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چکیده:
اي تاالب شادگان است. در این هدف از انجام این مطالعه برآورد ارزش اقتصادي خدمات استفاده

گذاري بازاري که روشی مبتنی اي مستقیم، از روش قیمتمطالعه، براي ارزشگذاري خدمات استفاده
اي عرضه است، استفاده شده است. همچنین، براي ارزشگذاري خدمات استفادهبر طرف 

غیرمستقیم و خدمات بالقوه از روش تجربه انتخاب که روشی مبتنی بر طرف تقاضا است، استفاده 
هاي پیرامون تاالب و برخی ها و آباديهاي مورد نیاز به وسیله پرسشنامه از دهستانگردید. داده

هاي مربوط به خدمات بالقوه آوري گردید. همچنین، دادهجمع1392استان در سال از شهرستانهاي 
ارزش برآوردي تاالب از برخی شهرستانهاي خارج از استان گردآوري شد. نتایج نشان داد که 

اي مستقیم، غیرمستقیم، و خدمات بالقوه تاالب شادگان به ترتیب برابر سالیانه خدمات استفاده
ساالنه کل اقتصادي ارزش میلیارد ریال بوده است؛ که با جمع این خدمات، 4755و1347، 37478
دالر حتساببا ا.بدست آمدمیلیارد ریال43580بالغ بر شادگانتاالباي استفادهخدمات 

هاي براساس یافته.یددالر محاسبه گرد1,894,782,608عدد معادل ینایال،ر23000ايمبادله
المللی شادگان بسیار قابل توجه بوده و ساکنان اي تاالب بینزش اقتصادي استفادهتحقیق حاضر، ار

هاي حمایتی دولت، تمایل به حفاظت از تاالب دارند. لذا بایستی نه تاالب ضمن موافقت با برنامه
بایست اقداماتی در جهت بهبود وضعیت کیفی تنها روند گذشته حفاظت از تاالب اصالح شود، می

ري هاي آموزشی بیشتشود برنامهاي تاالب صورت گیرد. براساس نتایج تحقیق، توصیه میهویژگی
جهت معرفی تاالب شادگان اجرا شود و از نتایج تحقیقات علمی در جهت باال بردن آگاهی عمومی 

نسبت به ارزش اقتصادي تاالب شادگان استفاده شود.
JEL:C13 ،Q54 ،Q57ي بندطبقه

الجیت مرکب، خدمات بالقوه، روش تجربه انتخاب،خدمات تاالبهاي کلیدي: واژه
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مقدمه-1
ي ارایه کاالها و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به جامعه بشري و ها به واسطهتاالب

نیز به عنوان یک دارایی، بسیار حایز اهمیت هستند. این امر باعث شده در جوامع 
اي براي احیا و نگهداري آنها صورت گیرد. تعیین ارزش منابع مختلف توجه فزاینده

دهدیمریزان برنامهو عناصر زیست محیطی به عنوان یک ابزار کلیدي این امکان را به 
هاي این منابع را با توجه به درجه اهمیت آنها انتخاب نمایند. عالوه بر این، تا کاربري

باید توجه داشت که پایه و اساس حسابداري زیست محیطی مبتنی بر داشتن ارزش 
عناصر زیست محیطی و اکولوژیکی است. بدین مفهوم که با داشتن ارزش منابع 

صورت کمی کاربري آن را بههاي زیست محیطی و تغییري آلودگیهزینهتوانیم
را در کل بودجه مورد نیاز جهت ایجاد کاربري جدید یا اجراي هاآنمحاسبه و 

اي لحاظ نمود.ي توسعههاپروژه
هاي ثبت شده در کنوانسیون رامسر است. تاالب شادگان نیز یکی از تاالب

برو تهدید جدي رواي پیرامون آن، با هاي توسعهمتاسفانه این تاالب به واسطه فعالیت
هاي شهري درون رویه از منابع آب تاالب و تخلیه زبالههاي بیاست. برداشت

ا هها، ایجاد ایستگاهتکه کردن تاالب به واسطه احداث جادهي آن در کنار تکهمحدوده
، سازيگذاري نفت و نیز ایجاد صنایعی چون نوپانتقویت فشار برق، گاز و لوله

ند، کنصنعت نیشکر که پساب خود را درون تاالب تخلیه میسازي و کشت والکل
همه و همه در نابودي این تاالب نقش داشته و دارند. مشکل اصلی این است که 

چنان نیز این اند و همهاي زیست محیطی اجرا شدهها بدون بررسیتمامی این طرح
ن ادامه دارد. روند با ساختن مجتمع فوالد و اسکله در دست ساخت شهرستان شادگا

تمامی این مشکالت در نبود اطالعات الزم از ارزش اقتصادي این تاالب براي ارزیابی 
هاي مجاور آن است که سدي در سر را توسعه پایدار زیست محیطی طرح-اقتصادي

باشند.منطقه می
اي، شامل در مطالعه حاضر تالش شده است ارزش اقتصادي خدمات استفاده

اي مستقیم و غیر مستقیم و خدمات بالقوه تاالب شادگان به دهاستفاخدماتارزش 
المللی استان خوزستان محاسبه شود. عنوان بزرگترین تاالب بین
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 المللی شادگانمعرفی تاالب بین-2
ده هایران و دومین تاالب بزرگ در معاتاالب شادگان به عنوان بزرگترین تاالب 

رودخانه جراحی در ابتداي خلیج فارس در جنوب غربی رامسر، در منتهی الیه مسیر 
34هکتار، 400000). این تاالب با مساحتی بالغ بر 1ایران واقع شده است (شکل 

شود. امین تاالب بزرگ دنیا و بزرگترین تاالب خاورمیانه محسوب می

عکس فضایی و موقعیت جغرافیایی تاالب شادگان: 1شکل 

1392کل محیط زیست استان خوزستان، اداره آمار و اطالعات، ماخذ: اداره 

اي برخوردار است. بر اساس تاالب شادگان از تنوع پوشش گیاهی قابل مالحظه
جامعه اصلی گیاهی 17مدارك موجود در اداره کل محیط زیست استان خوزستان، 

40شادگان گونه گیاهی در محدوده تاالب شناسایی شده است. تاالب 110شامل 
گونه از دوزیستان و بیش از 3گونه از خزندگان، 8گونه پرنده، 174گونه پستاندار، 

نماید. پرندگان و ماهیان تاالب مهمترین گونه از ماهیان را در خود نگهداري می81
). 1381هاي جانوري تاالب هستند (مهندسین مشاور پندام، گروه

کاهش جریان ورودي آب به تاالب یی منجر بهآب هواتغییرات هرحالبه
شادگان و خشک شدن آن و لذا باعث تخریب وضعیت تاالب شده است (گزارش ملی 

ي ااستفاده). با توجه به اهمیت تاالب شادگان از نظر ارائه خدمات 2012، 1رامسر
ها، محل بیالسکنندهکنترلمستقیم و غیرمستقیم به ساکنان، جایگاه توریستی، 

1 National Report Format for Ramsar COP11
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هاي قابل گذرانی و زادآوري جمعیتمحل زمستانبادشکن، عنوانهبیر، گرسوب
هاي مختلف پرندگانی که در فصول پائیز و زمستان از شمال اروپا اي از گونهمالحظه

کنند و همچنین از نظر یک میراث فرهنگی بسیار و آسیا به منطقه مهاجرت می
گان از دیدگاه داخلی و حفاظت از تاالب شاد، هاستنسلکه متعلق به همه باارزش

اي برخوردار است. بنابراین، مطالعه حاضر المللی از اهمیت ویژه و فزایندهینب
هاي موجود ارزش اقتصادي خدمات کوشد با استفاده از ادبیات موضوع و روشمی

تواند در جهت اي تاالب شادگان را استخراج نماید. نتایج مطالعه حاضر میاستفاده
هاي جامعه استفاده شود. همچنین، با تاالب و نیز بهبود سطح آگاهیمدیریت کاراي 

زیست محیطی -توان در جهت ارزیابی اقتصاديتکیه بر نتایج این مطالعه می
ي تاالب استفاده کرد.  هاي درون محدودهپروژه

مطالعات پیشین و ادبیات نظري تحقیق-3
مطالعات پیشین-3-1

گذاري اقتصادي و ارزش«اي تحت عنوان ) در مطالعه2012(2کفاشی و همکاران
المللی شادگان راي حفظ منابع طبیعی: آیا مردم به حفاظت بهتر از تاالب بین

المللی شادگان به عنوان یک ابزار به برآورد منافع اقتصادي تاالب بین» دهند؟می
افراد جامعه نظیر براي بسیار سودمند جهت انعکاس ارزش این اکوسیستم بی

هاي پرداختند. در این مطالعه از روش تجربه انتخاب جهت برآورد ارزش ویژگی
شناسی مورد استفاده در این متفاوت غیربازاري تاالب شادگان استفاده شد. روش

هاي متفاوت دهندگان براي ویژگیمطالعه جهت استخراج ارزش نهایی پاسخ
فاده از الگوي الجیت با پارامتر تصادفی بوده هاي غیربازاري تاالب شادگان، استارزش

دهندگان تمایل به حفاظت از تاالب دارد.است. نتایج آنها نشان داد ترجیحات پاسخ
ي می سی سی پی دهکدهتاالب) ارزش اقتصادي 2010(3همکارانجنکینز و 

ي اکوسیستم تاالب یعنی آمریکا را محاسبه کردند. در این تحقیق سه خدمت عمده
کاهش نیتروژن و پناهگاه پرندگان مد نظر قرار ،(GHG)کاهش گازهاي گلخانه اي 

گرفت. ارزش اقتصادي این خدمات بر حسب هکتار و با استفاده از روش ارزش بازاري 
1435محاسبه شد. نتایج نشان داد که رفاه اجتماعی حاصل از این تاالب ساالنه بین 

2 Kaffashi et al.
3 Jenkins et al.
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 دالر، ارزش 222تا 171در هر هکتار، ارزش کاهش گازهاي گلخانه اي دالر1486تا 
دالر در 16ر و ارزش پناهگاه پرندگان ساالنهدال1248خدمات کاهش نیتروژن هوا 

هر هکتار است.  
) با استفاده از روش قیمت بازاري به محاسبه ارزش 2009(4آن و همکارانوت

ورد هاي منام پرداخنتد. در این مطالعه دادهاستفاده مستقیم تاالب چیانگ کوآي ویت
4/4نیاز از روش مصاحبه جمع آوري شدند. آنها ارزش استفاده مستقیم تاالب را 

به ازا هر هکتار در سال بدست آوردند.)VNDمیلیون دونگ (
چین 6تاالب سانیانگاکوسیتمی) در تحقیقی ارزش 2007(5تونگ و همکاران
ن تحقیق ارزش بالقوه و جاري خدمات اکوسیستمی تاالب مد را برآورد کردند. در ای

یوان به 55332ي این تاالب نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزش بالقوه ساالنه
یوان به ازاء هر هکتار بوده 5807ازاء هر هکتار و ارزش خدمات جاري ساالنه آن 

درصد 5/89بایست ب میاست. به عبارت دیگر، براي دستیابی به ارزش بالقوه تاال
ارزش خدمات تاالب ترمیم شده و احیاء شود.

گذاران براي تنظیم )، با هدف کمک به سیاست2006(7بیرول و همکاران
هاي مدیریتی کارا و پایدار براساس معاهده رامسر و بخشنامه آب اتحادیه سیاست

در یونان را مورد ارزشیابی قرار دادند. این مطالعه با استفاده 8اروپا، تاالب چیمادیتیدا
، ارزش تغییرات اکولوژیکی، کارکردهاي اجتماعی و اقتصادي انتخاباز روش تجربه 

تاالب کیمادیتیدا را براي عموم، برآورد کرد. نتایج نشان داد که ناهمگنی قابل توجهی 
داري بواسطه مدیریت پایدار و معنیبین عموم وجود دارد و بطور متوسط ارزش مثبت 

آوردند. این تاالب بدست 
) با هدف تعیین ارزش اقتصادي حفاظت از 1391کاوسی کالشمی و پاسبان (

ه گذاري مشروط در قالب ستاالب استیل استان گلستان، از رهیافت باند دوگانه ارزش
نمودند. نتایجاي همگن استفادهالگوي الجیت خطی، الجیت لگاریتمی و دو مرحله

داد که مقدار انتظاري هر فرد سرپرست خانوار در الگوهاي الجیت خطی، آنها نشان 

4 Tuan et al.
5 Tong et al.
6 Sanyang
7 Birol, et al.
8 Cheimaditida
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و 134507، 96968اي همگن به ترتیب برابر با الجیت لگاریتمی و دو مرحله
ریال در سال بوده است. 106702

المللی گمیشان را به ) ارزش ذاتی تاالب بین1391نژاد و همکاران (جعفري
داد، میزان درآمد گذاري مشروط مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آنها نشان روش ارزش

و تحصیالت بیشترین تاثیر را در تمایل به پرداخت افراد بومی و غیربومی براي 
حفاظت از تاالب دارد. ارزش ذاتی تاالب براساس متوسط تمایل به پرداخت براي 

2824249276براي مناطق غیربومی معادل ریال و 15537056مناطق بومی معادل 
ریال تعیین شده است. همچنین ارزش اقتصادي تاالب براي ماهیان اقتصادي (کپور، 

ریال برآورد 78000000سفید، کلمه، سوف و کفال) براساس میزان صید سالیانه آنها 
شد. ارزش اقتصادي پرندگان قابل شکار براساس برآورد متوسط جمعیت و میزان 

ریال تعیین گردید. همچنین ارزش اقتصادي تاالب گمیشان 16000650ت آنها گوش
بومی هايدر هکتار براي عملکرد مختلف (کنترل سیالب، تامین آب، زیستگاه گونه

201960002و مهاجر، تامین مواد اولیه خام، تفرج و گردشگري و ارزش فرهنگی) 
دالر تعیین شده است. 

ي تاالب انزلی را با ااستفادهخدمات غیرارزش) 1389زبردست و همکاران (
تمایل به حداکثربدین منظورگذاري مشروط برآورد کردند.استفاده از روش ارزش

ن . بر ایگردیدبرآوردجیتمدل الکمکپیشنهادي به يهامتیپرداخت بر اساس ق
کهدهندگان براي یک دوره زمانی نامحدوداساس، حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ

تومان برآورد شده است.92/8803، ساالنه برابر باشددر زمان حال تنزیل شده
) ارزش حفاظتی تاالب قوریگل و کاربرد رهیافت 1389خلیلیان و همکاران (

د ي مصرفی و غیر مصرفی را مورهاارزشفرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور تمایز 
ي مشروط و پرسشنامه دوگزینه گذارارزشبررسی قرار دادند. در این مطالعه رهیافت 

اي براي محاسبه تمایل به پرداخت و تعیین ارزش حفاظتی این تاالب استفاده شد. 
117240متوسط تمایل به پرداخت ساالنه هر خانوار براي حفاظت تاالب برابر با 

میلیارد ریال برآورد شد. روش 59/34ریال و ارزش حفاظتی ساالنه تاالب برابر با 
. ي مصرفی و غیر مصرفی به کار برده شدهاارزشتحلیل سلسله مراتبی براي تفکیک 

و ارزش غیر مصرفی 5/54با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی ارزش مصرفی 
داد.درصد از ارزش کل تاالب قوریگل را تشکیل می5/45
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 ارزش ) ارزش اقتصادي تاالب شادگان را با استفاده از1388عابدي و همکاران (
مستقیم و غیر مستقیم و ارزش حفاظتی، میراثی، وجودي و فرهنگی مورد ارزیابی 

آب، کسب درآمد از طریق نیتأمارزشقرار دادند. در تعیین ارزش استفاده مستقیم 
ي شکار هاگونهي کشاورزي، هانیزمقایقرانی، گیاهان طبی و دارویی، محصوالت و 

و کاه سفید براي دامداران و ارزش تجاري صید شده، برداشت گیاهان تجاري یونجه 
شده برآوردمیلیون ریال در روز 195مورد محاسبه قرار گرفته است که در مجموع 

است. 
)، با استفاده از الگوي هزینه سفر در چارچوب تابع 1387پژویان و فلیحی (

دند. آنها با تولید خانوار، ارزش خدمات تفریحی تاالب انزلی را مورد ارزیابی قرار دا
فریح اي تاستفاده از برآورد تابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه

تفریح موثر است و هزینه تولیدهاي مسافرت بر نشان دادند زمان، مسافت و هزینه
ریال در روز است که 1100000نهایی تفریح با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 

تفریح تفسیر نمودند. همچنین نشان دادند تقاضاي تفریح، اياز آن به قیمت سایه
اي تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد. آنها نتیجه گرفتند رابطه منفی با قیمت سایه

میزان تمایل به پرداخت هر مسافر با درآمد، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت و میزان 
اري دکیفیت تاالب ارتباط معنیدار دارد؛ ولی با سطح اش رابطه مثبت و معنیعالقه

نداشته است.

ادبیات نظري-3-2
شود. گرچه کاالها و کاال و خدمات مورد مبادله تعیین میارزشدر بازار قیمت یا 

شوند اما گذاري میسیستم قیمت ارزشواسطهبهخدمات مورد معامله در بازار، 
عموما در بازار چراکهشوند؛ یمنگذاري اي از کاالها و خدمات نیز در بازار ارزشدسته

محیطی یستزشوند. کاالها و خدمات گیرند و وارد بازار نمیمورد معامله قرار نمی
مالکیت ندارند و استفاده از آنها داراي اثرات خارجی منفی است. بنابراین از مهمترین 
مسائلی که از گذشته تاکنون بسیار مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله 

محیطی و منابع طبیعی است. کاالهاي یستزگذاري کاالها و خدمات ارزش
از جمله عدم مبادله در بازار، قابل خاصهاي محیطی به علت ویژگییستز

کاالهايگذاري توسط نظام بازار نیستند. بسیاري از مواهب طبیعی در زمره ارزش
عمومی قرار داشته و این مسئله باعث شده تا استفاده از مکانیزم بازار براي چنین 
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گذاري کامل مواهب طبیعی غیرممکن کاالهایی با شکست مواجه گردد. گرچه ارزش
ها را هایی از این ارزشتوان جنبههاي اقتصادي میاست، اما با استفاده از تکنیک

).1381و حسن شاهی، اخالقخوشتقریبی محاسبه نمود (صورتبه
محیط زیست، مطلوبیت کسب به لحاظ مفهومی، جامعه به دو طریق از کیفیت 

اي به مطلوبیت یا . ارزش استفاده10ايو ارزش غیراستفاده9ايکند: ارزش استفادهمی
محیطی اشاره دارد. در منفعت حاصل از استفاده یا دسترسی به یک کاالي زیست

اي (وجودي)، از مطلوبیت یا منفعت ناشی از بقاء یا استمرار ستفادهمقابل، ارزش غیرا
اي خود به سه بخش شود. ارزش استفادهمحیطی حاصل مییک کاال یا خدمت زیست

اي مستقیم شوند. خدمات استفادهتقسیم می11یرمستقیم و بالقوهغخدمات مستقیم، 
ده از آب آن براي آبیاري، همان استفاده مستقیم از تاالب مانند ماهیگیري، استفا

یرمستقیم خدماتی را شامل غاي شود. خدمات استفادهدامداري و ... را شامل می
یرمستقیم از آن برخوردارند مانند: حفظ غطوربهشود که ساکنان پیرامونی تاالب می

بخش، خدمات اکولوژیک و خدمات آموزشی. ارزش انداز شاديتنوع زیستی، چشم
بلغی است که افراد حاضرند بپردازند تا در آینده امکان استفاده از خدمات بالقوه م

1تاالب نباشند جدول کنندهاستفادهتاالب را داشته باشند، حتی اگر در حال حاضر 
را نگاه کنید). در اصل، ارزش خدمات بالقوه رضایت حاصل از حفظ تاالب براي 

جمع این دو دسته از خدمات ). از1989، 12هاي آتی است. (میشل و کارسوناستفاده
آید.میبه دستافراد براي تاالب 13تمایل به پرداخت کل

9 Use Value
10 Non-Use Value
11 Option Value
12 Mitchell and Carson
13 Total Willingness to Pay
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 بندي کلی ارزش خدمات تاالبتقسیم: 1جدول 
اي یاارزش غیراستفاده
ارزش وجودي

ايارزش خدمات استفاده
مستقیمغیر مستقیمخدمات بالقوه

دوستانهمصرف نوع
هاي میراثی براي    ارزش

آیندگان

هاي آتی استفاده
بالقوه 

حفظ مواد مغذي
بنديسیل
حفاظت در برابر طوفان
هاي زیرزمینیتغذیه آب
 حفاظت اکوسیستم  در برابر عوامل

خارجی
وهواییتثبیت آب
تثبیت سواحل

صیادي
باغداري
دامداري
کشاورزي
گردشگري

1990و اسکداري 1994، 1993، 1989: باربیر مأخذ

یکلي: مرورمحیطییستمنافع زگیري هاي اندازهروش-3-2-1
هاي ) تکنیک1989بندي کلی ارائه شده توسط میشل و کارسون (طبقه

ي متکی بر هاروشدهد: ي کلی قرار میگیري گوناگون را در دو دستهاندازه
اي خالصه15اظهارشدههاي ي مبتنی بر ارجحیتهاروشو 14آشکارشدههاي ارجحیت
ارائه شده است.2ي منافع در جدولگذارارزشهاي منتخب از روش

گیري ارزش خدمات طبیعیهاي اقتصادي براي اندازهروش: 2جدول 
اظهارشدهرجحان آشکارشدهرجحان روش

مستقیم
گذاري بازاريقیمت
شدهسازيبازارهاي شبیهگذاري مشروطارزش

غیرمستقیم

هزینه سفر
هدانیک
اجتنابمخارج

 ویژگی محورالگوهاي
تحلیل مشترك
تجربه انتخاب
مشروطبنديرتبه

1989: میشل و کارسون، مأخذ

هاي پیمایشی براي شده از تکنیکهاي اظهارهاي مبتنی بر ارجحیتدر روش
اده نهایی استفاستنباط تمایل به پرداخت یک بهبود نهایی یا اجتناب از یک زیان 

شود. در واقع، زمانی که ارزش مستقیما قابل مشاهده نباشد از این روش استفاده می
شود. تعریف می16شود و بر اساس بازارهاي فرضیمی

14 Revealed preferences
15 Stated preferences
16 Hypothetical Markets
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یی هستند که مبتنی بر هاروشهاي آشکارشده هاي مبتنی بر رجحانروش
مستقیما قابل هاي واقعی قابل مشاهده هستند و به کمک آن ارزش منابعگزینه

گردند. تعریف می17ها براساس بازارهاي متعارف و جایگزیناستنباط است. این روش

18انتخابروش تجربه-3-2-2

)، در ترکیب با 1966روش تجربه انتخاب کاربردي از تئوري ارزش ویژگی (لنکستر، 
ه است. بنابراین، رابط19)1977؛ مانسکی، 1927تئوري مطلوبیت تصادفی (ترستن، 

هاي رجحاني با استفاده از دادهسازمدلمحکمی با رویکرد مطلوبیت تصادفی جهت 
دهندگان در ). در این روش، پاسخ1991، 20دارد (بوکستال و همکارانآشکارشده

هاآنها و سطوح هاي کاالها (منابع طبیعی) برحسب ویژگیمورد انتخاب بین کرانه
ها قیمت است.از این ویژگیگیرند. معموال یکی مورد سوال قرار می

22) و لویر و وودورث1982(21روش تجربه انتخاب ابتدا توسط لویر و هنشر

ونقل توسعه داده شد. سپس در زمینه ) در اقتصاد بازاریابی و ادبیات حمل1983(
ي نیز موردبازاریرغمحیطی یستزگذاري کاالهاي اقتصاد محیط زیست براي ارزش

زیست توسط ادامویچ ویطمحاقتصاداین روش در کاربردلین استفاده قرار گرفت. او
) بود. به دنبال  بوکسال و همکاران 1996) و بوکسال و همکاران (1994(23همکاران

)، اوتمن و همکاران 2000)، رولف و همکاران (2000)، لیتون و برون (1996(
یژه وبهمختلف، هاي در زمینه24)2006)، بیرول و همکاران (2003)، کارلسن (2004(

ها، از این روش استفاده نمودند. گذاري تاالبارزش
در روش تجربه انتخاب از افراد در یک محیط فرضی براي انتخاب گزینه 

شود. روش تجربه انتخاب روشی ها پرسش میشان نسبت به سایر گزینهمرجح
در آن یراهاي اظهارشده چندصفتی است زاستنباطی (غیرمستقیم) مبتنی بر رجحان

شود. ارزش ي رقیب، توسط تعدادي از صفات یا خصوصیات توصیف میهر گزینه

17 Conventional and Proxy Markets
18 Choice Experiment
19 Thurstone 1927; Manski
20 Bockstaell et al.
21 Louviere and Hensher
22 Louviere and Woodworth
23 Adamowicz et al.
24 Boxall et al., Layton and Brown, Rolfe et al., Othman et al., Carlsson et al.
Birol et al.
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 ه کگیرد. بنابراین زمانییکی از صفات در میان سایر صفات قرار میصورتبهپولی 
ضمنی بین سطوح این صفات در بین طوربهدهند، شان را انجام میافراد انتخاب

عالوه، روش ). به2001، 25د (آلپیزار و همکارانانهاي مختلف مراوده کردهجایگزین
گذاري مشروط مانند تورش اطالعاتی، تجربه انتخاب، بسیاري از مشکالت روش ارزش

ه بین تمایل بشدهمشاهدهتورش طراحی (تورش نقطه شروع)، تورش فرضی، اشتباه 
؛ هانلی 2003من و جونز، پرداخت و تمایل به دریافت، تورش استراتژي را ندارد (بت

. 26)2001؛ بوکسال و همکاران، 2001و همکاران، 
گذاري مشروط، مدل اقتصادي به در روش تجربه انتخاب همانند روش ارزش

شود. مدل اقتصادي، مبتنی بر طراحی پیمایش و تحلیل هاي آماري پیوند زده میمدل
ت که با اي و جامع اسیک فرایند چرخهصورتبهها است. فهم تجربه انتخاب داده

شود. سپس با اطالعات جدید دریافت شده یک مدل اقتصادي توصیفی شروع می
ها و مطالعات راهنما و غیره تصحیح طرح تجربه، مدل آماري، تمرکز بر گروهواسطهبه

شود. می

شناسی الگوهاي الجیت مرکبروش-4
معیاري براي رفاه و لذت، سطح یا مقیاس طبیعی ندارد. این عنوانبهمطلوبیت 

هاي گسسته به همراه دارد.هاي مهمی براي تصریح الگوهاي با انتخابواقعیت داللت
با توجه به اینکه انتخاب هر فرد، یعنی متغیر وابسته تحقیق، متغیري گسسته است، 

این موارد بایستی از مرسوم مناسب نخواهد بود و درهايرگرسیوناستفاده از 
الگوهاي الجیت الگوهاي انتخاب گسسته و رگرسیون لجستیک استفاده نمود.

اي از انواع الگوهاي انتخاب گسسته هستند که در این تحقیق مورد دسته27مرکب
.انداستفاده قرار گرفته

پذیر است که توانایی تقریب هر الگوي الجیت مرکب یک الگوي بسیار انعطاف
مطلوبیت تصادفی را دارد. این الگو سه محدودیت الگوي الجیت را با تبعیت از تنوع 
سلیقه تصادفی، الگوي جانشینی نامحدود و همبستگی بین عوامل مشاهده نشده طی 

اي هکند. الگوي الجیت مرکب برخالف الگوي پروبیت تنها به توزیعزمان، رفع می

25 Alpizar et al.
26 Bateman and Jones, 2003; Hanley et al.Boxall et al.
27 Mixed Logit
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) 1980(28الجیت مرکب توسط بوید و ملمننرمال محدود نیست. ظاهرا اولین کاربرد
) جهت برآورد تقاضاي اتومبیل بوده است. در ادامه نیز، 1980(29و کاردل و دونبار
) آنرا مورد استفاده قرار 1993(31آکیوا و همکاران-) و بن1987(30ترین و همکاران

ازه جسازي اهاي شبیهدادند. بهبود سرعت کامپیوترها و فهم محققان نسبت به روش
استفاده بیشتر از الگوهاي الجیت مرکب را فراهم نمود. 

متفاوت و متنوع يرفتارهايیحتحت تصرتوانیمرکب را میتالجيالگوها
شده فیاحتماالت انتخاب تعریمرکب براساس شکل تابعیتالجيآورد. الگوبدست

يالگوکیشده باشد را یجهکه از احتماالت انتخاب نتيرفتاریحاست. هر تصر
گویند. یمرکب میتالج

احتماالت الجیت مرکب، انتگرال احتماالت الجیت استاندارد روي یک چگالی 
از پارامترها هستند. در واقع الجیت مرکب الگویی است که به شکل زیر بیان شده 

باشد.
)1(= 	

است.βدر پارامتر شدهاحتمال الجیت برآورد که

)2(= 	 ( )∑ ( )
)تابع چگالی است. f(β)و  قسمت مشاهده شده مطلوبیت است که بستگی (

. =خطی باشد، آنگاه βدارد. اگر مطلوبیت نسبت به βبه پارامتر 
. خواهد بوددر این مورد احتمال الجیت مرکب به شکل زیر 

)3(= 	 ∑
که در 	βدو دسته پارامتر در الگوي الجیت مرکب وجود دارد. نخست پارامتر 

هستند. دسته دوم f(β)شود. این پارامترها داراي تابع چگالی فرمول الجیت وارد می
داراي βکنند. براي مثال اگر پارامترهایی هستند که این تابع چگالی را توصیف می

28 Boyd and Mellman
29 Cardell and Dunbar
30 Train et al.
31 Ben-Akiva et al.
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 پارامترهاي چگالی 	Wو bباشد، آنگاه Wو کوواریانس bتوزیع نرمال با میانگین 
هستند.fمند به برآورد پارامترهاي خواهند بود. معموال محققان عالقه
کننده مطلوبیت به چندین روش توان از رفتار بیشنهاحتمال الجیت مرکب را می

طوربهترین روش که کنند، بدست آورد. آسانمتفاوتی ارائه میمعادل، که تفاسیر
گسترده نیز در مطالعات اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، براساس ضرایب تصادفی 

nجایگزین مواجه است. مطلوبیت فرد jگیرنده با یک انتخاب در میان است. تصمیم

بدین صورت تصریح شده است. jاز جایگزین 
)4(= 	 + 	 = 	 + 	

بردار ضرایب این nβها و افراد است، متغیرهاي مشاهده شده براي جایگزینکه 
اي تصادفی جملهدهد، و است که سلیقه فرد را نشان میnمتغیرها براي فرد 

شده است.مستقل و یکسان توزیع طوربهاست که 
با هر 32) نشان دادند که هر الگوي مطلوبیت تصادفی2000فادن و ترین (مک 

توان توسط یک الجیت مرکب با انتخاب مناسب متغیرها و اي از دقت را میدرجه
=توزیع ترکیبی تقریب زد. فرض کنید الگوي صحیح به شکل  باشد 	

کند. تبعیت میf(α)از هر توزیع αهستند و jمتغیرهاي وابسته به جایگزین که 
، کامالαتواند به این شکل بیان شده باشد. انتخاب فرد مشروط به میRUMهر 

مشخص است. بنابراین احتمال شرطی jبراي هر مشخص شده است، چون 
گونه خواهد بود. این

)5(= > 				∀ ≠
دهد یا خیر. این نماگر صفر و یک است که آیا رویداد داخل پرانتز رخ می(.)Iکه 

احتمال شرطی نسبت به احتمال صفر یا یک قطعی است: مشروط به تمام عبارات 
تصادفی ناشناخته، انتخاب فرد کامال معین است. احتمال انتخاب غیرشرطی برابر 

است.αروي انتگرال 
)6(= > 				∀ ≠ 	

λتوانیم این احتمال را با یک مدل الجیت مرکب تقریب بزنیم. مطلوبیت با می

∗که شود بطوريمقیاس می گذاري الگو را تغییر است. این مقیاس=
یرد. گقرار نمیریتأثگذاري مطلوبیت تحت مقیاسواسطهبهدهد، چون رفتار فرد نمی

32 Random Utility Model
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ن گردد. ایشده است، اضافه میمستقل و یکسان توزیعطوربهکه ي سپس جمله
ین دهد. با افزودن ازیرا مطلوبیت جایگزین را تغییر نمیدهدینمکار، الگو را تغییر 

جمله یک الگوي الجیت مرکب در اختیارخواهیم داشت. لذا احتمال الجیت مرکب 
بیت برابر است با:براساس این مطلو

)7(= ∑
براي شود و در فرمول الجیت بزرگ میصفر است، ضریب λکه زمانی

گر، خواهد بود. به عبارتی دیکیصفر وجایگزینی با باالترین مطلوبیت، یک نماگر 
برابر احتمال درستشود، احتمال الجیت مرکب صفر میλکه زمانی

شود. می

بحث و نتایج-5
ها به دو بخش کلی خدمات توسط تاالبشدهارائهطور که قبال بیان شد، خدمات همان

یم اي تقسو خدمات بالقوه) و خدمات غیراستفادهمیرمستقیغاي (مستقیم، استفاده
اي خدمات استفادهاي شاملشوند. در ادامه ارزش اقتصادي خدمات استفادهمی

د.شواي غیرمستقیم و خدمات بالقوه تاالب شادگان برآورد میمستقیم، استفاده

اي مستقیمارزش خدمات استفاده-5-1
، اير این مطالعه، با توجه به مشخص بودن قیمت و محاسبه مقدار خدمات استفاده

استفاده شده 34و هزینه سفر33گذاري بازاريجهت محاسبه این ارزش از روش قیمت
دسته گردشگري، باغداري، 4اي مستقیم به است. بدین منظور، ابتدا خدمات استفاده

خدمات گردشگري به وسیله روش بندي شدند.کشاورزي، دامداري و صیادي تقسیم
اي مستقیم از روش قیمت گذاري بازاري ي سفر و براي سایر خدمات استفادههزینه

استفاده شد. 

خدمات گردشگري ارزش -5-1-1
طور که پیشتر اشاره شده، براي ارزشگذاري خدمات گردشگري تاالب شادگان همان

از روش هزینه سفر استفاده شده است. بر اساس مبانی نظري، در روش هزینه سفر 

33 Market Pricing
34 Traveling Cost
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 ی فرجتدکنندهیبازدي براآنارزشوی عیطبمنبعتیفیکنیبی مکملرابطهکیاز
بدین منظور ابتدا تابع تقاضا گردشگري به صورت زیر تبیین .شودیماستفاده

گردد:می
Q = f (مخارج سفر تا تاالب، درآمد، سطح تحصیالت، جنسیت، مسافت منزل تا تاالب)

شود، در مدل فوق یک رابطه بین هزینه بازدید از طور که مالحظه میهمان
تاالب و تعداد بازدید کنندگان هر منطقه برقرار شده است. همچنین، براي کنترل 

اجتماعی چند متغیر کنترلی نیز به مدل اضافه گردیده است. در -اثرات اقتصادي
آن رشود. دلیل این اممطالعات گردشگري از شکل لگاریتمی متغیرها استفاده می

است که مدل به یک مدل کشش ثابت تبدیل شود و ضرایب برآورد شده مستقیما به 
هاي هاي کشش ثابت براي توصیهشوند. هم چنین، مدلعنوان کشش تفسیر 

تر هستند.سیاستی مناسب
نهایی براي تابع تقاضاي گردشگري تاالب شادگان، به منظور انتخاب مدل

هاي آماري و شد و درنهایت، با توجه به مالكهاي زیادي برازش و آزمونمدل
ها، مدل زیر به عنوان مدل نهایی تقاضاي گردشگري تاالب شادگان محدودیت داده

اي تابع هزینه سفر استفاده شده است. در نظر گرفته شد. همچنین، از رویکرد منطقه
)8                  (ipiq lnln 21  

که در آن،
iq لگاریتم تعداد بازدیدکننده از منطقه =i

ip= لگاریتم هزینه مسافرت از منطقهiتا تاالب شادگان
دهد. بر داري آنها نشان می) ضرایب مدل را به همراه میزان معنی3(جدول

متغیرهاي اقتصادي اجتماعی بازدیدکنندگان در مدل بایستاساس مبانی نظري می
وارد شود. در این راستا، این نکته الزم بذکر است که تمامی این متغیرها مانند درآمد، 

. معنی بودن از مدل حذف شدندجنسیت، سن، تحصیالت و متغیر مسافت به دلیل بی
دار بین نیمعفینتایج برآورد تابع تقاضاي گردشگري بیانگر وجود یک رابطه من

گانه (درون استان خوزستان، خارج از استان تا لگاریتم تعداد مسافرت از مناطق سه
کیلومتر) و لگاریتم هزینه سفر است. از 600کیلومتر و خارج از استان باالي 600

آنجایی که مدل به شکل لگاریتمی برآورد شده است، ضرایب به دست آمده بیانگر 
است. -46/1نی دیگر، کشش قیمتی تقاضاي گردشگري برابر با کشش هستند. به بیا

این بدان معنی است که با افزایش صد در صدي قیمت، متغیر وابسته یا تعداد 
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بیانگر Fیابد. بر اساس سایر نتایج تحقیق، آماره درصد کاهش می146ها مسافرت
تغیرهاي دهد که منشان می2Rمعناداري کل رگرسیون است. هم چنین، معیار 

دهند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می87توضیحی در مجموع 

شادگانتاالبيگردشگريتقاضاتابعبرآوردنتایج: 3جدول 

: محاسبات تحقیقمأخذ

بایست مساحت زیر منحنی تقاضا به منظور استخراج تمایل به پرداخت افراد می
محاسبه شود. بدین منظور تعدیالت الزم روي خط تقاضاي برآورد شده اعمال و در 

هاي صورت ریال به عنوان هزینه روزانه مسافرت141940920نهایت این عدد برابر 
محاسبه شد. بنابر مطالعات میدانی و نظر کارشناسان محلی، گرفته به تاالب شادگان

باشد. روز در سال و عمدتا در ایام تعطیالت نوروز می20ایام توریستی تاالب شادگان 
20ضرب عدد فوق در عدد بدین منظور ارزش بدست آمده ساالنه تاالب از حاصل

آمده مالحظه ریال محاسبه شد. بر اساس عدد بدست2838818560روز برابر 
هاي جذب شود که ارزش خدمات گردشگري تاالب شادگان در حد ظرفیتمی

طلبد.توریست آن نبوده و توجه بیشتر مسوولین امر را می

اي مستقیمارزش سایر خدمات استفاده-5-1-2
اي هاي مورد نیاز براي ارزشگذاري سایر خدمات استفادهبه منظور گرآوري داده

ي اگیري طبقهامل باغداري، کشاورزي، صیادي و دامداري از نمونهمستقیم تاالب ش
ها اي در هر یک از بخشگیري طبقهاستفاده شد. بدین منظور با طراحی عملیات نمونه

هاي هاي حاشیه تاالب شادگان، حجم نمونه مشخص گردید. از دهستانو دهستان
ند که تامین آب آنها از تاالب هایی مورد مطالعه قرار گرفتاطراف تاالب تنها دهستان

ي باقیمانده شش دهستان به تصادف انتخاب شد و از هر هادهستاناست. از میان 
گیري مشخص گردید. با انجام دهستان به تناسب بزرگی آن چند روستا براي نمونه

tp–valueآماره ضریبمتغیرهاي توضیحی

lnP46/1-75/3-)052/0(

C06/2190/4)030/0(
F09/14آماره

p-value)064/0(

2R875/0
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 گیري مقدماتی، اطالعات الزم جهت محاسبه حجم نمونه نهایی تعیین و نمونه
ها در شهرهاي یري مقدماتی و پرسشنامهگنمونهلی انجام شد. گیري تکمینمونه

انجام شد. سپس با استفاده از مبانی هاآنها و روستاهاي شادگان و آبادان و دهستان
هاي مورد بررسی اي مستقیم براي نمونهنظري و روابط موجود، ارزش خدمات استفاده

محاسبه و به کل جامعه آماري تعمیم داده شد. 
زایی تاالب، ابتدا نسبت شاغلین بخش کشاورزي، ي محاسبه ارزش اشتغالبرا

صنعت و خدمات در کل شاغلین استان از سالنامه آماري مرکز آمار ایران استخراج 
هاي ایجاد شده در ارتباط با تاالب براي هر بخش بر اساس گردید. سپس تعداد شغل

، محاسبه شد. در مرحله بعد، آوري شدههاي جمعنسبتهاي بدست آمده و پرسشنامه
هاي مجلس براي ایجاد یک شغل در هر بخش، ارزش بر اساس آمارهاي مرکز پژوهش

گردید. در نهایت، ارزش ایجاد اشتغال تاالب اشتغال ایجاد شده توسط تاالب محاسبه 
که خدمت ارایه زمین نیز شادگان به ارزش خدمات قبلی اضافه گردید. به دلیل این

اي هشود و این زمینها عمدتا براي فعالیتب به ساکنان پیرامونی ارایه میتوسط تاال
گردند، الزم است ارزش این خدمت دامداري، کشاورزي، باغداري، اسکان استفاده می

ها، ازتاالب نیز مشخص و به عدد قبلی اضافه گردد. براي محاسبه ارزش این زمین
) ارزش برآوردي سالیانه خدمات 4ل (اجاره بهاي ساالنه آنها استفاده شد. جدو

کند.اي مستقیم تاالب شادگان را ارائه میاستفاده
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اي مستقیمارزش سالیانه خدمات استفاده: 4جدول 

مأخذ: محاسبات تحقیق

به منظور تبدیل ارزش سالیانه به ارزش کل، از مرابحه مرکب براي عواید 
شد. روش محاسبه به این صورت است که در یکنواخت داراي عمر نامحدود استفاده 

کند:نهایت میل میفرمول فرآیند یکنواخت زیر، طول عمر به سمت بی

)9 (
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رابطه فوق به صورت زیر خالصه پس از انجام یک سري عملیات جبري  ساده، 
شود:می
)10                              (PiA

که در آن؛
P ،ارزش حال شده خدمات صد ساله تاالب :A ،ارزش سالیانه خدمات تاالب :i نرخ :

بهره واقعی

نوع خدمت
ارزش کل

دالرریال

1,119,940,643,33048,693,071صیادي

7,647,414,300,000332,496,273دامداري

90789216000039,473,572باغداري

109493652900047,605,936کشاورزي

2,838,818,560123,426ارزش گردشگري

10,773,022,450,890468392280ارزش کل خدمات استفاده اي

21583530000000938,414,347ارزش اقتصادي اشتغال زایی تاالب

5,121,778,110,000222,686,004بهاي ساالنه زمینهاي تحت اشغال تاالباجاره

ارزش ساالنه خدمات با احتساب اشتغال زایی و 
37,478,330,560,8901,629,492,633زمینهاي تحت اشغال تاالب
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 مورد فرآیند فوق وجود دارد: اولی انتخاب دوره صد ساله و دیگري دو نکته در 
انتخاب نرخ بهره واقعی است. دوره صد ساله از آن جهت انتخاب شده است که در 

هاي موجود، پس از صد هاي اخیر و نیز تداوم سوء مدیریتصورت تداوم خشکسالی
تنها براي یک سال کل تاالب شادگان خشک خواهد شد و استفاده از خدمات آن

پذیر خواهد بود. ي صد ساله امکاندوره
دار رسمی منتهی به سال گذاري مدتنرخ بهره واقعی از میانگین سود سپرده

درصد) منهاي متوسط نرخ تورم بخش 25(گزارش شده توسط بانک مرکزي1392
. بر اساس35درصد)58/24استفاده شده است (92تا 1388هاي کشاورزي براي سال

درصد محاسبه گردید. پس از استفاده از رابطه 42/0روش پیش گفته نرخ بهره واقعی 
اي مستقیم تاالب شادگان با احتساب نرخ فوق ارزش ریالی و دالري خدمات استفاده

درصد به صورت زیر بدست آمد:42/0بهره واقعی 
8,923,412,038,307,142ارزش ریالی = 

برابر  1391اي سال (بر اساس دالر مبادله387,974,436,448ارزش دالري = 
ریال)23000

میرمستقیغاي ارزش خدمات استفاده-5-2
از روش تجربه ،تاالب شادگانیممستقیرغايخدمات استفادهيگذارارزشجهت 

شده است. در طراحی یک تجربه انتخاب، اولین گام، شناسایی انتخاب استفاده 
ها و سطوح آنها در مطالعات گذشته ت. بررسی ویژگیهاي غیربازاري تاالب اسویژگی

اي هها است. بنابراین ویژگیو اهمیت آنها در تصمیم افراد مالك شناسایی ویژگی
بخش طبیعی، حفظ تنوع انداز شاديمورد انتخاب براي این مطالعه شامل چشم

ائهارهاي در معرض خطر)، عملکرد اکولوژیکی مناسب و کید بر گونهأزیستی (با ت
ها نیز با توجه به مطالعات خدمات آموزشی است. در تعریف سطوح مناسب ویژگی

گذشته، در این مطالعه سه سطح در نظر گرفته شد که اولین سطح یا سطح مبنا 
دو سطح بعدي، سطح میانی ودهدیموضعیت کیفی موجود خدمات تاالب را نشان 

دهند. با توجه به وجود نشان میو عالی خدمات کیفی تاالب را نسبت به وضعیت م
عنوانهباینکه هدف این مطالعه محاسبه تغییرات رفاه افراد است، یک گزینه پولی نیز 

در این مطالعه براساس شدهانتخابآخرین سوال از افراد پرسیده شد. ارزش پولی 

استخراج شده است.1392اعداد بکار رفته از نماگرهاي بانک مرکزي سال سه ماهه چهارم 35
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ي ملی در ایران و مشاوره کارشناسان اداره حفاظت هاپاركهزینه ورودي 
0هاي استفاده شده در این تحقیق به ترتیب محاسبه شده است. قیمتزیستیطمح
ریال تعیین گردید.70000و 45000و 

اي داراي سه بخش تنظیم شد، که آمارگیران پس از قرار دادن پرسشنامه
هاي انتخابی آنها را در پرسشنامه ثبت ها در مقابل افراد بتوانند گزینهتصادفی کارت

مک به افراد براي پاسخ به سواالت پرسشنامه، یک سري تصاویر، کمنظوربهکنند. 
ها جلوگیري گردد. نقشه، توضیحات مکتوب و شفاهی ارایه شد تا از اریبی پاسخ
نفري از ساکنان 130بر اساس مطالعات پیشین و نظر کارشناسان نمونه 

ر دریایی خرمشهنفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم و فنون30پیرامون تاالب و 
و آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز به تصادف انتخاب شد. 

کنترل منظوربه، Stataافزارنرم12ها در نسخه آمایی و ورود دادهپس از داده
راد هاي افیژگیو، متغیرهایی کنشی از دهندگانپاسخاجتماعی -هاي اقتصاديویژگی

ي تاالب ساخته و به مدل وارد شد. سپس مدل الجیت مرکب هاي چهارگانهیژگیوبا 
(به معنیي تصادفی به روش حداکثر درستنمایی برآورد و متغیرهاي بیپارامترهابا 

هاي اقتصادي اجتماعی حذف شدند. نتایج نشان داد که ویژگیلحاظ آماري)
ه علت ده است کتأثیر بویبدهندگانپاسخدهندگان بر روي انتخاب این دسته از پاسخ

عمده آن یکسان بودن سطح تحصیالت، درآمد، فاصله تا تاالب براي اغلب 
است. دهندگانپاسخ

نهایتا مدل به شکل زیر تصریح و برآورد گردید:
)11(nepriceecdaaChoice 000074036102210223035702890 ////// 

2250034731  nlikelihoodLog ,/
طبیعی اندازچشم3aطبیعی در سطح متوسط، اندازچشم2aکه در آن به ترتیب؛

تنوع زیستی در سطح 2cعملکرد اکولوژیک در سطح متوسط، 2dدر سطح خوب، 
عملکرد آموزشی در سطح خوب است.3eمتوسط، 

یک فرد)WTP(ییبه پرداخت نهایلابا استفاده از مدل برآورد شده، تم
) آمده است. 5محاسبه شد و نتایج آن در جدول (
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 اي غیرمستقیم (تومان)تمایل نهایی به پرداخت براي خدمات استفاده: 5جدول
2a3a2d2c3e

WTP799/120472319/7779138/3096350/2870270/8215

مأخذ: محاسبات تحقیق

کنندگان غیر مستقیم تاالباعداد بدست آمده به کل استفادهبه منظور تعمیم
اي غیر مستقیم تاالب مشخص شوند. الزم است که افراد برخوردار از خدمات استفاده

آوري شده صد در صد ساکنان شهرستان شادگان و پنجاه بر اساس آمارهاي جمع
اي غیر ات استفادههاي آبادان، ماهشهر و بندر امام از خدمدرصد ساکنان شهرستان

اي غیر مستقیم تاالب برخوردار هستند. بر این اساس، ارزش کل خدمات استفاده
مستقیم تاالب با تعمیم به کل جامعه مورد نظر، بر حسب عدد سالیانه به صورت زیر 

شد (با احتساب جمعیت چهارصد و بیست و هشت هزار و صد پانزده نفري محاسبه 
جمعیت مذکور):

1,347,070,080,000لی=ارزش ریا
ریال)23000اي (دالر مبادله58,568,264ارزش دالري= 

به منظور استخراج ارزش کل از مرابحه مرکب براي عواید یکنواخت داراي عمر 
اي غیرمستقیم تاالب نامحدود استفاده شد و ارزش ریالی و دالري خدمات استفاده

صورت زیر بدست آمد:شادگان با احتساب نرخ بهره واقعی یک درصد به
320,730,971,428,571ارزش ریالی=

ریال)23000اي (دالر مبادله13,944,824,844ارزش دالري= 

ارزش خدمات بالقوه-5-3
يبرااولي. دستهشوندیمیمبه دو دسته تقساندیدهکه تاکنون تاالب را نديافراد

حاضر یندهاستفاده در آینحفظ ايبرایعتابرنامه دارند که طبیندهتاالب در آیدند
سته دبالقوه است.یدسته از افراد، خدمات تاالب خدماتینايبه پرداخت هستند. برا

اي براي بازدید از آن در آینده اند و برنامهدوم نیز شامل افرادي که تاالب را ندیده
وجود آن ندارند، اما وجود تاالب براي آنها ارزشمند است و حاضر به پرداخت براي 

اي یا وجودي) هدف ها (ارزش خدمات غیر استفادههستند، که این دسته از ارزش
مطالعه حاضر نخواهد بود. 
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شد دهندگان انتخاباي از پاسخگیري، یک نمونه تصادفی طبقهدر فرآیند نمونه
ها یا اقتصادي پاسخ دهندگان، به بخش-که ابتدا براساس ویژگیهاي اجتماعی

بندي در این مطالعه، مناطقی بود که منزل تقسیم شد. عامل طبقههایی الیه
دهنده در آن قرار داشت که به عنوان یک پروکسی براي سطح استاندارد زندگی پاسخ

هاي تصادفی ساده انتخاب گردید. آنها در نظر گرفته شد. سپس براي هر الیه، نمونه
صورت تصادفی انتخاب شد. تایی از هریک از جوامع آماري فوق به 120یک نمونه 

نفر از اهواز، 150افراد انتخاب شده از ساکنان شهرهاي اهواز و آبادان انتخاب شدند (
پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن از مطالعه خارج 38نفر از آبادان). از این تعداد 90

202پرسشنامه مربوط به آبادان بود. از 25پرسشنامه مربوط به اهواز و 13شدند که 
اند اما پرسشنامه مربوط به افرادي بود که تاالب را ندیده98پرسشنامه قابل قبول، 

قصد دیدن آن را در آینده دارند (خدمات بالقوه) و مابقی مربوط به افرادي بود که 
اي براي دیدن آن ندارند البته براي حفظ تاالب به عنوان اند و برنامهتاالب را ندیده

اي). حاضر به پرداخت هستند (خدمات غیر استفادهیک موهبت زیست محیطی
دهندگان در فایلی ذخیره شد.سپس، آدرس تماس و محل سکونت اکثر پاسخ

روش برآورد مدل براي خدمات بالقوه همانند روش برآورد ارزش خدمات 
مجدد آن خودداري شده است.اي غیر مستقیم است که از توضیح استفاده

ط توسخدمات بالقوهيبه پرداخت برایینهایلتماسط پس از برآورد مدل، متو
) ارائه شده است.6هر فرد در جدول (

تمایل نهایی به پرداخت براي خدمات بالقوه (تومان): 6جدول 
3a2e3e3c3d

WTP5/13924/32115/315931353/1451

مأخذ: محاسبات تحقیق

ازیکسطح) هر ییر(تغیفیکیتبهبود وضعیارزش پول)6(جدول یرمقاد
ا ریندهتاالب در آیدکه قصد بازدیرساکنافراد غيتاالب شادگان براهايیژگیو

ط متوسانداز تاالب از وضعیتچشمیتوضعییرمثال، تغي. برادهدیدارند، نشان م
ارزش خواهد داشت. یالر13915تومان معادل 5/1391هر فرديباال برایتبه وضع

تومان 3135هر فرد ياز سطح متوسط به سطح خوب، برایستیوع زبهبود تنیا
ارزش دارد.یالر31350معادل 
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 به منظور تعمیم اعداد بدست آمده به کل استفاده کنندگان بالقوه تاالب در
استان خوزستان الزم است که جمعیت این دسته از افراد در استان مشخص گردد. 

هاي دا شصت درصد از ساکنان شهرستانآوري شده حدوبر اساس آمارهاي جمع
اند براي بازدید تاالب در آینده برنامه دارند و در آبادان و ماهشهر که تاالب را ندیده

را نگاه کنید). 7سایر شهرستاهاي استان این نسبت حدودا بیست درصد است (جدول
این نکته قابل ذکر است که بخشی از جمعیت استان در مجاورت تاالب زندگی 

بایست این بخش از جمعیت استان بینند. بنابراین میکنند و روزانه تاالب را میمی
آوري شود. بر اساس آمارهاي جمعمشخص و از کل جمعیت استان کنار گذاشته 
هاي آبادان و ماهشهر که تاالب را شده، حدودا شصت درصد از ساکنان شهرستان

اند براي بازدید تاالب در آینده ابراز تمایل کردند. این نسبت در سایر ندیده
) ارایه شده 7شهرستاهاي استان حدودا بیست درصد برآورد گردید. نتایج در جدول (

است. 

خوزستاناستاندرندهیآدرشادگانتاالبدیبازدبهلیماافرادتیجمع: 7جدول 
دیدن ندارندقصد قصد دیدن دارندجمعیتشهرستان

274760164856109904اند)آبادان و ماهشهر (کسانی که تاالب را ندیده
38288447657693063075هاي استان خوزستان به جز شادگانسایر شهرستان

هاي پژوهشیافتهمأخذ: 

)، ارزش سالیانه خدمات 6با توجه به اعداد تمایل به پرداخت نهایی در جدول(
د.شبالقوه با تعمیم به کل جامعه (استان خوزستان) بر حسب عدد سالیانه محاسبه 

1,379,041,073,000ارزش ریالی ساالنه = 
ریال)23000اي (دالر مبادله59,958,307ارزش دالري ساالنه = 

رزش خدمات بالقوه به کل کشورتعمیم ا-5-3-1
ود، شبا توجه به اینکه خدمات بالقوه تنها منحصر به ساکنان استان خوزستان نمی

الزم است عدد بدست آمده در قسمت قبل به کل کشور تعمیم داده شود. به منظور 
تعمیم عدد بدست آمده براي خدمات بالقوه تاالب به جمعیت کل کشور، ابتدا 

ن آن اي براي دیداند اما برنامهی از کشور که تاکنون تاالب را ندیدهبایست جمعیتمی
ي آوري شده به وسیلهدر آینده دارند را برآورد نمود. بر این اساس، از اطالعات جمع

آمارگیري تلفنی استفاده شد. 
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600سپس کشور به سه ناحیه: استان خوزستان، خارج از استان تا شعاع 
کیلومتر تقسیم گردید. در مرحله بعد، با در نظر گرفتن 600کیلومتر و باالتر از 

1390وسعت هر بخش، جمعیت ساکن در آن با استفاده از نتایج سرشماري سال
محاسبه شد. سهم افراد متمایل به بازدید تاالب در آینده در هر ناحیه مشخص و با 

بدست آمد. درتوجه به جمعیت هر ناحیه و سهم آن، جمعیت بازدیدکنندگان بالقوه
تعمیم داده ه به جمعیت نواحی خارج از استان نهایت تمایل به پرداخت بدست آمد

) آمده است. 9شد که نتایج آن در جدول (
از آمارهاي گردآوري شده مشخص شد که اغلب افرادي که براي دیدن تاالب 

الب سکونت کیلومتري تا600در آینده برنامه دارند خارج از استان خوزستان تا شعاع 
دارند. بنابراین آن بخش از جمعیت کشور که خارج از استان خوزستان و تا شعاع 

وم دهند. اما دسته دي اول را تشکیل میکنند دستهکیلومتري تاالب زندگی می600
شود که محل سکونت آنها در فاصله بیش از شامل آن بخش از جمعیت کشور می

الزم به ذکر است که محاسبات مربوط به ساکنان کیلومتر از تاالب قرار دارد. 601
) جمعیت ساکنان 9) انجام شده است. جدول (7استان خوزستان پیشتر در جدول (

دهد.دو دسته فوق الذکر را به همراه تعمیم ارزش خدمات بالقوه تاالب نشان می

خوزستاناستانازخارجساکنانيبرابالقوهخدماتارزش: 9جدول 
کیلومتر به باال601کیلومتر600استان تا خارج از 

1631990754298042جمعیت
1/418/3درصد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب دارند
67074812063325تعداد افرادي که برنامه براي دیدن تاالب دارند

828,286,706,2002,547,973,219,000ارزش ساالنه خدمات بالقوه هر دسته
ساالنه ریالی کل خدمات بالقوه براي ساکنان ارزش 

3,376,259,925,000خارج از استان خوزستان

ارزش ساالنه دالري کل خدمات بالقوه براي ساکنان 
146,793,910خارج از استان خوزستان

هاي پژوهشیافتهمأخذ: 

به منظور استخراج ارزش ساالنه خدمات بالقوه براي کل کشور (اعم از استان 
بایست عدد بدست آمده در جدول فوق به عدد بدست خوزستان و خارج از آن) می

) اضافه شود. بنابراین ارزش ساالنه کل براي خدمات بالقوه 7) و (6آمده از جداول (
تاالب شادگان به صورت زیر محاسبه شد. 

4,755,300,998,000ارزش ریالی ساالنه = 
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 ریال)23000اي ر مبادله(دال206,752,217ارزش دالري ساالنه = 
به منظور استخراج ارزش کل تاالب از مرابحه مرکب براي عواید یکنواخت داراي 

عمر نامحدود به صورت زیر استفاده و اعداد زیر بدست آمد:
1,132,214,523,333,333ارزش ریالی=

ریال)23000اي (دالر مبادله49,226,718,405ارزش دالري=  

اي تاالب شادگانکل خدمات استفادهارزش اقتصادي -6
ايتاالب شادگان اعم از خدمات استفادهاياستفادهبخش ارزش کل خدماتیندر ا

شده ارائه)10(در جدولیجخدمات بالقوه استخراج و نتایرمستقیم و و غیممستق
تاالب بالغ بر اياستفادهارزش کل خدماتشودیطور که مالحظه م. هماناست

23000ايدالر مبادلهحتساببه دست آمد که با ایالر647712599542330
.شددالر محاسبه 28161392401عدد معادل ینایال،ر

ارزش کل خدمات تاالب شادگان: 10جدول 
ارزش دالريارزش ریالیخدمات

خدمات 
اياستفاده

8,923,412,038,307,142387,974,436,448مستقیم
320,730,971,428,57113,944,824,844غیر مستقیم

1,132,214,523,333,33349,226,718,405بالقوه
10,376,357,533,069,046451,145,979,698ارزش کل تاالب
25,940,893,8321,127,864ارزش هر هکتار

43,580,701,638,8901,894,813,114اجاره ساالنه کل تاالب
108,951,7544,737اجاره ساالنه هر هکتار

مأخذ: محاسبات تحقیق

سهم تاالب در تولید ناخالص استان خوزستان-7
با توجه به ارایه خدمات مختلف توسط تاالب شادگان به ساکنان استان خوزستان، 

اي مستقیم در تولید ناخالص استان محاسبه گردید. بدین سهم ارزش خدمات استفاده
و ارزش خدمات ساالنه 1390داخلی به قیمت بازار سال منظور از تولید ناخالص 

1390تاالب شادگان استفاده گردید. دلیل استفاده از تولید ناخلص استان در سال 
است که البته به دلیل رشد منفی اقتصاد در سال 1392و 1391هاي نبود آمار سال

ک به عدد تقریبا عدد استفاده شده نزدی1392و رشد صفر درصد در سال 1391
836240برابر 1390واقعی است. عدد تولید ناخالص داخلی اسمی استان براي سال 

میلیارد ریال از سالنامه آماري مرکز آمار ایران بدست آمد. همچنین، به منظور 
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اي غیر مستقیم و بالقوه) در تولید محاسبه سهم سایر خدمات تاالب (خدمات استفاده
دم احتساب ارزش این خدمات در تولید ناخالص استان، ناخالص استان، با توجه به ع

ابتدا این اعداد به تولید ناخالص استان اضافه شد و سپس سهم این خدمات در جدول 
گزارش شده است (ارقام به میلیارد ریال).11

خوزستاناستانناخالصدیتولدرشادگانتاالبمختلفخدماتسهم:11جدول 
در تولید ناخالص استان (درصد)سهمارزش ریالی سالیانه

خدمات 
اياستفاده

4/4%37478مستقیم
15/0%1347غیر مستقیم

55/0%4755بالقوه
1/5%43580کل خدمات تاالب

هاي پژوهشیافتهمأخذ: 

اي مستقیم که براي آنها ترجیحات مصرفمطابق انتظار سهم خدمات استفاده
شود به مراتب بزرگتر از سهم سایر خدمات آشکار میکنندگان در بازارهاي واقعی 

راد بر کند اف(کیفی) است. علت این تفاوت یک اصل روانشناسانی است که بیان می
د گذارنآنچه که دارند قیمت باالتري نسبت به آنچه که به طور عینی ندارند، می

).2009، 36(تیتنبرگ و لوییس

گیرينتیجه-8
زیست در ایران به شکلی است که هم اکنون بسیاري از روند کنونی حفاظت محیط 

رو هستند، ضمن آنکه طی چند دهه منابع طبیعی با خطر جدي و حتی انقراض روبه
اي که بتواند این روند را تغییر دهد، مشاهده نشده است. اخیر اقدامات پیشگیرانه

عه توسحفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از سه رکن اساسی
پایدار، نقش حیاتی در توسعه آینده کشور و بویژه استان خوزستان دارد که متاسفانه 

هاي ایران از جمله مواهب توجه کافی نسبت به آن نشده است. در این بین تاالب
الهی بسیار غنی بوده که با خطر جدي روبرو هستند. شاید دلیل عدم توجه کافی به 

. گذاران باشدارزش این منابع طبیعی در بین سیاستها، نبود درك کافی ازتاالب
گذاران این باشد که در مقابل تخریب روي سیاستبایست سوال اساسی پیشحال می

گذاران ارزش واقعی منابع آید؟ آیا سیاستاین منابع طبیعی چه چیزي بدست می
اسخ اند؟ پاند را به درستی در نظر گرفتههایی که تخریب شدهچون تاالبطبیعی هم

36 Tietenberg and Lewis
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 ها بدست دهد. نتایج تواند اطالعات مفیدي براي مدیریت بهتر تاالباین سوال می
تواند جهت متقاعد مطالعه حاضر به عنوان یک ماخذ علمی و یک مطالعه پایه، می

گیران براي اجراي برنامه حفاظتی بیشتر و سرمایهگذاران و تصمیمنمودن سیاست
استفاده شود. بنابر نتایج مطالعه حاضر ارزش ریالی گذاري در حوزه تاالب شادگان

ریال، ارزش 8,923,412,038,307,142اي مستقیم برابر خدمات استفاده
ریال و ارزش خدمات بالقوه 320,730,971,428,571اي غیرمستقیم برابر استفاده

آمد. ارزش کل خدمات تاالب شادگان به دست1,132,214,523,333,333برابر 
یرمستقیم و خدمات بالقوه برابر غاي مستقیم و از خدمات استفادهاعم 

بدون محاسبه شد. 451,145,979,698ریال معادل 10,376,357,533,069,046
شک ارزش باالي بدست آمده براي تاالب شادگان نشان از اهمیت باالي این منبع 
زیست محیطی براي صاحبان اصلی آن دارد. مقادیر تمایل به پرداخت 

ي حمایت آنها از هر اقدام براي صاحبان اصلی آن است. کنندگان نشان دهندهاستفاده
ب (که ادامه آن مطمئنا منجر به نابوديلذا بایستی نه تنها روند گذشته حفاظت از تاال

بایست اقداماتی در جهت بهبود وضعیت تاالب خواهد شد) تصحیح شود بلکه می
ها انها، سازمخانهرو بایستی تمامی وزراتهاي تاالب صورت گیرد. از اینکیفی ویژگی

عت بیهاي منجر به تخریب یا دستکاري طهایی که در محدوده تاالب فعالیتو ارگان
بکر آن دارند نسبت به فعالیت خود و ضرر اقتصادي اجتماعی وارده پاسخگو باشند. 

ها همانند جاده شادگان چون وزارت راه و شهرسازي با ساخت جادههایی همسازمان
کیلومتر از این جاده در محدوده تاالب قرار گرفته است؛ وزارت نفت 55ماهشهر که 

الي تواند ریسک بسیار باتگاههاي تقویت فشار که میهاي انتقال نفت و ایسبا لوله
هاي صنعتی و کشاورزي تاالب را به دنبال داشته باشد یا انجام طرحنشت و آلودگی

همگی باید در قبال خسارت وارده به تاالب پاسخگو و متعهد باشند. براي مثال، براي 
آن در محدوده تاالب کیلومتر از55ماهشهر با توجه به قرار گرفتن -جاده شادگان

متري جاده (با احتساب شانه) و با توجه به برآورد ارزش هر هکتار زمین 80و عرض 
هاي ریال بابت اشغال زمین47,938,771,760اي معادلتوان اجاره سالیانهتاالب، می

تاالب از وزارت راه اخذ و آنرا صرف حفاظت از تاالب نمود. این محاسبات براي سایر 
ها همچون وزرات نفت نیز مطرح خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که سازمان

قطعه قطعه کردن تاالب با اخذ اجاره قابل توجیه است بلکه این موضوع براي 
بایست این اعداد پیش دارو پس از مرگ سهراب است. میهاي اجرا شده نوشپروژه



1393بهار، 1، شماره11هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٦٨

محیطی طرح زیست-اي اقتصاديهي تاالب در ارزیابیاز انجام هر پروژه در محدوده
گیري شود. لحاظ شود و سپس در مورد اقتصادي بودن آن تصمیم

هاي بلندمدت محفاظت تاالب، ارتفاء سطح فرهنگی جامعه است، یکی از روش
این مهم در سایه باال بردن آگاهی عمومی نسبت به اهمیت تاالب محقق خواهد شد. 

بخش طبیعی، عملکرد اکولوژیکی انداز شادينبود اطالعات کافی درباره وضعیت چشم
و ارزش اقتصادي تاالب شادگان، اهمیت آنرا به درستی نشان نداده است. توصیه 

هاي آموزشی بیشتري انجام شود و از نتایج این تحقیق در جهت باال شود برنامهمی
بردن آگاهی عمومی نسبت به ارزش اقتصادي تاالب شادگان استفاده شود.

دست آمده براي خدمات گردشگري تاالب بسیار پایین است. توصیه اعداد ب
شود با توجه به شرایط آب و هوایی استان خوزستان، امکانات تفریحی در محل می

تاالب ایجاد شود تا بتوان از پتانسیل تاالب در جهت افزایش درآمد ساکنان محلی و 
از تبلیغات و به خصوص گیري توان با بهرهتوسعه منطقه بهره برد. همچنین، می

المللی براي تاالب شادگان همراه با باال بردن توجه اکوتوریستهاي داخلی، تبلیغات بین
نسبت به جذب گردشگران خارجی اقدام نمود که این مهم ارزآوري خوبی براي کشور 

زایی زیادي براي منطقه خواهد داشت.و اشتغال
ر تولید ناخلص استان قابل توجه اعداد بدست آمده براي سهم تاالب شادگان د

اي است و درصد). این سهم بدون محاسبه ارزش خدمات غیر استفاده1/5است (
قطعا با احتساب این اعداد در تولید ناخالص داخلی و سپس انجام محاسبات، عدد 
سهم بزرگتر از عدد بدست آمده خواهد بود. بنابراین، با توجه به برخی ایرادات وارده 

ار توان در کنبه تولید ناخالص داخلی بویژه در کشورهاي درحال توسعه، میبه محاس
اي تاالب (که در تولید ناخالص داخلی استان منظور محاسبه ارزش خدمات استفاده

اي و بالقوه آن را در تولید ناخالص استان منظور کرد و شود)، ارزش غیراستفادهمی
ر تولید استان، بودجه الزم براي حفاظت هر ساله بر اساس سهم ارزش خدمات تاالب د

پذیري بهره برد. از تاالب را اختصاص داد و از اعتبارات استانی به صورت توجیه
گیرانه جهت با توجه به ارزش باالي اقتصادي تاالب، تصویب قوانین سخت

شود.جلوگیري از تغییر کاربري اراضی تاالب توصیه می
گیري و محاسبههایی همچون اندازهتی، توصیهتوان براي تحقیقات آنهایتا می

هایی مانند الکل سازي، نئوپان کارخانههاي وارده به تاالب در اثر تخلیه پسابهزینه
واند تسازي، کشت و صنعت نیشکر و ... را توصیه نمود. نتایج چنین مطالعاتی می
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 بدست آمده چنین اعدادجهت واقعی کردن تولید ناخالص استان استفاده شود. هم
ها یا اجبار آنها به تصفیه پسآب از طریق توانند جهت اخذ جریمه از این کارخانهمی

ا هاستفاده از مالیات بر آلودگی یا سوبسید خرید تجهیزات تصفیه پسآب از این کارخانه
هاي آتی در مجاورت چنین اعداد بدست آمده براي توجیه پروژاستفاده گردد. هم
هاي اجراي طرح مفید خواهد هاي زیست محیطی در هزینههزینهتاالب و انعکاس 

بود.
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