهای آینده مورداستفادۀ مستقیم قرار نمیگیرن د بل ه
محیطزیس ت دیگ ر جان داران را فراهمم ینماین د .ارزش
میراث ی در ارزی ابی کن ونی پ ارک مل ی بم و ،ی ک ارزش
مصرفی بهحساب نمیآید اما بهمنزلۀ یک ارزش غیرمصرفی
برای نسلهای آینده است .ارزش میراثی هنگامی ایجاد می
شود که مردم برای حفظ پارک ملی بمو ،بهمنظور اس تفادۀ
نسلهای آین ده تمای ل ب ه پرداخ ت داش ته باش ند .ارزش
انتخاب شاخصی از درجۀ ترجیح یا تمایل به پرداخت ب رای

تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفادهای...

حفظ سامانهها یا اجزای سامانهها در برابر استفادۀ احتم الی
اف راد در آین ده هس تند .ارزش ی ک ه م ردم ب رای ام ان
بهرهب ردن و اس تفاده از پ ارک مل ی بم و ،در آین ده قائ ل
هستند ،گرچه آنها ام ان استفاده از آن را در ح ال حاض ر
نداشته باشند به ارزش انتخاب این پارک مرب وط میش ود.
درواقع ارزش انتخاب پارک ملی بمو ،مش ابه ح ق بیم های
است ک ه اف راد جامع ه ب رای اس تفادۀ احتم الی در آین ده
میپردازد .مثالً شخصی حاضر است در زم ان ح ال مبلغ ی
پول بپردازد تا ام ان اس تفاده از مواه ب پ ارک مل ی بم و
(مثالً برای تفریح) را در آینده داشته باشد (همان منبع).
ب ا توج ه ب ه مطالع ات گس تردۀ داخل ی و خ ارجی،
ب همنظور تعی ین ارزش غیرمص رفی کارکرده ای
اکوسیس تمی من ابع زیس تمحیطی ،از روش ترجیح ات
اظهارشده (روش ارزشگذاری مشروط) اس تفاده میش ود
ک ه در تحقی ق حاض ر ب ه آن پرداختهش ده اس ت .روش
ارزشگذاری مشروط تالش میکند که تمایل به پرداخ ت
افراد را تحت سناریوهای بازار فرضی معین ،تعی ین کن د.
این الگو اغلب برای ان دازهگیری ارزش ک ل ی ک ک اال ی ا
خ دمات ک ه ش امل ارزش اس تفادهای و غی ر اس تفادهای
ب هطور ت و م ب وده ،مورداس تفاده ق رار میگی رد .الگ وی
ارزشگذاری مشروط بر پای ۀ ترجیح ات اظهارش دۀ اف راد
ش لگرفته و ارزش حاصل بر مبنای پاسخ به پرسشهایی
در شرایط فرضی به دست میآی د .از پاس خگویان درب اره
تمایل به پرداخت آنها برای حفاظت از منابع طبیع ی ی ا
کاالها و خدمات مرتبط ب ا آنه ا مانن د اس تفادۀ تفرج ی
س اال میش ود (Amirnejhad & Ataie Solout, 2012؛
.)Amirnejhad et al., 2006
در حال حاضر در جامعۀ علم ی بش ر ،اش تیاق زی ادی
برای توسعۀ شیوههای مناس ب ب رای فه م بخ ش پنه ان
ارزش کارکردها و خدمات اکوسیستم دیده میش ود ت ا از
این طریق ،درک ی مبس وط و ج امع از قلم رو ارزشه ای
منتسب به بقایای این منابع تحت سلطۀ بشر حاص ل آی د
( .)Yaganeh, 2013بهمنظور کمیس ازی و ب رآورد ارزش
من ابع زیس تمحیطی از حی ث خ دمات اکوسیس تمی
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متنوعی که نتیجۀ ذاتی کارکردهای طبیعی اکوسیس تمی
هستند ،مطالع ات بس یاری ص ورت گرفت ه و یافت هه ای
جدیدی را در اختیار گذاشته است Khalilian .و هم اران
( )2012در مطالع های ب ا عن وان تعی ین ارزش حف اظتی
تاالب قوریگل و کاربرد رهیاف ت تحلی ل سلس له مراتب ی
(1)AHPبهمنظور تمایز ارزشهای مص رفی و غیرمص رفی،
متوسط تمایل به پرداخت ساالنۀ هر خانوار برای حفاظ ت
از این تاالب را  117240و ارزش حفاظتی ساالنۀ تاالب را
 34/59میلیارد ریال برآورد کردن د .ب ا توج ه ب ه تحلی ل
سلس له مراتب ی ،ارزش مص رفی (ش امل ارزش مص رفی
مس تقیم ،غیرمس تقیم و ارزش اختی ار)  54/5و ارزش
غیرمصرفی (شامل ارزش وجودی و میراثی) 45/5 ،درص د
از ارزش ک ل ت االب را ش امل م یش ود Fatahi .و
 )2012( Fathzadehدر ارزشگذاری حفاظتی حوزهه ای
آبخیز ت االب گمیش ان ب ا اس تفاده از روش ارزشگ ذاری
مش روط ( 2،)CVMتمای ل ب ه پرداخ ت خانواره ا را
 393390ریال و ارزش حف اظتی ک ل ای ن ت االب را 28
میلیارد ریال در سال ب رآورد کردن د Molaei .و هم اران
( )1388در مطالع ۀ خ ود ،ارزش حف اظتی اکوسیس تم
جنگل ی ارس باران را ب ا اس تفاده از روش ارزشگ ذاری
مشروط 112520 ،ریال برای هر خ انوار در س ال ب رآورد
کردن د .همچن ین ،ارزش حف اظتی ه ر ه ت ار از ای ن
اکوسیس تم  6/7میلی ون ری ال ب رآورد ش ده اس ت.
اران ( )2005در ب رآورد ارزش
 Amirnejhadو هم
حفاظتی پارک جنگل ی سیس نگان ،تمای ل ب ه پرداخ ت
افراد را  6365ری ال و ارزش حف اظتی آن را  5/8میلی ون
ریال برای هر ه تار از اراضی ای ن پ ارک ب رآورد کردن د.
مرور اکث ر مطالع ات مرب وط ب ه تعی ین ارزشه ای غی ر
اس تفادهای من ابع زیس تمحیطی نش ان داد ک ه روش
ارزشگذاری مشروط بیشترین روش مورداس تفاده جه ت
ب رآورد ارزش کارکرده ای غی ر اس تفادهای من ابع
زیستمحیطی ب وده اس ت ( ;Amirnejhad et al., 2006
)1Analytic Hierarchy Process (AHP
2Contingent Value Method

258

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396

;Dashti & Sohrabi, 2007; Khodaverdizadeh et al., 2008
;Meybodi & Ghazi, 2008; Mahmoodi et al., 2010
& Fathi et al., 2012; Piri et al., 2009; Amirnejhad
;Rafie, 2009; Manafi Mollayousefi & Hayati, 2010
;Taherian, 2010; Amirnejhad & Azhdari, 2011
.)Nikouei & Zibaei, 2012

با توجه به نقش بسیار مهم کارکرده ای اکوسیس تمی
پ ارک مل ی بم و ،در ای ن مطالع ه ب ه تعی ین ارزش
کارکردهای غیر استفادهای 1یا بهعبارتیدیگر کارکرده ای
حف اظتی ای ن پ ارک ب ا اس تفاده از روش ارزشگ ذاری
مشروط و استخراج دادهها با استفاده از گزینش دوگانۀ دو
حدی ( 2)DBDCپرداختهش ده اس ت .همچن ین در گ ام
پایانی ،ارزشهای وجودی ،میراثی و انتخ اب کارکرده ا و
خدمات این اکوسیستم بهصورت مجزا تعیینشده است.

پاسخدهنده با چند مبل پیشنهادی مواجه است ،از الگوی
ود
تفاده میش
وبی 7اس
لی مطل
تفاض
(7564321.)Hanemann, 1984
در یک ارزیابی با استفاده از گزینش دوگانۀ دو ح دی،
پاسخهای اول و دوم ب ه پیش نهادهای قیمت ی ب رای ه ر
پاسخگو میتواند متفاوت باشد؛ بنابراین این پاسخها دارای
کوواریانس متفاوت و یا همسان ولی با برداره ای پاس خ و
جزء تصادفی مختلف است .بهطورمعمول ،مش اهدۀ WTP
حقیقی یا بیشینه بهصورت الگوی اقتصادس نجی عم ومی
زیر توصیف میشود (:)Haab & McConnell, 2002
𝑗𝑖𝜀 𝑊𝑇𝑃𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 𝛽 +

()1

در این رابطه  WTPijبیانکنندۀ تمای ل ب ه پرداخ ت j

 .2مواد و روشها
با معرفی ترجیحات افراد ب هعنوان من افع ،ی ک ف رد ی ک
منفعت را هنگامی دریافت میکند که در برابر تمایل به از دست
دادن چیزی که ب رای آنه ا ارزشگ ذاری ک رده اس ت ،چی ز
دیگری را از دس ت م یده د ( ;Nikouei & Zibaei, 2012
 .)Bateman et al., 2002روش ارزشگذاری مشروط ی ی
از روشهای ترجیحات اظهارشده اس ت .در ای ن روش ،از
پاسخگویان خواسته میش ود ک ه مق دار درآم دی را ک ه
حاضرند از آن چشمپوش ی کنن د ت ا ب ه اس تفاده از ی ک
ک االی زیس تمحیطی دس ت یابن د مش خص کنن د
(.)Chilton & Hutchinson, 2003
در نظریههای اقتصادی ،تغییر در رفاه مصرفکنندگان
از طریق برآورد م ازاد مص رفکننده 3و تغیی رات جبران ی
( )CVکه بیانکنندۀ تمای ل ب ه پرداخ ت ( 4)WTPب رای
کااله ا نی ز اس ت ،ان دازهگیری میش ود
( .)Bocksteal & McConnel, 2007ای ن ان دازهگیری در
چ ارچوب روشه ای ب رآورد گسس ته ،5ب ا ب هکارگیری
دادهه ای پرسش نامههای گ زینش دوگان ه ( ،6)DBک ه
پاسخدهنده با دو انتخاب (بله یا خیر) نسبت به یک مبل
پیشنهادی روبرو میشود و یا گزینش دوگانۀ دو حدی که

امین پاسخگو اس ت و  )i=1,2( iپاس خه ای اول و دوم را
نش ان م یده د .همچن ین  xب رداری از وییگ یه ای
اقتصادی -اجتماعی و تم ایالت تفریح ی پاس خگویانβ ،
یک بردار ضریب تخمین زدهشده و  εجزء خطای تصادفی
اس ت .ب ا در نظ ر گ رفتن  B1و B2ب ه ترتی ب ب هعنوان
پیش نهاد اولی ه و دنبال هرو دادهش ده ب ه پاس خگویان،
محدودههای تعیینشده برای تمایل به پرداخت بهص ورت
روابط ( )2الی ( )5است:
() 2

= 𝑗𝐵1 ≤ 𝑊𝑇𝑃 < 𝐵2 ∀ 𝑊𝑇𝑃1

)𝑁𝑌( 𝑂𝑁 = 𝑗𝑌𝐸𝑆 & 𝑊𝑇𝑃2

() 3

= B1 > 𝑊𝑇𝑃 ≥ B 2 ∀ WTP1j

)NO & WTP2j = YES (NY

1Non-use Functions
2Double Bounded Dichotomous Choice
3Consumer surplus
)4Willingness to pay (WTP
5Discrete Method
6Double Bounded
7Utility Difference Model
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(WTP ≥ B 2 ∀ WTP1j = YES & WTP2j = )4
)YES (YY
(WTP < B ∀ WTP1j = NO & WTP2j = )5
2

)NO (NN

() 8

با استخراج احتمال مشاهدۀ پاس خه ای متن اوب مم ن
(روابط  2تا  j ،)5امین توزیع ت ابع راس ت نم ایی 1بهص ورت
رابطۀ ( ،)6مشخص میشود (:)Haab & McConnell, 2002
() 6
×
×

𝑌𝑌

< 𝑗𝐿𝑖 (𝜇|𝐵) = 𝑃𝑟(𝜇1 + 𝜀1𝑗 ≥ 𝐵1 , 𝜇2 + 𝜀2

) × 𝑃𝑟(𝜇1 + 𝜀1𝑗 > 𝐵1 , 𝜇2 + 𝜀2𝑗 ≥ 𝐵2

𝑁𝑁 2

𝑁𝑌

) 𝐵2

1

) 𝐵 < 𝑗𝑃𝑟(𝜇1 + 𝜀1𝑗 < 𝐵 , 𝜇2 + 𝜀2

𝑌𝑁 2

1

) 𝐵 > 𝑗𝑃𝑟(𝜇1 + 𝜀1𝑗 < 𝐵 , 𝜇2 + 𝜀2

 μ1و  ،μ2میانگین پاس خه ا ب ه پرس شه ای اولی ه و
ثانویه است YY .برای پاسخهای {بله -بله} براب ر ی ک و
در غیر این صورت 2برابر ص فر NY ،ب رای پاس خ {خی ر-
بله} برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر و به هم ین
ترتیب برای  YNو  NNدر نظر گرفته میشود .این فرمول
به الگوی گزینش محدود برمیگردد .اگر فری ش ود ج زء
خطا دارای یک توزیع نرمال بهصورت )  εi ~(N, δ2iاس ت،
یک الگ وی پروبی ت دوگان ه ،ف رم عم ومی محاس باتی و
پارامتریک پیمایش دو پاسخ و  jامین توزی ع ت ابع راس ت
نم ایی پروبی ت دوگان ه ،اس ت ( Haab & McConnell,
 .)2002با تعریف  φ(0)ε1ε2ت ابع توزی ع تجمع ی نرم ال
دوگان ۀ استانداردش ده ب ا می انگین ) ،(μواری انس ) (δو
ضریب همبستگی ) j ،(ρامین توزیع ت ابع راس ت نم ایی
پروبیت دوگانه بهصورت رابطۀ ( )7است:
() 7
)) , d1j d2j ρ

لگاریتمی-خطی برای دادههای دوگان ۀ دو ح دی در ای ن
مطالعه بهصورت رابطۀ ( )8است:

= )Lj (μ|B
B2 −μ2
σ2

( ) , d2j

B1 −μ1
σ1

( (d1j

φε

1 ε2

در اینجا به شرطی که پاس خ ب ه پرس ش اول {بل ه}
باشد Y1j ،برابر یک و در غیر این صورت برابر ص فر اس ت.
اگر پاسخ به پرسش دوم {بله} باشد Y2j ،براب ر ی ک و در
غیر این صورت برابر ص فر اس ت .در هم ین ح ال = d2j
 2Y2j − 1و  d1j = 2Y1j − 1است .تعریف اقتصادسنجی

Ln(WTPij ) = X ij β′ + εij

 Xijمتغیرهای مستقل الگو ب وده و ش امل متغیره ای
اقتص ادی-اجتم اعی پاس خگو ،پیش نهاد قیم ت و س ایر
متغیرهایی است که احتماالً ب ر تمای ل ب ه پرداخ ت ف رد
تأثیر دارد .عوامل الگوی توصیفشده ب ا ب هکارگیری روش
بیش ترین راس ت نم ایی موج ود دربس تۀ نرماف زاری
 Shazam11برآورد شده اس ت .پ س از ب رآورد ت ابع (،)8
مقدار انتظاری  WTPبهوسیلۀ محاسبۀ انتگرال ع ددی در
محدودۀ صفر ت ا ب االترین مبل قیم ت پیش نهاد ()BID
محاسبه میشود که در رابطۀ ( )9نشان دادهشده است:
()9
F (U )dBid

Max.Bid

1
(
)dBid
}) 1  exp{(     Bid

E (WTP)  

0

Max.Bid



0

که ) E(WTPمقدار انتظاری  WTPاست و   ع ری
از مبد تعدیلشده که بهوسیلۀ جزء اقتص ادی -اجتم اعی
ب ه مق دار ع ری از مب د اص لی )  (اضافهش ده اس ت
(21.)Amirnejhad & Ataie Solout, 2012
در این پیوهش ،بهمنظور استخراج تمای ل ب ه پرداخ ت
( )WTPاف راد ب رای ب رآورد ارزش حف اظتی حی اتوحش
پارک ملی بمو و نیز برآورد ارزش غیر استفادهای کارکرده ا
و خدمات زیستمحیطی آن ،از روش ارزشگذاری مش روط
(3)CVاستفاده شد .واژۀ مشروط مب ین ی ک شبیهس ازی و
ایجاد بازار فرضی برای کاال یا خدمت م ورد ارزی ابی اس ت.
برای این کار ،از تش یل یک بازار فرضی از طریق ارائۀ ی ک
بروشور اطالعاتی در مورد پارک ملی بمو اس تفاده ش د ک ه
اطالعاتی در خصوص تاریخچه و تغییرات ژئوفیزی ی پ ارک
1Likelihood Function
 2دیگر حالتها شامل پاسخهای "بله -خیر"" ،خیر -بله" و "خیر -خیر".
3Contingent Valuation
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طی ده ههای اخی ر ،اطالع اتی در خص وص تع داد و ن وع
گون ههای ج انوری و گی اهی و نی ز کارکرده ایی ک ه ای ن
اکوسیستم فراهم میکند ،ارائهشده اس ت .س پس ح داکثر
تمایل به پرداخت آنها جهت حفاظ ت از ای ن کارکرده ا و
خ دمات ای ن پ ارک ثب ت ش د .پ س از بررس ی پ یش
پرسشنامهها ( 30نمونه) ،میانگین تمای ل ب ه پرداخ ته ا،
بهعنوان پیشنهاد قیمتی اولیه تعیین شد .همچن ین ،نص ف
این مبل برای افرادی که پیشنهاد اولی ه را نپذیرفتن د و دو
برابر این مبل برای افرادی که پیشنهاد اولی ه را نپذیرفتن د
بهعنوان پیشنهادهای دنبالهرو تعیین شد.
شایانذکر است که در این تحقیق ،عل ت تم ایالت ب ه
پرداخ ت پاس خگویان از دو دی دگاه ه دفگرایان ه و
اخالقگرایانه با تعریف یک متغی ر مس تقل ب اینری)Xij(1
موردبررسی قرار گرفت .در این خصوص گزارهه ای زی ر از
پاسخگویان پرس یده ش ده اس ت :ال ف) ب ه دلی ل من افع
سرش اری ک ه محیطزیس ت ب رای انس انه ا دارد ،ب رای
حفاظت از محیطزیس ت بای د مبلغ ی را پرداخ ت نم ود؛
ب) حفاظ ت از محیطزیس ت وظیف ۀ اخالق ی تم ام
انسانهاست و باید برای حفظ آن مبلغی را پرداخت کنند،
حتی اگر منفعتی برای انسان نداش ته باش د .گروه ی ک ه
گ زارۀ نخس ت را انتخ اب میکنن د ،عل ت حمای ت از
حفاظتشان از محیطزیست را منافع سرشاری میدانند که
در اثر حفاظت از پارک ملی بمو میتواند عایدشان ش ود و
اگر منافعی برای آنها نداش ته باش د آنه ا نی ز احتم االً
تمایلی جهت حفاظت از محیطزیست ندارند که این گ روه
از مردم دارای تمایالت پیامدگرایانه(2هدفگرا) میباش ند.
از س ویی دیگ ر ،گروه ی ک ه گ زارۀ دوم را برمیگزینن د
حفاظت از محیطزیست را نه به خاطر منافعی ک ه مم ن
است عایدشان شود ،بل ه به خاطر این ه وظیف ه اخالق ی
انس انها اس ت و در بس یاری از ادی ان و م ات ب ف ری
توصیهشده است ،انجام میدهند؛ که این گ روه دوم دارای

1Binary
2Consequentiality preference

ترجیحات اخالقگرایانه3میگویند.
منطقۀ مورد مطالعه در این پیوهش ،پ ارک مل ی بم و
واقع در شمال شهرستان شیراز است .این پارک ،در س ال
 1341ب ا مس احتی ب یش از  100000ه ت ار ب هعنوان
منطقۀ ممنوعه اعالم گردید و با توجه به نزدی ی به ش هر
شیراز و با افزایش جمعیت و گسترش شهر ط ی زم ان ،از
وسعت آن کاسته شده است .در سال  1346منطقۀ بمو با
ک اهش مس احت ب ه می زان  50000ه ت ار ب ه منطق ۀ
حفاظتشده تبدیل شد سپس در س ال  1349ب ه پ ارک
وحش و به دنبال آن به پارک ملی تب دیل ش د و وس عت
فعلی آن در اثر تعرضات صورت گرفته ب ه  38000ه ت ار
تقلی ل یافت ه اس ت ( Environmental Conservation
 .)Organization of Fars province, 2011ای ن پ ارک از
محدود نقاط کشور است که در آن مش اهدۀ حی اتوحش
از فاصلۀ نزدیک بهراحتی ام انپذیر است .تنوع گونهه ای
گیاهی و جانوری به هم راه چش مان دازهای خی رهکنن دۀ
طبیع ی از نق اط ق وت ای ن پ ارک در توس عۀ ص نعت
اکوتوریسم است .برخی چشماندازهای طبیعی ای ن پ ارک
عبارتاند از :ارتفاعات نوک فیل ،ارتفاعات محمودآب اد ،پ ر
شمشیری ،چشمه چرو ،ارتفاعات آبش ور و ق الت خ انی.
پارک ملی بمو دارای  145گونۀ جانوری ش امل  91گون ه
پرن ده 32 ،گون ه پس تاندار 19 ،گون ه خزن ده و  3گون ه
دوزیست است .پس تانداران ای ن پ ارک ب ه عل ل مختل ف
ازجمله ش ار ب یروی ه ،تخری ب زیس تگاه ،ع دم ام ان
مهاجرت و یا تردد به مناطق همجوار ،محصور ش دن ای ن
پارک در میان جادهه ای پرترافی ک و ام اکن مس ونی و
اراضی کشاورزی در معری تهدید ج دی و انق رای ق رار
دارن د .در ح ال حاض ر ای ن پ ارک ی ی از مح دود
زیستگاههای مناسب پلن گ در ای ران ب ه ش مار م یرود.
پوشش گیاهی کنونی پارک بمو عم دتاً بوت هزار و بیش تر
شامل گون و درمنه اس ت و در ط ول س اله ای گذش ته
ب یش از  620گون ۀ گی اهی جم عآوری و شناساییش ده
است .ب ا توج ه ب ه این ه پ ارک مل ی بم و ی ک منطق ۀ
3Moralization preference
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حفاظتشده است لذا از پوشش گیاهی بسیار مناس بتری
نسبت به محیط خارج از پارک برخوردار بوده که این ام ر
منجر به ک ارکرد مناس ب آن در تنظ یم آبوه وا ،ج ذب
دیاکسید کربن (کاهش آل ودگی ه وا) ،اف زایش آبه ای
زیرزمینی و جاری ،کاهش فرسایش خاک ،کاهش س یل و
غیره میشود.
اطالع ات موردنی از جه ت تعی ین ارزش حف اظتی
کارکردها و خدمات زیستمحیطی ،توس ط پرسش گری از
افراد جامعه ،گردآوری شد .روش نمونهگیری مورداستفاده
در این پیوهش ،برای تعی ین ارزشه ای غی ر اس تفادهای
روش نمونهگیری تص ادفی س اده 1اس ت .ب رای محاس بۀ
تعداد نمون ۀ الزم در روش نمون هگیری تص ادفی س اده از
فرمول کوکران1استفادهشده که تعداد  1912بهدس تآمده
است ()Cochran, 1977؛ با توجه به این ه تع داد نمون ۀ
تعیینشده نسبت به تعداد کل خانوارهای ایران ی (ک ه ب ر
اس اس اطالع ات مرک ز آم ار ای ران در س ال 19 ،1388
میلیون و  400هزار بوده است) ،کمتر از  0/05بوده است،
نیاز به فرمول تص حیح نداش ته و تع داد  1912پاس خگو
برای داشتن دقت مناسب در بررسیها تعیینش ده اس ت.
برای این کار  2120نف ر از اف راد س اکن در اس تانه ای
شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی شامل اس تانهای
مازندران ،گیالن ،گلستان ،خوزس تان ،ف ارس ،هرمزگ ان،
کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،خراس ان ش مالی ،خراس ان
رضوی ،خراسان جن وبی ،ته ران ،الب رز و اص فهان اس ت،
انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتن د ک ه درنهای ت ب ر
اساس  1960پرسشنامۀ صحیح پایانی ،تحلی ل و بررس ی
تم ایالت پاس خگویان انجامش ده اس ت ک ه در ادام ه ب ه
تشریح گرایشهای زیستمحیطی ،اقتص ادی و اجتم اعی
آنها پرداخته میشود.

 .3نتایج
در بخش اول از پرسش نامۀ طراحیش ده 17 ،گوی ه از
1Simple Random Sampling
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افراد پاسخگو پرسیده شده است؛ که در جدول ( )1نت ایج
حاصل از تعیین گرایشهای زیستمحیطی پاسخگویان در
تحقیق حاضر آورده ش ده اس ت .دراینب ین ،گ زارهه ایی
نظیر "از نظر من حیاتوحش بای د ب همنظور برخ ورداری
نس لهای آین ده از آنه ا حف ظ ش وند"" ،حفاظ ت از
پارکهای ملی بهمنظور استفادۀ جامعه و نسلهای آین ده
ضرورت دارد"" ،از نظر من حیاتوحش دارای حق زندگی
هستند چه ما حیاتوحش را ببینیم چه نبینیم"" ،وج ود
پارکهای ملی برای م ن مه م اس ت چ ه از آن اس تفاده
کن یم چ ه اس تفاده ن ن یم (ارزش ذات ی)" و "وج ود
پارکهای ملی برای من مهم است تا بتوانیم در س الهای
آین ده از آن اس تفاده و بازدی د کن یم (ارزش انتخ اب)"
بیشترین انطباق ب ا ادارک پاس خگویان داش تهان د .نت ایج
حاصل از بررسی تمایالت هدفگرایانه و یا اخ القگرایان ه
پاسخگویان ،نشان داد که  49درص د ( 972نف ر) از آنه ا
ه دفگرا (پیام دگرا) و  47درص د ( 916نف ر) از آنه ا
اخالقگ را بودهان د .می انگین تمای ل ب ه پرداخ ت
بازدیدکنن دگان ه دفگرا (پیام دگرا) 23676 ،ری ال و
می انگین تمای ل ب ه پرداخ ت بازدیدکنن دگان اخالقگ را
 60344ری ال اس ت .همچن ین  4درص د ( 72نف ر)
پاسخگویان به این ساال پاس خی ن داده بودن د .در ادام ه
بررسی گرایشهای پاسخگویان ،از پاسخگویان ساال شده
است که به نظر آنها ،چه کسانی مس ئولیت بیش تری در
حفاظت از پارک ملی بمو دارند و بایستی مبالغی را ب رای
حفاظت آن پرداخ ت کنن د ک ه  1122نف ر ( 71درص د)
دولت یا سازمانهای دولتی و  458نف ر ( 29درص د) نی ز
تم امی م ردم را در اولوی ت اول خ ود ب هعنوان مس ئول
حفاظ ت اع الم داش تند .همچن ین س اکنین محل ی و
گردشگران نیز به ترتی ب ب ا  181و  154نف ر در اولوی ت
نخست از اظهارات پاسخگویان قرار داشتند.
در این مطالعه ،برای تعیین مقادیر متغیر پیشنهادهای
اولی ه و دنبال هرو در روش ارزشگ ذاری مش روط از
پاسخگویان ساال شد ک ه آی ا حاض ر هس تند ت ا جه ت
حفاظت از پارک ملی بمو مبلغی را پرداخت نمایند .از کل
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 1960پاسخگو 60/2 ،درصد ( 1180نفر) حاضر بودند که

مبلغی را برای این منظور ،پرداخت نمایند.
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جدول  .1بررسی آماری گرایشهای زیستمحیطی پاسخگویان ارزش حفاظتی پارک ملی بمو

گویه

موافقم

کامالً موافقم

مخالفم

بیتفاوت

کامالً مخالفم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پارکهای ملی هیچ ارزش برای من ندارد.

74

3/78

220

11/22

368

18/78

778

39/69

520

26/53

من برای حفاظت از پارکهای مل ی نبای د مبلغ ی را
پرداخت کنم.

176

8/98

450

22/96

450

22.96

666

33/98

218

11/12

به نظر من برآورد ارزش ریالی پارکهای ملی درست
نیست.

198

10/1

414

21/12

508

25/92

596

30/41

244

12/45

م ن توان ایی م الی ک افی ب رای پرداخ ت ب همنظور
حفاظت از پارکهای ملی ندارم.

202

10/3

546

27/86

314

16/02

718

36/63

180

9/18

پ ارکه ای مل ی بایس تی ب همنظور ت أمین ان رژی
موردنیاز کشور به معادن تغییر کاربری داده شوند.

40

2/04

170

8/67

298

15/20

694

35/41

758

38/67

پ ارکه ای مل ی بایس تی ب همنظور ت أمین غ ذای
موردنیاز کشور به اراضی کشاورزی تبدیل شوند.

42

2/14

202

10/31

230

11/73

686

35

800

40/82

پارکهای ملی بایستی ب همنظور توس عۀ ش هری ب ه
اراضی مس ونی تبدیل شوند.

40

2/04

98

5

156

7/96

602

30/71

1064

54/29

من تمایل دارم مبلغی بهمنظور حفاظت از پارکهای
ملی بپردازم.

142

7/24

846

43/16

468

23/88

350

17/86

154

7/86

حفاظت از پارکهای ملی بهمنظور استفادۀ جامع ه و
نسلهای آینده ضرورت دارد.

922

47

874

44/59

116

5/92

22

1/12

26

1/33

وجود پارکهای ملی برای من مهم اس ت چ ه از آن
استفاده کنیم چه استفاده ن نیم (ارزش ذاتی).

612

31/2

802

40/92

434

22/14

98

5

14

0/71

وجود پارکهای ملی برای من مهم است ت ا بت وانیم
در س الهای آین ده از آن اس تفاده و بازدی د کن یم
(ارزش انتخاب).

544

27/8

824

42/04

422

21/53

146

7/45

24

1/22

ارزش پارکهای ملی باوجود حیوانات (حی اتوحش)
و بدون آن ی سان است.

76

3/88

278

14/18

560

28/57

688

35/10

358

18/27

از نظر من حیاتوحش فق ط زم انی ارزش دارد ک ه
بتوان آنها را در س ال ج اری ی ا ح داقل در آین ده
مشاهده نمود.

184

9/39

454

23/16

442

22/55

600

30/61

280

14/29

از نظر من حی اتوحش دارای ح ق زن دگی هس تند
چه ما حیاتوحش را ببینیم چه نبینیم.

804

41

802

40/92

272

13/88

72

3/67

10

0/51

از نظر م ن حی اتوحش بای د ب همنظور برخ ورداری
نسلهای آینده از آنها حفظ شوند.

922

47

820

41/84

166

8/47

42

2/14

10

0/51

چنانچه من درآمد کافی برای ت أمین مع اش داش ته
باشم ،حفاظت از پارکهای ملی و حیاتوحش ب رای
من مهمتر از درآمد خواهد بود.

86

4/39

406

20/71

630

32/14

690

35/20

148

7/55

داشتن پول زی اد ب رای م ن درهرص ورت مهمت ر از
حفاظت از پارکهای ملی و حیاتوحش است.

300

15

722

36/84

520

26/53

304

15/51

114

5/82
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در ادامه از افرادی که تمایل به پرداخت مبلغی جه ت
حفاظت از پارک ملی بمو داشتند مبال پیش نهادی روش
ارزشگ ذاری مش روط س اال ش ده اس ت .گزین ههای
پیشنهادی بر اساس نتایج بهدس تآمده از پرسش نامههای
پیشآزمون ،عبارتاند از )1 :پیشنهاد اولی ه (ی ا پیش نهاد
می انی) ک ه مبل  40000ری ال پرس ش ش ده اس ت؛
 )2پیشنهاد دنبالهرو یا دوم که خود شامل پیشنهاد باالیی
(برای افرادی اس ت ک ه پیش نهاد اولی ه را پذیرفتهان د) و
پیشنهاد پایینی (برای افرادی است ک ه پیش نهاد اولی ه را
نپذیرفتهاند) است .پیشنهاد باالیی دو برابر پیشنهاد اولی ه
(مبل  80000ریال) و پیش نهاد پ ایینی نص ف پیش نهاد
اولیه ( 20000ریال) تعیینشده است .درنهایت ساالی نیز
پرسیده شده اس ت مبن ی ب ر این ه ح داکثر تمای ل ب ه

پرداخت آنها جهت حفاظت از پارک ملی بمو ب ه عن وان
حق عضویت در ماسسهای که در ب ازار فرض ی وظ ایفش
تبیین شده بود چقدر است .بر اساس یافت ههای پ یوهش
د) از
ر ( 17/91درص
دول ( 351 ،)2نف
در ج
بازدیدکنندگان فقط پیشنهاد اول (مبل  40000ری ال) را
پذیرفتهان د و  433نف ر ( 22/09درص د) نی ز ع الوه ب ر
پذیرش پیشنهاد اول ،پیشنهاد دوم (مبل  80000ری ال)
را نی ز پذیرفتهان د ک ه تعدادش ان ب ه  784نف ر (45/51
درص د) میرس د .از ب ین  1176نف ری ( 60درص د) ک ه
پیشنهاد اول (مبل  40000ری ال) را نپذیرفتهان د316 ،
نفر ( 16/12درصد) پیشنهاد دوم یعنی پیشنهاد پایینی را
پذیرفتهاند و  860نفر ( 43/88درصد) نیز حتی پیش نهاد
پایینی را نپذیرفتهاند.

جدول  .2آمارۀ توصیفی پاسخ به پیشنهادهای مطرحشده جهت برآورد ارزش غیر استفادهای پارک ملی بمو

پاسخ به پیشنهاد اولیه
تعداد
پذیرش مبل پیشنهادی
درصد
تعداد
عدم پذیرش مبل پیشنهادی
درصد
تعداد
جمع
درصد

پاسخ به پیشنهاد دنبالهرو

جمع

پذیرش مبل پیشنهادی

عدم پذیرش مبل پیشنهادی

433
22/09
316
16/12
749

351
17/91
860
43/88
1211

784
40
1176
60
1960

38/21

61/79

100
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از  780نفر پاسخگویی که تمایل به پرداخ ت مبلغ ی،
جهت حفاظت از پارک مل ی بم و نداش تهاند ،عل ل ع دم
پرداخت خود را به این ش ر اع الم داش تهاند 334 :نف ر
( 42/82درصد) ،دولت را مس ئول و عه دهدار حفاظ ت از
پ ارک مل ی بم و دانس تهاند؛  154نف ر (،)19/74
بازدیدکنن دگان و اس تفادهکنندگان از پ ارک را ،مس ئول
حفاظت از آن اعالم داشتهاند؛  192نف ر ( 24/61درص د)،
اعالم داشتهاند که سطح درآمدشان در ح دی نیس ت ک ه
مبلغی را برای این منظور بپردازند؛  10نفر ( 1/28درصد)،

مسئولیت پرداخ ت جه ت حفاظ ت از پ ارک را دول ت و
بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از آن اع الم داش تهاند؛
 38نفر ( 4/87درص د) ،اع الم داش تهاند ک ه ه م دول ت
مسئول پرداخت جهت حفاظت از پارک ملی بم و اس ت و
همسطح درآمدشان در حدی نیست که بتوانن د مبلغ ی را
برای این منظور بپردازند؛  18نفر ( 2/3درصد) ،نیز هر سه
مورد شامل مسئولیت حفاظت با دولت و بازدیدکنندگان و
استفادهکنندگان بودن و نیز س طح پ ایین درآمدش ان را،
بهعنوان علل عدم تمایلشان ب رای پرداخ ت مبلغ ی پ ول

تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفادهای...

بهمنظور حفاظت از پارک ملی بم و اظه ار داش تهاند؛ 34
نفر ( 4/35درصد) نیز عل ت ع دم پرداخ ت خ ود را ذک ر
ن رده بودند.
همچن ین از مجم وع  1180نف ر ( 60/2درص د)
پاسخگویی که حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظ ت از
پارک ملی بمو بودهاند ،ساالی در خصوص روش ترجیح ی
آنه ا ب همنظور پرداخ ت مبل پ ول پرس یده ش د ک ه
یافتههای تحقیق به ای ن ش ر اس ت 232 :نف ر (19/66
درصد) به تعریف برگههای مالیاتی در این خصوص تمای ل
داشتهاند؛  368نف ر ( 31/18درص د) برگ ههایی در قال ب
عواری شهرداریها را ترجیح دادهان د؛  196نف ر (16/61
درصد) ترجیح دادهاند که مبلغی تحت این عنوان ب ر روی
قبوی آب ،برق و یا گاز درج شود؛  20نفر ( 1/69درص د)
نیز سایر روشها از قبیل تعری ف ش مارۀ حس اب ب ان ی،
قبض مخصوص جه ت حفاظ ت از پ ارک ،ص دور ک ارت
عضویت ،ایجاد گزینهای در دستگاههای عابر بان ک ،ب رای
این منظور و غیره را ترجیح دادهان د و  364نف ر ()30/84
نیز پاسخی به این ساال ندادهاند .از  1180پاسخگویی که
حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از پارک ملی بم و
بودهاند ،ساالی در این خصوص پرسیده شد که آنها چ ه
مخارجی از بودجه خانوار را ک اهش میدهن د ت ا مبلغ ی
برای حفاظت از پارک ملی بمو پرداخت کنن د ک ه نت ایج
آن عبارتاند از 374 :نفر ( 31/69درصد) ،اعالم داش تهاند
که از طریق کاهش مخارج مربوط به تفریح خانوار ،هزین ۀ
آن را تأمین خواهند کرد؛  328نفر ( 27/79درصد) ،اعالم
داشتهاند که از طریق کاهش مخارج مربوط به مواد غذایی
خانوار ،هزینۀ آن را تأمین خواهند کرد؛  218نفر (18/47
درصد) اعالم داشتهاند که از طریق کاهش مخارج مرب وط
به پوشاک خانوار ،هزینۀ آن را تأمین خواهند کرد؛ 14نفر
( 1/18درصد) ،اعالم داشتهاند که از طریق کاهش مخ ارج
مربوط به پوشاک و مخارج مربوط به مواد غ ذایی خ انوار،
هزینۀ آن را تأمین خواهند کرد؛  6نفر ( 0/5درصد) اع الم
داشتهاند که از طریق کاهش مخارج مربوط ب ه پوش اک و
مخارج مربوط به تفریح خانوار ،هزینۀ آن را تأمین خواهند
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کرد و  239نفر ( 20/25درصد) نیز پاسخی به این س اال
ندادهاند.
در بخ ش پای انی پرسش نامههای طراحیش ده جه ت
برآورد ارزش حفاظتی حیاتوحش پارک مل ی بم و و نی ز
ارزش حف اظتی کارکرده ا و خ دمات زیس تمحیطی آن،
اطالع ات شخص ی و وض عیت اقتص ادی-اجتم اعی
پاسخدهندگان مورد پرسش قرار گرفت .این کار به محق ق
کم ک میکن د ت ا از ایج اد انحراف اتی در پاس خدهی ب ه
س ااالت اقتص ادی و نی ز اثرگ ذاری آن ب ر روی س ایر
پرسشها ،اجتناب شود .از مجموع  1960پاسخگو1536 ،
نفر ( 78درص د) آنه ا را م ردان ب ا می انگین تمای ل ب ه
پرداخت  28338ری ال و  424نف ر ( 22درص د) آنه ا را
زنان با میانگین تمایل به پرداخت  28338ری ال تش یل
میدهند.
در بین سطو تحصیلی بیسواد ،زی ر دی پلم ،دی پلم،
کارشناسی و کارشناسی ارشد به باال در بین پاس خگویان،
بیش ترین فراوان ی ( 40/05درص د) مرب وط پاس خگویانی
است که دارای تحصیالت کارشناسی بودهان د و پ سازآن،
پاسخگویان با درجۀ دیپلم (با  22/55درصد) در رتبۀ دوم
ق رار دارن د .همچن ین پاس خگویان ب ا درج ۀ تحص یلی
کارشناسی ارشد و باالتر با تمای ل ب ه پرداخ ت 109105
ریال بیش ترین؛ و پاس خگویان بیس واد ،ب ا  2500ری ال
کمترین تمایل به پرداخت را جهت حفاظت از کارکردهای
پارک ملی بمو داشتهاند؛ بهعبارتیدیگر ،بهخوبی میت وان
دریافت که افزایش سطح تحصیالت ،بر میانگین تمایل ب ه
پرداخت تأثیر مثبت داشته است .برخی از پاس خدهندگان
در س ازمانهای غیردولت ی ( )NGOsمانن د س ازمانهای
ح امی محیطزیس ت ی ا اه داء خ ون و اعض ا عض ویت
داشتهاند؛ بر این اساس  130نفر ( 7درصد) از  1960نف ر
پاس خگو ،در س ازمانهای غیردولت ی فوقال ذکر عض ویت
داشتهاند که میانگین تمایل به پرداخ ت آنه ا 100153
ریال بوده است .همچنین  1830نفر ( 93درص د) در ای ن
نوع سازمانها ،عضویت نداشتهاند که اتفاقاً میانگین تمایل
به پرداخ ت آنه ا کمت ر از گ روه اول ب وده و در ح دود
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 36759ریال بوده است.
با توجه به جدول ( )3مشخص است که متغی ر مب ال
پیشنهاد ،در سطح معنیداری  99درص د معن یدار ش ده
است .نحوۀ اثر ای ن متغی ر ب ر احتم ال تمای ل پرداخ ت
مطابق با تئوری تقاضا منفی شده است .ای ن ن ت ه بی انگر
آن است که افزایش یکدرصدی در مبل متغیر پیش نهاد،
احتمال پذیرش مبال پیشنهادی را بهاندازۀ  0/355درصد
کاهش خواهد داد .همچنین ،برآورد اثر نه ایی بی انگر آن
است که افزایش یک واحدی (دهری الی) در می زان مب ال
پیش نهادی ،احتم ال پ ذیرش ای ن مب ال را بهان دازۀ
 0/15×4-10واحد خواهد کاست .متغی ر اخ القگرای ی ب ا
ضریب منف ی در س طح معن یداری  95درص د معن یدار
شده است .این نتیجه بی انگر آن اس ت ک ه خ انواری ک ه
اخالقگ را بودن د تمای ل بیش تری ب رای پرداخ ت باب ت
حفاظت از پارک ملی بمو داشتهاند .در مقابل خانواری ک ه
پیامدگرا ب ودهان د ،تمای ل کمت ری ب رای پرداخ ت باب ت
حفاظت از پارک ملی بمو ابراز داشتهاند .مطالعۀ آمارۀ اث ر
نهایی در این مورد بیانگر آن اس ت ک ه خ انوار پیام دگرا
احتمال پذیرش مبال پیشنهادی در م ورد آنه ا بهان دازۀ
 0/111×2-10واحد کمتر از خانوار اخالقگرا خواه د ب ود.
الزم به ذکر است که با توجه به مجازی بودن ای ن متغی ر
در مورد آن آماره کشش تفسیر نخواهد شد .متغیر جدی د
بودن اطالعات با ضریب مثب ت در س طح معن یداری 99
درصد معنیدار شده است .این نتیجه بیانگر آن اس ت ک ه
خانواری که اطالعات ارائهشده در پرسش نامه ب رای آنه ا
جدید بوده اس ت ،تمای ل بیش تری ب رای پرداخ ت باب ت
حفاظت از پارک ملی بم و داش تهان د .مطالع ۀ آم اره اث ر
نه ایی در ای ن م ورد بی انگر آن اس ت ک ه خ انواری ک ه
اطالعات برای آنها جدید ب وده اس ت ،احتم ال پ ذیرش
مبال پیشنهادی در مورد آنها بهاندازۀ  0/59×10-2واح د
بیشتر از سایر خانوار خواهد بود .الزم به ذکر است ک ه در
این مورد نیز با توجه به مجازی بودن این متغیر در م ورد
آن آماره کشش تفسیر نخواهد شد.
با توج ه ب ه نت ایج حاص ل ،خ انواری ک ه نس بت ب ه

سایرین ،شدت خسارت وارده به پارک ملی بمو را شدیدتر
دانستهاند ،تمایل بیشتری برای پرداخت باب ت حفاظ ت از
پارک ملی بمو داشتهاند .این نتیجه در س طح معن یداری
 95درصد معنیدار شده است .برآورد آمارۀ اث ر نه ایی در
این مورد نیز بی انگر آن اس ت ک ه در م ورد ای ن خ انوار،
احتمال پذیرش مبال پیشنهادی در م ورد آنه ا بهان دازۀ
 0/57×2-10واحد بیشتر از سایر خانوارها خواهد بود .الزم
به ذکر است که در ای ن م ورد نی ز آم ارۀ کش ش تفس یر
نخواهد شد .نتایج این مطالعه نشان داد ک ه خ انواری ک ه
تمای ل ب رای مش ارکت در م ورد آنه ا بیش تر از س ایر
خانوارها بوده است ،تمایل بیشتری ب رای پرداخ ت باب ت
حفاظت از پارک ملی بمو داشتهاند .این ب رآورد در س طح
معنیداری  99درصد معنیدار شده اس ت .مطالع ۀ آم ارۀ
اثر نهایی در این مورد نیز بیانگر آن است ک ه خانواره ایی
که تمایل برای مش ارکت در م ورد آنه ا بیش تر از س ایر
خانوارها بوده است ،احتمال پذیرش مب ال پیش نهادی در
م ورد آنه ا بهان دازۀ  0/63×10-1واح د بیش تر از س ایر
خانوارها خواهد بود .الزم به ذکر است که در این مورد نیز
آمارۀ کشش تفسیر نخواهد ش د .همچن ین ب ا توج ه ب ه
برآورد الگوی موردنظر ،مشخص است که خانواره ایی ک ه
از بین اهداف ذکرشده برای حفاظت از پارک ملی بمو ،ب ه
حفظ حیاتوحش و تنوع زیستی تأکید داش تهاند ،تمای ل
پرداخت بیشتری نسبت به سایرین داشتهاند .مطالعۀ آمارۀ
اث ر نه ایی در ای ن م ورد نی ز بی انگر آن اس ت ک ه ای ن
خانوارها ،احتمال پذیرش مبال پیشنهادی در مورد آنه ا
بهاندازۀ  0/184×10-5واحد بیشتر از سایر خانوارها خواهد
ب ود .همچن ین ،ب ا اف زایش یکدرص دی در تع داد ای ن
خانوارها در نمون ۀ موردبررس ی ،احتم ال پ ذیرش مب ال
پیشنهادی  7/278درصد افزایش مییابد.
همچنین خانوارهایی که از بین اهداف ذکرش ده ب رای
حفاظ ت از پ ارک مل ی بم و ،ب ه حف ظ چش مانداز و
گردشگری تأکید داشتهاند ،تمای ل ب ه پرداخ ت کمت ری
نسبت به میانگین تمایل به پرداخت خانواره ا داش تهان د.
مطالعۀ آمارۀ اثر نهایی در این مورد نیز بیانگر آن است که
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هر فردی که این هدف را اولویت حفظ پارک بمو در نظ ر
بگیرد ،احتمال پذیرش مب ال پیش نهادی در م ورد آنه ا
بهاندازۀ  0/184×10-5واحد کاهش خواهد یافت .با توج ه
به آمارۀ برآوردی کشش در میانگین ،افزایش یکدرص دی
در تع داد ای ن خانواره ا نس بت ب ه می انگین ،در نمون ۀ
موردبررسی ،احتم ال پ ذیرش مب ال پیش نهادی 8/708
درصد کاهش خواهد یاف ت .همچن ین خانواره ایی ک ه از
بین اهداف ذکرشده برای حفاظت از پارک مل ی بم و ،ب ه
حفظ کارکرد پیوهشی-علم ی و غی ره تأکی د داش تهان د،
تمایل ب ه پرداخ ت کمت ری نس بت ب ه می انگین تمای ل
پرداخت خانوارها داشتهاند .مطالعۀ آمارۀ اثر نهایی در ای ن
مورد نیز بیانگر آن است که هر ف ردی ک ه ای ن ه دف را
اولویت حفظ پارک بمو در نظ ر بگی رد ،احتم ال پ ذیرش
مب ال پیش نهادی در م ورد آنه ا بهان دازۀ 0/173×10-2
واحد کاهش خواهد یاف ت .ب ا توج ه ب ه آم ارۀ ب رآوردی
کشش در می انگین ،اف زایش یکدرص دی در تع داد ای ن
خانوارها نسبت به میانگین ،در نمونه موردبررسی ،احتمال
پذیرش مبال پیش نهادی  0/021درص د ک اهش خواه د
یافت .مشاهده میشود ک ه ای ن رق م ب رآورد ش ده ب رای
کشش ،هرچند منفی بوده است ،اما این خانواره ا نس بت
به خانوارهایی که ه دف را حف ظ چش مانداز گردش گری
میدانستهاند ،تمایل بیشتری برای حفظ پ ارک مل ی بم و
داشتهاند .چراکه آم ارۀ کش ش در م ورد خانواره ایی ک ه
ه دف حف ظ چش مانداز گردش گری را در اولوی ت ق رار
دادهان د -8/708 ،ب رآورد ش ده اس ت .همچن ین س ایر
کارکردها نیز که عموماً بازاری بودهاند ،مطابق انتظ ار اث ر
منفی بر تمایل پرداخت خانوارها بابت حف ظ پ ارک مل ی
بمو داشتهاند .ای ن نتیج ه نی ز در س طح معن یداری 99
درصد معنیدار بوده است.
در مورد این چن د متغی ر اخی ر ،قاب لذکر اس ت ک ه
چنانچه خانوارها هدف از پرداخت برای حفظ پ ارک مل ی
بمو را ،حفظ حی اتوحش و تن وع زیس تی بدانن د ،آنگ اه
تمایل پرداخت بسیار مناسبتری نسبت به سایر خانواره ا
خواهند داشت .نتایج مطالعه نشان داد که خانوارهایی ک ه
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سرپرست خانوار در آنها تحصیالت مناسبتری داشتهاند،
دارای تمایل پرداخت مناسبتری برای حفاظ ت از پ ارک
ملی بمو بودهاند که این نتیجه نی ز در س طح معن یداری
 99درصد معن یدار اس ت .ب رآورد کش ش در م ورد ای ن
متغیر نشان میدهد که با افزایش یکدرص دی در می زان
تحص یالت سرپرس ت خانواره ا ،احتم ال پ ذیرش مب ال
پیشنهادی بهاندازۀ  0/042درصد اف زایش خواه د یاف ت.
همچنین ،با توجه ب ه آم ارۀ اث ر نه ایی ،ب ا اف زایش ی ک
واحدی در میزان تحص یالت خانواره ا ،احتم ال پ ذیرش
مبال  0/501×10-2واحد اف زایش خواه د یاف ت .درآم د
ماهیانۀ خانوارها نیز اثر مثب ت و معن یداری ب ر پ ذیرش
مب ال پیش نهادی داش ته اس ت .ای ن نتیج ه در س طح
معنیداری  95درصد معنیدار بوده است .ب رآورد کش ش
در م ورد ای ن متغی ر نش ان م یده د ک ه ب ا اف زایش
یکدرصدی در میزان درآم د خانواره ا ،احتم ال پ ذیرش
مبال پیشنهادی بهان دازۀ  0/106درص د اف زایش خواه د
یافت .همچنین با توجه به آم ارۀ اث ر نه ایی ،ب ا اف زایش
یکریالی (دهریالی) در می زان درآم د خانواره ا ،احتم ال
پذیرش مبال  0/252( 0/252×10-5واحد) واحد اف زایش
خواهد یافت.
نتایج نشان داد که حداقل درآمد مورد انتظار خانواره ا
(با این هدف که برای محیطزیس ت نی ز پرداخ ت داش ته
باش ند) نی ز اث ر منف ی و معن یداری ب ر پ ذیرش مب ال
پیش نهادی دارد .ای ن نتیج ه در س طح معن یداری 95
درصد معنیدار بوده اس ت .ب رآورد کش ش در م ورد ای ن
متغیر نشان میدهد که با افزایش یکدرص دی در می زان
درآم د م ورد انتظ ار خانواره ا ،احتم ال پ ذیرش مب ال
پیشنهادی بهاندازۀ  0/019درص د ک اهش خواه د یاف ت.
همچنین با توجه به آمارۀ اثر نهایی ،ب ا اف زایش دهری الی
(یکمیلیون ریالی) در میزان درآمد مورد انتظار خانواره ا،
احتمال پذیرش مبال  )0/233×2-10( 0/233×10-7واحد
کاهش خواهد یافت .تعداد افراد خانوار (بعد خانوار) نیز اثر
منفی و معنیداری بر پ ذیرش مب ال پیش نهادی داش ته
است .این نتیجه در سطح پنج درصد معنیدار بوده اس ت.
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برآورد کشش در مورد این متغیر نش ان م یده د ک ه ب ا
افزایش یکدرصدی تعداد افراد خ انوار ،احتم ال پ ذیرش
مبال پیشنهادی بهاندازۀ  0/0025درصد ک اهش خواه د
یافت .همچنین با توجه به آمارۀ اثر نهایی ،با اف زایش ه ر

فرد به تعداد خانوارها نس بت ب ه می انگینه ای موج ود،
احتم ال پ ذیرش مب ال پیش نهادی  0/265×10-2واح د
کاهش خواهد یافت.

جدول  .3نتایج برآورد الگوی الجیت جهت تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت پاسخگویان
متغیرها

ضریب برآوردی

آماره t

کشش در میانگین

اثر نهایی

پیشنهاد مبال قیمت

***-1/03×4-10

-3/398

-0/355

-0/15×4-10

اخالقگرایی-پیامدگرایی

**

1-

2-

-7/52× 10

-2/321

-0/0235

-0/111× 10

جدید بودن اطالعات

***4/02×5-10

3/526

0/0005

0/59×2-10

شدید بودن خسارت

**3/83×6-10

2/407

0/0026

0/57×2-10

***

تمایل برای مشارکت

0/425

4-

3/357

0/168

1-

0/63× 10
3-

هدف بازدید و تفرج

-7/72× 10

-0/154

-0/637

-0/11× 10

هدف ارزش انتخاب

7/58×4-10

0/151

0/625

0/114×3-10

هدف ارزش ذاتی

1/13×5-10

0/660

0/0073

0/112×3-10

5-

هدف ارزش میراثی
هدف حفظ حیاتوحش و تنوع زیستی

1/25× 10
**

هدف حفظ کارکرد پیوهشی ،علمی و ...
سایر کارکردها

5-

2/382

7/278

1/86×3-10

0/377

1/369

0/146×2-10

**-1/17×2-10

-2/651

-8/708

-0/275×3-10

*

9/90× 10

0/167× 10
0/184× 10

هدف حفظ پوششگیاهی
هدف حفظ چشمانداز و گردشگری

3-

0/970

0/0103

5-

5-

-2/28× 10

***

5-

-1/94× 10

-1/770

-0/021

2-

-0/173× 10
5-

-14/056

-0/473

-0/338× 10

سن

4/51×7-10

0/748

0/400

0/287×5-10

جنسیت

3/38×8-10

0/516

0/0022

0/668×2-10

تحصیالت

***

5-

3/459

درآمد ماهیانۀ خانوار

**

7-

1/71× 10

0/042

2-

0/501× 10
5-

1/57× 10

2/516

0/106

0/252× 10

حداقل درآمد مورد انتظار خانوار

**-1/79×8-10

-2/267

-0/019

-0/233×7-10

بعد خانوار

**-1/01×5-10

-1/927

-0/0025

-0/265×2-10

عضو سازمان و نهاد مردمی

***

1/1

2-

4/861

0/0598

2-

0/150× 10

بازدید پارک

8/92× 10

0/589

0/017

0/1163

ضریب ثابت

***1/081

12/887

---

---

Maddala R-Square= 0.20
Mcfadden R-Square= 0.2
Percentage of Right Predictions = 0.785 Likelihood Ratio Test= 439.041 with 22 D.F. P-Value= 0.00
منبع :یافتههای مطالعه؛ *** ** ،و * به ترتیب معنیداری در سطو  95 ،99و  90درصد را نشان میدهد.

همچنین نتایج نشان داد که چنانچه افراد خانوار عض و
سازمان و نهاد غیردولتی مانن د  NGOباش ند ،تمای ل ب ه

پرداخت آنها برای حفظ پارک ملی بمو اف زایش خواه د
یافت .نتایج ب رآورد اث ر نه ایی نی ز بی انگر آن اس ت ک ه
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خانوارهایی که اعضای آن عض و س ازمانه ای م ورد نظ ر
هستند ،احتمال پذیرش مبال پیشنهادی در م ورد آنه ا،
 0/150×2-10واحد بیشتر از سایرین خواهد بود .الزم ب ه
ذکر است که در این مورد نیز آمارۀ کشش تفسیر نخواه د
شد .ضریب تعیین مکفادن و ماداال ،در کنار آمارۀ نس بت
درستنمایی با معنیداری در سطح معنیداری  99درص د،
نشان میدهد که الگوی موردنظر مناسب بوده و از معنی-
داری مناسبی برخوردار است .درصد پیشبینی ص حیح در
مدل برآوردی  78/5درصد اس ت؛ بن ابراین م دل ب رآورد
شده توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر وابسته را با
توجه به متغیرهای توضیحی پیشبینی نماید .ب ه عب ارتی
 78/5درصد پاسخگویان ،تمایل به پرداخت پیشبینیشده
بله یا خیر را با ارائۀ نس بتی ک امالً مناس ب ب ا اطالع ات،
بهدرستی اختص اص دادهان د .درنهای ت پ س از محاس بۀ
انتگ رال از معادل ۀ ب رآورد ش ده (معادل ۀ ( ،))8ارزش
حفاظتی برای هر خانوادۀ اخالقگ را و پیام دگرا ب رآورد و
نتایج آن در روابط ( )10و ( )11نشان دادهشده است:
= 𝑃𝑇𝑊

()10
=

10000
1
∫0
})1+exp{(−(−0.000103)𝐵𝐼𝐷+0.59

پیامدگرا

5183.38
= 𝑃𝑇𝑊

()11
=

1
})1+exp{(−(−0.000103)𝐵𝐼𝐷+1.34

10000

∫0

اخالق گرا 6917.12

همانگونه که نتایج این مطالعه نشان میدهد ،در ب ین
خانوارهایی که تمایالت اخالقگرایانه داشتهان د ،می انگین
تمایل پرداخت ساالنهی هر خانوار برای حفاظت از پ ارک
ملی بمو  69171/2ریال و در بین خانوارهایی که تمایالت
پیامدگرایانه داش تند ،ای ن رق م مع ادل  51833/8ری ال
خواهد بود .همانگونه ک ه مش خص اس ت ،خ انواری ک ه
تمایالت اخالقگرایانه دارند 17337/4 ،ریال بیشتر ب رای
حفاظ ت پرداخ ت م ینماین د و درنهای ت ،ب ا محاس به
میانگین وزنی ،تمایل پرداخت ساالنهی ه ر خ انوار ب رای

حفاظت از پارک ملی بمو  60329/13ریال خواهد بود.
= میانگین تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار
تومان 0/51×5183/38+0/49×6917/12 = 6032/913

با توجه به این ه بر اساس آمارهای مرکز آمار ایرانی در
سال  ،1388تعداد خانوارهای کش ور ح دود 19400000
خانوار بوده است و نیز نسبت افرادی که تمایل به پرداخت
داش تهاند ( 60/2درص د از پاس خگویان) ،ارزش س االنه
حفاظت از پارک ملی بمو  704/571میلیارد ریال ب رآورد
شده است که ارزش حف اظتی ه ر ه ت ار از ای ن پ ارک،
 18/541میلیون ریال است .در جدول ( )4ارزش حفاظتی
تنزیل یافته پارک ملی بمو به زمان حال ط ی دو دوره 30
و  50ساله نشان دادهشده است.
جدول ( ،)5ارزش غیر استفادهای پارک ملی بم و را از
بعد اجزاء آن موردبررسی قرار داده است .اولین جزء ارزش
غیر استفادهای ،ارزش وجودی است .بر اس اس یافت ههای
تحقیق حاضر 41/34 ،درصد از پاسخگویان دلیل پرداخت
خود جهت حفاظت از پ ارک مل ی بم و را ارزش وج ودی
پارک اظهار داشتهاند که با توجه به ارزش غیر اس تفادهای
ک ل پ ارک مل ی بم و ( 704/571میلی ارد ری ال) ارزش
وجودی پارک ملی بمو از منظ ر اف راد جامع ه 291/270
میلیارد ریال در سال  1390برآورد شده است .هم انطور
که از یافتههای تحقیق در این جدول مشهود است ،ارزش
وج ودی پ ارک ه م ب ه لح اظ تئ وری و ه م ب ه لح اظ
یافت ههای تحقی ق حاض ر ،س هم بیش تری از ارزشه ای
حفاظتی (و یا غیر مصرفی) را ،از آن خود کرده است .جزء
دوم ارزش غیر استفادهای ،ارزش میراثی است ک ه 31/03
درصد از پاسخگویان دلیل پرداخت خود جهت حفاظ ت از
پارک ملی بمو را ارزش میراثی پارک اعالم داشتهاند که با
توجه به ارزش غیر استفادهای کل پارک مل ی بم و ،ارزش
میراثی پارک ملی بم و از منظ ر اف راد جامع ه 218/629
میلیارد ریال در سال  1390برآورد ش ده اس ت .درنهای ت
جزء سوم ارزشهای غیر استفادهای پارک ملی بمو ،ارزش
انتخاب است 27/63 .درصد از پاسخگویان دلیل پرداخ ت
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خود جهت حفاظت از پ ارک مل ی بم و را ارزش انتخ اب
پارک اعالم داشتهاند که با توجه به ارزش غیر اس تفادهای
کل پارک ملی بمو ،ارزش انتخاب پارک ملی بمو از منظ ر

افراد جامعه  194/673میلیارد ریال در سال  1390برآورد
شده است.

جدول  .4ارزش حفاظتی تنزیل یافته پارک ملی بمو به زمان حال طی دو دوره  30و  50ساله
دوره  30ساله
نرخ  12درصد

نرخ  15درصد

نرخ  18درصد

نرخ  12درصد

نرخ  15درصد

نرخ  18درصد

55/497

1227/656

2658/287

5358/494

20092/487

72818/554

21108/917

46650/95

101014/915

203622/8

763514/521

2767105/062

ارزش هر ه تار از پارک *
ارزش کل پارک **

دوره  50ساله

منبع :یافتههای تحقیق؛ * :میلیون ریال و ** :میلیارد ریال

جدول  .5ارزش غیر استفادهای اکوسیستم پارک ملی بمو از بعد اجزاء آن
جزء

ارزش (میلیارد ریال)

درصد از ارزش کل غیر استفادهای

ارزش هر ه تار (میلیون ریال)

ارزش وجودی

291/270

41/34

7/665

ارزش میراثی

218/629

31/03

5/753

ارزش انتخاب

194/673

27/63

5/123

جمع

704/571

100

18/541

منبع :یافتههای تحقیق

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،ارزشهای غیر استفادهای ی ا حف اظتی
پارک ملی بمو شامل ارزشهای وجودی ،میراثی و انتخاب
پارک ملی بمو برآورد شده است .با توجه به نتایج تحقیق،
متوسط تمایل به پرداخت پاسخگویان  60329/13ریال و
ارزش حفاظتی  704/571میلیارد ری ال در ک ل مس احت
 38000ه تاری از این پارک در سال  1391برآورد ش ده
اس ت ک ه در ه ر ه ت ار از ای ن پ ارک مع ادل 18/541
میلیون ریال است .از آنجائی ک ه تولی د ناخ الص داخل ی
استان فارس بر اساس پایگاه دادههای بانک مرکزی ای ران
براب ر ب ا  262028میلی ارد ری ال در س ال  1390ب وده،
بنابراین ارزش غیر استفادهای پ ارک رقم ی مع ادل 0/26
درصد از تولید ناخالص داخلی استان فارس خواهد بود.

ب همنظور ارزی ابی س اختار و نت ایج مطالع ۀ حاض ر،
م یبایس تی ه م اعتب ار تئ وری ی (بررس ی متغیره ای
خصوصیات اقتصادی-اجتم اعی ب ا انتظ ارات تئ وری ی) و
هم اعتبار همگرایی (مقایس ه ب ا مق ادیر ب رآورد ش ده در
مطالع ات دیگ ر) موردبررس ی ق رار گی رد
(.)Bateman & Langford, 1997; Molaei et al., 2009
در الگ وی ب رآورد ش ده ،تم امی متغیره ای اقتص ادی-
اجتم اعی عالم ته ای م ورد انتظ ار را دارن د ،درنتیج ه
میتوان گفت که مقدار تمایل به پرداخت بهدستآمده ،به
لحاظ تئوری ی دارای اعتبار است .برای ارزی ابی همگرای ی
نتایج مطالعۀ حاض ر بایس تی آن را ب ا می زان تمای ل ب ه
پرداخت برآورد شده با مقادیر موج ود در کش ور مقایس ه
کرد .متوس ط تمای ل ب ه پرداخ ت در تحقی ق حاض ر ،از

تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفادهای...

متوسط تمایل به پرداخت در مطالعۀ  Molaeiو هم اران
( )2009که بر روی جنگل ارسباران انجامشده ب ود کمت ر
بوده که دلیل آن میتوان د ب ه مرتع ی ب ودن اکوسیس تم
مطالعۀ حاضر و جنگلی ب ودن اکوسیس تم مطالع ه آنه ا
ارجاع داده شود .همچنین میزان تمایل به پرداخت برآورد
ش ده در ای ن مطالع ه ،از می زان مش ابه در مطالع ۀ
 Amirnejhadو هم اران ( )2005در پ ارک جنگل ی
سیسنگان که  6365ریال برای ه ر خ انوار ب وده ،ض من
لحاظ متوسط نرخ تورم  21/5درص د (ک ه  24879ری ال
میشود) بیشتر است؛ دلیل این ام ر م یتوان د ب ه مل ی و
حفاظتشده بودن پارک بمو و نیز آگاهی افراد جامعه طی
س اله ای گذش ته از کمی اب ب ودن کارکرده ای
زیستمحیطی این پارک نشأت گرفته باشد.
در پایان شایانذکر اس ت ک ه ارزش غی ر اس تفادهای
برآورد شده در پارک ملی بمو ،دربرگیرن دۀ ارزش تم امی
کارکرده ای اکوسیس تمی ازجمل ه کارکرده ای مص رفی
مستقیم و غیرمستقیم نظیر کارکرد تنظیم گ از (از طری ق
فرآین د فتوس نتز پوش ش گی اهی منط ق) ،تنظ یم آب،
اکوتوریس م ،کنت رل فرس ایش خ اک ،خ اکزائی و نی ز
کارکرده ای فرهنگ ی ،علم ی ،آموزش ی و تحقیق اتی و
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بس یاری از کارکرده ای دیگ ر ک ه م یت وان ب رای ی ک
اکوسیستم طبیعی برشمرد ،نیست و تنها ب ر کارکرده ای
غیرمصرفی تمرکز داشته است؛ بنابراین ،توجه بیشازپیش
مس ئوالن مس تقیم و غیرمس تقیم ای ن پ ارک مل ی ،در
مناس بات زیس تمحیط ی منطق ه و نی ز س اختارهای
توس عهای منطق ه و کش ور ب همنظور حف ظ و توس عۀ
کارکردهای زیستمحیطی این پارک مل ی ام ری ب دیهی
خواهد بود.

 .5تقدیر و تشکر
نگارش حاضر ،بخش ی از نت ایج ط ر مل ی پیوهش ی
ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی پارک ملی بم و
مابین سازمان حفاظت محیط زیست (کارفرما) و دانش گاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (مشاور) بوده ک ه از
محل اعتبارات طر ارزشگذاری اقتص ادی من ابع مح یط
زیس تی س ازمان حفاظ ت مح یط زیس ت ب ه ش ماره
 40408007تأمین شده است.
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