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Introduction 

 The forest ecosystem is one of the most important natural resources of any country, which provides various 
functions and services for human beings. Therefore, recognizing the functions and services related to the forest 
and determining the most appropriate valuation method for them is of particular importance. Also, the 
continuation of using the functions and services of forests requires programs to protect and improve their 
environmental status. This issue itself requires the participation of stakeholders and finding out about their 
preferences for forest ecosystem protection and valuing them. But estimating the real value of some functions, 
ecosystem services and developing appropriate mechanisms to obtain their economic value requires economic 
valuation methods using non-market methods. Although there are different interpretations of the economic 
valuation methods of functions and services forest ecosystems but among the various valuation methods, 
economists have more emphasis on the value of money that is estimated through stated preferences. One of these 
methods to estimate the stated preferences is the Choice Experiment. 

 

Materials and Methods 

 The purpose of this study is to evaluate the preferences and willingness to pay (WTP) of native communities 
for the conservation of Shiadeh and Diva forest ecosystems of Babol city located in Mazandaran province using 
the evaluation Choice Experiment (CE) method. The Choice Experiment is a subset of the choice modeling 
method and the stated preference method family. Choice modeling is based on Lancaster's value theory and 
random utility theory. Also, Shiadeh and Diva forests are one of the green areas with all kinds of forest covers, 
plants and valuable trees and as one of the useful and valuable resources for the residents of the region. These 
forests play an important role in the lives of the forest dwellers, herdsmen and villagers on its outskirts. Also, 
Shiadeh and Diva forests because of the presence of natural forest ecosystem, beautiful landscapes, unique 
vegetation and diverse animal species, as well as special human and cultural effects, are always one of the 
centers of interest. This forest ecosystem is very valuable and can provide services for the residents of this area. 
Therefore, in this study, the statistical population of the study includes 150 native households in the villages of 
Shiadeh and Diva forests. In the study, research data were completed and collected by field sampling in the 
summer of 2020 by native communities of the region. Socio-economic variables include eight variables: age, 
marriage, gender, job, household size, education, income and household expenditure. The effect of these 
variables on the WTP of communities was surveyed. In this study, the WTP of individuals for the forest 
ecosystems conservation was estimated by the CE method and conditional logit model. To validate the 
conditional logit model, the independence of irrelevant alternatives (IIA) was performed using Hassman-
McFadden statistic. Also, a multinomial logit model was used to investigate the effect of socio-economic 
variables on the WTP. 
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Results and Discussion 

 In this study, the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test and was obtained 
as α=0.87, which indicates its reliability. WTP of each household for the conservation of Shiadeh and Diva forest 
ecosystem services, including regulatory, habitat and information services, from the status quo to the 
improvement situation was equal to 1020.68, 630.25 and 1026.49 thousand Rials per month, respectively. The 
study results showed that WTP native communities for the forest ecosystem conservation to provide regulatory 
services and its improvement is the first priority, and habitat and information services took the next positions. 

Conclusion 

 The aim of this study was to evaluate the preferences and willingness to pay (WTP) of native communities 
for the conservation of Shiadeh and Diva forest ecosystem using the evaluation Choice Experiment (CE) 
method. In general, it can be concluded that regulatory services was the most important forest ecosystem 
services in terms of native communities in the region. Also, the final WTP of native communities' estemated at 
33329.04 Rials per year (2777.42 Rials per household per month).Therefore, considering the great importance of 
the regulatory services of Shiadeh and Diwa forest ecosystem, such as water protection, soil protection, carbon 
sequestration and climate regulation, etc., it is suggested that relevant institutions such as the country natural 
resources and watershed management organization, the general department of natural resources of the province 
Mazandaran, regional water organization and agricultural Jahad organization allocate the necessary investments 
for the protection of Shiadeh and Diwa forests, and implementation of projects such as forest management 
projects, water protection, soil protection, species protection flora and fauna of the region projects, etc. 

 
Keywords: Choice experiment, Ecosystem functions, Rural communities, Shiadeh and Diva, Willingness to 

pay  
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 چکیده 

شذناخ    لذاا . کندیبشر فراهم م یرا برا یو خدمات مختلف کارکردها که دیآیم شمار به کشور هر یعیطب یهاثروت نیترجنگل از مهم ستمیاکوس
 انسذا   هایاساسی فعالی  هدف باید هاحفاظ  از آن جه جوامع  حاتیترج یبررس وآنها  یاقتصاد ارزش نییتع ،جنگل ستمیاکوسکارکردها و خدمات 

جوامع بومی بذرای حفاظذ  اکوسیسذتم جنگلذی شذیاده و دیذوا از توابذع         پرداخ  به لیتمارو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و ز ایناگیرد.  قرار
خانوار بومی روستاهای  154شهرستا  بابل واقع در استا  مازندرا  با استفاده از روش ارزشگااری آزمو  انتخاب اس . جامعه آماری این پژوهش شامل 

 1611تابسذتا    در گیذری تصذادفی  میدانی و از طریق نمونه پیمایش صورتبه وهشپژ هایباشد. در این مطالعه دادههای شیاده و دیوا میحاشیه جنگل
 جنسی ، شغل، بعُد سن، تأهل، ریمتغ هش  شامل اقتصادی در این تحقیق -اجتماعی  آوری گردید. متغیرهایتوسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع

جوامع مورد بررسی قرار گرف . در این مطالعه، تمایل  پرداخ  به تمایل میزا  بر متغیرهااثر این  خانوار، تحصیالت، درآمد و مخارج خانوار بوده اس  که
آزمایی مذدل  جنگلی منطقه با روش آزمو  انتخاب و مدل رگرسیونی الجی  شرطی برآورد گردید. برای راستی به پرداخ  افراد برای حفاظ  اکوسیستم
فاد  انجام شد. همچنذین جهذ  بررسذی تذأثیر متغیرهذای      مک -( به کمک آماره هاسمنIIAتبط )های نامرالجی  شرطی، آزمو  استقالل بین گزینه

در این پژوهش پایایی پرسشنامه بذا اسذتفاده از آزمذو      ای استفاده گردید.اقتصادی بر روی میزا  تمایل به پرداخ  از مدل الجی  چندجمله -اجتماعی
و ی سذتگاه یز ،یمذ یخذدمات تن  جنگلی شیاده و دیوا جه  ارائذه   ستمیاکوس حفظ یبرا خانوار هر پرداخ  به لیتما( محاسبه شد. 72/4آلفای کرونباخ )

 لیتما داد نشا  مطالعه نیا جینتاآمد.  دس به ماه در الیر 01/1473و  75/364، 73/1174 با برابر بیترتبهبهبود   یبه وضع یفعل  یاز وضع یاطالعات
و  زیسذتگاهی  خذدمات  و دارد قذرار   یذ اولو نیاولذ  در آ  بهبذود  و تن یمذی  خدماتاکوسیستم جنگل برای ارائه  حفاظ  جه  جوامع بومی پرداخ  به

شناخته شذده   جوامع بومی منطقه راز ن  جنگل یستمیاکوس خدمات نیترمهم تن یمی خدماتلاا . دادند اختصاص خودبه را یبعد یهاگاهیجا یاطالعات
هر خانوار در ماه( محاسبه  یبرا الیر 07/7222در سال ) الیر 40/66671 هر خانوار یازابهجوامع بومی  یینهابه پرداخ   لیتما زا یم ن،یهمچن اس .
 . شد

 کارکردهای اکوسیستمی ،شیاده و دیواجوامع روستایی، آزمو  انتخاب، تمایل به پرداخ ،  :کلیدی یهاواژه
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 قذرار  انسا  هایاساسی فعالی  هدف باید آ  و نگهداری و حفظ کند

و خذدمات رایگذا     اکارکردهذ (. ایذن  De Groot et al., 2002گیرد )
 ای دارنذذذذذدنیسذذذذذتند و ارزش و بهذذذذذای اقتصذذذذذادی نهفتذذذذذه

 (Esmaeili and Paroon, 2010   اما ما امروزه شاهده ایذن مسذئله ،)
های طبیعی به طور کامل در چهذارچوب  خدمات اکوسیستمهستیم که 

مقایسه با دیگر خدمات  گیرند و درنمی مورد توجه قرار اقتصادی ن ام
. شوندنمی یی کافی کمهای شناخته شده به اندازهاقتصادی و سرمایه

از سوی دیگر ارزش بسیاری از خدمات اکوسیستمی جنگذل بذه دلیذل    
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اینکه قیم  بازاری ندارند و قابل داد و ستد در بازار نیستند، کم برآورد 
های کذاربردی  های مربوط به توسعه و سیاس شده و اغلب در تصمیم

هذای  کذاربری  رقابذ  بذا   در هاشود و این اکوسیستماراضی لحاظ نمی
شوند. بذا از بذین رفذتن اکوسیسذتم     روند یا تبدیل مین میرقیب از بی

کارکردها، خذدمات  توجهی به بیی فشارهای انسانی، جنگل به واسطه
و  غیراصولی برداری، بهرهآنهامحیطی های زیس رزشاکوسیستمی و ا

نکرد  مراکز  یو سامانده جنگلی هایگونه انقراض )قاچاق(، رمجازیغ
  یذ از ظرف میاقلذ  رییذ ماننذد تغ  یعذ یطب راتییغآنها و ت هیحاش یتیجمع
 یامذدها یپ خذود  کذه  کاهذد یخذدمات مذ   دیذ در تول یجنگل ستمیاکوس

  داشذذذ  خواهذذذد یپذذذ در انسذذذا  یبذذذرا یاجتمذذذاع و یاقتصذذذاد
(Mashayekhi et al., 2017.) یارزشذگاار  امذروزه  لیذ دل نیه همب 

 یانذده یفزا  یذ هذا از اهم جنگذل  از حاصل ناملموس خدمات و کاالها
مربوط  یهابحث در آ  یالمللنیب و یمل ،یبرخوردار شده و ابعاد محل

 اسذ   افتذه ی یاژهیذ و گذاه یجا یذی زداجنگذل  و یعیطبمنابع بیبه تخر
(Mobarghai, 2008لاا شناخ  صح .)و خدمات مربوط  کارکردها حی

  یذ از اهم آنها یبرا یارزشگاار روش نیترمناسب نییبه جنگل و تع
 نی(. اما تخمNiazi and Malikonia, 2013برخوردار اس  ) یاژهیو

 بذذه ازیذذن یسذذتمیخذذدمات اکوس و از کارکردهذذا یبرخذذ یارزش واقعذذ
 دارد یبازارریغ یهاوهیش از استفاده با یاقتصاد یارزشگاار یهاروش

(Mobarghai, 2008 .)یهذذاروشاز  یمختلفذذ یرهایاگرچذذه تفسذذ 
 نیوجذود دارد امذا در بذ    یجنگلذ  یهاستمیاکوس یاقتصاد یارزشگاار
 ارزش بذر  شذتر یب اقتصاددانا  ،یارزشگاار متنوع حاتیها و ترجروش
. دارنذد  دیذ شذود تأک یمذ  برآورد شده ا یب حاتیترج قیطر از که یپول
 انتخذاب  آزمذو   شده ا یب حاتیها جه  برآورد ترجروش نیا از یکی

 1انتخذاب  (. آزمذو  Sharzehi and Jalili Kamjoo, 2013) اسذ  

 کذرد یرو یخذانواده  از و انتخذاب  سازیمدل یوهیش از ایرمجموعهیز

 لیذ تحل مشتقات از یکی انتخاب سازیمدل. اس  7شدها یب حاتیترج
 ارزش تئذوری  اسذاس  بذر  کذه ( Carson et al., 1994) اسذ   تذومم 

 شذکل  0یتصذادف   یذ مطلوب تئوری و( Lancaster, 1996) 6النکستر

 النکسذذذتر تئذذذوری  (.Manski, 1977) اسذذذ  گرفتذذذه
 (Lancaster, 1996) ای کاال کی از شدهکسب  یمطلوب داردیم ا یب 

-فیتوص مختلف یفیک و یکم هاییژگیو  یمطلوب مجموع از خدم 
 تواندیم یژگیو هر که طوریبه شودیم یناش خدم  ای کاال یکننده

 آزمذو   ن ذری  سذاختار  .باشذد  متفاوت یکم و یفیک سطح چند دارای

 آ  در که شودیم یناش 5ایچندجمله گسسته انتخاب لیتحل از انتخاب

 بذا  و مختلذف  هذای یژگذ یو اسذاس  بر را یستمیاکوس خدمات سطوح

                                                           
1- Choice Experiment  

2- Stated Preference 

3- Lancaster Value Theory 

4- Random Utility Theory 

5- Multinomial Discrete Choice 

 خذدمات  مختلذف  هذای نذه یگز نیبذ  انتخاب یاحتمال الگوی از استفاده
 یذا  قیمذ   هذا ویژگی این از یکی اگر .شودیم ارزشگااری( هایژگی)و

 بذرآورد  هذا ویژگی سطوح در تغییر پرداخ  برای به تمایل باشد، هزینه

 (.Arcidiacono et al., 2016) گرددمی
 پوشذش  با کشورهای که جزو ایرا  بدیهی اس  در شرایط کشور

دارد  را 05 رتبذه  جنگذل  دارای کشذور  53 بذین  در و پایین بوده جنگلی
(Muharramnejad and Mafi, 2006 ،)ها ها از جنگلتداوم استفاده

زیستی آنهاس  که های حفاظ  و بهبود وضعی  محیطمستلزم برنامه
خود نیازمند مشارک  داد  ذینفعا  و آگاهی یافتن از ترجیحذات آنهذا   

شذمال   معتدلذه  هایبرای حفاظ  اکوسیستم جنگلی بخصوص جنگل
 به توجه با (.Marvi Mohajer, 2016) کشور و ارزشگااری آنها اس 

روشذی   از گیریبهره کشور شمال هایجنگل کیفی و کمی هایویژگی
هذای  کشذور بخصذوص جنگذل    های شذمال جه  ارزشگااری جنگل
استا  مازندرا  دارای مهم اس . زیرا  کشور استا  مازندرا  در شمال

درصد  56باشد که معادل بیش از یک میلیو  هکتار عرصه جنگلی می
 مدیری  حوزه تح  هایجنگل باشد.های شمال کشور میکل جنگل

های طبیعی استا  مازندرا  )ساری( نیز بخشی از جنگلاداره کل منابع
را تحذ    هذای شذمالی کشذور   درصد استا  67شمال کشور اس  که 

در ایذن میذا  نذواحی جنگلذی شهرسذتا  بابذل       دهد. پوشش قرار می
ه در جنوب این شهرستا  قرار دارد یکی غربی ک خصوصاً بخش بندپی

گیذاهی و دارای   ،هذای جنگلذی  از مناطق سرسبز دارای انواع پوشذش 
بعنوا  یکی از منابع مفید و ارزشمند برای سذاکنا    ودرختا  ارزشمند 

 دامدارا  ،نشینا نقش مهمی در زندگی جنگل باشد کهمی این منطقه
هذزار هکتذار    75ای حذدود  . این بخش دارو روستاییا  حاشیه آ  دارد

دسذ   های آ  بیشذتر در حاشذیه و باال  جنگل و مرتع اس  که جنگل
 بهباز  رید از وایو د ادهیش یهاجنگلقرار دارد. روستاهای شیاده و دیوا 

 پوشذش  انذدازها، چشم ها،جاذبه ،یعیطب یجنگل ستمیاکوسوجود  لیدل
 یهذا جلذوه  زیذ ن و متنذوع  یجذانور  یهاگونه و فرد به منحصر یاهیگ

 توجذه  مذورد  یهذا کذانو   از یکذ ی همذواره  خذاص  یفرهنگ و یانسان
 نیذ ا وجذود  نکذه یا بذه  توجذه  بذا . شذود یمذ  محسذوب  دوستا ع یطب

 یرا بذرا  یتوانذد خذدمات  یو مذ  اس ارزشمند  اریبس یجنگل ستمیاکوس
 هااقدامات و پروژه یرسد برخیمنطقه داشته باشد بن ر م نیساکنا  ا

 یورود یابتذدا  در ادهیمثل سد شذ  یمصنوع یهااز جمله احداث سازه
 نذه یدر زم یدسذ  بذا وجذود اثذرات مطلذوب     نییاز پا ادهیش یهاجنگل
 هیساکنا  اطراف حاشذ  ییدرآمدزا یو حت یجاب گردشگر ،یکشاورز
 رفتن نیب از و بیتخر جمله از ینامطلوب یامدهایآثار و پ سببجنگل 
 ادهیشذ  یروستاها در نیچناس . هم شدهمنطقه  یجنگل یاراض سطح

-افراد فرص  ،یمتمرکز جنگلدار ومدو   یهاطرح نبود لیبدل واید و

 یسذو  از وبذوده   یآالت جنگلذ طلب و سودجو به دنبال قاچاق چذوب 
از  یادیذ و بذدو  پروانذه چذرا تعذداد ز     رمجازیبصورت غ یافراد گرید
 سذبب  وروانذه نمذوده    یجنگلذ  یهذا را به داخل عرصذه  خود یهادام
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(. لذاا  Anonymous, 2020) انذد شذده  منطقذه  یهذا جنگذل  بیذ تخر
 واید و ادهیش یروستاها نا ینشجنگل و یمحل جوامع هیطلبد که کلیم
هذا تذالش معذاعف    جنگذل  نیذ ا  یوضع بهبود و حفظ به نسب  دیبا

 مراتذع  و هذا  جنگذل )سازما   یمتول نیمسئول نینچداشته باشند و هم
امذورات محولذه قذانونی خذود      انجام در دیبا...( و س یز طیمح کشور،

نهای  تالش را انجام دهند تا اصل توسعه پایدار جه  حفاظ  از این 
 های فعلی و آینده به نحو درستی انجام گیردمنابع خدادادی برای نسل

(Haghjou et al., 2019 .) 
دهذد کذه   شذده در ایذن زمینذه نشذا  مذی     بررسی مطالعات انجام 

موضوعات اندکی در ارتباط با ارزیابی ترجیحذات جوامذع بذومی بذرای     
حفاظ  اکوسیستم جنگلی انجام شده اس  که در اینجا به ذکر برخی 

شذود.  از آنها که به موضوع مذورد مطالعذه نزدیذک اسذ  اشذاره مذی      
ای بذا  (، در مطالعهMashayekhi et al., 2018مشایخی و همکارا  )
های ترجیحات بیا  شده در ارزشگااری اقتصادی عنوا  مقایسه روش

های حرا قشم از دو روش کلی ارزشگااری خدمات اکوسیستمی جنگل
مشذروط و آزمذذو  انتخذاب اسذذتفاده نمودنذذد. در ایذن مطالعذذه جهذذ     

یل به پایرش مردم محلی ساکن در روسذتاهای  دستیابی به میزا  تما
های ها از دادهها برای تغییر در وضعی  کیفی جنگلمجاور این جنگل

آوری شده از طریق پرسشنامه استفاده نمودند. نتایج مدل الجی  جمع
دهندگا  برای پایرش ریسذک  شرطی نشا  داد بیش از نیمی از پاسخ

دریافذ  غرامذ  دارنذد و از    زیستی ناشی از حفاظ  تمایل بذه  محیط
هذای حذرا بیشذترین ارزش    دیدگاه آنها خدمات گردشذگری در جنگذل  

 جذذو و همکذذارا   نهذذایی را نسذذب  بذذه سذذایر خذذدمات دارد. حذذق    
(Haghjou et al., 2019)ارسذبارا    هایجنگل اقتصادی کل ، ارزش

 نیاز مورد هاینمودند. دادهبرآورد  انتخاب آزمو  را با استفاده از روش

 از پرسشنامه 660 تکمیل و میدانی هایپژوهش آنها از طریق پژوهش

 شذرقی،  آذربایجذا   استا  از سه شهر 14 شهروندا  و بازدیدکنندگا 

 ایچندمرحلذه  ایخوشه گیرینمونه روش با اردبیل و غربی آذربایجا 

 هذای جنگذل  کذل  ارزش داد نشذا   پژوهش آنها نتایج شد. آوریجمع

 و اطالعذاتی  که کارکردهذای  اس  ریال میلیارد 0153 حدود ارسبارا 
 درصذد  7/4 با تولیدی کارکردهای و بیشترین درصد 06با  زیستگاهی

 اختصذاص  بذه خذود   را ارسبارا  هایجنگل هایارزش جز از کمترین

 و کارکردهذای  درصذد  60 بذا  ایغیراستفاده ارزش دهند. همچنینمی

دارنذد.   هذا جنگل کل ارزش در را بعدی هایدرصد رتبه 71 با تن یمی
 متغیرهذای  دارمعنذی  و رابطذه مثبذ    دهنذده نتایج این مطالعه نشذا  

 تعذداد  و هذا جنگذل  بذه  نسب  افراد دگاهید شاخص درآمد، الت،یتحص
 ی. رزنذد باشذد یمذ  آنهذا  پرداخذ   بذه  لیذ تما بذا  افذراد  سذاالنه  دیبازد
(Rezende, 2015ارزش اقتصاد ،)مذانگرو از   یهذا جنگذل  دیذ تجد ی
 انتخذاب  آزمذو   روش از استفاده با را لیبرز یرویودوژانیرفته در رنیب

 دیذ تجد به نسب  یمحل مردم حاتیترج مطالعه، نیا در. نمودند برآورد
مطالعه  نیا جیشد. نتا یمختلف بررس یوهایها با ارائه سنارجنگل نیا

 یدیذ تجد یهذا برنامذه بذرای  تمایل به پرداخ   یمردم محلنشا  داد 
موجود را در کمتر از ده  یاهیکه بهبود سالم  پوشش گ دارند  یحما
 کند. جادیسال ا

ای اخذتالف  (، در مطالعهNoden et al., 2017نود  و همکارا  )
تخذاب در جنگذل   در ترجیحات ذینفعا  را با استفاده از روش آزمو  ان

نتذایج مطالعذه آنهذا نشذا  داد کذه       .دادنذد سوئد مذورد بررسذی قذرار    
زیسذتی منطقذه جنگلذی را    شهروندا  سوئدی تقاضای حفاظ  از تنوع

دارند اما در مقابل مقامات جنگلذی ترجیحذات مذدیریتی کذه تولیذد را      
شذود را تذرجیح   زیسذتی منجذر مذی   دهد به حفاظ  از تنذوع ترویج می

نگذرش محیطذی   (، Taye et al., 2018ی و همکذارا  ) دهند. تذا می
بذرای خذدمات اکوسیسذتم     برای توضیح تغییرات تمایذل بذه پرداخذ    

آزمو  انتخاب بررسی نمودند. نتایج مطالعه آنها با استفاده از  را جنگلی
نشا  داد در هر دو مدل الجیذ  پذارامتر تصذادفی و الجیذ  سذاده ،      

زیستی بر برآورد ترجیحات و تمایذل بذه پرداخذ  افذراد     محیطنگرش 
 پرداخذ   ،(Jaung et al., 2018) همکذارا   و جانذ   تأثیرگاار بذود. 

 بخذش  ده روسذتاهای  در جنگذل  اکوسیسذتم  آبخیزداری خدمات برای
 بررسی مورد انتخاب آزمو  روش از استفاده با را اندونزی لمبوکوِس 
 ماهانذه  پرداخذ   بذه  تمایذل  داد نشذا   آنهذا  مطالعذه  نتایج. دادند قرار

خذدمات تن یمذی اکوسیسذتم جنگذل از      برای لمبوکوِس  شهروندا 
 بیشذتر ( روپیه 6410) سیالب کاهش و( روپیه 6512) آب کیفی  قبیل
 Benjamin et) همکذارا   و نیبنجذام همچنین  .بود خدمات سایر از

al., 2019)، خذذدمات یبذذرا پرداخذذ  جهذذ  نفعذذا یذ حذذاتیترج 
 یبذرا  یسذت یزطیمحذ   یریمذد  یکردهایرو ریسا مقابل در ستمیاکوس

 داد نشذذا  مطالعذذه نیذذا جینتذذا. نمودنذذد یبررسذذ را حذذرا یهذذاجنگذذل
 و داریذ پا توسذعه  یهذا نذه یگز از یامجموعذه  یبرا نفعا یذ حاتیترج

 ریذ غ یجنگل محصوالت فروش سم،یاکوتور شامل هاجنگل از حفاظ 
 یاجتمذاع   یمسئول قیطر از جنگل یایاح و سن  ذغال دیتول ،یچوب

 ,.Bamwesigye et alو همکذارا  )  ویسذجی بام .اس  بوده شرک 

تمایل به پرداخ  افراد برای موجودی  و پایذداری جنگذل در    (،2020
شهر و روستا اوگانذدا بذا اسذتفاده از روش ارزشذگااری مشذروط       746

بررسی نمودند. نتایج مطالعه آنها نشا  داد مقادیر تمایل بذه پرداخذ    
 1/71دالر بود. همچنذین نتذایج نشذا  داد     744تا  1پاسخگویا  بین 
رد بررسی، حاضذر بذه پرداخذ  هزینذه و ارزش     های مودرصد از نمونه

مذورد  پایداری جنگل بودند و میانگین تمایل بذه پرداخذ  در منطقذه    
 et Faccioliaو همکذارا  )  فاکسذیولی دالر در سال بذود.   15بررسی 

al., 2021باورهذای  و  زیسذتی یطذ یمح یهاش(، در مطالعه خود نگر
خذدمات   یبذرا  حاتیکننده ترجنییتع عوامل عنوا را به یمکان  یهو
با اسذتفاده از آزمذو  انتخذاب در اراضذی زغذال سذن  در        ستمیاکوس

انتخذاب   یهذا حاصذل از بذرآورد مذدل    جینتااسکاتلند بررسی نمودند. 
 ی تمایذل سذت یزطیکه افراد با نگرش مثب  محذ  دادنشا   ی آنهابیترک
با استفاده از خدمات  اسکاتلند ترمیم اراضی ذغال سن  دربه  یشتریب
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  داشتند. اکوسیستمی طبیعی
آ   یمطالعات انذدک  نهیزم نیا در شده اشاره نهیشیپ به توجه با با

حفاظ   یجوامع برا حاتیترج یابیهم در خارج از کشور به مسئله ارز
 خصذوص  در داخلذی  مطالعات در و رف یپا صورت یجنگل ستمیاکوس

 بذا  کشذور  شذمال  یجنگل یستمیاکوس خدمات و کارکردها یارزشگاار
 جذز   مطالعذه،  نیا و اس  نشده انجام ایمطالعه انتخاب آزمو  روش

 یسذتم یاکوس خدمات و کارکردها یارزشگاار جه  در دیجد مطالعات
در  نیهمچنذ شذمال کشذور بذا روش آزمذو  انتخذاب اسذ .        یجنگل

 و شذده  توجذه  کمتذر  وایذ و د ادهیشذ  یهابه جنگل زیمطالعات داخل ن
 شناسذانده  اطذراف جوامع  به کمتر آ  یستمیاکوس خدمات و کارکردها

 بذه  لیتما یبررس به کمتر داخل مطالعات در گرید یسو از. اس  شده
 دگاهیذ از د یجنگلذ  سذتم یاکوس از حفاظ  جه  یبوم جوامع پرداخ 

و  یبذوم  ریذ جوامذع غ  دگاهیذ از د شذتر یپرداختذه شذد و ب   یجوامع بذوم 
 دارد ن ذر  در مطالعذه  نیا نرویا ازقرار گرف .  یگردشگرا  مورد بررس

و بذاال رفذتن    وایذ د و ادهیشذ  یجنگلذ  یتوجه به حفاظ  از اراض جه 
 منطقه، یاهجنگل  یدر خصوص اهم یاطالعات و دانش جوامع بوم

 حفاظ  یبرا یبوم جوامع حاتیترجبا استفاده از روش آزمو  انتخاب 
 یبذه پرداخذ  بذرا    لیتما زا یم قالب در منطقه یجنگل ستمیاکوس از

 مؤثر یاجتماع -یاقتصاد عوامل و نییتع کارکردهااز  کیحفاظ  هر 
 نیذ موجذود ا   یدر وضذع  رییذ از تغ یجنگلذ  سذتم یاز اکوس حفاظذ  بر 

 .دینما ییشناساها جنگل

 

 هاروش و مواد

 هالعطمنطقه مورد م 

در بخش  واقعهای شیاده و دیوا حاضر جنگل برای انجام پژوهش

 در کیلومتری جنوب شهرسذتا  بابذل   64غربی در فاصله حدود  بندپی
دسذ   هذا از پذائین  ایذن جنگذل   .استا  مازندرا  انتخاب گردیده اس 

دیوا شروع شده و تا ارتفاعذات بذاال ادامذه     و همجوار روستاهای شیاده
د. نشذو و به مراتع غیرمشجر بسیار با ارزش فیلبند منتهی مذی  یابندمی

های منحصر به فرد و در حوزه آبخیز ا و شیاده از جنگلهای دیوجنگل
هزار هکتذار را شذامل    13باشد که سطحی معادل شمال کشور می 56

 36˚،51´،61" تذا  36˚،14´،20"شده و در مختصذات جغرافیذایی بذین   
واقذع   عذرض شذمالی   04˚،72´،721" تا 04˚،14´،702 و شرقیطول 

متر و  744حداقل ارتفاع آ  از سطح دریای آزاد  (.1)شکل شده اس  
. ایذن  (Anonymous, 2013) باشذد متر مذی  1244حداکثر ارتفاع آ  

 ،هذای جنگلذی  کی از منذاطق سرسذبز دارای انذواع پوشذش    ها یجنگل
، گیاهی و دارای درختا  ارزشمند مثذل سذرخدار، ملذج، توسذکا، راش    

اس . همچنین  غیره و ، شیردار، نمدار، گیالس وحشی، بارانکافراپل 
و نداشذتن  فرعذی  هذای جنگلذی   بدلیل عدم احداث جذاده حتذی جذاده   

 جنگلداری بصورت بکذر و دسذ  نخذورده باقیمانذده    مدو  های طرح
های چوبی موجود اس . وجود سد شیاده با امکانات زیاد آ  و سقاخانه

یذوا و آبشذار و مناظرهذای زیبذا در     سذاله د  154در آ  و تکیه قدیمی 
شذا، کذل مینذایی، ذرلتذه، مسذیر      روستای دیوا مثل خرساکایی، وصه و

بنذد واقذع در آ  باعذث شذده     رودخانه تبرو، کالرود، کهولی، چارخونی
آنجا سذفر نماینذد.   اس  که گردشگرا  داخلی از اقصی نقاط کشور به 

 113اً دارای در ضمن از لحاظ جمعیتذی، منطقذه مذورد مطالعذه جمعذ     
باشد که زندگی اکثر آنها با کشاورزی، دامداری، نفر می 7177خانوار و 

 (.Anonymous, 2013شود )زنبورداری و غیره سپری می
 

 
   یواو د یادهش یجنگل یستم: اکوسالف

A: Shiadeh and Diva forest ecosystems     
                      

  
 ب: استا  مازندرا 

B: Mazandaran Province 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل 
Figure 1- Study area 

 

حفاظ   جه در این مطالعه برای ارزیابی ترجیحات جوامع بومی  روش انجام پژوهش
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تن یمذی، اطالعذاتی، تولیذدی و    ) و ارزشگااری کارکردهذا و خذدمات  
 روش آزمذو  انتخذاب   از شیاده و دیذوا ی اکوسیستم جنگل( زیستگاهی
 از یکذی  انتخذاب  عنذوا  الگوسذازی  بذه  انتخذاب،  آزمو  استفاده شد.

 بذرای  را ابذزاری  که شده هس بیا  ارزشگااری ترجیحات هایروش

 آتذی  مراحل زیستی درمحیط جانبی آثار به یپول هایارزش تخصیص

 کنذذذدمذذذی زیسذذذتی پیشذذذنهاد محذذذیط تذذذأثیرات ارزیذذذابی
 (Vega and Alpizar, 2011در .)  در  ترجیحذات افذراد   روش ایذن

شذود کذه   مذی  ارزیابی اکوسیستم طبیعی با کارکردها و خدمات برخورد
هذر   بنذدی رتبذه  و ارزشگااری سای ، کلی ارزش به برد پی آ  نتیجه
 از برای کارکردها و خدمات اکوسیسذتمی  ذکر شده هایویژگی از یک

 مختلذف  هذای ویژگذی  ارزش ایذن رهیافذ    در اس . دهندهپاسخ دید

 شودمی تعیین پرسشنامه تکمیل و طریق علمی از منطقه مورد مطالعه

-زیسذتی  تحلیذل متغیرهذای   و تجزیذه  جهذ   در آ  از نتایج بتوا  تا
 نمود.  استفاده اقتصادی
گذروه هذدف    یذک  هدای  انتخاب، آزمو  یک ایجاد قدم در اولین

 اسذذذ  مذذرتبط  هذذای کذذامالً  ویژگذذذی انتخذذاب  من ذذور بذذه 
 (Alpizar et al., 2011وظیفه گروه .) نوع، تعذداد  تعیین ن ر، مورد 

 دیگر مهم اس . موضوعمیزا  پرداخ   و ن ر مورد ها، سطوحویژگی

 که بایذد  آنهاس  سازگاری متناظرشا ، سطوح و هاانتخاب ویژگی در

 باشذند  مذردم  عامذه  برای فهم قابل ممکن حد تا گزینه تا شود تالش

(Hanley et al., 2001 .)ها اساس ویژگی در روش آزمو  انتخاب بر
مذورد مطالعذه    منطقذه مهم یک اکوسیستم با توجه به اینکه  و خدمات

نحذوی انتخذاب   ها و سذطوح بذه  مورد ن ر باشد، ویژگی دارای خدمات
ای آ  منطقه مطابقذ  داشذته باشذد.    های توسعهشوند که با برنامهمی

 موجذود،  ادبیذات  و ایابتدا بذا کارشناسذی، مطالعذه کتابخانذه     ،بنابراین
، متخصص در این زمینهو مشاوره با اساتید  فهد هایگروه با مصاحبه

 و سطوح گردیدلیس   ی منطقههای اکوسیستم جنگلمهمترین ویژگی
در این مطالعه هر یک از  1جدول  گرف .کنونی آ  مورد بررسی قرار 

 شذامل کارکردهذای   شذیاده و دیذوا  ی اکوسیسذتم جنگلذ  چهار کارکرد 
 حفظ هوا، دمای و رطوب  تن یم از سیل و سیالب، ی )جلوگیریمیتن 

 یاطالعذات  ،هذا( زیرزمینذی و کذاهش آلذودگی    هذای آب سذفره  جریا 
ی )تولیذذد چذذوب، دیذذتولی(، و تفرجذذ یحذذیتفر ،طبیعذذی انذذدازچشذذم)

 ،محصوالت غیرچوبی مانند تولید ازگیل، قارچ، گیاها  دارویی و غیره(
عنوا  یک ویژگی بذرای آ   ی( بهستیزوحش و تنوعاتی)حی ستگاهیز
بذدتر    یموجذود، وضذع    یسذه سذطح وضذع   نیذز   یژگذ یهر و یبراو 

ای از ایذن  در ن ر گرفته شد. خالصهبهتر )بهبود(   یوضع و( بی)تخر
 ارائه شده اس . 1جدول ها و سطوح در ویژگی

 
 سطوح  و هاويژگیتشريح  -1جدول 

Table 1- Description of attributes and levels 

  
 3سطح 

Level 3 
 2سطح 

Level 2 
 1سطح 

Level 1 
 ويژگی

Attributes 

 وضعی  موجود  
 Status quo 

 درصد بهتر 54
Better 50% 

 درصد بدتر 54
Worse 50% 

 یمیکارکرد تن 
Regulatory function 

 وضعی  موجود  
 Status quo 

 درصد بهتر 54
Better 50% 

 درصد بدتر 54
Worse 50% 

 یستگاهیز کارکرد
Habitat function 

 وضعی  موجود  
Status quo 

 درصد بهتر 54
Better 50% 

 درصد بدتر 54
Worse 50% 

 یدیتول کارکرد
Productive function 

 وضعی  موجود  
Status quo 

 درصد بهتر 54
Better 50% 

 درصد بدتر 54
Worse 50% 

 یاطالعات کارکرد
Information function 

 Priceقیم        

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

دومین گام در آزمو  انتخاب، طراحی آماری یذا طراحذی تجربذی    
 هذا، یذک  برای ترکیب سطوح و ویژگذی های انتخاب اس  زیرا آزمو 

کذرد    باید استفاده شود. مسأله اصلی در طراحی حذداکثر  طرح آماری
. هذر پاسذخ بذه یذک     سذ  ا هذا هدهندکارایی در استخراج داده از پاسخ

کنذد.  مجموعه انتخاب اطالعات اضافی را برای مدل آماری فراهم می
صورت انفذرادی   ها بهبنابراین، ترجیحات برای سطوح مختلف ویژگی

 سذومین گذام سذاخ    (. Alpizar et al., 2011)شذود  شناسایی مذی 

وسذیله یذک   های انتخاب اس  که پس از آنکه ترکیبذات بذه  مجموعه

ها )نمایه، جذایگزین، سیاسذ    طراحی آماری مشخص شد، این گزینه
صذورت تکذی، دوتذایی یذا گروهذی در       فرضی، سناریو یا آلترناتیو( بذه 

شوند. در هذر مجموعذه انتخذاب،    بندی میروههای انتخاب گمجموعه
 گیذذرد قذذرار مذذی "وضذذعی  کنذذونی "عنذذوا یذذک گزینذذه نیذذز بذذه 

(Shahpouri and Amirnejad, 2016 .) 
آزمذو  انتخذاب   پرسشذنامه   یروش طراحذ  یندر ا یبعد یمرحله

تعذداد   ،هذا در هذر گزینذه   تعداد ویژگذی  ید  باآ یمکه در تن  باشدیم
فرآینذذد طراحذذی ، هذذاسذذطوح هذذر ویژگذذی و دامنذذه تغییذذرات ویژگذذی
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هر مجموعه انتخاب بذا توجذه    هایگزینه تعداد ،های انتخابمجموعه
هذای  تعداد مجموعذه و  کنونی وضعی  ،حعور گزینه عدم حعور یا به

یذرد  هذا مذدن ر قذرار گ   انتخاب در هر پرسشذنامه و تعذداد پرسشذنامه   
(Hanley et al., 2006از این .)تمایل  برآورد برای پژوهش، این رو در

چهذار   ابتذدا  ،شیاده و دیوای اکوسیستم جنگلبه پرداخ  برای حفاظ  
 سذطوح  در "قیمذ  " ویژگذی  یک ی منطقه واکوسیستم جنگلکارکرد 

 و هاویژگی این از انتخابی هایتعیین گردید و سپس مجموعه مختلف
 برای حفاظذ   را خود ترجیحات بتواند پاسخگو تا شده تشکیل سطوح

 آ  پرداخذ   به حاضر که قیمتی با برابر در هاویژگی سطوح از هریک

 پرسشذنامه  34 بنذابر  قیمذ   ویژگذی  سذطوح  کند. دامنه و ابراز اس ،

طور تصذادفی  باز به انتها هایپرسش پرسشنامه( با)پیش آزمایشیپیش
-بذه  پرسشذنامه  این بررسی تعیین شد. در مورد محدوده از خانوارهای

کارکردهذا و   مورد در مختصری پاسخگو ابتدا توضیح آگاهسازی من ور

 پرسذش  این سپس و شد ارائه شیاده و دیوای جنگل اکوسیستم خدمات

جهذ    مبلغذی  چذه  پرداخذ   بذه  حاضذر  ماهانه شما" که گردید مطرح
  "هستید؟ شیاده و دیوای اکوسیستم جنگل حفاظ  کارکردهای

سواالت پرسشنامه در سه بخش طراحی گردید که به شذرح ذیذل   
 باشد:می
اقتصادی  _بخش اول شامل سواالت مربوط به مشخصات اجتماعی -

 بذه  وابسذتگی  هذای زمینه و اصلی شغل فردی، هایویژگیاز قبیل 

و هف  متغیر سن، جنسی ، شذغل، تحصذیالت، بُعذد خذانوار      جنگل
 درآمد و مخارج خانوار بوده اس .)تعداد اععای خانوار(، 

شیاده و ی اکوسیستم جنگلبروشور اطالعاتی در خصوص  دوم بخش -
 .(7جدولخدمات اکوسیستمی آ  بوده اس  )و  دیوا

 

 وايد و ادهیش یجنگل ستمیاکوسخدمات  حيتشر -2 جدول
Table 2- Description of Shiadeh and Diva forest ecosystem service 

 کارکرد
Function 

 خدمات
Services 

 
 
 

 تن یمی
Regulatory 

میتن  کربن، بیترس ژ ،یاکس عرضه: گاز میتن  ..بیولوژیکی کنترل افشانی، گرده هوا، و آب تن یم ها،یآلودگ انواع کاهش هوا، دمای و رطوب    

Gas regulation: oxygen supply, carbon sequestration, regulation of humidity and air temperature, reduction of various pollutants, 

climate regulation, pollination, biological control… 

حفظ ،یجار آب میتنط بارا ، آب رهی،ذخ آب تن یم آب، تأمین و عرضه: آب حفاظ  ا یجر   ربش یبرا آب نیتأم ل،یس کنترل و یریجلوگ نی،یرزمیز آب 
.یکشاورز محصوالت دیتول و شهروندا   

Water conservation: water supply and supply, water regulation, rainwater storage, regulation of running water, maintenance of 

groundwater flow, prevention and control flood, water supply for drinking and production of agricultural products 
 

خاک نگهداری خاکزایی، مغای، مواد تن یم خاک، حاصلخیزی حفظ رسوبگااری، کاهش الی، و گل افزایش از جلوگیری: خاک حفاط   

Soil conservation: Preventing the increase of mud, reducing sedimentation, maintaining soil fertility, regulating nutrients,  

soil formation, soil maintenance 

 
 زیستگاهی
Habitat 

جنگل هیحاش و داخل یجانور و گیاهی هایگونه زندگی یبرا مناسب ستگاهیز نیتأم  

Providing suitable habitat for the life of plant and animal species in and around the forest 
 

(جانوری و گیاهی زیستی تنوع حفظ) جانوری و گیاهی مختلف هایگونه تکثیر یا تولیدمثل برای مناسب زیستگاه تأمین  

Providing suitable habitat for reproduction of different plant and animal species (preservation of plant and animal biodiversity) 

 تولیدی
Productive 

آرایشی و تزئینی دارویی، ژنتیکی، منابع خام، مواد غاا، چوبی، غیر و چوبی فرآورده تولید  

Production of wood and non-wood products, food, raw materials, genetic, pharmaceutical, decorative and cosmetic resources 

 
 
 

 اطالعاتی
Information 

 جنگل در تاریخی و ماهبی آثار حفظ هنری، و فرهنگی الهامات زیباشناختی، اطالعات کسب

Acquisition of aesthetic information, cultural and artistic inspirations, preservation of religious and historical  
monuments in the forest 

 

 (یقاتیتحق و یآموزش یها)فرص  آموزشی و علمی اطالعات کسب جه  یعیطب منبع کی از حفاظ 

Conservation of a natural resource for obtaining scientific and educational information (educational and research opportunities( 
 آ  از حفاظ  و جنگل یعیطب یهااندازچشم نیتأم

Providing natural landscapes of the forest and its protection 
 گردشگری و تفریحی هایفرص  و تسهیالت تامین جه  جنگل از حفاظ 

Forest Conservation to provide facilities and opportunities for recreation and tourism 

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

های انتخاب بذا سذه سذطح    پرسشنامه مربوط به کارتبخش سوم   -
 موجود، تخریب و بهبود بوده اس . که به شرح ذیل اس :

 نخواهد شد. یجادا یطدر شرا ییریتغ یچ: که هیکنون ی وضع 
 درصذد بهبذود    54موجذود   یطحالذ ، شذرا   ینبهبود: در ا ی وضع
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 وضذعی  کارکردهذای  در حذال حاضذر    یگذر، . به عبارت دیابدیم

متوسذط قذرار دارد بذا     ی در وضع شیاده و دیوای ستم جنگلاکوسی
منطقذه  اکوسیستم  وضعی  کارکردهایدرصد بهبود،  54توجه به 
 .گیردیمطلوب قرار م ی در وضع

 درصذد   54موجذود   یطحال ، شرا ین: در اتنزل )تخریب( ی وضع
 یطدر حذذال حاضذذر شذذرا یگذذر،. بذذه عبذذارت دیابذذدیمذذ تخریذذب

متوسذط   ی در وضذع  شیاده و دیذوا ی جنگلاکوسیستم  کارکردهای
 وضعی  کارکردهای یطدرصد تنزل، شرا 54قرار دارد با توجه به 

قذرار   تنذزل  ی در وضذع ی محدوده مورد مطالعذه  اکوسیستم جنگل
   .گیردیم

 و تکمیل منطقه در پرسشنامهپیش 34 قیم ، سطوح تعیین جه 
  به توجه با و گردید مشخص پرداختی مبالغ

 تعذداد  ویژگذی،  هذر  بذه  مربذوط  سطوح و شدهتعریف هایویژگی
 بذا . شذد  محاسذبه  انتخاب آزمو  برای( کارت تعداد) ممکن هایحال 
 هذای حالذ   زیذاد  تعذداد  بین از پاسخگو انتخاب نبود عملی به توجه
 بذا  کذارت  تعذدادی  متعامد، کسری طراحی ترکیبات از انتخاب، ممکن
 گردید طراحی اصلی پرسشنامه نهای  در. شد انتخاب SPSS افزارنرم
 توضذیحات  و پرسشذنامه  در شذده  درج توضذیحات  بذه  توجه با افراد و

 از یذک  هذر  در کنذونی  وضذعی   و دوم اول، هذای گزینه بین شفاهی،
 من ذور  ایذن  بذرای ) کنند انتخاب را گزینه یک انتخاب، هایمجموعه
 آنهذا  ن ذر  از کذه  را هذا گزینذه  از یکی گزینه، چند هر بین از باید افراد

 پذنج  پرسشذنامه،  اطالعذات  بذه  توجذه  بذا (. کنند انتخاب اس  ارجحتر

 بذه  قیمذ   و اطالعاتی و تولیدی زیستگاهی، تن یمی، خدمات ویژگی

. شد انتخاب منطقه جنگل اکوسیستم هایویژگی تأثیرگاارترین عنوا 
 از کذدام  هر تخریب جه  و بهبود جه  دسترس، قابل سطوح سپس
-پذیش  بذه  توجذه  بذا . شذد  محاسبه درصد 54 سطح در هاویژگی این

 عنذوا  به سال در ریال 05444 مبلغ منطقه، در شده تکمیل پرسشنامه
 مبلذغ  و بهبذود  وضعی  برای سال در ریال 32544 مبلغ کنونی، قیم 
 قیمذ   سذطوح  عنذوا   به تخریب وضعی  برای سال در ریال 77544
 سذطوح  و شذده تعریذف  هذای ویژگی به توجه با همچنین. شدند تعیین
 67 انتخذاب  آزمو  برای ممکن هایحال  تعداد ویژگی، هر به مربوط
 نبذود  عملذی  بذه  توجذه  با که بود خواهد کارت 706 برابر که باشدمی

 کسذری  طراحذی  ترکیبذات  از زیذاد،  تعداد این بین از پاسخگو انتخاب
 هذر  کذارت،  2. شذد  انتخاب SPSS افزارنرم با کارت 2  تعداد متعامد،
 فذرد،  هذر  برای جمعاً که شدند تعیین سطح سه و ویژگی چهار با کدام
 بذین  از باید افراد که داش  وجود انتخاب برای گزینه 2×6= 71 تعداد
 انتخذاب  اس  ترارجح آنها ن ر از که را هاگزینه از یکی گزینه، سه هر
 بذه  تنهذا  شذوندگا  مصذاحبه  اینکذه  بذرای  اسذ   ذکذر  بذه  الزم. کنند
 نذام  بذا  ایگزینذه  کذارت  هذر  در نشوند، محدود پیشنهادی هایگزینه

 پاسذخگو  هر لاا،. شد داده قرار هم موجود وضعی  هما  یا هیچکدام
 هذر  در شذده  خواسذته  وی از کذه  بذوده  روروبذه  انتخاب مجموعه 2 با

. نمایذد  انتخذاب  را گزینه یک ج و ب الف، گزینه سه بین از مجموعه،
 .شد آورده انتخابی کارت نمونه یک 6 جدول در

 

 انتخاب مجموعه 7نمونه از   يك -3جدول 
Tabel 3- A sample of 7 choice sets  

 ويژگی 
Feature 

 گزينه الف
Option A  

 گزينه ب
Option B 

 گزينه ج
Option C 

 یمیکارکرد تن 
Regulatory function 

 بهبود
Improvement 

 تخریب
Destruction 

 
 
 

 وضعی  موجود
 گیرد( صورت فعلی در وضعی  تغیری هیچ ندارم )تمایل

Status quo  
(I do not want any change in the status quo) 

 

 

67500 

 یستگاهیز کارکرد
Habitat function 

 بهبود
Improvement 

 تخریب
Destruction 

 یدیتول کارکرد
Productive function 

 تخریب
Destruction 

 بهبود
Improvement 

 یاطالعات کارکرد
Information function 

 تخریب
Destruction 

 بهبود
Improvement 

 قیم  )ریال(
  Price (Rials) 

 

45000 

 

22500 

 کنید انتخاب را هاگزینه از یکی
Select one of the options 

   

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

آوری دگرب و نتخای احی مجموعههااطراز  بعدب نتخاآزمو  ادر 
گوناگونی ی هالمده از دذذذشدآوری گری هادادهتحلیل  جهذذ  ،هاداده

 1ایبی  چندجملهوپر ،7ایهذذ الجی  چندجمل، 1رطیذش  ذالجی مانند

                                                           
1- Conditional Logit 

2- Polynomial Logit  
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ی طبق تئور، 6تابع مطلوبی نمایذذد. اسذذتفاده مذذی  7خلاالجی  متدو 
لمشاهده و تصادفی تشکیل ذذذش قابذذذتابعمطلوبی  تصادفی از دو بخ

 .(Louviere et al., 2000شده اس  )
Uin=Vin(Zi+Sn)+ ε in                                                   )1(  

Vin  تابع مطلوبی  غیرمستقیم اس  که تابعی ازiZ  بردار ویژگی
از متغیرهای ی بردار nSام وi ده درگزینه برداریذذذ ف شذذذهای تعری
خذانوار،   بعُذد  شذغل،  جنسذی ،  تأهذل،  سن،مانند  اقتصادی -اجتماعی

مطلوبی   inU ام وnبرای مشاهده  خذانوار  مخارج و درآمد تحصیالت،
 inVام اس . 𝑗ط مشاهده ذذذذم توساiه ذذذذاب گزینذذذذل از انتخذذذذحاص

و ام nه ذذذاب گزینذذذام از انتخ iمشاهده فرد قابلمطلوبی  غیرمستقیم 
ه ذذذذذذذذذباشد. فرد در هر مجموعجمله اخالل مدل می inεدر نهای  

ی او کند که بیشترین مطلوبی  را براای را انتخاب میهذگزین ،ابذانتخ
 دهد.را نشا  میک گزینه ذاب یذال انتخذاحتم(، 7رابطه )داشته باشد. 

Pin=P (Uin≥Uik ∀ ; kϵC)=P (Vin- Vik≥εik - εin ; ∀ k ϵ C)s  

                                                                                   (7) 
 ی مربوطه نوع مدل الج یهااطالعات و آزمو  یآورپس از جمع

 تفسیر عدم دلیلبذه . گردیذد مربوطه انجام  یمشخص شده و برآوردها
 از ،رایبذض مقادیر مقایسه برای ،الجی  هایمدل در ضرایب مستقیم

 از سذذذپ ،بنابراین. شذد  استفاده پرداخ  به تمایل یا ضمنی قیم های
 از کذذذریذذذه رایذذذب منیذذذض قیم های ،الجی  دلذذذم ینذذذتخم
 شذذذذذد محاسبه  اذذذذذذمتناظرش طوحذذذذذذو س اذذذذذذیهذذذذذذویژگ
 (Arcidiacono et al., 2016.) یضمن یم ، قی در مدل الج (IP )
دسذ   ( بذه 6از رابطذه )  Kیژگی و یبرا (WTP)به پرداخ   یلتما یا
 :یدآیم

IP=− (
𝐵𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒

𝐵𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
)                                                                 (6) 

ضریب برآوردی ویژگی موردن ر  𝐵𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒که در آ   
 .رآوردی قیم  میباشدذضریب ب 𝐵𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 و

( محاسبه گردیذد.  6بدین ترتیب، تمایل به پرداخ  افراد از رابطه )
تر باشد، قیم  ضمنی بذاالتر اسذ    بزرگهرقدر اندازه ضریب ماکور 

(Arcidiacono et al., 2016.) 

های مهم تصریح مدل الجیذ   یکی از ضرورتالزم به ذکر اس  
ها از درو  یک مجموعه انتخاب، بایذد از  شرطی این اس  که انتخاب

ساس این تبعی  کند که بر ا IIA0 های نامرتبطویژگی استقالل گزینه
ویژگی، حعور یا غیب  یک گزینذه نسذب  احتمذال مذرتبط بذا سذایر       

دهذد.  مذی های موجود در مجموعه انتخاب را تح  تذأثیر قذرار ن  گزینه
تواننذد بذرای آزمذو     های آماری مختلفی وجود دارنذد کذه مذی   آزمو 

                                                                             

1- Polynomial Probes 

2- Interfering Logit 

3- Functionality Function 

4- Independence of Irrelevant Alternatives 

وسذیله  یافته بهاستفاده شوند، که در این میا  آزمو  بسط IIAفرضیه 
 ( کذاربرد Hausman and Macfadden, 1984فاد  )هاسمن و مک 

ای یافتذه اسذ . در ایذن آزمذو ، در هذر مرحلذه ابتذدا الگذو         گسترده 
های مورد ن ر در از گزینه یکیشود، سپس صورت نامقید برآورد میبه

صورت مقید آزمو  به یشود و مدل و آمارهمجموعه انتخاب حاف می
قابذل مقایسذه بذا      7χآماره  صورتبه آزمو  این آمارهشود. می برآورد

(. بذرای  Louviere et al., 2000جدول مختص ایذن توزیذع اسذ  )   
 شذود. فاد  استفاده مذی مک -نمهاس آزمو  این خصوصی  از آزمو 

 ,.Hensher et al) شذود محاسذبه مذی   (0از رابطذه ) آماره این آزمو  

2005:) 
(0           ) 𝑇 = (𝛽𝑟 − 𝛽)´(𝑉𝑟 − 𝑉)−1(𝛽𝑟 − 𝛽) − 𝜒2(𝑚)    

 -کرد  تاثیر متغیرهذای اجتمذاعی  در این پژوهش در ادامه برای لحاظ
ها ثاب ، اما از فذردی بذه فذرد    اقتصادی، متغیرهایی که در طول گزینه

ای استفاده شد. برای جملهباشند، از مدل الجی  چنددیگر متفاوت می
زیسذتی در مذدل   در ن ر گرفتن اثرات این متغیرها بر متغیرهای محیط

اقتصادی  -زیستی و اجتماعیالجی  شرطی، ترکیب متغیرهای محیط
عنوا  یک متغیر جدید لحاظ شد و تأثیر این متغیرها بذر تمایذل بذه    به

 (.McFadden, 1974پرداخ  افراد بررسی گردید )
اصلی  یآورد  حجم نمونهدس در این مطالعه جه  بههمچنین 

تکمیل پرسشنامه از پیش دس  آمدهمورد نیاز با استفاده از اطالعات به
 ن ریذذذذذذذه جانسذذذذذذذو  و اوروم  در منطقذذذذذذذه و  شذذذذذذذده  

 (Johnson and Orm, 1996 حجم ،)( 5از رابطذه )  های اصلینمونه
 شد: خمین زدهت

N═ 500 
𝑁𝑙𝑒𝑣

𝑁𝑎𝑙𝑡.𝑁𝑟𝑒𝑝
   (5 )                        

تعذداد   alt Nبیشترین تعداد سطوح در هر ویژگی،  lev Nکه در آ  
هذیچ  »)بذه غیذر از گزینذه     های موجود در هر مجموعه انتخذاب گزینه
دهنده باید جذواب دهذد،   هایی که هر پاسختعداد پرسش repN، «(کدام
 باشد. می

نفر از جوامع بومی منطقه با  154شامل  این پژوهشجامعه آماری 
مشاغل مختلف کارمند، کارگر، دانشجو و غیره با درآمد مستقل کذه از  

شذدند، بذوده   مند میهای شیاده و دیوا بهرهخدمات اکوسیستمی جنگل
هذای حاصذل از ایذن مطالعذه از طریذق توزیذع و تکمیذل        داده اسذ . 

ه صورت تصذادفی بذین خانوارهذای روسذتایی منطقذه در      پرسشنامه ب
 نهایی تمایل به پرداخ  برآورد آوری گردید. برایجمع 1611تابستا  

برای حفاظ  اکوسیستم جنگلذی شذیاده و دیذوا و آنالیزهذای      خانوارها
، Excelافزارهذای  از نرم هاپرسشنامه های حاصل از تکمیلآماری داده
SPSS16 ،STATA دید.استفاده گر  
 

 نتايج و بحث

 13شناختی، نمونه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر از ن ر جمعی 
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 25سذال و حذداکثر    75مرد بود. حداقل سن گزارش شذده   160ز  و 
سذال بذوده اسذ .     06سال و میانگین سنی افراد مورد بررسی برابر با 

سال  05تا  65( را میانساال  %61بنابراین اکثری  نمونه مورد مطالعه )
 دادند. تشکیل می

 

 اقتصادی پاسخگويان  -متغیرهای اجتماعی -4جدول 
Table 4- Socio-economic variables of respondents 

 درصد
Percentage 

 فراوانی
Variable 

 ويژگی

Attributes 
 متغیر

Variable 
30 44 20-35  

 سن

Age 
31 47 35-45 
14 20 45-50 
25 38 <50 
 مرد 134 89

Man 
 
 جنسی 

Gender 11 16  ز 
Woman 

 متاهل 125 83
 Marid 

 
 تاهل

Marital status 17 25 مجرد 
Singel 

 متخصص 3 2
Specialist: expert? 

 

 

 

 

 

 

 
 شغل

Job 

 کارمند 37 25
Employee 

 آزاد 67 44
Self-employment 

 دارخانه 5 3
Housewife 

 بازنشسته 16 11
Retired 

 کارگر 12 8
Manual worker 

 بیکار 4 3
Unemployed 

 دانشجو 5 3
University student 

 سایر موارد 1 1
Other cases 

 دکتری 2 2
PH.D 

 
 

 

 
 تحصیالت

Education 
 

 کارشناسی ارشد 12 8
MSc 

 کارشناسی 41 27
 BS 

 فوق دیپلم 20 14
Associate degree 

 دیپلم 35 23
Diploma 

 زیر دیپلم 32 21
High school 

سوادبی 8 5  
Uneducated 

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 
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افراد مورد مطالعه از ن ر نذوع اشذتغال بذه دو دسذته کارمنذدی و      
شغلی افراد مربوط بذه  شدند. بیشترین فراوانی غیرکارمندی تقسیم می

شغل غیرکارمندی )افرادی با مشاغل آزاد و خصوصی که درآمد آنها از 
درصد و فراوانی شغلی افراد مربذوط بذه    30باشد( با حقوق دولتی نمی

درصذد   63شغل کارمندی )کارمند و بازنشسذته دارای حقذوق دولتذی(    
 14لعه )باشد. از ن ر سطح تحصیلی بیشترین افراد نمونه مورد مطامی

تر از سطح کارشناسی تحصیالت علمی داشتند و درصد فراوانی( پایین
درصد از پاسخگویا  دارای تحصیالت علمذی بذاالی    14تقریباً حدود 

میذانگین تعذداد    0جدول سطح کارشناسی بودند. همچنین، با توجه به 
باشذد کذه   اععای تح  تکلف در نمونه مورد مطالعذه چهذار نفذر مذی    

از جمعیذ  تقریبذاً    ی آ  اس  که خانوارهای مورد مطالعهدهندهنشا 
کمی برخوردارند. همچنین از ن ر درآمدی نتایج حاکی از آ  بذود کذه   

میلیذو    5تذا   6( در طبقذه درآمذدی   21بیشترین تعداد پاسخگویا  )%
ال قرار داشتند و از ن ر مخارج )هزینه( نیز بیشترین مخارج زنذدگی  ری

میلیو  ریذال بذوده    6تا  1ای ( در طبقه هزینه21افراد مورد مطالعه )%
 اس .

مذه بذا اسذتفاده از آزمذو  آلفذای      در این پژوهش پایذایی پرسشذنا  
( به دس  آمذد کذه قابذل    72/4نباخ محاسبه شد که مقدار آلفای )وکر

 دهد.د  آ  را نشا  میاعتماد بو
آزمذایی مذدل رگرسذیو  الجیذ  شذرطی، آزمذو        جه  راستی 
 -( بذه کمذک آمذاره هاسذمن    IIAهذای نذامرتبط )  استقالل بین گزینه

 هاسمن آزمو  صفر فرض نتایج، طبق (.5)جدول فاد  انجام شد مک
. اسذ   نشذده  ( ردIIAنذامرتبط )فذرض    هذای گزینه استقالل بر مبنی

 مناسذبی  مذدل  و بوده تورش بدو  شرطی الجی  مدل نتایج بنابراین
 احتمال مقدار با دو کای یآماره مقادیر. باشدمی پارامترها برآورد جه 
 . باشدمی رگرسیو  کل داریمعنی ینشا  دهنده صفر

 منفی محاسباتی دو کای آماره مقدار دهد،می نشا  5 جدول نتایج
 از. اسذ   هاسمن آزمو  درباره ناسازگار هاییافته از یکی که باشدمی

 بذود   مثبذ   بر انت ار و دارد نامتقار  توزیع دو کای آماره که آنجایی
 شذود می حاصل نیز منفی نتایج گاهی عملی کارهای در اما اس  نتایج
 (.McFadden, 1974) اس  قبول قابل که

 هاسمن  آزمون نتايج -5 جدول
Table 5- Result of Hausman test 

 

 مقدار
Amount  

 

 دوآماره کای
χ2  

 سطح معناداری       
Significant levelel 

-366.77 - 

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

 جوامذع بذومی   پرداخذ   بذه  تمایل محاسبه از آماری حاصل نتایج
 هذا ویژگذی  مختلذف  سذطوح  بذرای  جنگذل  اکوسیسذتم  حفاظ  برای
 اسذتفاده  بذا ( قیم  و خدمات تن یمی، زیستگاهی، تولیدی، اطالعاتی)
  .اس  مشاهده قابل 3 جدول در شرطی الجی  مدل از

 

  شرطی الجیت مدل برآورد از حاصل نتايج -6جدول 
Table 6- Results from estimation of conditional logit model  

 ويژگی
Attributes 

 ضريب
Coefficient 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 zآماره 
z Statistics 

 داری سطح معنی
Significance level 

 اثر نهايی
Marginal effect 

 یمیکارکرد تن 
Regulatory function 

0.2736709 0.01687 3.57 0.000*** 0.0602384 

 یستگاهیز کارکرد
Habitat function 

0.1539071 0.01679 2.02 0.044** 0.0338769 

 یدیتول کارکرد
Productive function 

-0.3239737 0.01653 -4.31 0.000*** -0.0713106 

 یاطالعات کارکرد
Information function 

0.2506687 0.01673 3.30 0.000*** 0.0551753 

 قیم 
Price   

-0.0002442 0.00000 -14.59 0.000*** -0.0000537 

N=5019  Pseudo R2=0. 4                      LR  chi2 (5):172.31            0.0000 Prob> chi2: 
Log Likelihood R2= -1664.5254    

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

برابذر بذا    2LR chi ، مقذدار آمذاره  3جذدول  با توجه به اطالعذات  
داری یذک  دس  آمده که از آمارۀ جذدول در سذطح معنذی   به 61/127

داری کذل مذدل اسذ . مقذدار     دهندۀ معنیدرصد بسیار بزرگتر و نشا 
دهنذده تصذریح درسذ  مذدل     باالی آماره لگاریتم درس  نمایی نشا 

توا  نتایج الگذوی حاضذر را مذورد    برآورد شده اس . با این تفسیر می
 دهنذدۀ نشذا   کذه  آمد دس به 0/4فاد  مک 2R اد. مقدارتأیید قرار د

 آمذاره  مقذدار  مدل این در یگربه عبارت د .اس  مدل بود  قبول قابل
2R اس  بوده مدل خوب برازش از نشا  که اس  بوده 7/4 از بیشتر .
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 و هنشذر  و( Louviere et al., 2000) همکذارا   و لذویر  که همانطور
 آمذاره  ایذن  اگذر  داشذتند  اظهذار ( Hensher et al., 2005) همکذارا  

. باشذد می مدل برازش بیانگرخوبی باشد 7/4-0/4 بین و 7/4 از بیشتر
 .اس  تایید مورد نیز حاضر برآورد نتایج لاا

 متغیرهذا  تمذام  داد نشذا   پذژوهش  ایذن  اقتصادسنجی مدل نتایج
 بذا ( اطالعذاتی  و تولیذدی  زیسذتگاهی،  تن می، خدمات ویژگی)چهار 

 یمذورد انت ذار را دارا بذوده و از ن ذر آمذار      یبضرا یشنهادی،پ یم ق
 از و منفذی  ضذریب  دارای پیشذنهادی  قیم  متغیر. اس  شده داریمعن
 پیشذنهادی  قیمذ   افذزایش  اینکذه  یعنذی . اسذ   دارمعنذی  آماری ن ر

 به عبذارت دیگذر بذا    . دهدمی کاهش را پرداخ  برای پایرش احتمال
 احتمذال  و یابذد مذی  کذاهش  کننذده مصذرف  مطلوبی  قیم ، افزایش
 سذایر  از تذر پذایین  منطقه، بومی جوامع توسط ن ر مورد گزینه انتخاب
 با دارد تأکید نکته این بر هم مطلوبی  اقتصادی تئوری. اس  هاگزینه
 فذرد  مطلوبی  کاهش به منجر قیم  افزایش شرایط، سایر ماند ثاب 
از جمله خدمات تن یمی، زیستگاهی و  ضرایب سه ویژگی .شد خواهد

هذای  ویژگذی دار بذوده اسذ .   اطالعاتی از ن ر آماری مثبذ  و معنذی  
تن یمی، اطالعاتی و قیم  در سطح یک درصد و ویژگی زیسذتگاهی  

دهذد جوامذع بذومی    دار شدند. این نشا  میدر سطح پنج درصد معنی
غییر و بهبذود در وضذعی  موجذود اکوسیسذتم جنگذل      حاضرند برای ت

 هزینه کنند و از این طریق مطلوبی  خود را افزایش دهند. 
حاصل شذده اسذ  بذه     434/4اثر نهایی ویژگی خدمات تن یمی 

این معنی اس  که با ثاب  ماند  سایر شرایط و یک واحد افذزایش در  

یی جوامع بومی واحد مطلوبی  نها 434/4بهبود ارائه خدمات تن یمی، 
مندی از خدمات تن یمذی  یا تمایل به پرداخ  این جوامع را برای بهره

به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی  .یابدجنگل منطقه افزایش می
در بهبود خدمات تن یمی، احتمال پذایرش مبلغذی جهذ  حفاظذ  از     

درصذد   434/4اکوسیستم جنگلی منطقه جه  ارائه خدمات تن یمذی،  
، اثر نهایی خدمات 3جدول یابد. همچنین با توجه به نتایج یافزایش م

 واحذدی  یک بهبود با دیگر، عبارتبه. اس  466/4 با زیستگاهی برابر
 یینهذا  یذ  بذر مطلوب  یط،شذرا  یرسذا  ماند ثاب  و زیستگاهی خدمات
 یذا  شذود می افزوده واحد 466/4 آنها پرداخ  به تمایل یا بومی جوامع
 زیسذتگاهی  خذدمات  از منذدی بهره برای جوامع این پرداخ  به تمایل
 نهذایی  اثذر  بررسذی  همچنذین، . یابذد می افزایش درصد 466/4 جنگل
 بذا  کذه  معنی این به. اس  شده 62/5×14-5برابر با  منفی قیم  متغیر
 شذرایط،  سذایر  مانذد  ثابذ   شذرط  قیمذ  بذه   در افذزایش  واحد یک
 بومی جوامع پرداخ  به تمایل یا نهایی مطلوبی  از واحد 62/5×5-14 

نتایج نشا   .شد خواهد کاسته منطقه جنگلی اکوسیستم حفاظ  برای
داد که بیشترین اثر نهایی مربوط بذه ویژگذی خذدمات تن یمذی بذوده      
اسذذ . لذذاا ایذذن ویژگذذی اهمیذذ  خاصذذی در احتمذذال پذذایرش مبلذذغ  
پیشنهادی جه  حفاظ  از اکوسیستم جنگلذی شذیاده و دیذوا توسذط     

 جوامع بومی را خواهد داش .

پرداخ  جوامع بومی برای حفاظ  میزا  تمایل به  2جدول نتایج 
 دهد. ها را نشا  میاکوسیستم جنگل برای سطوح مختلف ویژگی

 
 تمايل به پرداخت برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و ديوا -7 جدول

Table 7- Willingness to pay for the conservation of Shiadeh and Diva forests ecosystem 

 تمايل به پرداخت )ريال در سال(
Willingness to pay  

(Rials / Years) 

 تمايل به پرداخت )ريال در ماه(
Willingness to pay  

(Rials / Month) 

 ويژگی
Attributes 

 یمیکارکرد تن  1120.68 13448.16
Regulatory function 

 یستگاهیز کارکرد 630.25 7563
Habitat function 

 یاطالعات کارکرد 1026.49 12317.87
Information function 

 Total جمع    2777.42 33329.04

 های تحقیقماخا: یافته
Source: Research findings 

 

 مشذاهده  ،(2 جذدول ) شذده  محاسبه پرداخ  به تمایل به توجه با
 در را آ  بهبذود  و تن یمذی  خذدمات  ویژگذی  بومی جوامع که شودمی
 این بهبود برای آنها پرداخ  به تمایل و اندداده قرار خود اولوی  اولین
 هستند حاضر آنها و اس  داده اختصاص خودبه را رقم باالترین ویژگی
 یهذر خذانوار بذرا    ازایبذه   مذاه  ریال در 37/1174متوسط  طوربه که

 اکسیژ ، ید)تول یمیخدمات تن جنگل جه  ارائه حفظ  ی بهبود وضع

 کسذب  دیگذر  عبذارت  بذه  .کنند پرداخ ....(  و کربن اکسید دی جاب
 اکوسیسذتم  حاشذیه  بومی جوامع ن ر از تن یمی خدمات باالتر اولوی 
 از یکی دیرباز از مورد مطالعه هایجنگل که اس  دلیل این به جنگلی

و  گیذاهی  هایگونه حعور ن ر از کشور طبیعی هایزیستگاه ترینغنی
 کذدام  هر که باشدمی یمناسب انواع درختا  جنگل یشگاهو رو یجانور
 ایذن . باشذد مذی  منطقه بومی جوامع برای زیادی خدمات دارای آنها از
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. اس ( Pirkia et al., 2018) همکارا  و پیرکیا نتایج با مطابق نتیجه
 یلاز قب یجنگل یستماکوس یمیخدمات تن  داد نشا  آنها مطالعه نتایج

آب و حفاظذذ  از خذذاک در  یذذدکذذربن، تول یبو ترسذذ یذذرهخذذدم  ذخ
خذدمات بذه    یربه سذا  نسب را  های اولو یندارابکال باالتر یزآبخحوزه

 اند.خود اختصاص داده
میزا  تمایذل بذه پرداخذ  جوامذع بذرای حفاظذ         راستا این در 
دوم را به خود  یگاهجااطالعاتی  های منطقه جه  ارائه خدماتجنگل

به پرداخ   یلتما یژگیو ینبهبود ا یبرا یاختصاص داد و جوامع بوم
 شذیاده  و دیذوا  هایجنگل آنجاییکه از .دارند را ماه ریال در 01/1473

 و آموزشذی  محقذیقن  برای را زیادی تحقیقاتی و آموزشی هایفرص 
 سذد  آبشذار،  وجذود  همچنذین . اس  آورده وجود به مختلف دانشگاهی

 پتانسیل اس  شده اشاره آ  به 1 جدول در که زیبا مناظرهای و شیاده
 بهبذود . اسذ   نمذوده  فراهم اکوتوریسم و گردشگری برای را مناسبی

 حاشذیه  در و آمذد رفذ    و گردشذگری  تسذهیالت  و تفریحذی  شذرایط 
 و گردشذگری  درآمذد  ایجذاد  بذر  عالوه منطقه، این جنگلی اکوسیستم

 مطلوبیذ   افزایش راستای در گااری،سرمایه برای هاعایدی این صرف
 از کذه  اسذ   برداشته مهم گامی منطقه این بومی جوامع زندگی سطح
 بذومی  جوامذع  ن ذر  از اطالعذاتی  خذدمات  باالتر اولوی  کسب دالیل
نیذازی   مطالعذه  نتذایج . اسذ   شذده  منطقذه  جنگلی اکوسیستم حاشیه

اس .  یجنتا ینا ؤیدم یز( نNiazi and Malikonia, 2013)نیا ملک و
کارکردهذای   ینجذزو مهمتذر   یاطالعذات  خذدمات  یذز در مطالعه آنهذا ن 

 .اس  بودههای زاگرس میانی جنگل
( De Groot et al., 2012) همکذارا   و گذورت دی که همانطور

 و یکیاکولذوژ  یضذرور  یندهایحفظ فرآ یمیتن  خدمات نمودند بیا 
. خذدمات  دارنذد را بذر عهذده    یسذ  زمحذیط از  یذ  حما هذای یستمس

 یباشذناختی، ز ی،معنذو  یسذاز یغنذ  یرا بذرا  ییهذا فرصذ   یاطالعات
 از آمذده دسذ   به نتایج راستا این در. سازدمیفراهم  یو علم یفرهنگ

جنگلذی جهذ     اکوسیسذتم  حفظ برای پرداخ  به تمایل بندیاولوی 
 ترینمهم جزو اطالعاتی و تن یمی خدمات که داد نشا  ارائه خدمات

 حاشیه بومی جوامع ن رات اساس بر منطقه جنگلی اکوسیستم خدمات
سذاکنا   دیگر ایذن خذدمات بذرای     عبارت به. باشدمی اکوسیستم این

 . باشدیم یادیز ی اهم یمنطقه مورد مطالعه دارا
اکوسیسذتم جنگذل    بهبذود  بذرای  جوامذع  به پرداخ  تمایل میزا 

. گرفتذه اسذ    قذرار  سذوم  یدر مرتبذه  جه  ارائه خدمات زیستگاهی
بر اسذاس ن ذرات و نگذرش جوامذع      داد نشا  مطالعه نتایجهمچنین 

حفاظ  جنگل  یبه پرداخ  برا یلجنگل تما یستماکوس یهحاش یبوم
 یذ  ارجح یذد چذوب  تول خذدمات آ  بر  یستگاهیز جه  ارائه خدمات

 یذز ( نGhomi et al., 2021و همکذارا  )  یاس . در مطالعه قم یافته
 یهذا منتخذب جنگذل   یهذا یشذگاه رو جه  ثبذ   یستگاهیخدمات ز

خدمات به خذود اختصذاص    یررا نسب  به سا یباالتر ی اولو یرکانیه
 داده اس . 

اقتصذادی   -متغیرهای اجتماعیدر این مطالعه جه  بررسی تأثیر 
بذذر روی میذذزا  تمایذذل بذذه پرداخذذ  جوامذذع بذذومی از مذذدل الجیذذ  

نتایج مربوط به تأثیر این متغیرها بر  ای استفاده گردیده اس .چندجمله
تمایل به پرداخ  افراد برای حفاظ  اکوسیستم جنگلی منطقذه مذورد   

 ه اس .ارائه شد 7جدول مطالعه در 
اقتصادی مانند سن، جنسی ، وضعی  تأهل، -متغیرهای اجتماعی

شغل، تحصیالت، بُعد خانوار )تعداد اععای خانوار(، درآمد و مخارج که 
هذای انتخذاب یذک پرسشذنامه ثابذ  امذا در بذین        در طول مجموعذه 

توانند بر تمایذل  اند میدهندگا ( متفاوتهای مختلف )پاسخپرسشنامه
اد تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند. تأثیر مستقیم به پرداخ  افر

شود و تذأثیر غیرمسذتقیم در   با واردکرد  خود این متغیرها ارزیابی می
 شوند.ها، ارزیابی میترکیب این متغیرهای اجتماعی با ویژگی

 

  یاچندجمله تیالج مدل جينتا -8 جدول
Table 8-Resoult of multinomial logit model 

 (P>[Z]داری )سطح معنی
Significance level (P> [Z] 

 zآماره 
Z statistics 

 انحراف معیار
Standard Deviation 

 ضريب
Coefficient 

 های وابستهمتغیر
Dependent variables 

 سن× کارکرد تن یمی  0.0027282- 0.0085716 0.32- 0.750
Regulatory function × Age 

***0.002 3.03 0.2839724 0.8593112 
 

 جنسی × کارکرد تن یمی 
Regulatory function × Gender 

0.282 1.08 0.2579947 0.2773588 
 

 وضعی  تأهل× کارکرد تن یمی 
Regulatory function × Marital status 

0.013 -2.47 0.532187 -0.1315627 
 

 شغل× تن یمی کارکرد 
Regulatory function × Job 

 تحصیالت× کارکرد تن یمی  0.6665 0.0174399 3.81 0.000***
Regulatory function * Education 

 بُعد خانوار ×کارکرد تن یمی  0.0513071- 0.711522 0.72- 0.471
Regulatory function × Household number 

**0.031 -2.15 9-10×5.88 
 

8-10×1.27-
 

 
 مخارج× کارکرد تن یمی 

Regulatory function × Expenditures 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=190971
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=190971
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=190971
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98123
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***0.001 -3.35 9-10×5.81 
 

 درآمد × کارکرد تن یمی  -1.95×8-10
Regulatory function × Income 

0.742 -0.33 0.086142 -0.0028342 
 

 سن × کارکرد زیستگاهی 
Habitat function × Age 

 جنسی ×  کارکرد  زیستگاهی  0.054622- 0.2828969 0.30- 0.763
Habitat function × Gender 

 وضعی  تأهل× کارکرد  زیستگاهی  0.148541- 0.2594296 0.57- 0.567
Habitat function × Marital status 

 شغل× کارکرد  زیستگاهی  0.0351597 0.531425 0.66 0.508
Habitat function × Occupation 

**0.054 

 

 تحصیالت×  کارکرد  زیستگاهی  0.0336018- 0.0174724 1.92-
Habitat function × Education 

 بُعد خانوار ×کارکرد  زیستگاهی  0.0739864 0.0714151 1.04 0.300
Habitat function × Household number 

0.220 1.23 9-10×5.79 
 

9-10×7.19 
 

 مخارج × کارکرد  زیستگاهی 
Habitat function × Expenditures 

0.205 1.27 9-10×7.19 
 

9-10×7.34 
 

 درآمد × کارکرد  زیستگاهی  
Habitat function × Income 

 سن × کارکرد تولیدی  0.003834- 0.0086804 0.44- 0.659
Productive function × Age 

 جنسی ×  کارکرد تولیدی  0.04137233 0.2896846 1.43 0.153
Productive function × Gender 

0.626 -0.49 0.2609321 -0.1272612 
 

 وضعی  تأهل× کارکرد تولیدی 
Productive function × Marital status 

0.637 -0.47 0.0538124 -0.0253659 
 

 شغل× کارکرد تولیدی 
Productive function × Job 

**0.010 -2.56 0.0175703 -0.0449645 
 

 تحصیالت×  تولیدی کارکرد 
Productive function × Education 

 بُعد خانوار ×کارکرد تولیدی  0.0413972- 0.072232 0.57- 0.567
Productive function × Household number 

0.203 1.27 9-10×5.9
 

 

9-10×7.51
 

 
 مخارج × کارکرد تولیدی 

Productive function ×  Expenditures 
0.193 1.30 9-10×5.84

 

 
9-10×7.6

 

 
 درآمد × کارکرد تولیدی 

Productive function × Income 
0.667 0.43 0.0085606 0.00336817 

 
 سن × کارکرد اطالعاتی 

Information function × Age 
 جنسی ×  کارکرد  اطالعاتی  1.035711- 0.2826484 3.66- 0.000***

Information function × Gender 
 وضعی  تأهل× کارکرد  اطالعاتی  0.03664 0.2578311 0.16 0.873

Information function × Marital status 
**0.053 1.93 0.0529301 0.102208 

 
 شغل× کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Job 
0.924 0.10 0.0174114 0.0016637 

 
 تحصیالت×  کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Education 
 بُعد خانوار ×کارکرد  اطالعاتی  0.0367144- 0.0712295 0.52- 0.606

Information function × Household number 
0.753 -0.31 9-10×5.85 9-10×1.84-

 

 
 مخارج× کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Expenditures 
 درآمد× کارکرد  اطالعاتی  5.84×9-10 5.77×9-10 1.01 0.313

Information function × Income 
0.529 0.63 0.1391942 0.0876399 Cons عرض از مبدم 
(37): 267.54 2LR  chi                                                               : 0.00002Prob> chi = 0.06672Pseudo R   30150  N=        

 درصد 11 سطح در دارمعنی *** درصد، 15 سطح در دارمعنی ** درصد، 14سطح  در دارمعنی*
 های تحقیقماخا: یافته

Source: Research findings 
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هذای شخصذیتی در طذول    البته قابل ذکر اس  کذه ایذن ویژگذی   
هذا در سذطوح   های مختلف یک مجموعه انتخذاب کذه ویژگذی   گزینه

های الجی  ماند و به این دلیل در مدلکنند ثاب  میمختلف تغییر می
توا  تأثیر مستقیم را ارزیابی کرد و باید تأثیر غیرمسذتقیم  شرطی نمی

من ور ارزیابی تأثیر مستقیم این متغیرها بر تمایل به را ارزیابی کرد. به
 ای بهذره بذرد  پرداخ  نهذایی افذراد بایذد از مذدل الجیذ  چندجملذه      

 (Jalili Kamjo et al., 2014   لذاا جهذ .)  تذأثیر متغیرهذای    تعیذین
اقتصادی بر روی میزا  تمایل بذه پرداخذ  جوامذع بذومی      -اجتماعی

متغیرهذای   متقابذل،  و تعیذین اثذرات  اکوسیستم جنگذل  برای حفاظ  
  .شدند مدل وارد گام به گام بصورت مربوطه

  کذذذذامجو جلیلذذذذی و ایشذذذذرزه نتذذذذایج مطالعذذذذه بذذذذرخالف
(Sharzehi and Jalili Kamjoo, 2013 ) درآمذد  نمودنذد  بیذا   کذه 

نذدارد.   زیستیمحیط بهبود هایگزینه انتخاب بر داریمعنی تأثیر افراد
نشا  داد کذه اثذر    یاقتصاد -یاجتماع یرهایحاصل از ورود متغ یجنتا
 آمذاری  ن ذر  از ومثبذ    یمیخدمات تن  یژگیدرآمد در و یرمستقیمغ

بذه پرداخذ  افذراد     یلدرآمد، تما یشبا افزا ی،اس . به عبارت دارمعنی
تن یمذی افذزایش   خذدمات   ارائذه  جه  جنگل اکوسیستمجه  بهبود 

یابد. به این معنی که جوامع بومی با درآمد بیشتر تمایل به پرداخ  می
وسیستم جنگل جهذ  ارائذه ایذن خذدمات     بیشتری برای حفاظ  از اک

( Haghjou et al., 2019) همکذارا   و جذو حق مطالعات دارند. نتایج
 .باشدمی تحقیق این نتایج مؤید نیز

همچنین اثر غیرمسذتقیم متغیذر جنسذی ، تحصذیالت، مخذارج و      
نشذا   دار اس  کذه  شغل نیز بر ویژگی خدمات تن یمی مثب  و معنی

دهد افزایش تحصیالت، شغل و مخارج خانوارهذا موجذب افذزایش    می
های حفذظ جنگذل جهذ  ارائذه خذدمات      تمایل به مشارک  در برنامه

 ایذن  از اسذتفاده  به تمایل زندگی مخارج افزایش با و شودتن یمی می
 شذاغل  و کذرده تحصذیل  خانوارهذای  واقع در. بایدنمی کاهش خدمات
 وضذع  و هستند آ  بهبود و زیستی جنگلمحیط وضعی  نگرا  بیشتر
 و کذامجو  جلیلذی  هذای یافتذه با  یجهنت ین. ادهندنمی ترجیح را موجود

دارد. نتایج مطالعه  یهمخوان (Jalili Kamjo et al., 2014) همکارا 
آنها نشا  داد ضریب برآورد شده برای ویژگی حفذظ تنذوع و پوشذش    

دار جنگلی تاالب گاوخونی و محیط اطراف آ  مثب  و معنذی گیاهی و 
 اس .

همچنین، اثر غیرمستقیم متغیر تحصیالت در ویژگذی زیسذتگاهی   
دار اس . این نتیجه بیانگر این موضذوع اسذ  کذه میذزا      مثب  معنی

مندی جوامع بومی جه  حفاظذ   تحصیالت تأثیر مثب  بر روی بهره
افراد  هر چه دیگر عبارت ی دارد. بهجنگل برای ارائه خدمات زیستگاه

حفذذظ  بذذرای یشذذتریب یبذذاالتری داشذذته باشذذند، نگرانذذ یالتتحصذذ
ارائذه خذدمات زیسذتگاهی )پناهگذاهی بذرای      جنگل جه   یستماکوس

مطالعذه   یجهمسذو بذا نتذا    یجنتا ین. ادارند تکثیر و تولید مثل جانورا (

 یذز ن همطالعذ  یناس . ا (Haghjou et al., 2019) جو و همکارا حق
 بیا  آنهاکند. یبه پرداخ  اشاره م یلبر تما یالتمثب  تحص یربه تأث
بذاالتر، افذراد متأهذل و افذراد      یالتسذطح تحصذ   یافذراد دارا  نمودند
 حفاظذذ  یهذذابذذه مشذذارک  در برنامذذه یشذذتریب یذذلتذذر تمامسذذن
 دارند.  زیس محیط
 مثبذ   یاطالعذات  یژگیو در شغل و  یجنس ریمتغ میرمستقیغ اثر
 یهذا برنامذه  یاجذرا  دهذد ینشذا  مذ   جذه ینت نی. ااس  بوده داریمعن

باالتر شذروع   یسن نیانگیم یبا تمرکز بر مردا  و دارا جنگل یحفاظت
 به دهندهآموزش عنوا  به زنا  مشارک  من ورحال به نیشود و در ع
الزم انجذام   یسذاز فرهنذ   جنگل، ستمیاکوس حفاظ  جه  کودکا 

 در ایذذذذذن راسذذذذذتا جلیلذذذذذی کذذذذذامجو و همکذذذذذارا  . ردیذذذذذگ
(Jalili Kamjo et al., 2014) ، جوامذع  دریافتنذد  خذود  یمطالعه در 

 هر رود برایزاینده اکوسیستمی با خدمات برخورد در غیربومی و بومی

 تنذوع  رودخانذه، حفذظ   سذطح  در آب جاری بود  هایویژگی از سطح

 نهایی پرداخ  به تمایل رودخانه بهداش  و باستانی آثار حفظ جنگلی،

 درآمذدی،  یطبقذه  اقتصادی مانند -اجتماعی دارند و متغیرهای مثب 

 تذأثیر  بذود  بومی و سن جنسی ، تأهل، خانوار، بُعد تحصیالت، سطح

دارد. نتذایج   بازدیدکنندگا  پرداخ  به تمایل میزا  بر دارمعنی و مثب 
( نیذز  Mashayekhi et al., 2007مطالعذات مشذایخی و همکذارا  )   

مشخص شذد افذراد   ای آنها باشد. در مطالعهمؤید نتایج این تحقیق می
 لیذ تذر، تما باالتر، افراد متأهل و افذراد مسذن   التیسطح تحص یدارا
 دارند.  س یزطیمحو حفظ بهبود  یهابه مشارک  در برنامه یشتریب

 جنسذی ،  متغیرهذای  بذه  مربذوط  نهذای   اثذر  1 جدول نتایج طبق
 در مثبذ   منطقه جنگل تن یمی خدمات ویژگی در درآمد و تحصیالت

 دارمعنذی  درصذد  پذنج  سطح در شغل مخارج و متغیرهای و یک سطح
 و شیاده بومی جوامع درآمد افزایش با که کندم  بیا  نتایج این. اس 
حفذظ و بهبذود    بذرای  جوامذع  ایذن  پرداخذ   بذه  تمایذل  احتمذال  دیوا

 در. یابذد مذ   افذزایش  تن یمذی  خذدمات  اکوسیستم جنگل جه  ارائه
 کذه  صذورت   در کذه  نمود بیا  توا م  مخارج خانوار متغیر خصوص

 خذدمات اکوسیسذتم   از آنها استفاده احتمال یابد افزایش زندگی مخارج
اکوسیسذتم جنگذل    تمایل به پرداخذ  بذرای حفذظ   یابد و نمی کاهش

 .این خدمات را دارند جه  ارائه

 نتذذذذذذذذایج مطالعذذذذذذذذات کذذذذذذذذامجو و همکذذذذذذذذارا   
 (Jalili Kamjoo et al., 2014 و عابذذذذدی و یوسذذذذفی ) 
(Abedi and Yousefi, 2015نیز مؤید نتایج این تحقیق می )  .باشذد

 و بذومی  شذهروندا   ترجیحذات  ای خود جهذ  بذرآورد  آنها در مطالعه
هذای  رودخانذه  اکوسیسذتمی  با حفاظ  از خدمات برخورد در غیربومی
 به این نتیجه دس  یافتند متغیر مخارج خذانوار در  رود و ماسالزاینده

  .اس  دارمعنی و مثب  تأثیر دارای افراد پرداخ  به تمایل
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 نهايى اثرات از حاصل نتايج -9جدول 
Table 9- Results of marginal effects 

 (P>[Z]داری )سطح معنی
Significance level (P> [Z]) 

 zآماره 
Z statistics 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 اثر نهايی
Marginal effect 

 متغیر های وابسته
Dependent variables 

 سن × کارکرد تن یمی  0.005554 0.017447 0.32 0.750
Regulatory function × Age 

***0020. -3.04 0.0575095 -1.743245 
 

 جنسی ×  کارکرد تن یمی 
Regulatory function × Gender 

0.282 -1.048 0.0524858 -0.0564602 

 
 وضعی  تأهل× کارکرد تن یمی 

Regulatory function × Marital status 
**0.013 2.48 0.0107961 0.0267814 

 
 شغل× کارکرد تن یمی 

Regulatory function × Job 
***444/4 -3.84 0.0035339 -0.0135675 

 
 تحصیالت×  کارکرد تن یمی 

Regulatory function × Education 
 بُعد خانوار ×تن یمی کارکرد  0.0104443 0.0144737 0.72 0.471

Regulatory function × Household  number 
**0.031 2.16 9-10×1.19 9-10×2.5 

 
 مخارج ×کارکرد تن یمی 

Regulatory function × Expenditures 
 درآمد ×کارکرد تن یمی  3.96×9-10 1.17×9-10 3.37 0.001***

Regulatory function × Income 
0.742 0.33 0.0017534 4-10×5.77 

 
 سن × کارکرد زیستگاهی 

Habitat function × Age 
 جنسی ×  کارکرد  زیستگاهی  0.0174011 0.0575859 0.30 0.763

Habitat function × Gender 
0.567 0.57 0.0528014 0.0302375 

 
 وضعی  تأهل× کارکرد  زیستگاهی 

Habitat function × Marital status 
0.508 -0.66 0.0108156 -0.0071572 

 
 شغل× کارکرد  زیستگاهی 

Habitat function × Occupation 
**0.054 1.93 0.0035503 0.0068401 

 
 تحصیالت×  کارکرد  زیستگاهی 

Habitat function × Education 
0.300 -1.04 0.0145289 -0.0150609 

 
 بُعد خانوار ×کارکرد  زیستگاهی 

Habitat function × Household number 
 مخارج × کارکرد  زیستگاهی  -1.46×9-10 1.19×9-10 1.23- 0.220

Habitat function × Expenditures 
 درآمد × کارکرد  زیستگاهی   -1.49×9-10 1.18×9-10 1.27- 0.205

Habitat function × Income 
0.659 0.44 0.0017669 0.0007805 

 
 سن × کارکرد تولیدی 

Productive function × Age 
0.153 -1.43 0.0589178 -0.084219 

 
 جنسی ×  کارکرد تولیدی 

Productive function × Gender 
0.626 0.49 0.0531093 0.0259057 

 
 وضعی  تأهل× کارکرد تولیدی 

Production function × Marital status 
0.637 0.47 0.109532 0.0051636 

 
 شغل ×کارکرد تولیدی 

Productive function × Job 
**0.010 2.57 0.0035641 0.0091531 

 
 تحصیالت× کارکرد تولیدی 

Productive function × Education 
532/4 0.57 0.0147013 0.008427 

 
 بُعد خانوار ×کارکرد تولیدی 

Productive function × Household number 
 مخارج × کارکرد تولیدی  -1.53×9-10 1.2×9-10 1.27- 0.203

Productive function × Expenditures 
0.193 -1.30 10-10×1.19 9-10×1.55- 

 
 درآمد × کارکرد تولیدی 

Productive function × Income 
332/4 -0.43 0.0017425 -0.0007495 

 
 سن × کارکرد اطالعاتی 

Information function × Age 
***0.000 3.69 0.0571186 0.210833 

 
 جنسی ×  کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Gender 
0.873 -0.16 0.0524845 -0.0084207 

 
 وضعی  تأهل× کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Marital status 
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**0.053 -1.94 0.0107523 -0.0208058 
 

 شغل× کارکرد  اطالعاتی 
Information function × Job 

0.924 -0.10 0.0035443 4-10×3.39- 

 
 تحصیالت× کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Education 
0.606 0.52 0.0144975 0.0074737 

 
 بُعد خانوار ×کارکرد  اطالعاتی 

Information function × Household number 
0.753 0.31 9-10×1.19 9-10×3.74 

 
 مخارج× کارکرد  اطالعاتی 

Information function ×  Expenditures 
 درآمد× کارکرد  اطالعاتی  -1.18×9-10 1.17×9-10 1.01- 0.313

Information function × Income 
0.000 -12.13 0.108 -1.314 Cons عرض از مبدم 

 درصد 11 سطح در دارمعنی *** درصد، 15 سطح در دارمعنی ** درصد، 14ح سط در دارمعنی
 های تحقیقماخا: یافته

Source: Research findings 

 

های شیاده و های زیستگاهی و تولیدی جنگلدر خصوص ویژگی
دار دیوا اثر متغیرهای تحصیالت در سطح پنج درصذد مثبذ  و معنذی   

اثر متغیر جنسی  و شذغل در ویژگذی تولیذدی مثبذ  و      شد. همچنین
 Jalili)جلیلذذی کذذامجو و همکذذارا  دار اسذذ . نتذذایج مطالعذذه معنذذی

Kamjoo et al., 2014) باشد.نیز مؤید نتایج این تحقیق می 
 

 یریگجهینت

ی بذومی حاشذیه   هرکذدام از خانوارهذا  نشا  داد  مطالعهنتایج این 
 بذرای  سال در یالر 1/120471حاضر هستند  یواو د یادهش هایجنگل
 .نماینذد  پرداخ ارائه خدمات  جه  منطقه اکوسیستم جنگلی حفاظ 

خذانوار   113لاا با توجه به اینکه تعداد خانوارهای مورد مطالعه برابر با 
باشد لاا متوسط ارزش حفاظتی ساالنه هر خانوار بومی بذه من ذور   می

حفاظ  اکوسیستم جنگلی منطقه جه  ارائذه خذدمات مذورد مطالعذه     
در واقذع ایذن ارزش مقذدار     ریال برآورد گردید.میلیو   11/66 برابر با

هذای  د جه  حفاظ  از جنگلندار تمایلپرداختی اس  که هر خانوار 
منطقه پرداخ  نماید. همچنین جوامع بیشترین قیم  ضمنی یا تمایل 
به پرداخ  را برای حفاظ  جنگل جه  ارائه خدمات تن یمی دارنذد.  

 دمات اطالعاتی و زیسذتگاهی حاضذر هسذتند   بعد از آ  برای بهبود خ
 و بذذه عبذذارت دیگذذر خذذدمات تن یمذذی، اطالعذذاتی. نماینذذد پرداخذذ 

هذا را بذه   زیستگاهی به ترتیب بیشترین تا کمترین تمایل به پرداخذ  
بنذدی خذدمات اکوسیسذتم    خود اختصاص دادند کذه نشذانگر اولویذ    

هذا و  اسذ  باشذد. لذاا در سی  منطقه از دیدگاه جوامع بومی مذی  جنگلی
مذدیری  و حفاظذ  ایذن     جهذ   دول  تصمیمات اتخاذ شده از طرف

ها مذد ن ذر قذرار گرفتذه شذود و طذرح مذدو         منطقه باید این ویژگی
طلذب و  افراد فرص  جنگلداری جه  جلوگیری از قاچاق چوب توسط

در منطقه اجذرا گذردد و از طریذق آ  نیروهذای حفذاظتی بذه       سودجو 
محیطزیسذتی آینذده بذه     تا از مخاطرات روانه نمود یجنگل یهاعرصه

طور جدی جلوگیری شود. همچنذین از آنجذا کذه سذطح تحصذیالت،      
مخارج و درآمد جوامع بومی از عوامل مهمی در میزا  توجذه آنهذا بذه    

توا  می باشدمسئله حفاظ  جنگل و بهبود کارکردها و خدمات آ  می
بذرای افذراد بذا     آوری امکانات آموزشی و تحصیالتی به ویذژه با فراهم

سطح پایین تحصیالت و افذزایش درک افذراد از اهمیذ  وجذود ایذن      
ها، شرایط مساعدتری برای پرداخذ  افذراد جهذ  حفذظ، احیذا      جنگل

های اکوسیستم جنگلی منطقه فراهم نمود. همچنین با اجرای سیاس 
حمای  درآمدی به ویژه از افراد کم درآمد سذبب جلذوگیری از قاچذاق    

 پذژوهش  یهذا افتذه ی براسذاس جنگل منطقه شد. لاا  چوب و حفاظ 
 :شودیم شنهادیحاضر پ
 بذرای  بیشذتری  پرداخذ   بذه  تمایل بومی جوامع کهآنجایی از -1
 و زیسذتگاهی  تن یمذی،  خذدمات  ارائذه  جهذ   جنگل اکوسیستم حفظ

 کذاهش  و جلذوگیری  جهذ   دولذ   شذود می پیشنهاد دارند اطالعاتی

 توجه مورد را جنگل حفاظ  جدی طور به آتی محیطزیستی مخاطرات
 تحصذیالت  سذطح  بذا  افراد مطالعه این در اینکه به ن ر -7. دهد قرار
 پیشذنهاد  جنگلذی،  اکوسیسذتم  از حفاظذ   بذه  بیشذتری  تمایذل  باالتر
 جوامذع  آگذاهی  سذطح  جامعذه،  افراد سالم  ارتقای من ور به شودمی

 طریذذق از جنگلذذی اکوسیسذذتم از روسذذتایی در خصذذوص حفاظذذ  
 سذیمای  و صذدا  جملذه  از آموزشذی  هذای برنامه ترویجی، هایکالس
 برای اقتصادی هایمشوق و مربوطه هایسازما  و هاروزنامه استانی،

 جنگذل  اکوسیسذتم  از خذود  هذای نیازمنذدی  تأمین برای که ذینفعانی

 طریق از شودمی پیشنهاد همچنین. شود داده افزایش کنندمی استفاده

 برگذزاری  و جمعذی  ارتبذاط  وسذایل  از استفاده با همگانی هایآموزش

 رفتذار  بابذل  شهر در زیستیمحیط هایهمایش و آموزشی هایکارگاه

 بذه  توجه با همچنین -6. یابد ارتقا بهتری نحو به مردم زیستیمحیط

 حفذاظتی  هایبرنامه سازیپیاده شودمی توصیه جوامع سن متغیر تأثیر
 در و شذود  شروع باالتر سنی میانگین دارای جوامع بر تمرکز با جنگل

 بذا  سذاکنین  میذا   در سذازی فرهن  و سازیزمینه آموزش، حال عین

آنهذا در   مشذارک   سذطح  ارتقذای  من ذور  بذه  نیذز  کمتر سنی میانگین
 ایجذذاد فرآینذذد در -0. شذذود انجذذام جنگلذذی اکوسیسذذتم از حفاظذذ 

 بذه  حتمذاً  مشذابه  محلذی  جوامذع  در زیسذتی محذیط  هذای محذدودی  
 ایجذاد  با. شود توجه محلی افراد برای آ  شغلی و مالی هایجایگزین
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 وابسذتگی  طبیعذی منابع به که مشاغلی توسعه و بیکار افراد برای شغل

 نگرش بهبود موجبات طبیعی، منابع بر فشار کاهش ضمن دارند، کمتر

 فذراهم  منابع این از بهتر حفاظ  و جنگلی اراضی حفظ به نسب  افراد
 حذاکی  اقتصادی -اجتماعی متغیرهای لحاظ از حاصل نتایج -5. نمود
 خذدمات  بذرای  پرداخذ   بذه  تمایذل  میذزا   بذر  متغیرها این اهمی  از

 امذر  در هذا گذااری سیاسذ   در شذود می پیشنهاد لاا اس  اکوسیستمی
 توجه قابل ارزش به توجه با -3. شود توجه آنها به بیشتر زیس محیط
 پیشذنهاد  بذومی  جوامذع  بذرای  دیوا و شیاده اکوسیستم جنگلی خدمات
 و مراتذع  هذا، جنگذل  سذازما   هماننذد  ذیذربط  هذای دسذتگاه  شذود می

 سذاری -مازنذدرا   اسذتا   طبیعذی منذابع  کذل  اداره کشذور،  آبخیزداری
 هذای جنگذل  بیشذتر  چذه  هر حفاظ  برای را الزم هایگااریسرمایه
 ارزش مقذدار  بذاالترین  اینکه به توجه با -2. دهند انجام دیوا و شیاده

 اسذ   شده برآورد خدمات سایر بین از تن یمی خدمات برای اقتصادی
 آب، حفاظذ   ماننذد  تن یمذی  خذدمات  زیاد اهمی  دهندهنشا  این و

 سذاکنین  دیذدگاه  از هذو  و آب تن ذیم  و کذربن  ترسیب خاک، حفاظ 
 ذیربط نهادهای شودمی پیشنهاد بنابراین. باشدمی مطالعه مورد منطقه
 از حفاظ  خاک، آب، حفاظ  هایپروژه اجرای زمینه در الزم اقدامات

 عنذوا   بذه  نهایذ   در -7. نماینذد  تالش جانوری و گیاهی هایگونه

 نکتذه  ایذن  بذه  بایسذتی  آ ، از مستخرج پیشنهاد و گیرینتیجه آخرین

 مطالعه، این در انتخاب هایآزمو  رهیاف  از گیریبهره که نمود اشاره

 سیاسذ   کذرد   فرمولذه  زمینذه  در حذدی  تا باشد توانسته اس  ممکن
 بذا  مرتبط اکوسیستمی خدمات ارتقای زیستیمحیط هایبرنامه توسعه

 هذای پذژوهش  انجذام  اما باشد، راهگشا مطالعه مورد منطقه در جنگل

 و توسذعه  بذه  توجهی قابل کمک تواندمی پژوهش، این پایه بر تکمیلی
 .باشد داشته فعا این بهبود

 
 اریزسپاسگ

نامذه کارشناسذی ارشذد در    پژوهش حاضر برگرفته از نتذایج پایذا   
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اس  که با حمای  مالی 
این دانشگاه صورت گرفته اس . بدین وسیله از همکاری این دانشگاه 

طبیعذی و آبخیذزداری اسذتا  مازنذدرا  و     و کارشناسا  اداره کل منابع
انجذام ایذن    فرآینذد  در که شیاده و دیوا روستاهای جوامع بومی تمامی

 نماید.نمودند تشکر و قدردانی می یاری را ما پژوهش صادقانه
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