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 چکیده

ای بر کشییازیزی ز امتتت ایا ی های مرتعی اثرات قابل توجه  های مرتعی از آن جهت مه  اسییت که اکوسییتمییتوجه به اکوسییتمیی  

مان ش ه ها ان مانزندگی برای ادامۀ که باشتد مچتتن دایای کایکردهای مخ لفی میز هدا یز از ا ن ممکن نخواهد بود. هاها بدزن آنان
بتدی خدمات مت خب اکوستم   مرتعی شتخ موسی شهرس ان بابل ز یتبهسه  بریسی  برآزید ایزش حفاظ ی زحاضر  ۀمطالعهدف از 

شامل  یموس تخخدمات مرتع ش  نتر، مه یزپتشمطالعۀ  انجام یبرا .است( CEسازی ان خاب )دی قالب مدل افراد تحاتترج  قاز طر

 تفکتک عملکردها ز خدمات اکوستم   ز از طر ق پتما ش متدانیبا توجه به  یز آثای باس ان  م اکوتوی  ی،دایز تاهانگ  م ی،ز توعت

شده شخص  س یاند. برام شتامه  170توز ع  آزمون ان خاب ز افراد از یزش تحاتترج یبری س سال  شرقی دیبتن مردم بخش بتدپیپر

شد. ن ا 1396 س فاده  صل  جا شان داد که م ۀمطالعاز  حا ضر ن ضع یافراد براساالنۀ ( WTPبه پرداخت )  لتما تزانحا  تتبهبود ز

 متلتون ی ال 2667معادل  خدمات ایائه شیییده ۀجتبز ایزش کل از  (دالی 05/2) ی ال 29/66692 موید نظر تمییی  خدمات اکوسییی

م غترهای دیآمد، سییرپرسییت خانوای بودن ز بازد د از متطزه از از آن اسییت که  یدسییت آمده حاکهب  ج. ن ااسییت (دالی 09/82194)

ردم متطزه بتشی ر به ازلو ت توجهات مدسیت آمده، ههای بتر ن عوامل اثرگیای بر تما ل به پرداخت افراد همی تد. براسیاا ایزشمه 

یزش آزمون ان خاب به خوبی توانم ه سه  هر  ک از کایکردها دست آمده توسط هایزش بسوی خدمات تتوع ز م ی است. همچتتن 

های ازلو تبه مربوطه  تناتخاذ شده از طرف ممئول هایتاستدی سشود یا با توجه به تئویی النکم ر ایائه دهد. دی ن تجه پتشتهاد می

 توجه شود.ها دی جهت حفظ آن های اکوستم   موید نظرز ز ژگی خدمات
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 مقدمه. 1
نزش طبتعت ز متابع طبتعی دی حتات اق صیییادی ز 

مان آن دی یابطه با کشازیزی  ۀز ژها ز اهمتت اج ماعی ان

متابع طبتعی  ز مییت امری اترقابل انکای اسییت.ز محتط

 هر اج ماعی –حتات اق صییادی  ۀپشیی وان  دشییوندهتجد

 متمر طبتعی متابع پش وانۀ بدزن توسعه ز باشدیم جامعه

مت ش ر تولتد برای ح ی ،نت شازیزی زمتتۀ دی بت  الزم ک

دد گر تلزی آن پشی وانۀ عتوان به پی ر تجد د اسیت متابع

فایسییی ی به آگرز  1که از تلفتق کشیییازیزی ز جتالدایی 

. الب ه ا ن تجد د با  ک نرخ مشخصی طی شودیتبد ل م

بردایی از ا ن زمانی اتفاق اف اده ز اگر نرخ بهره ۀدزی ک 

از نرخ تجد دپی ری باشد، ا ن متابع ه   گونه متابع بتش ر

 [فاده نخواهد بودززدی به اتمام یستده ز د ار قابل اس به

از  ک سو  محتطیز متل ز مشکالت ئاهمتت مما .]20

اق صییادی از سییوی د ار، یز کرد نو تی یا برای  ۀتوسییعز 

ز مت اق صادی ز حفاظت محتط ۀتوسع ۀجانبتلفتق همه 

 جوامعز میییت، پتش یزی از طر ق عل  اق صیییاد محتط

اهمتت متابع . علمی ز دانشییمتدان جهان قرای داده اسییت

است که عالزه بر توجه  یاز مت به اندازهطبتعی ز محتط

برنییامییه نی بییه آن، دی بمیییتییایی از  ز  هییای زیجهییا

ستس شی نتز به عتوان ازلو ت مطرح ز های گیاییتا بخ

 .]25 [شده است یاژه دی اکثر کشویها به آن توجه ز

متای  خدمات ز کایکردهای اکوستم می االب ایزش ب

ن به  ند، زلی  له قرای ز ادی دای عام ها موید م بازای دیت دی 

. از طرفی به علت نبود امکان محاسییبات کمی ز رندتگیم

های کالن، توجه گیاییها ز ستاستگتریدقتق دی تصمت 

به آن به شیییودیها نمکافی  تافعی  . کمی کردن چتتن م

ساخ ن اهمتت ا ن متابع دی عمل ناممکن  شن  متظوی یز

ست؛ اما امرززه دی  تا ایزش  شودیی تالش مجهان ۀگم را

گوناگون اق صیییادی،  یهایگتری از تئویا ن متابع با بهره

ماب شود. الب ه چتتن تالش یهادی ح  یهاملی گتجانده 

دی  تواندیم شودی ابی به ا ن هدف دنبال مکه برای دست

 
1. Agroforesty 

 .]12 [از ا ن متابع بمییتای مرثر باشیید یبانز نااه یداینااه

گام به  ،ز مییییتمحتط یگیایدی ایزشطوی کلی ازلتن 

شیتاخت متبع طبتعی ز آگاهی از کاالها ز کایکردهای آن 

مطالعۀ قبل از پرداخ ن به موضییوع دی ن تجه  .]8 [اسییت

با د عملکرد ز خدمت موید پژزهش برای  ،حاضیییر اب دا 

زۀ  به . ]9، 8[ موید نظر مشیییخص شیییودمتط جه  با تو

  مییتدگاننواز نظر ز  ]11 ،58، 8، 13، 27، 49 [مطالعات

 یخدمات ز عملکردها تکتفکطوی کلی بهپژزهش حاضییر 

 گردشاریطوی مثال برای خدمت به توانییا م تم  اکوس

عملکردها ز خدمات  .( نشیییان داد1صیییویت نمودای )به

م   ست شامل میطتف  های مرتعیاکو ستعی یا  شوند ز

برخی از خدمات موید بریسییی  حاضییرمطالعۀ که دی  ]8[

( فزط تفکتک خدمات ز عملکرد 1دی نمودای ) قرای گرف تد.

یا دی خصوص متاظر طبتعی ز گردشاری بتان شده است 

 ز برای هر فرآ تد د ار خدمات ز عملکرد م فازت است.

 توانییا م تمیی  (، خدمات اکوسیی1)نمودای توجه به  با

ها دی ز عملکرد آن  کیاکولوژ  تدهایاز ساخ ای ز فرآ یناش

طوی مثال؛ اکوتوی میی  ز بهدانمییت.  یمرتع تمیی  اکوسیی

گردشاری جزء خدمات اکوستم   مرتعی هم تد. با توجه 

یز از اکوسییتمیی   به شییتاخت نو مییتدگان پژزهش پتش

مرتعی شیییتخ موسیییی، اهمتت خدمات ان خاب شیییده ز 

همچتتن تفکتک خدمات ز عملکردهای اکوسیییتمییی  ، دی 

م ی، گتاهان دایز ی، اکوتوی  م  ز ن تجۀ خدمات تتوع ز 

سی قرای گرفت. د ضر موید بری س انی دی مطالعۀ حا ی آثای با

 شود.ادامه به توضتح دی موید خدمات پرداخ ه می

چون کلتۀ خدمات اکوسییتمیی می حاصییل کایکردهای 

ی دقتق گیایایزشمخ لف تتوع ز میی ی اسییت، بتابرا ن 

به مامی خدمات یا دی بر تتوع ز مییی ی،  ها ی ایزش ت تت

عبایتی ایزش تتوع ز میی ی معادل ه. ب]14 [خواهد داشییت

دیصیید از ممییاحت کل اکوسییتمیی   تحت بریسییی یا  15

شیدت تابع . خدمات اکوسیتمی   به]43 [شیودشیامل می

تتوع ز مییی ی موجود دی بوم نظام اسیییت. ا ران دی زمرۀ 
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 مم عدتر ن کشویها برای تولتد گتاهان دایز ی قرای داید.

 
 یستماکوس نمودار ساختار .1 دارنمو

 

 د ر تۀ سیییابزۀنزاط قوت ا ران دی تولتد گتاهان دایز ی، 

س فاده  دی فردهمتحصر ب گتاهان دایز ی، تتوع گتاهان از ا

 عملکرد ز کشییوی، سییازگایی اقلتمی تتوع زجود ز ا ران

. به همتن باشییدیمکشییازیزی  دی دایز ی گتاهان مطلوب

ها، مراتع ز آبختزدایی کشییوی، مراتع سییازمان جتالعلت 

شت گتاهان دایز ی جهان ز جا ااه  م انی ا ران یا به کوه

 یهمچتتن تزاضیییا .]50 [کرد اصیییلی ا ن گتاهان اعالم

صوالت گتاهی از  شت  2001تا  1994جهانی مح با نرخ ه

ی اختر، هرچتد هاسییالدیصیید یشیید کرده اسییت ز دی 

به یشییید خو ،ترآهمییی ه ما   .]52 [د ادامه داده اسیییتا

مثل زجود آبشییای ز )ی طبتعی هامکانز  هامیی  تاکوسیی

حمام قد می ز اتره دی مرتع شتخ موسی( احماا زجود 

مانز دیک جا ااه  اخالقی  هایایزشیا دی دنتای که  هاان

خاصیییی داید، فراه   ااه  جا  تای خی دی آن  تدیمز   .ک

م  دی ا ران به عتوان  کی از  شوی برخویدای  15اکوتوی  ک

ی هاگاهتش ر ن تتوع اقلتمی دی جهان ز  کی از ذخترهباز 

م ی  مبی افززنکرۀ تتوع ز  مبت زمتن از مز ت ن تری ن

ستهاشاخهبه د ار  م  برخویدای ا از طرفی  .]7 [ی توی 

گرد( ها )طبتعتبرای پی رش اکوتوی میییت ا رانظرفتت 

 
جمله مطالعاتی که دی حوزه ایزش گتاهان مرتعی ز علوفه انجام شیییده از  1

؛ 1397؛ مع مدی ز همکایان، 1397؛ مرادی، 1398است؛ فختمی ز نادیی، 

کشییوی برتر دنتا دی ا ن زمتته  20بمییتای باالسییت ز جزء 

شدیم ش  بتا بر. ]50 [با شاران  1404انداز چ متزان گرد

دیصییید تعداد  5/1یق   با د به 1404خایجی دی سیییال 

متلتون نفر ز دز دیصد دیآمد  20گردشاران جهانی  عتی 

سال  سددی همان  . دی ن تجه توجه به نزش بخش ]50 [بر

ز ژه از ی جیب گردشیییار بهدسیییه  آن اکوتوی مییی  ز 

شویهای  ست.حوزۀ ک متای حائز اهمتت ا با  خلتج فایا ب

چتتن با دی نظر گرف ن توجه به مطالب بتان شیییده ز ه 

 ب مراتع کشیییوی ز لززم کاهش تعداد دام تخریزند یز به 

زمانی موفق خواهد  هام  تاکوس، مد ر ت ا ن بردایانبهره

ی فرعی از مراتع برای هابرداییبود که ب وان از طر ق بهره

تد.  کی از بهره جاد کت غال ا  مدایان اشییی  ی هابرداییدا

، حفظ آثای فرعی از مراتع، اس فاده از آن جهت اکوتوی م 

  ی ز افزا ش اتای تتوع ز مییی یباسییی انی، گتاهان دایز

 .]45 [است

دی ایتباط با مراتع انجام گرف ه  اگر چه مطالعات ز ادی

ها به بریسیییی ایزش مرتع اسیییت اما تعداد اندکی از آن

ندپرداخ ه ندکا زاالت ا ایزش مراتع  اکثراًنتز  1. دی ا ن م

ز اس فاده  ی چون چرای داماژه زمحدزد به برآزید کایکرد 

؛ فتاض ز همکایان، 1396؛ زایع کتا ز همکایان، 1396اعظمی ز همکایان، 

 اشایه کرد. 1391ز فتاض،  1392؛ یس اای ز همکایان، 1392
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مصرفی مرتع  هایایزشعبایتی تتها از علوفه شده است. به

گیایی قرای داده شییید. ک  برآزید کردن مرتع موید ایزش

ممکن اسییت موجب سییوء مد ر ت  ا ان زال کایبری مرتع 

تتها بر اسیییاا چرای دام ز  ا ان زال کایبری مرتع تتها به 

چتتن ک  برآزید کردن ه  .]12، 3 [زحش شیییودتاتح

ی هادس ویالعملز  هاهتتوصمتجر به  تواندیمایزش مرتع 

هر کایکرد  دهدیمگیایی مرتع نشان نامتاسب شود. ایزش

دی  .]53، 10 [مرتع چه سیییهمی از کل ایزش مرتع داید

دی شیییمال  خاصییییۀ مطالعمراتع،  بازاییترموید ایزش ا

ست. دی سطح جهان  رانا شده ا   رانا تنچتز ه  یانجام ن

ز فتون برآزید ایزش  یگیایدی موید ایزش  ادیمطالعات ز

انجام گرف ه است  تعیکاالها ز خدمات متابع طب یاق صاد

 شود.اشایه میها از آن یبه تعداد دی ادامه که

با اس فاده  1397دی سال  ای دی شمال ا راندی مطالعه

الاوی قتم ی متاسب ایائۀ های اق صاد مهتدسی ز از یزش

ی گاز دی مراتع به بریسییی ایزش اق صییادی کایکرد تتظتم

اد که ایزش . ن ا ج نشییان دشییدشییتخ موسییی پرداخ ه 

صادی خدمات جیب دی متداق  متژن اک کربن ز تولتد اک

تببه کل  متلتون 3582ز  6/7264 ترت ی ال ز ایزش 

 .]10[ هزای دالی است 318بالغ بر از دز خدمت اکوستم   

، با اسییی فاده از یزش ان خاب ای دی فلوی دامطالعهن ا ج 

که متزان تما ل به د آزمون ز مدل الجتت شرطی نشان دا

برای ی کتفییت آب، تولتیید هییایژگ ز پرداخییت مردم 

ی، تتظت  آب ز هوا ز ترسییتب کربن دایجتالکشییازیزی، 

سال( دی  2سوزانی فلوی دا )یزدخانۀ آبختز حوزۀ  دالی دی 

متای مه با مطالعات د ار ب ست کم ر مزا  دی . ]15 [بوده ا

 یگیاییزشا یزشبا اس فاده از  ای د ار دی مکز کمطالعه

 یطوی سییاالنه برامشییرزط نشییان داد که هر گردشییار به

ش  س انچ ضر   کمکز تتامپوادی چ تعیطب یانداز با حا

خدمات  یایزش اق صیییاد اسیییت زدالی  4/24به پرداخت 

دالی دی  3700تا  3000 تنحفظ متطزه، ب یبرا یفرهتا

ای با اسیی فاده از یزش دی مطالعه .]55 [هک ای برآزید شیید

به پرداخت افراد ز ایزش ما ل  گیایی مشیییرزط، متزان ت

بهخانواده فایا  فاظ ی مراتع  تبها یا برای ایزش ح  ترت

مدهبی ال  6/609 ز 7/6357 چتتن ن ا ج . ه دسیییت آ

نشیییان داد که اگر چه ا ران  ک کشیییوی دی حال  مطالعه

ست زلی سعه ا صد  5/80 تو سخدی ، تما ل به دهتدگانپا

ن ا ج حاصییل . ]24 [راتع دایندپرداخت برای حفاظت از م

با اسیی فاده از یزش  1391دی سییال  ای دی ا راناز مطالعه

انداز چشیی  های ژگیآزمون ان خاب نشییان داد که ایزش ز

 یاکولوژ یز کایکردها  میی یآب، تتوع ز تفتتک تعی،طب

گان  ز  37211، 45728، 22760 تبترتبهتاالب شیییاد

با  یپایک مل  ر تجهت مد .]37 [اسیییت  الی 13467

 یشییرط تتکایبرد یزش آزمون ان خاب ز برآزید مدل الج

به باه  ترک  کیز اکولوژ  حیتفر یهاجت ند.  تبیا  کرد

ما  جن ا که ت خت مردم برا  لنشییییان داد   یبه پردا

اندازه ز   دکتتدگان،تعداد بازد  مییی ی،تتوع ز های ژگیز

 اطالعات دی یز تعداد تابلوها اسییی راحت یهاتعداد مکان

به ترممییی با  تبترتگردش  ز  68/1، -65/9، 73/6برابر 

 .]36 [است دالی 04/3

با ا ی که دی مراتع شییتخ موسییی انجام شیید دی مطالعه

س فاده سی ز یزش از ا صاد مهتد جا از ن هز تۀ های اق 

سی ایزش حفاظت آب ز خاک پرداخ تد. ن ا ج  هایبه بری

نشان داد ایزش خدمت حفاظت آب )از جتبه ایزش بالزوه( 

ز ایزش حفاظت خاک توسییط اکوسییتمیی   مرتعی شییتخ 

به بالغ بر موسیییی  تب  متلتون ی ال  5132ز  9570ترت

با اس فاده از ای برای تاالب بامدژ ا ج مطالعهن  .]11 [است

شان داد ی بازاییهامتتقیزش  مازی ان خاب ن که  ز مدل

شازیزی، باادایی،  ایزش کل تاالب بامدژ از جهت متافع ک

ش  صتادی، چ انداز طبتعی، عملکرد اکولوژ کی دامدایی ز 

دی  .]46 [استمتلتاید ی ال  47289ز تتوع ز م ی بالغ بر 

 یگیایبا اسییی فاده از ایزشای د ار دی مراتع ته  مطالعه

شرزط شد م شخص    دبازد یشمای بایها ترهای غکه م م

مد فرد، بوم تالت،دی سیییال، تحصییی  تزانبودن ز م یدیآ

هادپ مل مرثر دی م تشیییت ما تزاناز عوا خت   لت به پردا

 تزآبخ ۀحوزاز مراتع   حیتفر ۀاس فاد یدکتتدگان برا بازد

ای دی تاالب ن ا ج مطالعه .]60 [باشییدیسیید ته  زنجان م

س فاده از یزش آزمون ان خاب  گازخونی شدبا ا شخص   م
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که بازد دکتتدگان به متظوی حفظ تتوع ز پوشییش گتاهی 

ااه تاالب، حفظ ز مییی  تات ز جتالی  های طبتعی ز ح

موجودات تاالب، حفظ بهداشت تاالب ز افزا ش سطح آب 

گازخونی )افزا ش  تب  آبتاالب  به ترت تاالب(  به  زیزدی 

م 559ز  1460، 1670، 1080 خت تو به پردا ما ل  ان ت

های اق صییییادی ند. م غتر ها ی دای تد  -ن مان ماعی،  اج 

متت،  صتالت، مخایج تأهلجت سن، تح خانوای ز ماهتانۀ ، 

 [شده است هاپرداختبومی بودن باعث افزا ش تما ل به 

س فاده از یزش آزمون ان خاب دی مطالعه .]34 ای د ار با ا

دیصییید  81که  مشیییخص شیییدز مدل الجتت شیییرطی 

هت بهبود  خت مبلغی ج به پردا حاضیییر  پاسیییخاو ان، 

. باشتدیممراکان شدۀ حفاظت متطزۀ کایکردها ز خدمات 

خت افراد برای تغتتر سیییطح  به پردا ما ل  نهت ی هاگو

 اندازچش ی گتاهی، تمهتالت گردشاری، هاگونهجانویی، 

ضعتت  ضعتت فعلی به ز شی از ز مهتالت آموز طبتعی ز ت

 21180، 9950، 13670، 23080ترتتب برابر با بهبود به

 یگیایدی ایزش یطوی کلبه .]39 [ی ال برآزید شد 3590ز 

دیصیید ایزش هر هک ای مرتع مربوط  25مراتع؛  یاق صییاد

 یهامربوط به ایزش یدیصییید مابز 75علوفه ز  تدبه تول

همچتتن براساا  .]50، 5، 1 [باشدیآن م تطیمح متز

 ۀزمتتپژزهش دی  100 تجز ه ز تحلتل ن ا ج ]51 [مطالعه

ۀ دیبای، 2010تا قبل از سییال  هاگیایی اکوسییتمیی  زشیا

طوی کلی های انجام شیییده برای هر کایکرد بهتعداد یزش

 .شده است( مشخص 1صویت جدزل )به

 گذاریبه خدمات اکوسیستم در ادبیات ارزش گذاری برای ارزش نهادنی مختلف ارزشهاروشاستفاده از  .1جدول 

 حما  ی تتظتمی جتبۀ تأمتتی فرهتایجتبۀ  گیایییزش ایزش

 0 26 2 1 هز ته اج تاب

 6 4 3 9 ان زال متافع

 0 0 1 0 اق صادی-سازی ز م ی مدل

 17 7 4 16 سازی ان خابمدل

 0 0 0 1 کتتدهمازاد مصرف

 0 0 2 1 بتدی مشرزطیتبه

 0 0 1 0 تبد لهز تۀ 

 33 9 10 26 گیایی مشرزطایزش

 0 6 0 0 خمایتهز تۀ 

 0 9 33 1 تابع تولتد

 0 0 1 5 گرا یگیایی لیتقتمت

 0 3 7 0 قتمت بازای

 0 3 2 0 اج تابهز تۀ 

 0 0 1 0 قتمت خالص

 6 1 17 1 فرصتهز تۀ 

 0 3 3 2 ایز ابی مشایک ی

 28 1 1 0 گیایی عمومیسرما ه

 11 20 3 2 جا از تیهز تۀ 

 0 6 2 1 مرمت() تشاتریپهز تۀ 

 0 0 4 0 محصوالت جا از ن

 0 3 3 32 سفرهز تۀ 

 100 100 100 100 مجموع

 ]51 [متبع:  
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( مشیییخص شیییده اسیییت، 1طویکه دی جدزل )همان

های های ترجتحات بتان شییده نمییبت به د ار یزشیزش

فاده قرای ایزش تابع طبتعی بتشییی ر موید اسییی  گیایی م

از یزش آزمون نتز حاضیییر مطالعۀ دی بتابرا ن گترند. می

 شود.ان خاب اس فاده می

براسیییاا   دبا تنزم  ر تز مد تعیمتابع طب مد ر ت

 هایتکاز تکت  کی .تردصیییویت گ یاق صیییاد تایهایمع

ز   مییییتز تطمح ۀحوزدی  تاسییی یسییی -یاق صییییاد

. بییاشییییدیم گیییاییایزش تعیطب هییایتمییی  اکوسییی

 یشامل معرف ی،اق صاد  کردیز  یسطح نها گیایی،ایزش

به  تمییی  اکوسییی هایشاسیییت که ایز ها یتزممکان یا 

صم صل م تم یق تزۀانا  قاز طر تریگت ت  .]16 [کتدیم 

تع مر  ژهزبه هاتم  اکوس ۀچتدگانخدمات  یگیایبا ایزش

ها دی ایزش  نا زضییمن اسیی فاده ا توانیم ،شییتخ موسییی

الزم یا دی  یفضا ی،توان اق صاد  شز افزا یمل یهاحماب

صم ۀحوزدز  س ت ت ستز   تر،یجد  تحما یبرا ییگیاتا

 یهادی قالب کمک  ژهز یمال های تتر ز با حماپر توان

م   موید نظر  ایانهز  یمال ست فراه   برای حفاظت از اکو

شیییتخ موسیییی تع مر ۀسیییاالنخدمات  گیاییزشای. آزید

الزم دی  دیک  جادتا ضیییمن ا آزیدییا فراه  م  طیشیییرا

با ایزش مر تنممیییئول باط  موید نظر ز د ار  تعدی ایت

م   ست صل   ب، از یزند تخرهای مرتعیاکو شدن ف )ک  

  تندی پا تلسیی  جاداز حد دام ز ا تشچرا به علت زیزد ب

ضع شش  ست دی اثر پو  تتر( ز تغترهسطح مرتع ز ا تفد

  نقلمداد کردن ا ایزشیب ملهاز ج  لین به دالآ یکایبر

های هممو با طبتعت ز ب وان فعالتت کرد تریجلوگ یایاض

  گردی یا دی ا ن اکوسیییتمییی  طبتعت چون صیییتعته 

با توجه  یزاز ا ن .عتوان  ک شغل پا دای ز پاک یزاج دادبه

از پژزهش حاضیییر  اصیییلی هدفبه ضیییرزیت موضیییوع، 

ی ز برآزید سیییه  بازای ترامت خب خدمات  یگیایایزش

ی با اس فاده از ایزش موس تخش یمرتع تم  اکوس دی هاآن

 است. ز تابع مطلوبتت تصادفی ]40 [النکم ر

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .2.1
جتوب  تلوم ریک 70دی  یموس تخش یمرتع تم  اکوس

س ان بابل سعت ا شهر هک ای  10407حوزه   نقرای داید. ز

دیصید  71سییجادیزد،  تزآبخ ۀحوزدیصیید از  87اسییت که 

دیصیید مراتع شییرق اسیی ان  68/2مراتع شییهرسیی ان بابل، 

دیصیید مراتع اسیی ان مازندیان یا  78/1( ز یسییای ۀمتطز)

( موقعتت اکوستم   موید نظر 1دی شکل ) .شودیشامل م

 دی اس ان ز کشوی مشخص شده است.

 

 و استان مازندران یرانمورد مطالعه در ا ۀمنطق یتموقع .1 شکل



 ... خدمات مت خب یایزش حفاظ  بتدیبرآزید ز یتبه

 

895 

 . روش تحقیق2.2

 روش آزمون انتخاب. 1.2.2
صلی دی سان  رشپی شرط ا شدن هز آ ز  ها تهز ک  

صوص یفع بحران هاطرح یسرعت اجرا  شافزا های دی خ

مشییایکت   دفوا ز زمانی مشییایکت مردم اسییتطبتعی، 

تا اجرا ز   زییملموا اسییت که مردم یا دی مراحل برنامه

لت دهطرح تابیایزشییی خا ها .]54 [ت ها د دی   تدی ن

اسییی فاده   یهایزش  دبا یبازای ترخدمات ا یگیایایزش

دنبال داشیی ه باشیید، از هیا ب یمردم مشییایکتشییود که 

ه  ن خییاب ز  یهییاهییا، یزشزشی  نا  نترم مون ا آز

کایبرد یا دی  تشیی ر نمشییرزط همیی تد که ب یگیایایزش

دی  ها دایند.یزش  ارنمییبت به د  مییتط زتاق صییاد مح

یز از یزش آزمون ان خاب اسیی فاده پتشمطالعۀ ن تجه دی 

صلشود. می ساخ ای آزمون یزش  یهدف ا ان خاب برآزید 

با یف ای مصیییرف گان  تد  ینمیییب تتاهمبر  تدکأتکت

 یابزایها  قیزش آزمون ان خاب از طر .]57 [هاست ژگیز

مای له تتالج یآ تد جم  تتالج ،2یشیییرط تتالج ،1یاچ

خل نهآشییی تتز الج 3م دا ها 4ایتا از ایزش   یبرآزید

دی  یحجم تتراتز ایزش تغ ردمتف های ژگیدی ز تتراتتغ

تتک ئه م  میییتز تطمح تف تدیایا جۀن که  ]2 [ک آن  ت

ها بردنیپ کاال کل  ایزش  تطی،مح میییتز یبه ایزش 

تدیتبه  یکاال یذکر شیییده برا های ژگیاز ز  کهر  یب

اشد. یزش آزمون بیپاسخ دهتده م  داز د تطیمح  متز

خاب دی ع تدگیپ تنان   یگیاییزش ایزش  نترجامع تچ

 .]6 [شودمی یتلز تطیمح  متز

  𝑖 (𝑈) یگوهر پاسخ یبرا م زت م ترا تتتابع مطلوب

که  (𝑉) تنبخش مع  ک: شیییودمی ت به دز بخش تزمییی

 هییای ژگیاز ز یشییییاخص خط  ییکعتوان بییه معموالً

  کز  باشییدیان خاب م ۀمجموعدی   𝑗مخ لف  های تهگز

 یقابل مشیییاهده یز ترکه اثرات ا (𝑒𝑖𝑗) یبخش تصیییادف

خاب افراد یا نشیییان م هدیان  ل .]38 [د عاد  تابع (1) ۀم

 :]28 [دهدییا نشان م ت مم ز ترا تتمطلوب
 

1 Polynomial Logit 
2 Conditional logit 

(1) 𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗(𝑋𝑖𝑗) + 𝑒𝑖𝑗 = 𝑏𝑋𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 ۀمجموعیا دی   g  تۀگزهر فرد  که ناح مال ا بتابرا ن

خاب  تۀگزبه هر  𝐶𝑗ان  به  ترجتح h چونه   ارد   دهد 

فرد  یبرا g  تۀگزحاصل از  تتداید که مطلوب یبم ا  نا

𝑖 ان خاب  ۀمجموعدی  ها تهگز  رسییا تتنمییبت به مطلوب

ش رب شد که ا ت ست (2) ۀمعادلدی   نبا شده ا شخص   [م

28[: 

(2) 𝑃 (𝑈𝑖g > 𝑈𝑖ℎ , ∀ℎ ≠ g) = 

𝑃[(𝑉𝑖g − 𝑉𝑖ℎ) > (𝑒𝑖ℎ − 𝑒𝑖g)] 

شت تانب که نا برای ش  ناز ا ییز ش ه با  ت اح مال دا

تابع مطلوبت  (𝑒𝑖𝑗)جمالت اخالل   عبه شییتاخت توز تازن

  نخصوص ا  ندی امعمول  تۀفرض. باشدیم ت مم ز ترا

بوده   کتواختخطا ممیی زل ز  یهاجمله  عاسییت که توز

(𝐼𝐼𝐷 )26 [باشدیم (3)  بولز  عتوز یز دایا[: 

(3) 𝐹(𝑒𝑖𝑗) = exp (−𝑒𝑖𝑗) 

. اسیییت توسییی هپ یاح ماالت  عتوز  ک  بولز توز ع

به صیییویت  یکل  بولز  عاح مال توز یفرمول تابع چاال

 :]26 [است (4) ۀیابط

(4) 𝑓(𝑇) =
𝛽

𝜇

 
(

𝑇−𝛾

𝜇
)𝛽−1𝑒

−(
𝑇−𝛾

𝜇
)𝛽

 

 μ ،( بولز  عتوی تبپایام ر شیییکل )شییی 𝛽که دی آن: 

. معموالً مزدای باشیییدیپایام ر مکان م  𝛾ز  تااپایام ر مز

حالت   نکه دی ا شودیپایام ر مکان صفر دی نظر گرف ه م

 شودیکه فرض م زق ی .باشدیم یدز پایام ر  بولز  عتوز

صادف م ز ترا تتتابع مطلوب یجمالت ت   بولز  عتوز ت م

خاب هر گز ،داید مال ان  تهاح  تد ایجح   مان از  gتر ه

 تکالجمیی   عبه صییویت توز تواندیم 𝐶𝑖ان خاب  ۀمجموع

عتوان به  حتصر  نکه ا شود تانب (5) ۀمعادلایائه شده دی 

دی ادامه به  .[42] باشییدیمعرزف م یشییرط تتمدل الج

3 Overlapping Logitech 
4 Nested logit 
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 :شودیپرداخ ه م یشرط تتالج تحتوض

(5) 𝑃𝑟𝑖(g  |𝐶𝑖 ) = 𝑃 (𝑈𝑖g > 𝑈𝑖ℎ , ∀ℎ ≠ g) =

 
exp (μ𝑉𝑖g)

∑ exp (𝜇𝑉𝑖ℎ) 
ℎ=𝐶𝑖

⁄ =

exp [𝜇(𝜃0+𝛼𝑃g+𝛽ˊ𝑋𝑖g)]

∑ exp [μ(𝜃0+𝛼𝑃ℎ+𝛽ˊ𝑋𝑖ℎ)]
𝑗
ℎ=1

 

  عکه به نوع توز باشییدیم تااپایام ر مزμ که دی آن: 

 تزانداید ز به م یمدل بمییی ا یتصیییادف ءاح ماالت جز

ز مطابق  شییودیمربوط م  عتوز  نا یپراکتدگ  ا  انسزای

ط با انحراف معبه (6) ۀیاب جمالت اخالل  تایطوی معکوا 

 :باشدیم تاسب م

(6) 𝑉𝑎𝑟𝑒 =
𝛱2

Ϭ𝜇2 

با افزا که جمالت اخالل کاهش   انسزای μ  شدی آن 

به مزدای زاقع یپایام رها تجهز دی ن   ابدیم خود  یمدل 

 تتنجداگانه تع تواندیاالب نم μ. پایام ر شیییوندیم  کنزد

که  باشیییدیم  ککه برابر  شیییودیفرض م  نبتابرا ،گردد

. باشییدیجمالت خطا ثابت م  انسداید که زای  نداللت بر ا

خاب اسیییت  نا  حتصیییر  نمه  ا تلدل  ک ها از که ان 

 های تهاسیی زالل از گز  ژگیاز ز  میی یمجموعه ان خاب با

فرض   نا تریگشیییکل .]48 [کتد ترزی( پ𝐼𝐼𝐴) 1نامرتبط

ش م زل ز  ینا بودن جمالت اخالل دی   کتواختاز فرض م

یزش حداکثر  تلۀزسهبمدل   ن. ااست یشرط تتمدل الج

مربوطه که دی   ینمایاسیییت   میز تابع لاای ا ینمیاسیییت

 :شودیزده م تننشان داده شده است، تخم (7) ۀمعادل

(7) LogL = ∑  𝑁
𝑖=1 ∑ YijLog[Pri(g|Ci)]𝐽

𝑗=1 

که اگر  باشیییدیشیییاخص م ترم غ  کYij دی آن  که

 ترز دی ا  کیا ان خاب کتد برابر با  g  تۀگز iگو پاسیییخ

باال  ۀیابط. جهت اس خراج باشدیبرابر با صفر م صویت نا

  ۀیابطجمالت اخالل دی   عالزم اسیییت که سیییاخ ای ز توز

Uij = Vij(Xij) + eij غ م  گردد.  خص   ترهییایمشیییی

 
1 Independence of Irrelevant Alternatives 

ماع -یاق صییییاد تدیم یاج  با ز توان  های ژگیهمراه 

زاید  ت مم زترا تتدی تابع مطلوب Xان خاب  یهامجموعه

 تنب یاج ماع-یاق صییاد ترهایجا که م غاما از آن ،شییوند

هر فرد مشییخص ثابت همیی تد،  یان خاب برا هایتتموقع

 یدیآمد برا شیییودیان خاب ازل ز دزم انجام م یزق   عتی

ها فزط آن ،دز ان خاب مشییابه اسییت  نفرد مشییخص دی ا

تدیم با زبه توان بل  زا موجود دی  های ژگیصیییویت م 

 .]56 [ان خاب زاید مدل شوند یهامجموعه

 ینمونه برا ۀاندازحداقل  یبر اسیییاا مطالعات تجرب

 .]35 [باشیید 300تا  100 تنب  دبا ای تهدز گز یهاطرح

شد دی ا 𝑁 دازۀاناگر  شاهدات   نبزیگ با صویت تعداد م

خاب  با  شیییودیم  ادز تلیخدی یزش آزمون ان  لب  ز اا

شکالت نرم  یزاز ا ن. شودمییزبرز  تنجهت تخم یافزایم

شرزط با  یگیاییزش بر خالف یزش ایزش  ندی ا  ۀاندازم

ن هداف موید نظر دسیییت  توانیکوچک ر ه  م ۀنمو به ا

حاضر از یزش متشل ز کایسون مطالعۀ دی ن تجه دی .  افت

 متشییل ز یزشبرای ان خاب حج  نمونه اسیی فاده شیید. 

سون برا سط تنازل یکای شد  راندی ا ]19 [بای تو . با ایائه 

  ب)دی مطالعات ضییر تتراتتغ  بدی دسییت داشیی ن ضییر

تدیم تترتغ 6تا  75/0 تنب تتراتتغ بل  یزل ک قا زدای  م

 ۀیابطبا اسیی فاده از  ز (]4، 18 [باشییدیم 2آن  یقبول برا

 :]44 [دست آزیدهحج  نمونه یا ب توانیم 8

(8) 𝑛 = [
𝑡∗�̂�

𝑑∗𝑅𝑊𝑇𝑃
]
2

= [
𝑡∗�̂�

𝑑
]
2

 

 

نه،  :n که دی آن زدای  tحج  نمو مایم ، t-student ۀآ

RWTP  مزدایWTP  برآزید شیییده زd  دیصییید اخ الف

RWTP  ازTWTP مزدای باشییدیم .d  توسییط پژزهشییار

شان م ]23[ شده تتنتع صد انحراف  دهدیز ن که چتد دی

زدای زاقع پی یبرا WTP یاز م  اسیییت  رشمحزق موید 

بل قبول ]22[ قا زدای  عات ایزش d. م طال  گیاییدی م

شر شدیم 3/0ز  05/0 تنب زطم صل از  ن ا ج .]21 [با حا

با اسییی فاده از بمییی ه   افزایی نرم یهاپژزهش حاضیییر 
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Excel 2016, Spss22  بریسیییی جهییت  گ ز) ی هییایژ

ماعی های توصیییتفی(،  -اج  اق صیییادی ز ایز ابی م غتر

Minitab16  ان خییاب( مجموعییۀ )برای تعتتنStata14 

نه تا تت آشییی تابع الج هت برآزید  ای ز شیییرطی( ز )ج

Maple18 ( سبۀ جهت ست.ان ارالمحا شده ا س فاده   ( ا

 تخکه از مرتع شییی یکمیییان تۀکلموید نظر  یآمای جامعۀ

ساکت شوندیم تفع م یموس متطزه  تناز جمله دامدایان، 

شاران م شتدیز گرد سط با شلم ۀیابط. تعداد نمونه تو -ت

سون  ست آمد ز براهعدد ب 133کای ش ردقت ب ید تعداد  ت

 ۀپرسییشییتامعدد دی نظر گرف ه شیید، سییپس  170نمونه 

شتامبا توجه به   ینها س  تنز دی ب تهته ته )پا لوت(ازل ۀپر

 هایدی فصییلن بابل ی شییهرسیی اشییرق یمردم بخش بتدپ

حاصل   جبخش ن ا  نا دی شد.  عتوز 1396 سال مخ لف

پرسییشییتامه  13) 157دسییت آمده از هاز آمای ز اطالعات ب

توسیییط افراد، حیف شییید(  تحعدم دیک صیییح تلدلهب

مجموعه  6. دی هر پرسییشییتامه شییودمیپرسییشییتامه ایائه 

به ا جه  با تو خاب زجود داید ز  دی یزش آزمون  که نان 

شتامه ان  س  یزاز ا ن شود،می ینمونه تلز  کخاب هر پر

عدی  طال مه ز یز پتش ۀم تا عداد پرسیییشییی به ت جه  با تو

 942ان خاب داخل هر پرسشتامه دی مجموع  یهامجموعه

  تۀگز 3شامل  تزدست آمد. هر مجموعه ان خاب نهنمونه ب

شتهادیپ شدیبه افراد م ت شاهد یزاز ا ن ،با  هایهتعداد م

تشتهادی برای پ هایتمت. قاست 2826معادل  تزحاصل ن

ان های باز پرسشتامۀ  از بخش تما ل به پرداخت با اس فاده

تهپرسیییشیییتامۀ ) ز  75000، 45000 ]6 [مطالعۀ( ز ازل

 یانمونه (2). دی جدزل دسییت آمدهبال  هزای ی 100000

با اس فاده از طرح دی  ایائه شده است. ان خاب ۀمجموعاز 

مال عهبه ر ن  16Minitabدی نرم افزای  1ازپ ت ی هامجمو

 گترد زان خاب طراحی شییده ز داخل پرسییشییتامه قرای می

براسییاا  دی نها ت ایزش خدمات مت خب برآزید شییده ز

 گترد.ها صویت میبتدی آندست آمده، یتبهههای بایزش

 پرسشنامه انتخاب درمجموعۀ ی از انمونه .2جدول 

 ان خاب پرداخت دایز ی گتاهان از حما ت آثای باس انی حفظ تفر حی ز اکوتوی م  ز م ی تتوع از حما ت گز ته

 نمبی بهبود زضعتت موجود الف(
 بهبود

 نمبی
 ☐ 45000 نمبی بهبود

 مطلق بهبود زضعتت موجود ب(
 زضعتت
 موجود

 ☐ 100000 مطلق بهبود

 ☐ هاهتچکدام از گز ته ج(
 

 نتایج. 3

 نتایج توصیفی .3.1
( مشیییخص شیییده اسیییت، 3طوی که دی جدزل )همان

سییال اسییت که  18حداقل سیین افراد برای پاسییخاو ی 

شان سب از دهتدۀ ن سخاو با دیک متا ست که افراد پا آن ا

 ها یا پر کردند.اج ماعی پرسییشییتامه -شییرا ط اق صییادی

سال )ستکل( قرای  10متاناتن سطح تحصتالت افراد نتز 

سی بالغ بر  ست.  7/3داد ز بعد خانوای نمونه موید بری نفر ا

 
1 D-Optimal 

دهتد که دیصیید نمونه یا مردان تشییکتل می 72همچتتن 

دیصد از  80ها سرپرست خانواده هم تد. بتش از اکثر آن

  1 موید نظر بازد د کردند.متطزۀ افراد پاسخاو از 

سی متدانی از متطزه  ضر با بری متدگان مطالعۀ حا نو 

عه طال مات مخ لف  تندی ب ]11، 10 [موید نظر ز م خد

  می ی،ت تتوع زاخدماکوسیتمی   مرتعی شیتخ موسیی، 

به عتوان یا   یدایز تاهانز گ یآثای باسییی ان  مییی ،اکوتوی

 .دادندقرای  یدی یزش آزمون ان خاب موید بریسییی  ژگیز
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ساا  اف ه صد از افراد نمون 67 پژزهش،های برا موید  ۀدی

 های ژگیز مطلق دی ز یبهبود نمیییب های تهگز یسییییبر

اند. به یا ان خاب کرده یموسیی تخشیی یمرتع تمیی  اکوسیی

عوامل  تلدیصییید افراد پاسیییخاو به دل 67  ارعبایت د

 های ژگیجهت بهبود ز یمخ لف حاضییر به پرداخت مبلغ

 تتزضع  تۀگز زنتدیصد  33. باشتدیم یموس تخمرتع ش

موید نظر یا  تمیی  اکوسیی یفعل تتموجود ز تدازم زضییع

ضع  لیاند ز تماان خاب کرده  های ژگیز تتبه بهبود دی ز

 مرتع نداش تد.

 متغیرهای مستقل .3جدول 

 حداکثر حداقل متاناتن م غتر 

 م غترهای کمی

 63 18 86/39 )سال( سن

 18 0 10 )سال( تحصتالتسطح 

 50000000 2000000 9178000 دیآمد )ی ال(
 7 1 72/3 )نفر( بعد خانوای

 م غترهای کتفی

 % 28%                     زن  72مرد  جتس

 %8/17ختر                 %2/82بله  بازد د از متطزه

 %35%                     ختر  65بله  سرپرست خانوای

 های تحزتقمتبع:  اف ه

 

 الگوی آزمون انتخاب نتایج. 2.3

 مدل الجیت شرطی برآورد. 2.3.1

پژزهش حاضییر با توجه به اسیی فاده از یزش آزمون  دی

خاب، طراح عه یان  به تغ یهامجمو خاب مربوط   تتران 

ض ترهایم غ به  یدی ان خاب افراد از فرد ترگیایثأت تحیتو

تهاز گز تنز همچت  ارفرد د تهبه گز ای  از مدل   ار،د  

  ژگیساده ز گم رده اس فاده شد. چهای ز یشرط تتالج

شده دی مباحث قبل شایه  م زل زاید  تربه عتوان م غ ی،ا م

شرط شده ز دی قالب مدل   .گردندیساده برآزید م یمدل 

هاد می نان پتشیییت تد برخی از اق صیییاددا اثر  یکه براکت

ضع شود ۀجمل  کموجود، از  تتز س فاده   ثابت دی مدل ا

به ا [32] با توجه    تۀگز  ک تز،مطالعه ن  ندی ا که نز 

ان خاب زجود داید، مدل  یهادی تمام مجموعه تچکدام،ه

 های تهگز یثابت برا ۀجملساده ز گم رده یا با دز  یشرط

 تزمم زل مدل ن ترهایم غ  ر. ساشودیازل ز دزم، اجرا م

. شیوندیزاید مدل م یمجاز یبا اسی فاده از یزش کدگیای

گم رده از  یشرط تتاثرات م زابل دی الج یبرا تنچته 

شد ۀجمل) ASC یموهوم ترم غ س فاده   یبه طوی ،ثابت( ا

سوم   تۀگزز  1ازل ز دزم برابر   تۀگزدز  ترم غ  نکه دی ا

از آن  یحاک  ج(، ن ا4جدزل ) مطابق .اسیییتبرابر صیییفر 

از تتوع   تحما های ژگیاسیییت که با ایتزاء سیییطوح ز

از   تز حما یحفظ آثای باسییی ان  مییی ،اکوتوی  مییی ی،ز

افراد  تتمطلوب ی،کتون تتنمییبت به زضییع  یدایز تاهانگ

بدیم  شافزا مایۀ تانارب تزن 𝐿𝑅𝑐ℎ𝑖2(7).  ا بت  آ نمییی

مایاسییییت که برا  ین کل  یداییآزمون معت یاسییییت، 

حداقل  برآزیددی  Fآمایۀ ز معادل  یزدیبه کای م تونیگرس

دیصد معتادای شده ز  1دی سطح  مربعات معمولی هم تد،

صفر، مبت  تجادی ا   بضرا تۀکلبودن  معتییبر ب یفرض 

دی مدل   𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2 ۀآمای. مزدای شیییودیبه قدیت ید م

 .بیییییاشیییییییدیمییییی 1814/0سیییییییاده  

 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2 ۀآمایکه اگر  ندااظهای داشیی ه ]47، 41، 33[

شانار خوب 2/0تا  1/0 تنب شد، ن شدیبرازش مدل م یبا  با

معادل همتن ضیییر ب دی  3/0تا  2/0بازۀ دی  نآ مزدایز 

از  دی یزش حداقل مربعات معمولی است.9/0تا  7/0دامتۀ 

تأ تزحاضیییر ن یالاو  جن ا یزا ن تدکامالً موید  قرای   

 .گتردیم
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 نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی ساده .4جدول 

 م غتر موید نظر ضر ب پایام ر انحراف معتای Zمزدای آمایه  سطح آمایی

 حما ت از تتوع ز م ی 1.052** 0.179 5.87 0.000

 اکوتوی م  ز تفر حی 0.503* 0.214 2.34 0.019

 حفظ آثای تای خی ز ز ایتی 1.158** 0.175 6.61 0.000

  یدایزحما ت از گتاهان  0.846** 0.201 4.21 0.000

 قتمت -0.0000295** 0.0000253 -11.67 0.000

 ازلگز تۀ ثابت جملۀ  2.149** 0.238 9.01 0.000

 دزمگز تۀ ثابت جملۀ  1.370** 0.263 5.20 0.000

Log likelihood =  -847.1451             LR chi2(7)= 375.50              Prob > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.18                  Number of obs = 2,826 

 باشتد.دیصد می 1ز  5ی هاسطحبه ترتتب معتادایی دی  **ز  *های تحزتق متبع:  اف ه

 

الجتت شیییرطی ی مدل هاب ضیییرکه با توجه به ا ن

طوی ممیی زت  قابل تفمییتر همانتد مدل الجتت سییاده به

م تد، تتها  متر معتادایی  توانیمنت یا بتان کرد.  هاآنتف

ضا برای کاالهای ز متجتبۀ  ک  محتطی عدم مه  از تزا

شدیمتجانس ترجتحات   هازهتسلدلتل تفازت دی که به با

با م غترهای  توانیمکه ا ن عدم تجانس یا  د آیم زجودبه

دی دی موقع ان خاب اج ماعی برای هر پاسخاو –اق صادی 

به فت ز  با ز ژگی  صیییویتنظر گر بل  زا بایات اثرات م  ع

بت جملۀ قتمت  ا  جه  کرد.مدل  زایدثا مدل دی ن ت دی 

 یاق صاد ترهایاثرات م غ یگم رده به بریس  ا تبر دیه

 یبه پرداخت موید بریسیی  لتما تزانبر م دافرا اج ماعی–

 (5تبر دی )جدزل ه یقرای گرف ه اسییت. بتابر مدل شییرط

تد ز مزدای  یدایا ها بضیییر عالمت موید ان ظای همییی 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2 افززده شییییدن   عتیاسییییت.  27/0 ابربر

هایم غ ماعی، – یاق صییییاد تر مدل یا دی  اج  قدیت 

ض ست  شان خاب افراد افزا یدهتدگتحتو مبت  داده ا ز ن

. کتدییا ایائه م یبه ر  جبه مدل اسییی انداید )سیییاده( ن ا

م زل ا ترهایم غ های بضر دایییسطح معت مدل   نم

شان م سطح دهدین صد معتادای   ک یهاهمه دی  تا ده دی

عالمت موید ان ظای یا دایند.  ها بچتان ضییرهمیی تد ز ه 

 یدی مدل شییرط  ینمانمییبت دیسییت    لاای تنهمچت

شرط م رده بزیگ ر از مدل  شدیساده م یگ  تجهدی ن  ،با

 ضییر ب مدل گمیی رده به ر از مدل سییاده اسییت.  یکایا

با تئوی تمتق ترم غ یمتف پژزهش حاضیییر  یکه مطابق 

بهبود   وهایسییتای تمتکه قدهد زمانییاسییت، نشییان م

  ابد،یم  شایائه شییده دی پژزهش حاضییر افزا های ژگیز

قابل م تلدلبه افراد،  تتالحظه دی سیییطح مطلوبکاهش 

.  ابدیمیکوی کاهش م  وهایسییتای  رشها به پیآن  لتما

باالتر،  تشییتهادیپ تمتق یدایا های تهار، گز عبایت دبه

 ها تهگز  رافراد شده ز نمبت به سا تتباعث کاهش مطلوب

پا خاب  مال ان  ند. ایبرخو  تتیاز اح  با   ندای موضیییوع 

 تهبا ثبات بز تمتق  شکه افزا تتمطلوب یاق صییاد یتئوی

مطابزت داید.  شییود،یت متکاهش مطلوببه متجر   طشییرا

  میی ،اکوتوی  میی ی،از تتوع ز  تحما های ژگیز  بضییر

باسییی ان ثای  مثبت   یدایز تاهاناز گ  تز حمای حفظ آ

شان م باشدیم س دهدیکه ن که باعث  ها یتاستافراد به 

 محتطیمییت ز های ژگیز تتبه زضییع تدنبهبود بخشیی

 ۀجمل. عالمت مثبت دهتدینشان م  لتما شود،یمیکوی م
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بهبود   تۀگزاسیییت که ان خاب   نا تانارثابت ازل ز دزم ب

. گرددیم تتمطلوب  شسبب افزا یکتون تتنمبت به زضع

 تتمطلوب ی،کتون تتاز زضیییع ترا  تهان خاب هر گز  عتی

مدل، جمله ثابت   جن ا به. با توجه نما دیم  جادمثبت ا

مدل ازل برا تههر دز گز یدی    ناسییییت ز ا داییمعت  

 یبهبود برا یهاطرح یکه اجرا دهدینشییان م دایییمعت

تۀگز به م    تتمطلوب  شموجب افزا دایییمعت تزانالف 

مهالف یا دی مزا  تۀگزدی زاقع اثر   نز ا شودیافراد م با   

ز بهبود  تترتغ یبرا رادکه اف دهدیموجود نشان م تتزضع

بپردازند، که باعث شده  ای تهدی زضع موجود حاضرند هز

 .شده است داییازل دی مدل معت  تۀگزثابت   بضر

 ده )هیبریدی(مدل گستر–نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی  .5جدول 

 م غتر موید نظر پایام رضر ب  انحراف معتای Zمزدای آمایه  سطح آمایی

 حما ت از تتوع ز م ی 1.212*** 0.196 6.18 0.000

 اکوتوی م  ز تفر حی **0.536 0.220 2.43 0.015

 حفظ آثای تای خی ز ز ایتی ***1.229 0.181 6.77 0.000

 حما ت از گتاهان دایز ی ***1.008 0.219 4.60 0.000

0.000 11.62- 0.0000535 0.0000622-  قتمت ***

 سطح تحصتالت ×قتمت  ***0.000000932 0.000000319 2.92 0.004

 دیآمد ×قتمت  ***0.0000361 0.000000504 7.17 0.000

 جتمتت ×ثابت جملۀ  *0.407 0.232 1.75 0.080

0.012 2.52- 0.011 0.028-  سن ×ثابت جملۀ  **

 سرپرست خانوای ×ثابت جملۀ  *0.440 0.235 1.87 0.061

0.059 1.89- 0.069 0.131-  بعد خانوای ×ثابت جملۀ  *

0.025 2.24- 0.243 0.543-  بازد د ×ثابت جملۀ  **

 محتطیگرا ش ز مت ×ثابت جملۀ  *0.249 0.132 1.88 0.060

 ازلگز تۀ ثابت جملۀ  ***3.735 0.486 7.68 0.000

 دزمگز تۀ ثابت جملۀ  ***2.917 0.499 5.84 0.000
Log likelihood = -750.589           LR chi2(15) = 568.61            Prob > chi2 =  0.0000 

Pseudo R2 = 0.27                 Number of obs     =      2,826 

 .باشتدیمدیصد  1دیصد ز   5دیصد  10 یهاسطحبه ترتتب معتادایی دی  ***ز  **ز  *ی تحزتق هااف همتبع:   

 

که  ن ا ج مدل شیییرطی یا گزایش کرد توانیمزمانی 

زاقع  د تتأ( موید IIAی نامرتبط )هاته گزاس زالل فرضتۀ 

شییود. بد ن معتی که بر اسییاا ا ن فرض حضییوی  ا عدم 

ی هاته گزحضوی  ک گز ته، نمبت اح مال مرتبط با سا ر 

ز  دهدینمان خاب یا تحت تأثتر قرای مجموعۀ موجود دی 

خاب هاته گزدی  از توز ع عه ان  ی مخ لف  ک مجمو

ضته همانکتدیمتبعتت  طوی که قبالً . برای آزمون ا ن فر

اسیی فاده  ]30[ فادنمک-اشییایه شیید از آزمون هاسییمن 

ا ن موضوع است ۀ دهتدنشان. ا ن آزمون دی زاقع شودیم

 شییرطی کایا اسییت  ا نه  که آ ا برآزیدهای مدل الجتت

وید مدل ن ا ج آزمون هاسمن مک فادن یا دی م (6جدزل )

 .دهدیمنشان  الجتت شرطی گم رده

 (IIAی نامرتبط )هانهیگزآزمون هاسمن مک فادن برای استقالل  .6 جدول

 حیف شدهگز تۀ  آمایه سطح معتادایی

 ازلگز تۀ  -20 مثبت معتن نتمتماتر س اخ الف زای انس 
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 دزمگز تۀ  -54.82 ماتر س اخ الف زای انس مثبت معتن نتمت

 زضعتت موجودگز تۀ  0 -

 ی تحزتقهااف همتبع:        
که با  دهدیمفادن نشیییان ن ا ج آزمون هاسیییمن مک

ضعتت موجود، گز تۀ حیف  ضتۀ ز صفر مبتی بر زجود فر

عبایت د ار به؛ شییودینمی نامرتبط ید هاته گز اسیی زالل

تد برآزیدن ا ج  کایا همییی  تت شیییرطی  ما ؛ مدل الج ا

شاهده همان ی  ک ز هاته گز، با حیف شودیمطوی که م

ی هااف ههاسیییمن متفی شیییده اسیییت.  کی از  آمایۀ دز 

یا  توز ع یعلآزمون هاسمن ا ن است که ۀ دیبایناسازگای 

قطع ن ا ج آن ه  مثبت  طویبهنام زاین خی دز، با میی ی 

، به فادنمکمزاد ر متفی از زمان هاسییمن ز . ]48[ باشیید

متفی برای ن تجۀ  هاآنکرات اتفاق اف اده اسیییت. به نظر 

همچتتن . کتدیم د تتأصفر یا فرضتۀ آزمون فرضته هتوز 

شان داد از تعداد  ]59[مطالعۀ  سال که  ا یمزاله 388ن از 

جام شیییده ز  2010تا فوی ه  1984 هاسیییمن ان آزمون 

زجود فرضیییتۀ  هاآن، بتشییی ر اندکردهفادن یا گزایش مک

IIA  دی اندنکردهیا ح ی دی صیییویت متفی بودن آمایه ید .

مانی  ضر نتز برای یها ی از فرض زای انس هم پژزهش حا

ی اانهتآش، مدل الجتت IIAز اطمتتان خاطر از نبود نزض 

 .نتز برازش شد

 یاانهیآشبرآورد مدل الجیت  .2.3.2

ی مول ی نامتتال الجتت شیییرطی به عدم هامدلاع بای 

ی هاته گززجود همبمیی ای بتن اجزای اخالل ز اسیی زالل 

س زالل  صویت نزض ا ست. دی  ی نامرتبط هاته گزنامرتبط ا

های  تت تردهتچتپاز الاو تد الاوی الج مان نهتآشیییی  ی اا

س فاده  ش. الجتت شودیما ی عالزه بر یها ی از فرض اانهتآ

تت هاته گززای انس هممیییانی بتن  ی مخ لف الاوی الج

شییرطی، سییاخ ایی جیاب ز مب تی بر دیک ممیی زت  یا نتز 

زضییعتت فعلی دی گز تۀ دی ا ن تحزتق . ]20[ کتدیمفراه  

ی هاسییطحبرگترندۀ  ی ازل ز دزم که دیهاته گز ک گرزه ز 

برنامۀ م فازتی از بهبود دی زضعتت فعلی هم تد تحت گرزه 

با رندتگیمحفاظت ز بهبود قرای  باط  تب دی ایت به ا ن ترت  .

ی یزبرز اسیییت که امرحلها ن تحزتق، فرد با  ک ان خاب دز 

عدم حفاظت ز عدم بهبود برنامۀ ازل با دز ان خاب؛ مرحلۀ دی 

اظت ز بهبود حفبرنامۀ زضیییعتت موجود ز گز تۀ  ا همان 

بتن تما ل به پرداخت  ردتگیم. فرد اب دا تصییمت  باشییدیم

مۀ برای  نا تد ز دی بر خاب ک عدم آن  کی یا ان  بهبود ز  ا 

ی موجود دی ا ن هاته گزبهبود، از بتن برنامۀ صویت ان خاب 

ی دی نظر گرف ه شییده که شییامل هایژگ زگرزه با توجه به 

به  .تد گزیم،  کی یا بر شدبایممتزان تما ل به پرداخت نتز 

ا ن ترتتب مطلوبتت افراد دی سییطوح باالتر  عتی دی ان خاب 

م   تعتتن می ست شود که ا ن بتن بهبود  ا عدم بهبود اکو

های اق صیییادی ز اج ماعی مخاطب ان خاب م أثر از ز ژگی

 ۀبرنامتر افراد پس از ان خاب خواهد بود. دی سیییطوح پا تن

های بهبود ز نشان دادن تما ل به پرداخت برای بهبود ز ژگی

های ازل موید نظر با ان خاب  کی از گز ته ۀمتطزاکوستم   

شان ز دزم ترجتحات خود دی ایتباط با ز ژگی های برنامه یا ن

نشان داده شده  (7ی دی جدزل )اانهتآشن ا ج مدل  دهتد.می

متر مد شابه تف متر ن ا ج، م ست. دی تف شرطی ا ل الجتت 

م رده  م زت   طویبهیا  هاب ضرگ متر کرد.  توانینمم تف

ز م غترها ز مزدای نمیییبی  هایژگ زکلتۀ  هاب ضیییرعالمت 

مشیییابه مدل الجتت شیییرطی گمییی رده اسیییت ز از  هاآن

های اق صیییادی م غ های اثرات  –تر ماعی  فزط م غتر اج 

بل  زا لۀ م  بت دی سییین ز جم لۀ ثا بت دی گرا ش جم ثا

تادایی برای آنز میییت تدا کرده ز محتطی، مع ها افزا ش پ

 دیصد معتادای شدند. 5ز  1ترتتب دی سطح به

مبت به الاویجزء م فازت ا ن  شرطی  الاو ن الجتت 

گمییی رده، پایام ر مزدای مشیییمولتت  ا جانشیییتتی بتن 

برنامه فعلی که آشییتانۀ ر برای اسییت. ا ن پایام  هاانهتآشیی

ی دی نظر گرف ه شده اانهتآشبرآزید معادالت پا ۀ عتوان به

بت ز برابر  ک دی نظر گرف ه ز مزدای آن برای  ثا اسیییت 

ا ن  (7. طبق جدزل )شیییودیمدزم تخمتن زده آشیییتانۀ 

برآزید شیییده اسیییت. ا ن  71/0بهبود برنامۀ پایام ر برای 

که  دهدیمنشییان  ،تر باشییدپایام ر هر چه به  ک نزد ک

جانشییتتی دیجۀ دزم از آشییتانۀ  ه دی ی قرای گرفهاته گز
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ز عدم  باشدیمازل برخویدای آشتانۀ باال ی نمبت به  نمب اً

 دهدیماز مزدای  ک نشیییان  IVی تفازت پایام ر داییمعت

فازت  تت داییمعتت مدل الج نهتآشیییی بتن  مدل اا ی ز 

نداید تت شیییرطی گمییی رده زجود  مدل . ]29[ الج دی 

نهتآشییی مایۀ ی اا بت دیسیییتآ با نمییی باط  ما ی دی ایت ن

دیصد  1که دی سطح  دهدیمپایام رهای جانشتتی نشان 

 شیییودینممعتادای شیییده که فرض صیییفر ا ن آزمون ید 

عبایتی، حداقل ضیر ب  کی از م غترهای ممی زل مدل به

ن ا ج الاوی حاضییر یا  توانیمدی ن تجه  اسییت.اتر صییفر 

 Prob > chi2 = 0.17همچتتن مزییدای   تحلتییل کرد.

نما ی ز مزدای پرزب خی دیستآمایۀ ، با توجه به باشدیم

، دی ن تجه مدل الجتت 1شده است 05/0 تر ازدز که بزیگ

ش مبت به اانهتآ شرطی  الاویی ن ا ج م فازتی ن الجتت 

الجتت شیییرطی الاوی از  توانیم. دی ن تجه ه  دهدینم

ی برای تخمتن اانهتآشیییالجتت الاوی گمییی رده ز ه  از 

 که  یجاآنپرداخت نها ی اسییی فاده کرد. اما از تما ل به 

الاوی تر از ی بزیگاانهتآشییالاوی نما ی لاای    دیسییت

شدیمشرطی  شالاوی  بتابرا ن ،با الاوی ای کایاتر از تانهآ

ز از ا ن مدل برای بریسی یف ای  باشدیمشرطی گم رده 

 افراد نمونه اس فاده شد.

1یاانهیآشنتایج حاصل از برآورد مدل الجیت  .7جدول 
 

 نام م غتر ضر ب پایام ر انحراف معتای Zمزدای آمایه  سطح آمایی

 حما ت از تتوع ز م ی ***1.086 0.190 5.71 0.000

 اکوتوی م  ز تفر حی **0.440 0.188 2.34 0.019

 حفظ آثای تای خی ز ز ایتی ***0.976 0.201 4.85 0.0000

 حما ت از گتاهان دایز ی ***0.966 0.197 4.89 0.000

 قتمت -0.0000523*** 0.0000722 -7.25 0.000

 ازلگز تۀ ثابت جملۀ  ***3.335 0.484 6.89 0.000

 دزمگز تۀ ثابت جملۀ  ***2.705 0.469 5.76 0.000

 معادالت ان خاب آشتانه

 نظر گرف ه شده است.عتوان حالت پا ه دی ازل زضعتت فعلی بهآشتانۀ 

 دزم:آشتانۀ 

 سطح تحصتالت ×قتمت  ***0.00000840 0.00000299 2.81 0.005

 دیآمد ×قتمت  ***0.0000342 0.00000482 7.10 0.000

 جتمتت ×ثابت جملۀ  *0.396 0.229 1.73 0.084

 سن ×ثابت جملۀ  -0.029*** 0.010 -2.68 0.007

 سرپرست خانوای ×ثابت جملۀ  *0.439 0.231 1.90 0.057

 بعد خانوای ×ثابت جملۀ  -0.117* 0.068 -1.71 0.086

 بازد د ×ثابت جملۀ  -0.505** 0.239 -2.11 0.035

 محتطیگرا ش ز مت ×ثابت جملۀ  **0.261 0.130 2.01 0.045

 نام جانمی پایام رها:

 IVپایام ر 

 ثابت() یفعلزضعتت  1 0/0

 بهبودی هاته گز 71/0 12/0

 
باشد، مدل شرطی موید تأ تد  05/0. اگر مزدای پرزب خی دز کم ر از 1

 ای اس فاده کرد.توان از مدل آشتانهنخواهد بود ز فزط می
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Log likelihood = -747.89568            Prob > chi2 = 0.0000               Wald chi2(16) = 256.44 

LR test for IIA (tau = 1):                   chi2(2) = 3.53                   Prob > chi2 = 0.1711 
 .باشتدیمدیصد  1دیصد ز  5دیصد  10 یهاسطحبه ترتتب معتادایی دی  ***ز  **ز  *ی تحزتق هااف همتبع:  

دی  ها بضییر ت ممیی ز ترتوجه به عدم امکان تفمیی با

 ترا های ژگیز تنب تتیجانش  ینرخ نها ای،تانهآش یالاو

محاسبه   نا  ج. ن اشودیمحاسبه م یپول  ژگیز ز یبازای

مبتبه توانییا م سط تما یهاعتوان ن به پرداخت   لم و

هر  یضیییمت هایتمتق  ا  ژگیدی هر ز تترتغ یبرا  ینها

قتمت ضیییمتی هر خصیییوصیییتت  نمود. تفمیییتر  ژگیز

شان ست. ۀ دهتدن سخاو ا صتت برای پا صو اهمتت آن خ

مت صتات ز  صو ضمتی جا از تی متان خ محتطی قتمت 

  ناز ا با اسیی فاده. دهدیمز خصییوصییتات پولی یا نشییان 

حاتترج توانییزش م  تتاهم  ژگی،هر ز یبرا یعموم ت

سا  ژگیآن ز ۀیتبز  شان داد. یا  تاتخصوص  ردی مزابل  ن

جدزل  ما ت (8)طبق  تب ح ز   مییی یاز تتوع ز به ترت

یا دایا  یضمت تمتق خدمت اکوتوی م  باالتر ن ز کم ر ن

م تد شانار ازلو ه موید نظر  ۀمتطزخدمات  بتدی تکه ن

از  .اسیییتمرتع موید نظر  یافراد پاسیییخاو برا  دگاهاز د

 تم  اکوس های ژگیحاصل از ز یمتفعت اصل که یجاآن

س تخش یمرتع  یشرق یمربوط به مردم بخش بتدپ ی،مو

از حفاظ ی ایزش کل  ۀمحاسیییب یبرا یزاز ا ن شیییود،یم

سال  یشرقیبخش بتدپ تتجمع شد.  1390دی  س فاده  ا

به   لکل تما شودیمالحظه م (8)دی جدزل طوی که همان

هر  یبرا ایتانهدی مدل آشیی یپرداخت ز ایزش کل حفاظ 

مشخص ی موستخش یمرتع تم  اکوس های ژگیاز ز  ک

 شده است.

 مبتنی بر الگو ارزش خدمات منتخب اکوسیستم مرتعی شیخ موسی .8جدول 

 )متلتون ی ال( ایزش کل خدمات سال( )ی ال دی تما ل به پرداخت خدمات 

 ایتانهآشمدل 

 835384400 61/20884 حما ت از تتوع ز م ی ز م ااهی

 743040000 18576 حما ت از گتاهان دایز ی تولتدی

 اطالعاتی
 338461200 53/8461 اکوتوی م  ز تفر حی

 750769200 23/18769 حفظ آثای باس انی

 ایزش کل
مجموع 

 خدمات

 نفر 40000

 )جمعتت بخش(
29/66692 2667691600 

 ی تحزتقهااف همتبع:  

 

به پرداخت افراد8با توجه به جدزل ) ما ل   ( متزان ت

ئه شده دی اقتم ی پتشتهادی ایبازۀ دی ی ال(  29/66692)

شان ضر قرای داید که ن دهتده دیس ی تما ل به پژزهش حا

براسیییاا ن ا ج الاوی  محاسیییبه شیییده اسیییت.پرداخت 

شتانه شامل خدم اطالعاتیای، کایکرد آ م  که  ات اکوتوی 

نمبت به د ار کایکردها دایای ایزش است ز آثای باس انی 

حفاظ ی بتش ری از د دگاه افراد نمونه موید بریسی است. 

ت تتوع ز مییی ی دایای اما دی بتن خدمات مت خب، خدم

ست که  ش ر ن ایزش ا شان از اهمتت ا ن خدمت دی بت ن

های داده با توجه به اکوستم   مرتعی شتخ موسی است.

مابادایۀ  سال ح صادی دی  تولتد ناخالص  ،1394های اق 

شازیزی ا رانداخلی ز ایزش افززد ترتتب بالغ به ه بخش ک

 دی ن تجه. اسیییتمتلتاید ی ال  135912ز  2031596بر 

اکوستم   مرتعی سه  هر  ک از خدمات مت خب  نمبت

ناخالص داخلی ز ایزش  شیییتخ موسیییی تد  افززدۀ به تول

 ( مشخص شده است.9جدزل ) صویتهب کشازیزی

 

 گیری. بحث و نتیجه4
به بریسی اثر ایزش حفاظ ی خدمات حاضر  ۀدی مطالع

مت خب اکوستم   مرتعی شتخ موسی دی شهرس ان بابل 
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اس فاده پرداخ ه شد ز سه  ز یتبۀ هر  ک از ایزش کل با 

ای محاسبه شد. یزش آزمون ان خاب ز مدل الجتت آشتانه

ی اثرات م زابل هاب ضرای براساا الاوی الجتت آشتانه

مت دی سیییطح  با قت مد ز سیییطح تحصیییتالت    1دیآ
 

 کشاورزیفزودۀ او ارزش  سهم کارکردهای اکوسیستم مرتعی شیخ موسی در تولید ناخالص داخلی .9جدول 

 کشازیزیافززدۀ دیصد از ایزش  GDPدیصد از  موید نظر یکاال کایکرد

 0006/0 00004/0 تتوع ز م ی ز م ااهی

 اطالعاتی
 0002/0 00001/0 اکوتوی م  ز تفر ح

 0005/0 00003/0 آثای باس انی

 0005/0 00003/0 گتاهان دایز ی تولتدی

 0018/0 00011/0 - مجموع

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی 

 
صد مثبت ز  شان  داییمعتدی ست. ن ا ج ن  دهدیمشده ا

، باشتدیمافرادی که دایای سطح تحصتالت ز دیآمد باالتر 

ما ل بتشییی ری برای پرداخت  باالتر، جهت هامتتقت ی 

ی موید نظر دی اکوسییتمیی   مرتعی شییتخ هایژگ زبهبود 

ی اثرات م زابل جتمتت، هاب ضر نتچته  موسی دایند.

ثابت دی جملۀ محتطی با سرپرست خانوای ز گرا ش ز مت

ۀ دهتدنشانز شده  داییمعتدیصد مثبت ز  5ز  10سطح 

 هاآنی طتمحمییت ز هایگرا شافرادی که که  آن اسییت

 هاخان نبودند ز همچتتن  خانوایز سییرپرسییت  باشییدز اد 

ی هاته گزی به ان خاب ترشتبنمیییبت به آقا ان تما ل 

سن، بعد هاب ضربهبود دایند. همچتتن  ی اثرات م زابل 

با  زه توسیییط افراد  بازد د از متط لۀ خانوای ز  بت جم ثا

 دیصد متفی ز معتادای شده 5ز  10، 1ترتتب دی سطح به

تر افراد با سیییتتن پا تنکه  اسیییت آندهتدۀ نشیییانکه 

به چک) خانوای کو عد  با ب بایتی افراد جوان( ز افراد  تر ز ع

کمییانی که از متطزه بازد د کردند، تما ل بتشیی ری برای 

ی باالتر هاحالتتغتتر بهبود زضیییعتت از حالت موجود به 

دایند ز دی ن تجه تما ل به پرداخت بتشییی ری نمیییبت به 

  جن ا ی ایائه شییده، دایند.هایژگ زسییا ر افراد نمونه برای 

 یبه پرداخت افراد برا  لپژزهش حاضیییر نشیییان داد، تما

ایزش  زدالی  05/2 یموس تخش تم  اکوس تتبهبود زضع

 09/82194 از جتبه خدمات ایائه شییده تمیی  کل اکوسیی

 .استدالی 

ضر   جن ا  تما ل به پرداختتاناتن از نظر مپژزهش حا

عات افراد طال اسیییت. هممیییو  ]39ز  34، 19، 15[ با م

دست آمده دی زمان همتزان تما ل به پرداخت بکه طوییبه

شییده یززیسییانی مطالعه با توجه به آمایهای اق صییادی به

شییود. حاضییر میمطالعۀ برابر با متزان تما ل به پرداخت 

گیایی بتدی خدمات ایزشحاضیییر از نظر ازلو تمطالعۀ 

مو با مطالعات ست. به ]38ز  37[ شده هم که دی طوییا

یزش یا کمب کرده ع ز م ی بتش ر ن اهر سه مطالعه تتو

بر تما ل به پرداخت مرثر ظر عوامل اسیییت. همچتتن از ن

مو با مطالعۀ نتز  افراد ضر هم ست.  ]60ز  38[مطالعۀ حا ا

ن تما ل به پرداخت آقا ان یز از نظر متزاپتشمطالعۀ اما 

خان  خت افراد  ها ز از نظرز  به پردا ما ل  تاناتن ت م

تفازت دی هممییو نتمییت.  ]36ز  31[ترتتب با مطالعات به

 یمردم تحاتاز اخ الف دی ترج یها ناشییاخ الف پرداخت

 م فازت یاق صادها مخ لف با هایتم  ها ز اکوسدی مکان

دی  یکشییوی  رانا که ن. با اباشییدیم دی کشییویهای دنتا

سعه م شد،یحال تو قابل  متطزه به پرداخت افراد  لتما با

 .استتوجه 

به ن ا جه  مات برآزید شییییده،  مدل  جبا تو خد

ز م ی، حفظ آثای باس انی، حما ت از گتاهان دایز ی تتوع

های ازل تا ترتتب دایای یتبهز اکوتوی مییی  ز تفر حی به

عبایتی ترجتحات افراد به سیییمت باشیییتد. بهچهایم می

سی  شتخ مو م   مرتعی  ست م ی دی اکو خدمت تتوع ز 
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ست م تدز اهمتت باال ی برای  ا . ا ن ز ژگی مرتع قائل ه

  تحما یبرا  یبه پرداخت باال  لتما یافراد موید بریسییی

به  یدایز تاهاناز گ به   لتما  نا تزانکه م یطویدایند 

با م خت  ما تزانپردا خت برا  لت   مییی اکوتوی یبه پردا

که ایزش اکوتوی مییی  از دی حالیداید.  یدز برابر یاخ الف

مردم دی جا ااه چهایم از بتن چهای خدمت اشییایه سییوی 

شانشده قرای داید که  م   متطزه دهتدۀ ن ست ضعف اکو

سییه  ک  ایزش خدمت برای خدمت اکوتوی میی  اسییت. 

تواند به دز دلتل ز م ی میی م  ز ایزش باالی تتوعاکوتو

اختر اکوسییتمیی   موید دهۀ که دی  ک جا یباشیید، از آن

نظر شییاهد زیزد جمعتت باال ی چه دی شییکل گردشییار ز 

چه دی شکل مردم بومی دی قالب دامدای  ا اتره بوده است، 

ا ن امر از طر ق عدم مد ر ت صیییحتح اسیییکان افراد اتر 

ز بای شییتخ موسییی، چرای بتش از حد متطزۀ بومی دی 

به نه  تالقی  قادام، خر د ز فرزش زمتن ز خا نونی ز طوی 

به شییی قانونی  کل ممییی زت   ا اتر ممییی زت  بر اتر 

ه دی ا ن ز مییت متطزه اثر متفی گیاشیی ه اسییت کمحتط

عتوان  کی از ایکان اصیییلی بتن خدمت تتوع ز مییی ی به

محتط ز مییت متطزه دچای آسییتب جدی شییده اسییت. از 

شکالت دز ا ن سخاو با توجه به م ش ه دهۀ یز افراد پا گی

پرداخت دی  تما ل بتش ری برای دی اکوستم   موید نظر،

باشییتد ز سییه  قائل می ز میی یجهت بهبود ز حفظ تتوع

کم ری از ایزش متطزه یا به خدمت گردشییاری دی قالب 

صاص می م  اخ  عتوان  ک دهتد که ا ن عامل بهاکوتوی 

محموب  اثر متفی بر ایزش اکوستم   مرتعی شتخ موسی

میی ی مرتع ظ تتوع ز ز را جیب گردشییار ز حف، شییودمی

ز ژۀ باشیید که ا ن نک ه با د موید توجه سییو نمیباه  ه 

پوشیییانی الزم برای ا ن دز تا ه  مد ران متطزه قرای گترد

 .خدمت صویت گترد

 پیشنهادها. 4.1
با توجه به ایزش باالی خدمت گتاهان دایز ی دی  -1

شتهاد می س اشود متطزه پت صاد مزازم  یدی یا به  یاق 

شت  سط مردم بومهان ز پرزیش آنتاگ ۀدزبایک ز  یها تو

 یهاسیییازمان  تکرده ز جوان ز با حما تلتحصییی ترزین

 ترد.انجام گ یز خصوص یدزل 

مردم متطزه  ز ازلو ت ازل جا ی که ترجتحاتاز آن -2

دی انجام  ،باشدجهت حفظ تتوع ز م ی اکوستم   می دی

دی اکوسییتمیی   مرتعی  هاطرحی ممتزی ز سییا ر هاپرزژه

م ی دیصد بتش ری  شتخ موسی به متظوی حفظ تتوع ز 

از مراتع به ا ن موضیییوع اخ صیییاص داده شیییود تا امکان 

م رش متابع  شود ز تاتحتجد د حتات ز گ مر  زحش مت

تدمدت  همچتتن هداف بل با حفاظت دی ا از ا ن خدمت 

ایزش اکوسییتمیی   که به نوعی به مثابه کل اکوسییتمیی   

 شود.ی زی مهاست، برنا

با توجه ایزش کم ر خدمت اکوتوی مییی  دی مرتع  -3

شییود دی جهت ایتزاء افزا ش یم تشییتهادپ شییتخ موسییی،

سییه  ایزش اکوتوی میی ی دی متطزه، مد ر ت صییحتح دی 

سییازی الزم برای گردشییاران ز دامدایان ز جهت فرهتگ

کشییازیزان دی اکوسییتمیی   مربوطه انجام شییود تا زیزد 

دی متطزه صویت گترد ز از طرفی ه   گردشاران بتش ری

صاد مزازم ی برای مردم  ش غال دزم ز پا دای دی جهت اق  ا

متطزه ا جاد شود ز با مد ر ت صحتح مرتع، د ار خدمات 

شود. به طوی نمونه،  م   حفظ  ست ساله دی مرتع اکو همه 

شییتخ موسییی کشیی ی محلی ز مراسیی  قرق شییکتی اجرا 

 هاشهرس انان ز سا ر شود که از سراسر اس ان مازندییم

ز شاهد ممابزات کش ی ز قرق شکتی  آمدهبه ا ن متطزه 

باشیییتد. ا ن موقعتت خوبی اسیییت که مد ران متطزه یم

اس فاده کرده ز مرتع شتخ  به نحو متاسبی آنتوانتد از یم

مت سی یا چه از لحاظ ز  ، از لحاظ فرهتای ز محتطیمو

م  شتهاد  اکوتوی  شتا کتتد. پت شاران آ شود یمبه گرد

متطزۀ عالزه بر برگزایی ممابزات کش ی دی نزاط مخ لف 

شتخ موسی سا ر ممابزات محلی ز اتر محلی نتز دی ا ن 

 .اجرا شود جوایمراتع ه زه ز سا ر متط

فاظ ی برای  -4 کایکرد مه  از نظر ایزش ح دزمتن 

سی، کایکرد تای خ شتخ مو م   مرتعی  ست ی ز ز ایتی اکو

ست که  شانبوده ا ست که افراد برای متراث  آندهتدۀ ن ا

تد. از طرفی  ایزش یمیهبفرهتای ز  قائل همییی  باال ی 
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گان  تد بازد دکت عداد  زۀ برای افزا ش ت موید نظر متط

شود که سازمان متراث فرهتای ز گردشاری یمپتشتهاد 

سا ل ایتباطات جمعی اطالع س ان از طر ق ز سانی شهر ی

تای خی ز ز ایتی انجام داده ز برای  آثایی از زجود متاسییب

 باسییازی آثای فرهتای متطزه تالش الزم یا زبازسییازی ز 

 کای گترد.به

 تزانی مافراد د تالتتحص تزانمثبت ز معتادای م اثر -5

آن است  تانارمربوطه ب تم  اکوس یبه پرداخت برا  لتما

 یهادی سطح ک اب تغاتز تبل یآموزش هایتتهزم  دکه با

ش ص  ژهزهب یآموز سطح تح صویت   تنپا تالتدی افراد با 

ال مربوطه با هایتمیی  تا شییتاخت افراد یا از اکوسیی تردگ

 به پرداخت  لتما  شجهت افزا یترمتاسب شرا طبرده ز 

 افراد فراه  آزید.

غ -6 م  عتییادای  م ثبییت ز  م ثر   هییای شگرا ترا

که  یافرادآن اسیییت که  ۀدهتدنشیییان تطیمح میییتز

 یبرا تشییی ریدایند ایزش ب تطیمح  میییتز های شگرا

س م  اکو م تد ت شتهادپ تجهدی ن  ،قائل ه با  شودیم ت

  جادمتطزه ز شییهرسیی ان ز ا سییطح دی NGO تلتشییک

ادایۀ ترز ج ز آموزش ادایۀ توسییط  تتهزم  نها دی اکایگاه

ندایی، تل اسییی ا های مرتبط از قب هاد تابع طبتعی ز ن  م

مخصیییوصیییاً آموزش ز پرزیش دی مزاطع شیییهردایی ز 

حس ز مردم  تطیمح میییتز ادیاکمخ لف،  تلیتحصییی

 داد.  شافزا پی ری برای حفاظت یاممئولتت

دهد که افراد با سییتتن باال یمم غتر سیین نشییان  -7

تما ل به پرداخت کم ری نمیییبت به افراد جوان دایند که 

شأت ستتن باالتر  تههزگرف ه از افزا ش  ن شدیمها دی  ؛ با

ای دی بتن یسیییانه-های تبلتغیگیاییا سیییرما هبتابرا ن ب

انداز متاسیبی توان چشی یمسیت ی جوان ر طبزۀ دی افراد 

 ت.گتری از نابودی مرتع شتخ موسی داشمتظوی جلوبه

مطالعات   ارحاضر ز د ۀمطالعبا توجه به   تنها دی -8

شده دی  س" ۀحوزانجام  م  خدمات اکو طوی مثال؛ )به "ت

شتهاد می، (]58ز  17، 13[ سی ز برآزید پت شود برای بری

ایزش خدمات ز عملکردهای اکوسییتمیی   از یزش آزمون 

ریسی اکوستم   اب اس فاده شود ز همچتتن قبل از بان خ

دی اب دا  ها،تم  ( اکوسی)پول گیاییایزش یبراموید نظر 

س  دبا م  نوع خدمت ز عملکرد مربوط به اکو شخ ت  صم

 .پرداخت حوزه آن گیایی دیستاستشود سپس به 
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