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 چکیده
 و حاضر هاینسل رفاه تضمین و پایدار توسعه به دستیابی برای اساسی راهکاری زیستمحیط و طبیعیمنابع از حفاظت امروزه

 این از حفاظت برای منصفانه، دستمزد و حقوق قالب دربانان جنگل و بانانمحیط منافع حداقل تامین راستا، همین در و بوده آتی
 در جامعه افراد مشارکت برای پرداخت، به تمایل برآورد حاضر تحقیق هدفبنابراین،  بود. خواهد انکارناپذیر ضرورتی ها،موهبت
 با مطالعه این در نیاز مورد اطالعات است. مشارکت احتمال برموثر  عوامل برآورد و بانانجنگل و انبانمحیط دستمزد ترمیم

 آوریجمع 1310 سال در تهران شهر و البرز و مازندران هایاستان در ساده تصادفی گیرینمونه روش به پرسشنامه 040 تکمیل
 با افراد پرداخت به تمایل میزان و اقتصادی اجتماعی، فردی، عوامل از یک هر سهم و اثرگذاری میزان مطالعه، این در شد.

 به حاضر مطالعه در خانوار درصد 91 نتایج براساس شد. برآورد دوبعدی دوگانه رهیافت و مشروط ارزشگذاری روش از استفاده
 دستمزد، ترمیم الگوی در لوجیت تابع نتگرالا برآورد همچنین اند.بوده جنگلبانان و بانانمحیط دستمزد ترمیم برای مبلغی پرداخت

 و 21000 ترتیب به اخالقگرا و پیامدگرا افراد برای بررسی مورد نمونه در خانوار ماهانه پرداخت به تمایل متوسط دهدمی نشان
 مناطق، جموعم از تحقیق مورد جامعه به آن تعمیم و حقوق ترمیم فرایند در درصدی 91 مشارکت به توجه با .است ریال18000
 میلیارد 1400 میزان به اتکایی قابل منبع توانمی کشور به آن تعمیم با که بود خواهد سال در ریال میلیارد 333 جذب پتانسیل

 نمود. بینیپیش زیستمحیط و طبیعیمنابع حفظ برای دولتی منابع از خارج را ریال
 
 
 
 

 زیستمحیط وطبیعی منابع جنگلبان، و بانمحیط مشروط، گذاریشارز دستمزد، ترمیم عمومی، مشارکت ها:واژهکلید
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 سرآغاز

 تحت آن رهکتا میلیون 13 هکتار، میلیون104 مساحت با ایران
 21 شامل که باشدمی زیستمحیط حفاظت سازمان مدیریت

 وحش حیات پناهگاه 44 ر،هکتا میلیون 2 مساحت به ملی پارک
 به شده حفاظت منطقه 100 هکتار، میلیون 9/9 مساحت به

 33 مساحت به ملی طبیعی اثر 39 و هکتار میلیون 4/1 مساحت
 84 مساحت به هاییجنگل دارای همچنین و است هکتار ارهز

 هکتار میلیون 21 خوب، جنگل هکتار میلیون 3) هکتار میلیون
 میلیون 32 و فقیر( جنگل هکتار نمیلیو 90 و متوسط جنگل
 (Iran Environmentباشدمی بیابانی پدیده هکتار

Organization, 2017; Forests, Rangelands & 

(Watershed Management Organization, 2017. ماهیت 
 به تکلیف توزیع و بندیصورت نحوه و زیستمحیط از حفاظت
 و بحث محل همواره لتی،غیردو و دولتی بازیگران میان حفاظت،
 ( ,Inglehartاست بوده زیستیمحیط گذارانسیاست مناقشه

(1995; Larrue, 2000. طبیعیمنابع از حفاظت ضرورت امروزه 
 توسعه به دستیابی برای اساسی حل راه عنوان به زیستمحیط و

  .است انکارناپذیر آتی و حاضر هاینسل رفاه تضمین و پایدار
 هایسرمایه ارزشمندی درک پایدار، توسعه اصلی اتمقدم از یکی

 گذاریارزش مفهوم اهمیت امر، این به توجه و بوده طبیعی
 ناگزیر طبیعی، منابع ارزش بیان .سازدمی آشکار راطبیعی منابع

 وطبیعی منابع گذاریارزش میزان و نحوه مورد در را هاییپرسش
 .(Dashti & Sohrabi, 2009) کندمی مطرح یزیستمحیط
 حفاظت و زیستمحیط بدون پایدار توسعه که نمود فراموش نباید

 پایدار، توسعه .بود خواهد پذیرامکان نه و داشته یمعن نه آن از
 اصلی شروط از .(Reisi, 2009) دارد الزم پایدار زیستمحیط
 توسعه ایجاد هماهنگ، و موزون زیستمحیط و جامعه ایجاد
 و حفظ در گریمالحظه و نظرگیری در با که تاس پایدار

 خواهد عملی آیندگان برای طبیعیمنابع و زیستمحیط نگهداری
 اخالق دیگر، سوی از .(Zhoghua & Yu, 2011) بود

 در هاانسان رفتار و تفکر در ایندهکنتعیین نقش زیستیمحیط
 ( ,Abedi Sarvestani & Shahvali دارد زیستمحیط رببرا

 و بانیمحیط ،ایران در مشاغل دشوارترین از کیی .2009)
 روز 18 الی 8 بانانمحیط وبانان جنگل که چرا ،است انیبجنگل

 در هاجنگل و شده حفاظت مناطق در ترتیب به را ماه از
 گونه این در موجود هایخطر و سختی به توجه با و اندماموریت
 سازمان .دارند تمایل غلش این انتخاب به کمتر افراد مشاغل،

 کمبود از وحشحیات رینگهدا و حفظ برای بیشتر زیستمحیط
 نگهداری و حفظ طبیعی برایمنابع سازمان و بانمحیط نیروی
 وجود، این با د.نبرمی رنج بانجنگل کمبود از مراتع و هاجنگل
 ناچیزی درآمد باوجود ،کار به مشغولبانان جنگل و بانانمحیط

 تشمعی مجبورند ،گیرندمی جانشان انداختن خطر به قبال در که
 خطراتی از جدا .نمایند جبران کاری تاساع افزایش با را خود
 همیشه مناطق این در طبیعی هایبال دیگر و سیل بهمن، مانند

 خطر در پرندگان و حیوانات غیرمجاز شکار دنبال به جویانیدسو
 همین که باشندمی هاگلجن از چوب قاچاق همچنین و انقراض
 مرگ مواقعی در و شدن زخمی درگیری، به منجر موضوع
 که است حالی در خطرات این .شودمی بانانجنگل و بانانمحیط
 جان از دفاع برای شلیک مجوز حتیبانان جنگل و بانانمحیط

 خواهند مجازات سودجویان، به شلیک درصورت و شتهندا را خود
 12 و بانمحیط نفر 111 ایران، تاریخ از تهگذش دهه سه در شد،
 در .اندشده کشته شده، ذکر خطرات این به توجه با جنگلبان نفر

 است داشته تلفات نفر 30 تنها گذشته دهه 1 در آمریکا کهحالی
Rangelands & Watershed Management) 

(Organization, 2017. مسئولیت که است فردی بانمحیط 
 بهسازی و حفاظت شکار، صید، مقررات و ینقوان اجرای
 هدف .دارد هدهع به خویش استحفاظی حوزه در را زیستمحیط

 آلودگی از جلوگیری اکوسیستم، وحش، حیات از حفاظت آنان
 سازمان کنترل تحت مناطق به تجاوز از ممانعت و زیستمحیط

 هایعرصه نیز افراد این خدمت محل .است زیستمحیط حفاظت
 هایپارک جمله از زیستمحیط حفاظت سازمان مدیریت تحت
 شکار مناطق وحش، حیات پناهگاه شده، حفاظت مناطق ملی،

 تعریف ترینجامع شاید این .است المللیبین هایتاالب و ممنوع
 بانانمحیط وظیفه ،عمومی باور در چند هر باشد بانانمحیط از

 از یکی تنها قانون در اما است، وحشحیات از حفاظت تنها
 از بانیجنگل همچنین رود.می شمار به مورد این ،وظایف

 کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان هایزیرمجموعه
 از جلوگیری و مراتع و هاجنگل امنیت خصوص در که است،
 تصرف از و بوده فعال هابوته و درختان قطع و رسانیآسیب
 و انبمحیط صورت، ره در .کندمی جلوگیری ملی اراضی

 در ند.هست کشور در طبیعی هایعرصه حافظ دو هر بانلجنگ
 و معیشت مینتا برای مذکور، مشکالت به توجه با تحقیق این

 به توجه با وبانان جنگل و بانانمحیط خاطر امنیت ایجاد
 درخواست عمومی بعمنا محل از دولتی، منابع محدودیت
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 ترمیم یزمینه در داخلی ایههمطالع در .است شده مشارکت
 کشور در ایمطالعه تاکنون مشاغل گونه این دستمزد و قحقو

 به باتوجه نیز خارجی هایمطالعه در همچنین است. نشده انجام
 تبع به نبوده، مطرح بانجنگل و بانمحیط معیشت مشکل اینکه

 باشد.نمی دسترس در آن خصوص در نیز ایمطالعه
 زیست،محیط وطبیعی منابع از حفاظت و اریگذارزش برای اما

 جمله از که شده انجام توجهی قابل داخلی و خارجی هایمطالعه
(Han et al., 2011) برای مردم پرداخت به تمایل ارزیابی به 

 با آن موثر عوامل تحلیل و تجزیه و زیستمحیط از حفاظت
 این یجنتا اند.پرداخته مشروطگذاری ارزش روش از استفاده
 حاضر دهنده پاسخ 412 از درصد 33 که است آن بیانگر مطالعه

 کشور در Xinjiang منطقه برای مختلف سطوح در پرداخت به
 دالر 03/8 افراد این پرداخت به تمایل میانگین که اندبوده چین

 به تمایل که دادند نشان (Tao et al., 2012) شد. برآورد
 حوضه هایجنگل سازیباز برای دهندگانپاسخ پرداخت

Heshui است سال هر در یوان 238 معادل چین کشور در. 
(Mamat et al., 2013) مردم پرداخت به تمایل ارزیابی به 

 Pulau دریایی پارک در زیستمحیط از حفاظت برای

Redang گذاری ارزش روش از استفاده با مالزی کشور در
 اکثر است، آن بیانگر تحقیق نای نتایج اند.پرداخته دوبعدی دوگانه

 تمایل که اندبوده معینی مبلغ پرداخت به حاضر مطالعه مورد افراد
 دالر میلیون 03/1 و 31/0 بین 2008 سال در ساالنه، پرداخت به

 تحقیق این نتایج (Lizinski et al., 2015) است. شده برآورد
 اکثر که است آن بیانگر لهستان کشور در Vistula منطقه در

 تاسیسات ساخت با را خود موافقت درصد( 18) ساکنان
 هزینه پرداخت به رضحا و کردند اعالم البضفا برای خانهتصفیه
 (Resende et al., 2017) اند.بوده سازها و اختس این برای
 تحت که برزیل کشور در واقع Serra Do Cipo ملی پارک
 مشروطگذاری شارز روش با را گرفته قرار انسانی شدید فشار

 این حفظ برای رادهندگان پاسخ پرداخت به تمایل و ارزیابی
 (Brezina .است شده برآورد سال هر در دالر 19/3 اکوسیستم

(et al., 2017 که رسیدند نتیجه این به خود یمطالعه در 
 تفریحی هایفعالیت برای پرداختی به تمایل بازدیدکنندگان

 Pisek City Forests منطقه در هاجنگل کهاین دلیل به ندارند.

Ltd نظر از و شودمی گرفته نظر در عمومی هایدارایی عنوان به 
 (Jalilov, 2018) باشد. هزینه بدون باید هاآن به دسترسی افراد،

 این به مشروطگذاری ارزش روش از استفاده با خود مطالعه در

 برای افراد هیانهما پرداخت به تمایل متوسط که رسیدند نتیجه
 Metro استان در مناسب کیفیت با آشامیدنی آب از برخورداری

Manila به تمایل همچنین و دالر 03/2 فیلیپین کشور در 
 ( ,.Yu et al .شد برآورد دالر 110 استان کل رد سالیانه پرداخت

 در گردشگران و ساکنین پرداخت به تمایل بررسی به 2018) 
 استفاده با دریا از حفاظت برای چین ورکش در Zhejiang استان

 بیانگر مطالعه این نتایج اند.پرداخته مشروطگذاری ارزش روش از
 از حفاظت برای افراد پرداخت به تمایل میانگین که است آن

 دالر Putuo 4/23 جزایر برای و دالر Nanjie 3/34 جزایر
 بررسی هب خود یمطالعه در (Ntanos et al., 2018) شد. برآورد
 به تمایل بررسی و تجدیدپذیر منابع مورد در عمومی افکار

 با برق تولید در تجدیدپذیر انرژی منابع گسترش هزینه پرداخت
 نتایج اند.پرداخته یونان کشور در مشروطگذاری ارزش از استفاده

 مثبت طور به پرداخت به تمایل که دهدمی نشان مطالعه این در
 توسعه گسترش برای اقدامات دولت، هاییارانه تحصیالت، با

-اجتماعی چارچوب طریق از انگیزه و دولت توسط انسانی منابع
 در (Gravitiani & Raharjo, 2019) است. ارتباط در سیاسی
 حفاظت برای عمومی پرداخت به تمایل تعیین به خود یمطالعه

 اندونزی کشور در مشروطگذاری ارزش روش با آبی منابع از
 به ایلتم میانگین که دهدمی نشان مطالعه این نتایج اند.داختهپر

 (Juwana & Alber, 2019) .است روپیه 8/3 عمومی پرداخت
 باغ از حفاظت برای عمومی پرداخت به تمایل تعیین به

 نتایج اند.پرداخته سفر هزینه روش با Cibodas شناسیگیاه
 مبالغی پرداخت به ضرحا دهندگانپاسخ اکثر که دهدمی نشان
 اند.بوده شناسیگیاه باغ این از حفاظتبرای 
 قابل طوربه هم داخلی هایمطالعه در مشروطگذاری ارزش روش

 (& Salamiیمطالعه در جمله از است، شده استفاده توجهی

(Rafiee, 2011 حفاظت برای خانوارها پرداخت به تمایل میزان 
گذاری ارزش روش از استفاده با را انزلیالمللی بین تاالب از

 حداکثر روش از گیریبهره با لوجیت الگوی و مشروط
 انتظاری مقدار نتایج این مبنای .اندنموده برآورد نماییراست
 این حفاظتی ارزش برای خانوار هر ماهانه پرداخت به تمایل
 و گرایانه وظیفه تمایالت دارای خانوارهای برای تاالب

 شد. برآورد ریال هزار 2/14 و 8/18 ترتیب به نهپیامدگرایا
(Fattahi & Fathzade, 2011) اندداده نشان خود مطالعه در 

 روش از استفاده با افراد پرداخت به تمایل متوسط که
 تاالب در آبخیز هایحوزه از حفاظت برای مشروطگذاری ارزش
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 9 و 4) خانوار هر برای حفاظتی ارزش و ریال 32890 گمیشان
 ( ,.Samdaliry et al است. سال هر در ریال 313310 نفری(

 حفاظتی ارزش برای ماهانه پرداخت به تمایل متوسط 2014)
 روش از استفاده با را چالوس شهرستان در ولشت دریاچه
 20139 بعدی نیم و یک -دوگانه انتخاب با مشروطگذاری ارزش
 0114 چهادری این ساالنه حفاظتی کل ارزش نینچهم و ریال

 برآورد به (Mosavi, 2015) .شد برآورد ریال میلیون
 و خفر تفری محوطه و آبشار فرجگاهیت -اقتصادیگذاری ارزش
 روش از استفاده با پرداخت به تمایل بر موثر عوامل تعیین
 آن بیانگر پژوهش این نتایج است. پرداخته مشروطگذاری ارزش
 مبلغی پرداخت به رحاض بازدیدکنندگان از درصد 39 که است
 پرداخت به تمایل میانگین و است مذکور آبشار از استفاده برای
 محوطه و آبشار اکوتوریستی ساالنه ارزش و ریال هزار 3/0 افراد

 (Yegane et شد. برآورد ریال میلیون 940 حدود خفر تفرجی

(al., 2017 دوبعدی، -نهدوگاگذاری ارزش روش از استفاده با 
 هر برای ورودیه قیمت عنوان به پرداخت به تمایل متوسط

 ریال 14921 را باغ رچها مراتع از استفاده برای بازدیدکننده
 مطالعه به (Heydari Chiane et al., 2017) .شد محاسبه

 روش از استفاده با اردبیل شورابیل جاذبه تفریحی ارزش
 به تمایل میانگین نتیجه در و پرداختند مشروطگذاری ارزش

 تفریحی ارزش و ریال12000 بازدیدکنندگان میان در ختپردا
 ( ,.Modaberi et al شد. برآورد ریال میلیارد 32/18 جاذبه این

 استان گلقلعه جنگلی منطقه تفرجی ارزش برآورد به 2018)
 که اند،پرداخته مشروطگذاری ارزش روش از استفاده با لرستان

 مطالعه مورد منطقه کل ساالنه تفرجی ارزش مطالعه این در
 شد. برآورد 19 سال در ریال میلیون 18 حدود

 بیان موارد مشابه کاربردی الگوی لحاظ به هرچند حاضر مطالعه
 از اما ،است خارجی ویژه هب و داخلی هایمطالعه مرور در شده
 حقوق ترمیم سنجیامکان خصوص در آن موضوع که جهت این

 نوآوری زحای بوده، کشور بانانجنگل و بانانمحیط دستمزد و
  است. نشده پرداخته لهمسا این به داخلی هایمطالعه در که است

 

  تحقیق روش

 گیرینمونه روش تحقیق این در استفاده مورد گیرینمونه روش
 بین از (1) جدول به توجه با منظور این برای ست.ا ساده تصادفی

 شهر و درانمازن و البرز هایاستان در منتخب هایشهرستان
 ( ,Cochran رابطه از الزم ینمونه تعداد محاسبه برای تهران

 تعداد استان، هر در خانوار سهم براساس و شد استفاده 1977)
 040 تعداد مجموع در شد. برآورد استان هر یبرا نمونه در خانوار
 قرار بررسی مورد نتایج، به دستیابی برای استان سه در خانوار

  گرفت.
 

 مطالعه مورد مناطق بین در نمونه توزیع (1) جدول

 نمونه جمعیت خانوار جمعیت منطقه

 384 4288903 تهران شهر

 113 890110 البرز استان

 143 1084318 مازندران استان

 040 4891131 جمع

 (Statistical Center of Iran, 2017) و تحقیق هاییافته ماخذ:

 

 به تمایل تعیین و (1)(CVM) مشروطگذاری ارزش تکنیک
 و کاالها منافع برآورد برای جامعه فرادا (2)(WTP) پرداخت
 مورد آن حفاظتی ارزش تعیین همچنین و زیستیمحیط خدمات
 برآوردی آوردن دست به روش این از هدف .گیردمی قرار استفاده

 قیمت یا و تولید سطوح تغییر اثر در که است منافعی از دقیق
 روش آید.می وجود به غیربازاری و عمومی خدمات و کاال برخی
 طور به (Davis, 1963) توسط ابتدا مشروط، گذاریارزش

 یک عنوان به اخیر هایدهه در و گرفته قرار استفاده مورد تجربی
 یعنی زیستمحیط اصلی و مهم ارزش تعیین برای متداول روش
 را افراد اختپرد به تمایل روش، این .است بوده حفاظتی ارزش

 انیسال در که نماید،می تعیین فرضی بازارهای و ابزارها قالب در
 (;Yegane et al., 2017یاریبس محققان استفاده مورد زین ریاخ

Resende et al., 2017; Modaberi et al., 2018; Jalilov 

et al., 2018; Ntanos et al., 2018; Yu et al., 2018; 

Gravitiani & Raharjo, 2019; Juwana & Alber, 

 است. گرفته قرار  2019)

 و گانهدو انتخاب پرسشنامه از مشروطگذاری ارزش روش در
 دوگانه، انتخاب روش در شودمی استفاده دوبعدی دوگانه
 پیشنهادی مبلغ یک به نسبت خیر یا بله انتخاب دو با دهندهپاسخ

 بعدیدو دوگانه انتخاب روش در که حالی در روستهروب
 به توجه با که است مواجه پیشنهادی مبلغ چند با دهندهپاسخ
 داده او به دیگری هایپیشنهاد پیشنهاد، یک به نسبت او پاسخ

 واکنش یا و خیر یا بله جواب به بیشتر، پیشنهاد واقع در .شودمی
 متغیر لوجیت، الگوهای در .دارد بستگی اولیه پیشنهاد در پاسخگو
 یک مقدار دو فقط وابسته متغیر برای یعنی .است دوتایی ،وابسته
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 تمایلی تواندمی فرد یک مثال برای داشت. خواهد وجود صفر و
 برایبانان جنگل و بانانمحیط حقوق ترمیم جهت پرداخت برای

 یا باشد داشته را هاجنگل و یزیستمحیط منابع از بیشتر حفاظت
 یک عدد باشد، داشته پرداخت برای تمایلی چنانچه .باشد نداشته

 .یافت خواهد اختصاص آن به صفر عدد صورت این غیر در و
 انتخاب ینحوه این برموثر  عوامل مطالعه این در که آن حال
 را پیشنهادی مبلغ ابتدا روش، این در .شودمی بررسی یک و صفر

 دیدگاه به توجه با سپس شد غابال شده ذکر مناطق ساکنین به
طبیعی منابع و زیستمحیط نگهداری و حفظ در افراد مشارکتی

 خود نظر ،بانان جنگل و بانانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم برای
 بازگو پرداخت به تمایل یرشپذ عدم یا و پذیرش عنوان در را

 .نمودند
 

(1)  0U(1,Y - A ; S)+ U(0,Y ; S)+ε  
 

  از فرد هر که است غیرمستقیمی مطلوبیت U ،(1) رابطه در

 ورد.آمی دست به بانجنگل و بانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم
Y و A پیشنهادی مبلغ و خانوار ماهیانه درآمد ترتیب به، S دیگر 

 بررسی مورد بازدیدکنندگان اقتصادی و اجتماعی هایویژگی
 طور به که صفر میانگین با تصادفی متغیرهای 1ε و 0ε .است
 (ΔU) مطلوبیت تفاوت .دنهست اند، شده توزیع مستقل و برابر
  :شود بیان (2) رابطه صورت به تواندمی

 

 (2)  0 1ΔU=(1,Y-A;S)-U(0,Y;S)+(ε -ε ) 
 

 برای فرد هر پرداخت به تمایل تعیین منظور به پژوهش، این در
 برای همچنین و بانجنگل و بانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم

 حتمالا بر ()مستقل توضیحی مختلف متغیرهای ثیرات بررسی
 شده استفاده لوجیت رگرسیونی مدل از پیشنهادی مبالغ پذیرش

 مبالغ از یکی افراد که این ،(3)لوجیت مدل اساس بر .است
 بیان (3) رابطه صورت به (Pi) احتمال بپذیرند را یپیشنهاد

  :شودمی
 

(3)                                                             
 

1 1
Pi F ( U)

1 exp( ΔU) 1 exp (α βA γY θS)
   

      
 

 

ηF آن در که (ΔU) اختالف یک با تجمعی توزیع تابع 

 ایشده برآورد ضرایب θ و β ، γ و بوده استاندارد لوجستیک
βرودمی انتظار که هستند 0 ، γ 0و θ 0 و باشند 

 رگرسیونی مدل پارامترهای .است الگو مبدا از عرض α همینطور
 .شوندمی برآورد ییراستنما حداکثر روش از استفاده با لوجیت

 به (4) رابطه از نیز امK توضیحی متغییر پذیریکشش سرانجام
 آید.می دست

(4)  
iΔU

ik
i kΔU 2

i

Xe
ε = β

(1+e ) P

 
 
 

 

 و نیستند ثابت هاکشش دهدمی ننشا (4) رابطه که طوری همان
 رگرسیونی مدل در رفته کار هب توضیحی غییرهایمت مقادیر به

 تمایل انتظاری مقدار لوجیت، مدل برآورد از پس دارند. بستگی
 یمحدوده رد عددی گیریانتگرال یوسیله به (WTP) پرداخت

 محاسبه (9) رابطه صورتبه پیشنهادی مبلغ باالترین تا صفر
 : (Lee & Han, 2002) ودشمی
 

 

(9)                                                           
n Max.BID

i i *0
i=1

E(WTP) p wtp ( )d BID
exp{-(α +βBID)}

 


 
1

1
 

 

E(WTP)(4)، افراد پرداخت تمایل انتظاری مقدار (WTP) برای 
 BID متغیر ،بانجنگل و بانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم

 مبدا از عرض (*α)و الگو رد افراد پرداخت تمایل ینماینده
 به اقتصادی -اجتماعی یجمله یوسیله به که است شده تعدیل
 برای است. شده اضافه (α)اصلی مبدا از عرض یجمله

موثر  عوامل تعیین برای و لوجیت رگرسیونی مدل نتایج استخراج
 شهر و البرز و مازندران هایاستان ینساکن پرداخت به تمایل بر

 و زیستمحیط پایداری و حفظ در همکاری ایبر تهران
 برایبانان جنگل و بانانمحیط حقوق ترمیم شکل بهطبیعی منابع

 ،SPSS 25 هایافزار نرم از مشاغل این رخاط امنیت افزایش
Excel و SHAZAM 9 است. شده استفاده 

 

 بحث و نتایج
  در نیاز مورد اطالعات شد، انـبی تحقیق روش در که گونهانـهم
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 به حضوری مصاحبه و پرسشنامه تکمیل طریق از تحقیق این
 بخش که بوده بخش سه شامل پرسشنامه این است. آمده دست

 شامل که بوده فرد اقتصادی و اجتماعی وضعیت برگیرنده در اول
 ار،خانو اعضای تعداد تحصیالت، میزان شغل، جنسیت، سن،

 در .است پاسخگویان دیگر هایویژگی از بسیاری و درآمد میزان
 درحال گیاهان و )حیوانات زیستمحیط اهمیت دوم، بخش

 افراد دیدگاه در ...( و مراتع ها،)جنگلطبیعی منابع و انقراض(
 حقوق ترمیم برای در عاتیالاط همچنین و دش مشخص مختلف

 قسمت این در شود.می مربوط نباجنگل و بانمحیط دستمزد و

 برای هستند حاضر آیا ،کنند بیان که است شده خواسته افراد از
 را پیشنهادی مبلغ بانجنگل و بانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم

 روش به توجه با پیشنهادی مبلغ نیا خیر؟ یا بپردازند؟
 استخراج آزمون پیش 30تکمیل از بعدی دو دوگانهگذاری ارزش

 وی به باالتر پیشنهاد نماید، موافقت رقم این با فرد چنانچه و شد
 مطرح ترپایین پیشنهاد موافقت، عدم صورت در و شده عرضه

 9/03 نفر 432 نمونه 040 از ،(2) جدول به توجه با پرداخت .شد
 و ریال 9000 مبلغ درصد 8/11 نفر 30 ریال،10000 مبلغ درصد
 پذیرفتند. را ریال20000 مبلغ درصد 4/38 نفر 240

 

 پیشنهادي مبالغ به پاسخگویي وضعیت درصد (2) جدول
 پیشنهادي مبلغ 

  پذیرش وضعیت

 پیشنهاد

 ریالي 0555

 پیشنهاد

 ریالي 15555

 پیشنهاد

 ریالي 25555

 پیشنهادی مبلغ پذیرش
 240 432 30 تعداد

 43/38 9/03 83/11 درصد

 پیشنهادی مبلغ پذیرش عدم
 180 208 132 تعداد

 00/21 9/32 02/20 درصد

 پیشنهاد به پاسخگویی عدم
 - - - تعداد

 - - - درصد

 جمع
 432 040 208 تعداد

 9/03 100 9/32 درصد

 تحقیق های یافته ماخذ:
 

 (Resende et یمطالعه همانند دهدمی نشان نتایج (3) جدول در

(al., 2017; Yu et al., 2018; Juwana & Alber, 2019 
 از حفاظت برای مبالغی پرداخت به حاضر دهندگانپاسخ اکثر

 افراد از خانوار درصد 91 مطالعه این در اند.بوده زیستمحیط
 و حقوق ترمیم برای مبلغی پرداخت به حاضر ،شده مصاحبه
 مانده،باقی درصد 41 از و اندبوده بانجنگل و بانمحیط دستمزد

 دلیل به درصد 81/12 پایین، درآمد داشتن دلیل به درصد 31/19
 اهمیت عدم دلیل به درصد 9 ،معیشتی دیگر هایویتاول داشتن

 به حاضر ،مستقیم منفعت عدم دلیل به درصد 31/1 ،موضوع
 هم مطالعه مورد افراد از درصد 29/0 همچنین و اندنبوده پرداخت

 نکردند. بازگو را خود پرداخت عدم دلیل

 
 

 بانان جنگل و بانانمحیط حقوق ترمیم در مشارکت براي مردم پرداخت عدم دالیل (3) جدول

 پرداخت عدم دالیل
  پرداخت به تمایل عدم

 درصد تعداد
 81/12 82 اولویت عدم

 9 32 اهمیت عدم

 31/19 18 مطلوب درامد عدم

 31/1 11 مستقیم منفعت عدم

 29/0 40 دلیل بازگویی عدم

 01/41 203 ندارند پرداخت به تمایل که افرادی کل

 تحقیق های یافته ماخذ:
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 که افرادی از درصد 31/09 که دهدمی نشان نتایج (4) جدول در
 صورته ب وجه واریز خواستار اند،بوده مبالغی پرداخت به حاضر
 اند.بودهبانان جنگل و بانانمحیط شخصی حساب در ماهانه

 ساختاری نهاد حساب هب وجه واریز خواستار نیز درصد 31/20
NGO(9) مصاحبه مورد افراد از درصد 83/11 تنها نهایت در و، 

 ترجیح را دستمزد و حقوق این ترمیم برای دولت حساب به واریز
 (Resende et al., 2017) مطالعه یمشابه نتایج این ،اندداده
 از حفاظت برای برزیل دولت که اندداشته اظهار مردم که است

 دهد.نمی نشان نگرانی زیستمحیط

 

 بانان جنگل و بانانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم و مردمي مشارکت اخذ ينحوه (4) جدول

 درصد تعداد توسط مردمي مشارکت اخذ
 83/11 30 دولت

 31/09 418 بانان جنگل و بانانمحیط شخصی حساب

 NGO 130 31/20ساختاری نهاد

 تحقیق های یافته ماخذ:
 

 و حقوق ترمیم این افراد که دهدمی نشان نتایج (9) جدول در
 )سازمان دولت یوظیفه رابانان جنگل و بانانمحیط دستمزد
 و درصد 33/01طبیعی منابع سازمان درصد، 13/39 زیستمحیط

 NGO ساختاری نهاد ،(درصد 39/93 کشاورزی جهاد سازمان
 .انددانسته درصد 43/83 افراد سایر و درصد 31/29

 

 بانان جنگل و بانانمحیط مالي حمایت متولي (0) جدول
 درصد تعداد بانان جنگل و بانانمحیط حمایت بر موظف هاي سازمان

 دولت

 13/39 480 زیستمحیط سازمان

 33/01 444 طبیعیمنابع سازمان

 39/93 344 کشاورزی جهاد سازمان

 NGO 102 31/29ساختاری نهاد

 43/83 934 جامعه( سازمان و افراد )همه یرسا

  تحقیق های یافته ماخذ:
 

 صحیح بینیپیش درصد لوجیت، الگوی نتایج برآورد به توجه با
 برآورد مدل که معنی این به است 34/0 شده، برآورد مدل در

 توجه با را وابسته متغیر مقادیر از باالیی درصد است توانسته شده
 تعیین ضریب .نماید بینیپیش درستی به یتوضیح متغیرهای به

 هآمار بود. خواهد مطلب این یدوم لوجیت الگوی در نیز فادن مک
 دارمعنی درصد یک سطح در که ،راستنمایی نسبت هشد برآورد
  .است بوده الگو کل داریمعنی مبین است،

 منفی انتظار مطابق پیشنهاد متغیر ضریب (0) جدول به باتوجه
 و است دارمعنی درصد یک سطح در آماری نظر از و دهش برآورد

 یابد، افزایش پیشنهادی رقم اگر که است مفهوم این گربیان
 نهایی اثر یافت. خواهد کاهش پیشنهادی مبالغ پذیرفتن احتمال

 پیشنهاد مقادیر واحد یک اگر که دهدمی نشان پیشنهاد متغیر
-10 حدود یانگینم مبالغ این پذیرش احتمال یابد، افزایش

 با کشش، مقادیر به توجه با .یابدمی کاهش واحد 224/0×3
 پذیرش احتمال پرداخت به تمایل میزان در درصدی یک افزایش

 درصدی یک افزایش با و کاهش درصد 393/0 پیشنهادی مبلغ
 0124/0 پیشنهادی مبلغ پذیرش احتمال خانوار درآمد میزان در

 میزان در درصدی یک زایشاف با همچنین و افزایش درصد
 افزایش درصد 203/0 پیشنهادی مبلغ پذیرش احتمال تحصیالت

 (Resende جمله از پیشین هایمطالعه در همچنین ،یافت خواهد

(et al., 2017; Ntanos et al., 2018; Yu et al., 2018 نیز 
 احتمال تحصیالت و درآمد افزایش با که اندرسیده نتیجه این به

 سایر ضرایب برآورد .است یافته افزایش پیشنهادی بلغم پذیرش
  داده نشان جدول در یک هر داریمعنی میزان و متغیرها

 انتظاری مقدار شده، برآورد مدل نتایج براساس ت.اس شده
 الجیت مدل رهایـپارامت رآوردـب از پس یـتقریب WTP متوسط
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 لوجیت يالگو در نهایي اثر و کشش برآورد نتایج (6) جدول

 متغییرها برآوردي ضریب t يآماره کشش مقادیر اثرنهایي
0/201×10-9 -0/291×10-2 020/1  سن 4-10×0/103 

0/230×10-1 0/180×10-1 933/0  108/0  شهر 

خانواده اعضای تعداد 0-10×0/901 1-10×0/313 10-3×0/341- 10-0×0/129  

 شغل 0-10×0/104- 1-10×0/999- 10-3×0/118 10-0×0/229-

-0/831×10-1 203/0  429/4  330/0  تحصیالت 

-0/133×10-0 0/124×10-1 234/1- خانوار درآمد 10-9×0/334-   

0/313×10-1 111/0  821/0  191/0 وحش حیات اهمیت   

0/808×10-1 232/0  931/1  343/0 مراتع و جنگل اهمیت   

-0/224×10-3 393/0-  198/4- پرداخت به تمایل 10-3×0/813-   

--- 0/011×10-1 213/9  330/9 بانانمحیط ترجیح    

---- 130/0  339/4  443/4 بانانجنگل ترجیح    

--- 400/0  340/9  081/4 مصرفی ارزش   

--- 828/0  134/9  433/4 وجودی ارزش   

--- --- 0182/3-  8010/1- ثابت ضریب   

MCFADDEN R-SQUARE= 0.25951 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.74219 

LIKELIHOOD RATIO TEST = 224.950 WITH 14 D.F. P-VALUE= 0.00000 

 تحقیق هاییافته ماخذ:
 

 گیریانتگرال وسیله به درستنمایی، حداکثر روش از استفاده با
 تا صفر محدوده در افراد تقاضای زیرمنحنی سطح از عددی

 :شد محاسبه زیر صورت به پیشنهاد باالترین

 لقایبانان جنگل و بانانمحیط بین تفاوتی که پیامدگرایی افراد
  : (*α=1914/1) نیستند

 
 

20000

0

1
WTP .d Bid 23000

1 exp (1.9514 (0.00091507 Bid)
 

   

  : (*α=9008/1) نیستند قایلبانان جنگل و بانانمحیط بین تفاوتی که گراییاخالق افراد

 

20000

0

1
WTP .d Bid 19000

1 exp (1.5668 (0.00091507 Bid)
 

    

  : (*α=1344/2) است بانانمحیط با هاآن اولویت که پیامدگرایی فرادا

 

20000

0

1
WTP .d Bid 24000

1 exp (2.1344 (0.00091507 )Bid
 

    

  : (*α=3418/1) است بانانمحیط با هاآن اولویت که گراییاخالق افراد 
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WTP .d Bid 21000

1 exp (1.7498 (0.00091507 Bid)
 

    

  : (*α=2448/1) استبانان جنگل با هاآن اولویت که پیامدگرایی افراد
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1
WTP .d Bid 16000

1 exp (1.2448 (0.00091507 Bid)
 

    

  : (*α=8002/0) استبانان جنگل با هاآن ویتاول که گراییاخالق افراد
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20000

0

1
WTP .d Bid 13000

1 exp (0.8602 (0.00091507 Bid)
 

    

 
 ماهانه پرداخت به تمایل متوسط ،فوق معین انتگرال محاسبه با

 میانگین به توجه با که شده ذکر هایشهرستان ساکنین خانوار
 با )ارجعیت شده تفکیک گروه سه بین شده برآورد وزنی

 گرااخالق و پیامدگرا افراد برای دو( هر وانان بجنگل ،بانانمحیط
 این ضرب با .است ریال18000 و 21000 ترتیب به خانوار هر در

 در اینکه لحاظ با و تحقیق آماری جامعه اعضای تعداد در عدد
 ،تندهس پرداخت به حاضر آماری جامعه افراد از درصد 91 حدود
 افزایش برای بمنتخ آماری یجامعه ساالنه پراخت به تمایل
 حفظ راستای دربانان جنگل و بانانمحیط دستمزد و حقوق ترمیم

 افراد برای مازندران استان درطبیعی منابع و زیستمحیط بقای و
 میلیارد 00 و 9/31 ترتیب به خانوار هر در گرااخالق و پیامدگرا

 به خانوار هر در گرااخالق و پیامدگرا افراد برای تهران شهر ،ریال
 افراد برای البرز استان ،ریال میلیارد 233 و 9/282 ترتیب

 9/43 و 9/90 ترتیب به خانواده هر در گرااخالق و پیامدگرا
 ایران خانوار کل به رابطه این تعمیم با ،شد محاسبه ریال میلیارد

 توانمی داشتند( پرداخت تمایل که درصدی 91 سهم لحاظ )با
 و پیامدگرا افراد از ترتیب به ریال دمیلیار 1338 و 1914 حدود

 از وزنی میانگین به توجه با نهایت در و خانوار هر در گرااخالق
 منبع از هک ریال میلیارد 1400 گرااخالق و پیامدگرا گروه دو این

 نظر دربانان جنگل و بانانمحیط حقوق ترمیم برای است عمومی
 گرفت.

 

 پیشنهادها
 دستمزد و حقوق ،بانانمحیط وبانان نگلج متعدد وظایف با وجود

 به جدی توجه .است جامعه متوسط از ترپایین عمدتا گروه این
 همواره زیست،محیط وطبیعی منابع حافظان دستمزد و معیشت

 ملی و طبیعی هایعرصه از حفاظت در اصلی هایدغدغه از یکی
 کشور دیاقتصا شرایط به توجه با دیگر طرف از است. بوده کشور

 قانونی، هایمحدودیت همچنین و دولتی منابع محدودیت و
 در را دستمزد و حقوق گیرچشم افزایش انتظار تواننمی

 از که داد نشان مطالعه این .داشت کشور ایبودجه هایردیف
 مورد نمونه در حاضر افراد از درصد 91 ومی،عم مشارکت محل

 بانانمحیط دستمزد و وقحق ترمیم در رکتمشا به حاضر بررسی

 آگاهی با که داشت انتظار توانمی البته بود. خواهندبانان جنگل و
 اثر به توجه با .بخشید توسعه را مشارکت این دامنه ،بیشتر بخشی
 نیاز پیشنهادی، مبالغ پذیرش و مشارکت این در تحصیالت مثبت
 بیشتر تحصیلی ترپایین طبقات با افراد در بخشی آگاهی تا است
 نداشتن دلیل به جامعه افراد همچنین گیرد. قرار توجه مورد

 پرداخت تمایل تخصیص با دولتی، بوروکراسی به کافی اعتماد
 و بانانمحیط به طریق این از آن توزیع و دولت به جامعه افراد

 راستای در اساس این بر اند.بوده مخالف بیشتر ،بانانجنگل
 حقوق ترمیم و مشارکتی منابع این توزیع و جذب نمودن عملیاتی

 ترینمناسب رسد،می نظر به ،بانانجنگل و بانانمحیط دستمزد و
 نظارت همراه به NGO نهادهای ظرفیت از استفاده ،راهکار
بانان جنگل و بانانمحیط به پیشنهادی مبالغ توزیع برای دولت
 در قانونی مصوبات به یازن خصوص این در چند هر بود. خواهد
 الگوی در لوجیت تابع از انتگرال برآورد نهایت در .است آینده
 پرداخت به تمایل متوسط که است آن بیانگر دستمزد، ترمیم
 و پیامدگرا افراد برای که بررسی مورد نمونه در خانوار ماهانه
 با .است ریال18000 و 21000 ترتیب به رخانوا هر در گرااخالق
 در مشارکت برای افراد از خانوار درصدی 91 مشارکت به توجه
 به آن تعمیم و بررسی مورد نمونه در ،دستمزد و حقوق ترمیم
 گروه دو این از وزنی میانگین به توجه با و تحقیق مورد جامعه

 میلیارد 1400 جذب به توانمی نهایت در گرااخالق و پیامدگرا
 توسعه هب توجه بنابراین داشت. امید دولتی منابع از خارج ریال

 تخصیص خصوص در اعتماد ایجاد و عمومی مشارکت ظرفیت
 دستور در انقباضی هایبودجه که شرایطی در ویژههب آن بهینه

 راهکار، ترینمناسب عنوان به دارد، قرار دولتی بخش کار
 داشت. خواهد ضرورت
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