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 های هیرکانیجنگلبررسی عوامل موثر بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی 

 سیالب(کنترل )مطالعه موردی: ارزش  

 

 ساره حسینی -حمید امیرنژاد

یسار یعیطبمنابع و یدانشگاه علوم کشاورز ی،زراع یدانشکده مهندس ی،گروه اقتصاد کشاورز
  

 چکیده
بهبود کارکردها و  جهت جنگلاز  حفاظت و تیریمد یاقتصاد یابزارها از جنگل (PES) ستمیاکوس خدمات یبرا پرداخت
های اخیر استان دیده سیلبررسی ترجیحات ساکنین خسارت مطالعه هدف از این .رودیم شمار به آن یستمیاکوس خدمات

جهت کاهش   PESپذیرش طرح بر و شناسایی عوامل مؤثر (PESاکوسیستم ) خدمات برای مازندران در قالب طرح پرداخت
 وانتخاب  آزمون روش از ،هدف این به نیل منظور به .استهیرکانی  یجنگلم اکوسیستحفاظت خسارات ناشی از سیل توسط 

 عملیات، مدیریت جنگلشامل  در این روش مورد بررسیهای ویژگیای استفاده گردید. چندجمله الجیت مدل اقتصادسنجی
مدت قرارداد و مقدار ، روش پرداخت، طول)جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی( کاربری اراضی مدیریت ،آبخیزداری

تا اواخر  7931های )سالهای اخیر دیده سیلساکنین خسارت شامل پژوهش این  آماری نمونه)قیمت( بوده است.  پرداخت
گیری میدانی، نمونه پیمایش صورت به پژوهش هایداده. استغرب استان مازندران  و بخش مرکز، شرق در سه( 7933

در این اقتصادی  -اجتماعی شد. متغیرهایآوری جمع 7933 تابستان پرسشنامه آزمون انتخاب در 771با تکمیل  و تصادفی
است. بر دیدگان خسارت و درآمد مخارج، PESهفت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیالت، میزان آگاهی از  شامل تحقیق

هیرکانی  یجنگل اکوسیستم حفظبرای دیده خسارتمیزان تمایل به پرداخت هر خانوار  بیشترین ،این پژوهشتایج اساس ن
در ماه ریال  09731و  751751 باترتیب برابر بهقرارداد  مدتطولو  روش پرداخت هایبرای ویژگی سیالب جهت کاهش

 برای اکوسیستم جنگل حفظ جهت را مدتطوالنی نقدی پرداخت ،گاندیدخسارت است. نتایج این مطالعه نشان داد، بوده
 بر تمایل به پرداخت اقتصادی -اجتماعی مختلف متغیرهایبررسی اثر  . همچنین نتایجدهندترجیح می کاهش سیالب

اثر مثبت مستقیم بر  PESآگاهی از ، درآمد و میزان مخارج، سن، جنسیت، تحصیالتمتغیرهای داد که  نشاندیدگان خسارت
های در برنامه مذکورمتغیرهای  ،های شمالیدر استان PESطرح  اجرای در گرددمی پیشنهاد لذاتمایل به پرداخت افراد دارند. 

 گردد.   لحاظ هاپروژهگونه ایندر جهت مشارکت مردم جنگل  حفاظت

 ای، سیالبچندجملهالجیت  پرداخت برای خدمات اکوسیستم، آزمون انتخاب، ،هیرکانی جنگل كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

ها و ییانسان، دارا یبه زندگی را قابل توجه خسارتو دهد یرخ م جهانمناطق  اکثردر  یباًکه تقر است یاسیل پدیده
رتر ب به عنوان اقداماتو غیره ، سدها بندهاسیل سخت مانند یها، سازهی از گذشتهه طور سنتب. (93) کندیوارد م یستماکوس

 یهاکه سازه دشی، مشاهده محال ینا(. با 60و  3ند )دشیاستفاده م آناز  یو خسارات ناش یلاز وقوع س یریجلوگ یبرا
 یترفظ یبه طور قابل توجه ساختارها بلکه این بودهاثر کم  یلاز خطرات س یاز خسارت ناش یریسخت نه تنها در جلوگ
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 ینبا ا(. 57)دهند میقرار  یالبرا در معرض خطر س یو اجتماع یعیطب یستمو سداده  ییرمناطق مستعد را تغ طبیعی یقتطب
 اماتاقد وبا خطرات طبیعی آب و هوایی سازگار  هاییاستراتژ بر روی مشاهده شده است که تمرکز یراخ یهاحال در سال

 یکپارچه یریت، مدیزراع یهااز جمله جنگل ییهایتاقدامات شامل فعال این(. 97است ) یافته ییرتغ یدارپا یستمبر اکوس یمبتن
استفاده  ییآب و هوا ییراتدر برابر تغ یریپذیبکاهش آس یبرا یعتاست که از طبو غیره جنگل  یدارپا یریت، مدمنابع آب

 (. 97)کنند یم
 اربری اراضیک تغییر وجنگل از  رویهبرداری بیبهره از بین عوامل مختلف تأثیرگذار در بروز سیل،دهد یمطالعات نشان م 

 محسوب یلدر برابر خطرات س یعنوان موانعها به ، جنگلیبه طور کل(. 61و  79)شدن سیل است علت اصلی جاری جنگلی
به تنظیم جریان  ،روو از این نمودههای جنگلی، آب حاصل از بارش را به اشکال مختلف جذب اکوسیستم(. 71شوند )یم

بنابراین، وجود هرگونه فعالیت نامناسب مانند تخریب  (.71) دنشواز تبدیل آن به رواناب می و مانعنموده فصلی آب کمک 
 ها به سرعت بههای جنگلی ظرفیت جذب آب خود را از دست داده و اغلب بارشخاک تا شوداکوسیستم جنگلی سبب می

ای هگاهدست و خسارت به محصوالت زراعی، سکونتهای پایینشکل رواناب سطحی سبب وقوع سیل در بستر رودخانه
های گوناگون در . وقوع سیالب(71) ها و تجهیزات انسانی شود و جوامع محلی را وادار به جابجایی سازد، زیرساختانسانی

 هاالبوقوع سیاخیر  سالعبارتی طی نیم مؤید این مطلب است. به های اخیرخصوص شمال کشور در سال مناطق مختلف به
ایران  های شمالیاستانمهم  جزو خسارتو  (61) روند افزایشی داشته استحجم خسارات، و از نظر تعداد در شمال کشور 

 .(55) بوده استگیالن، مازندران و گلستان  هایشامل استان
از  یباران( سبب شد تا مناطق متریلیم 761از  یش)ب 7939در سال  چند ساعت یط یدشد یبارندگ ،استان مازندران در

 یواحد مسکون 911هزار و  0از  یشو بده ش یگرفتگاستان دچار آب یغرب، شرق و مرکز یهاشهرستان یشهرها و روستاها
 ی،سار یبار،جو یمرغ،س یاندورود،شهرستان استان مازندران شامل م 79 ،یالبس ینادر اثر  .ببینند یبدر استان مازندران آس

بارش  .قرار گرفتند یلس یرمازندران تحت تاثروستا در مرکز، شرق و غرب استان  96و  90، 99به ترتیب  وبهشهر و بابل 
بخش  یل درهکتار باغ خسارت وارد شود. س 910 و یکشاورز ینهکتار زم 6919 به سبب شد تا یالبباران و وقوع س یدشد

 پمپاژ ستگاهیو ا یاریآب ینمزارع، سامانه نو ینب یو جاده دسترس یآب زراع یهاشامل کانال یربناییز یساتبه تاس یکشاورز
و گلستان( نشان داد اگرچه  یالنازندران، گ)م یرانا یشمال یهادر استان یلخسارات گسترده س (.6) دخسارت وارد نمو

 مدیریت لذا .(6) و مخرب آن را کاهش داد یانبارز یامدهایپ یدکوش یداما با ،موفق بودها سیالبدر مهار همواره  توانینم

 هایشرطپیش و مراتع جهت کاهش خسارات سیل یکی از ی هیرکانیهاطبیعی از جمله جنگل یهااکوسیستم اصولی صحیح و

 (.63)باشد آن میپیامدهای ناشی از  از جلوگیری

ابزاری  از گیری، بهرهاز اینروباشد. میهای ناشی از سیل جلوگیری از آسیب عوامل مهم دریکی از  جنگلاکوسیستم  
 ابزارهای ،حاضر حال درهای آتی مهم است. جهت کاهش خسارت سیل در سال آناز  حفاظت و مدیریت برای اقتصادی

های اکوسیستم تمام در ابزار کی از امکان استفاده و داشت کافی دقت آنها انتخاب در باید که دارد زمینه وجود این در مختلفی
ه ممکن زیستی کهای محیطزیست مانند مالیاتحفاظت از محیطبنابراین، در مقایسه با سایر ابزارهای بازاری  ندارد. وجود دنیا

های مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش درآمد تولیدکنندگان و در نهایت از بین رفتن انگیزه است باعث کاهش تولید بخش
 باعث افزایش درآمددهد، بلکه نه تنها درآمد را کاهش نمی 7(PESشود، برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم جنگل )ها آن
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ای معامله، پرداخت برای خدمات اکوسیستم (.56و  99) شودو در نتیجه ایجاد انگیزه می برای ذینفعان خدمات اکوسیستم جنگل
 باشد. داشته اکوسیستمی وجود خدمات دهندهارائه کی و خریدار کی باید حداقل ،معامله این در. است داوطلبانه کامالً دوطرفه و

این است که  PES هایمنطق طرح .)ارائه( نماید عرضه را خدمت آن اکوسیستمی همچنان دهنده خدماتارائه اینکه بر مشروط
)مانند  دهندگان خدمات اکوسیستمیبه ارائه تاشود خواسته می( شوندمند میبهره)افرادی که از خدمات اکوسیستمی از ذینفعان 

هتر جهت مدیریت و حفاظت ب حفاظت، احیا و مدیریت اکوسیستم طبیعی هستندکه در کار  های دولتی یا خصوصی(سازمان
 (.61و  91) پرداخت ممکن است در سطح محلی، ملی و جهانی صورت گیرد این  .(59)نمایند پرداخت ها این اکوسیستم

برای جلوگیری از خطرات طبیعی  های طبیعیجهت حفاظت از اکوسیستم PES هایطرحنقش  مطالعات اندکی در زمینه
: شوداشاره میکه به موضوع مورد مطالعه نزدیک است انجام پذیرفته است که در اینجا به ذکر برخی از آنها مانند سیالب 

ان نشآنها  ای و اسنادی بررسی نمود. نتایج مطالعهسیل به روش کتابخانه طبیعی کنترل در را جنگل (، نقش55جاوید ) ضیائی
 .رودیآن به شمار م کنندههم عامل تسریعآید و شرایط فیزیکی منطقه مراتع بوجود می ها واثر تخریب جنگل سیل برداد 

قزوین را  دشت کشاورزی بخش ( درPESاکوسیستم ) خدمات برای پرداخت برنامه طراحی ای،در مطالعه ،(1عطایی )همچنین 
 آوریجمع پرسشنامه 717 تحلیل و تجزیه نتایج .مورد بررسی قرار داد شرطی الجیت مدل و انتخاب آزمون روش از با استفاده

 ترجیح موجود وضعیت به را فرضی PESبرنامه  در مشارکت ،قزوین دشت کشاورزانکه  داد نشان 7931اول  ماهه سه در شده

 (، ارزش99جو و همکاران )حق .داشتآنها  مشارکت انگیزه ایجاد دار دراثری معنی غیرنقدی و نقدی پرداخت هایو روش داده

 در پرسشنامه تکمیل و میدانی هایپژوهش از طریق انتخاب آزمون را با استفاده از روش ارسباران هایجنگل اقتصادی کل

 روش با اردبیل و غربی آذربایجان شرقی، آذربایجان استان از سه شهر 71 شهروندان و بازدیدکنندگان از نفر 996میان 

 سطح متغیرهایبین  یدارمعنی و داد رابطه مثبت نشان پژوهش آنها برآورد نمودند. نتایج ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه 

  دارد.وجود  آنها پرداخت به تمایل با افراد ساالنه تعداد بازدید و هاجنگل به نسبت افراد دیدگاه شاخص درآمد، تحصیالت،
جهت حفاظت از خدمات  ییانبه پرداخت روستا یلتما یبر رواقتصادی و اجتماعی را  یاثر فاکتورها(، 9امیرنژاد و حسینی )

 یتورهانشان داد که فاکدر استان مازندران بررسی نمودند. نتایج مطالعه آنها  یالباز س یریجلوگ برای جنگل یستماکوس
 .دنبه پرداخت دار یلتما یبر رو میاثر مثبت مستق یلس از رخدادخسارت آنها  یزاندرآمد و م ینه،افراد، هز یالتتحص

در استان مازندران را با روش  یواو د یادهش هایجنگل یستمیخدمات اکوس ی(، ارزش اقتصاد99و همکاران )زاده حاجی
نگل جهت ج یستمحفظ اکوس یبه پرداخت هر خانوار برا یلتما یزانمطالعه آنها نشان داد م یجآزمون انتخاب برآورد نمودند. نتا

و  5/0919، 9/77910برابر با  یبترتبهبود به یتبه وضع یفعل یتاز وضع عاتیو اطال یستگاهیز یمی،ارائه خدمات تنظ
 و جنگل پوشش بین (، در مطالعه خود ارتباط79باتاچارجی و بِهراه ) کشور نیزاز در خارج  .باشدیدر ماه م یالر 3/71906

 نگلیج پوشش که بود آن از حاکی آنها های مطالعهیافته مطالعات گذشته بررسی نمودند.در هند را با مرور  سیالب خسارت
(، پرداخت برای خدمات آبخیزداری اکوسیستم جنگل را در 99و همکاران ) 7جانگ. شودمی خسارات میزان کاهش سبب

ه نشان داد تمایل ب مطالعه. نتایج نمودنداندونزی با استفاده از روش آزمون انتخاب بررسی  9لمبوکروستاهای ده بخش وِست
روپیه( بیشتر از سایر  9176روپیه( و کاهش سیالب ) 9531لمبوک برای خدمات کیفیت آب )پرداخت ماهانه شهروندان وِست

 یهاج حفاظت از جنگلیجهت تروستم یخدمات اکوس برای پرداخت یها(، برنامه60و همکاران ) 9روگیرو است.بوده خدمات 

                                                 
1 Jaung 
2 West Lombok 
3 Ruggieroa 
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اثر مثبت در حفاظت از  یدارا PESنشان داد که  . نتایج مطالعهدادندل را مورد بررسی قرار یبرزک یدر جنگل آتالنت یبوم
و  7لورنسیاهمچنین جنگل دارد.  یق بازسازیساله از طر 5ک دوره ی یط PESدر برنامه  شرکتاز طریق  یپوشش جنگل

با روش هزینه را  متحده یاالتا 9دیفیکالت رون یساحل یهاتاالب توسط یستماکوس یالبکاهش س (، خدمت99همکاران )
 19679 بتاال یستماکوس یالبارزش کل ساالنه خدمات کاهش سکه  خسارت ارزشگذاری نمودند. نتایج مطالعه آنها نشان داد

در  (PESستم )یپرداخت خدمات اکوس ینفعان برایحات ذی(، ترج77و همکاران ) 9بنجامین .است (هکتار دالر در   11 )دالر 
 PES رنامهبکه  دادنتایج مطالعه نشان حرا را بررسی نمودند.  یهاجنگل یبرا زیستیمحیطت یریمد یکردهایر رویمقابل سا

بیشتر ( ر آب و هوایی)تغ یت آب( نسبت به خدمات جهانیفی)ک یو پرداخت برای خدمات محل هنفعان قرار گرفتیت ذیمورد حما
6ویسجیبام .بوده است  و ارجح

شهر و  919برای موجودیت و پایداری جنگل در را (، تمایل به پرداخت افراد 3و همکاران ) 
 3/97دالر بود. همچنین  911تا  7روستا اوگاندا بررسی نمودند. نتایج نشان داد مقادیر تمایل به پرداخت پاسخگویان بین 

دالر در سال  75و میانگین تمایل به پرداخت آنها در منطقه حاضر به پرداخت هزینه بودند  ،های مورد بررسیدرصد از نمونه
مربوط به حفاظت از  یستم جنگلیخدمات اکوس ی(، در مطالعه خود عملکرد پرداخت برا97و همکاران ) 5گریلیبود. 

د تنها نشان دا عمق مرکز ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه های کمدر مناطق با خطر رانش زمین یدروژئولوژیه
 PESا( برای اجرای طرح یتالیمرکز ا - یه و آرنو دره، توسکانیس یدرصد از کل سطح منطقه مورد مطالعه )اتحادیه شهردار 60

 مناسب است. 
یط زندگی و مح ی )معیشتمحل را بر جوامع( PES)محیطی یستخدمات ز یهاپرداخت یرتأث(، 67و همکاران ) 6نگوین

فاظت ح جهت یدابزار مف یکبه عنوان  یطیمح یستخدمات ز یرداخت براپ نمودند. نتایج مطالعه آنها نشان دادبرآورد  آنها(
ت نماید که سبب بهبود معشییم یجادا یدرآمد یانکنند، جریم یافتها را درپرداخت ینکه ایی خانوارها برای یستز یطاز مح

نمودند.  یمتحده بررس یاالتجنگل را در ا یستمخدمات اکوس یپرداخت برا(، 73و همکاران ) 1شود. همچنین فریآنها می
 یادالر در سال  یلیاردم 9/9جنگل به طور متوسط  یستمخدمات اکوس یآنها نشان داد کل پرداخت برآورد شده برا هاییافته

 بوده است.  9173-9171در سال در دهه  یدالر در هر هکتار جنگل خصوص 03/71حدود 
نها اما اکثر آ است شده انجام سیالب کنترل مورد در بسیاری مطالعاتدهد می نشانگذشته ر که مرور مطالعات طوهمان

 یک یکیبیوفیز هایویژگی از بردارینقشه ،اکوسیستم خدمات سایر همراه به سیالب ارزشگذاری خدمت تنظیم رابطه بادر 
است. اما  فتهرگ بینی نقشه سیالب انجامیا پیش( کاربری اراضی گیاهی وپوشش خاک، مثالً) هاسیل تنظیم برای آبخیز حوزه

سیستم اکوسیل جهت حفاظت از خدمات از  دیده ی در خصوص بررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی خسارتاندک مطالعات
ذینغع از خدمات  مشارکت جوامعبررسی  در مطالعات خارج از کشوراست. اگرچه انجام شده  کنترل سیالب برای جنگل

در اما بوده است  برخوردار مطلوبی جایگاه از های طبیعی برای کاهش و جلوگیری از خطرات طبیعی مانند سیلاکوسیستم
 هایرنامهنقش ب بررسی صورت اختصاصی در زمینه پژوهشی به وانجام گرفته ا آن اندکی در رابطه ب ات بسیارمطالع ،ایران
PES ن یدر ااین است. بنابرانجام نشده  سیالب مانند طبیعی خطرات از جلوگیری برای طبیعی هایاکوسیستم از حفاظت جهت

                                                 
1 Lawrencea 
2 Difficult Run  
3 Benjamin 
4 Bamwesigye 
5 Grilli 
6 Nguyen 
7  Frey 



 

5 

 

 رجیحاتت های طبیعی منطقه در کاهش خسارات سیلالعاده جنگلبا توجه به اهمیت و ارزش فوقتا بر آن است  یمطالعه سع
 ذکورمدر قالب طرح ( سیل دیدهخسارتساکنین )های هیرکانی تمایل به پرداخت خریداران خدمات اکوسیستمی جنگل و

های جنگل اکوسیستمجهت کاهش خسارات ناشی از سیل توسط حفظ   PESو عوامل مؤثر در پذیرش طرحشود بررسی 
بخش مرکز، شرق، غرب استان مازندران  ر سهد 7933تا اواخر  7931های سال دیده سیلهیرکانی توسط ساکنین خسارت

 آزمون )روش انتخاب سازیمدل رویکرد از استفاده با اکوسیستم خدمات برای پرداخت الگوی مناسب گردد. در نهایتشناسایی 

 . ارائه شود ایچندجمله مدل اقتصادسنجی از گیریبهره و انتخاب(
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

که  مربع قرار دارد یلومترک 99150معادل یبا وسعت یرانخزر و در شمال ا یایدر یامتداد سواحل جنوباستان مازندران در 
 یرانا یهااستان ینتریتاز پرجمع یکی (. مازندران7باشد )شکل میشهرستان  99 یدارا یکشور یماتتقس ینبر اساس آخر

 یاهاست. استان مازندران به داشتن جنگل غیرهاز جمله دشت، چمنزار، جنگل، مرتع و  یمتنوع یعیمنابع طب یدارا کهاست 
 71از مجموع ندران، استان ماز یعیطباداره کل منابع ،موجود یهامعروف است. بر اساس گزارش یرانمتنوع و بکر در شمال ا

 استان دارد که ر نواحی شمالی کشور قراردرصد آن د 9/79هکتار معادل  9131913 ،میلیون هکتار جنگل موجود در کشور
خود اختصاص داده ه های شمال را بدرصد سطح جنگل 6/59 ،(گلستان و گیالن) کشور شمالی هایاستان در بین مازندران

 (.5) است

  
 الف: استان مازندران، جنگلهای هیرکانیب: نقشه پراکنش سیل در استان مازندران                        

 منطقه مورد مطالعه -7شکل 
Figure 1- Study area 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

 روش انجام پژوهش -

در  شمال ایران( 7933 اواخر تا 7931های )سالر یهای اخلیس گاندیدحات خسارتیبرای بررسی ترج ،مطالعه حاضر در
ل یاز س یجهت کاهش خسارات ناش آنرش یپذ برعوامل مؤثر  یی( و شناساPES) ستمیخدمات اکوس یقالب طرح پرداخت برا

 آند تعیین سطوح مناسب پرداخت برای بهبوهای شمال کشور( و )جنگل یرکانیههای ستم جنگلیتوسط حفظ و بهبود اکوس

شده بیان ارزشگذاری ترجیحات هایروش از یکی انتخاب آزمون استفاده شد. انتخاب( آزمون )روش انتخاب سازیمدل رویکرد از
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کند می پیشنهاد آنها تأثیرات ارزیابی مراحل زیستی درمحیط جانبی آثار به پولی هایارزش صیتخص برای را ابزاری که است
 آن که نتیجهشود می بررسی طبیعی هایاکوسیستم با کارکردها و خدمات در برخورد ترجیحات افراد ،روش این (. در59)

بر اساس  است. آنبرای کارکردها و خدمات  شده ذکر هایویژگی از هر یک بندیرتبه و اکوسیستم کلی ارزش به بردنپی
های مختلف یک کاال یا یک سیاست بسیار (، روش آزمون انتخاب برای تحلیل اهمیت ویژگی97)7تئوری ارزش لنکستر

ز مورد استفاده قرار گرفته ین PESمانند  تیاسیس یحات برای ابزارهاینشان دادن ترج یراً این روش برای(. اخ79) مناسب است
را انتخاب ای گزینه ،PESدر قرارداد  یفرض یهانهین گزیدهندگان بن فرض استوار است که پاسخین روش بر ای(. ا75است )

ها ای از ویژگیتوسط مجموعه PES(. در آزمون انتخاب، هر گزینه 91) دهدیترجیحات آنها را نشان م اولویتکنند که می
ا سطوح ارائه تعداد زیادی ویژگی بزیرا گویان قابل درک باشد. برای پاسخ باید سطوح متناظرشان وها شود. ویژگیتوصیف می

ی بین پیچیدگ ،در کل. شودمیبی انتخاهای تعداد زیاد گزینهبه واسطه ها و ناسازگاری در پاسخ هاموجب پیچیدگی آزمون ،زیاد
 (.96)د ها رابطه عکس وجود دارانتخاب و کیفیت پاسخ یهاآزمون

کند که  یانتخابای را گزینههستند،  Cگزینه که داخل مجموعه انتخاب  j=1,2,…, Jبین   nدهندهشود که پاسخفرض می
مطلوبیت کلی خودش را با پذیرش قراردادی که  nدهنده که پاسخ شودمیفرض  و حداکثر مطلوبیت را برایش به همراه دارد

دهد که شامل نشان می jرا برای قرارداد  nمطلوبیت کلی فرد  Unjکند. کند، حداکثر میبیشترین مطلوبیت را برایش ایجاد می
 . (96) باشدمی  njε مشاهده مطلوبیت و یک جزء غیرقابل njVیک جزء سیستماتیک قابل مشاهده مطلوبیت 

                              nj+ɛnj=VnjU   (7) 

njε  است 9گامبل( )توزیع 9شده توزیع کسانی و مستقل طور به که است نشده مشاهده خطای یجمله.  
ها باشد بیشتر از سایر گزینه jخواهد کرد که مطلوبیت ناشی از انتخاب گزینه  انتخابرا  jزمانی گزینه  nبنابراین فرد 

 یعنی:
j≠I                                  ∀      ni>UnjU   (9) 

 : شودمحاسبه می 9را انتخاب کند توسط رابطه  jگزینه  nاحتمال اینکه فرد  ،در نتیجه
C, i≠j              ∈i∀) ni+ɛni> V nj+ɛnj=Prob (VnjP   (9) 

ویژگی است  k=1,…,Kبرای  njkXتابع خطی فزاینده از متغیرهای  nفرد  مطلوبیتمشاهده جزء قابلشود که فرض می
 وزن داده شده است:  njkβکنند، هریک توسط ضریب را توصیف می jکه قرارداد 

       njk

K

k njkX  1
nj=V  (6) 

 (.96) ی سلیقه آن فرد استدهندهنشان باشد کهبرای فرد می متغیرهاییبردار ضرایب از  njkβضریب 
متخصص و مشاوره با اساتید  هدف هایگروه با مصاحبه موجود، ادبیات و ایبا کارشناسی، مطالعه کتابخانهدر این مطالعه 

طوح آن مورد و س گردید شناسایی جهت کنترل سیالبهای هیرکانی های اکوسیستمی جنگلمهمترین ویژگی ،در این زمینه
ناسی، شی، جنگلارهای مدیریت جنگل شامل )جنگلدویژگیبر اساس مطالعات صورت گرفته،  سپس. گرفتبررسی قرار 

، کانال بنداصولی جنگل(، اجرای عملیات آبخیزداری )ایجاد سیل برداریبهرهگذاری جنگل و عملیات پرورشی، نشانه اجرای
ح وضعیت در سه سط)جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی( کاربری اراضی جنگلی  مدیریت، (روبی رودخانهزهکش، الیه

                                                 
1 Lancaster 
2 Independent and Identical Distributed 
3 Gumbel Distribution 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gumbel_distribution
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مدت( مدت قرارداد )بلندمدت و کوتاهپرداخت )نقدی، غیرنقدی(، طولروش  درصدی، 51درصدی و بهبود  95موجود، بهبود 
عنوان یک ویژگی برای آن در نظر گرفته  ( بهآمددست  به پرسشنامهو مقدار پرداخت )سطوح مورد نظر بعد از تکمیل پیش

 ( ارائه شده است.7ها و سطوح در جدول )ای از این ویژگیخالصه. شد
 اهآنح و سطو هاویژگی -1جدول 

Table 1 - Attributes and their levels 
 level سطوح                    

 Attributesویژگی  
 1سطح 

Level 0 

 7سطح 
Level 1 

 9سطح 
Level 2 

 مدیریت جنگل 
Forest management 

 وضعیت موجود
Status quo 

 درصد بهبود 95
25% improvement 

 درصد بهبود 51
50% improvement 

 اجرای عملیات آبخیزداری
Watershed management 

 وضعیت موجود
Status quo 

 درصد بهبود 95
25% improvement 

 درصد بهبود 51
50% improvement 

 مدیریت کاربری اراضی 
Land use management 

 وضعیت موجود
Status quo 

 درصد بهبود 95
25% improvement 

 درصد بهبود 51
50% improvement 

 مدت قرارداد طول
Contract duration 

 مدتکوتاه -
Short-term 

 مدتدبلن
Long-term 

 روش پرداخت
Payment method 

 نقدی -
Cash 

 غیرنقدی
Non-cash 

 (ریالمقدار پرداخت )
Payment amount 

- 
 

661111 
 

591111 
 

 های پژوهشماخذ: یافته

ای بر )کارت( های ممکنسطوح مربوط به هر ویژگی، تعداد حالتشده و های تعریفبا توجه به ویژگی در این مطالعه،
تفاده از ، با اسهای ممکناز بین این تعداد زیاد حالت پاسخگونبودن انتخاب . با توجه به عملیگردیدآزمون انتخاب محاسبه 

شده در  توجه به توضیحات درج. افراد با گردید انتخاباز میان آنها کارت  یتعداد، SASافزار با کمک نرم، بهینه D روش
ر اساس بنمایند. انتخاب  ،است ها را که از نظر آنها ارجح، یکی از گزینههای انتخابمجموعه پرسشنامه از بین هر چند گزینه

 9( با Dبا دی بهینه )( nc)شده  های انتخاب طراحیحداقل تعداد مجموعه .Error! Reference source not found،5رابطه 
های تعداد گزینه jها و تعداد ویژگی kعدد محاسبه شده است. در این رابطه،  0گزینه انتخابی )در هر مجموعه انتخاب(، حداقل 

 .(1) در هر کارت بوده است طراحی شده

(5) 𝑛𝑐 =  
𝐾

𝐽−1
= 

6

2−1
= 6 

 طراحی شد. یا کارت مجموعه انتخاب 9حداکثر ، SASافزار نرمبندی در با بلوک بهینه Dلذا بر اساس  
 سطوح از برای هریک را خود ترجیحات بتواند پاسخگو تا شد تشکیل سطوح و هاویژگی این از انتخابی هایسپس مجموعه

 .کند ابراز است، آن پرداخت به حاضر که قیمتی برابر در هاویژگی
 یتوضعدهنده که به ترتیب نشان 9و  7،  1 هایبه صورت کد های انتخاب شدهیفی ویژگیسطوح کالزم به ذکر است  
  شدند. SAS وارد نرم افزاراست درصد بهبود 51درصد بهبود و 95 ،موجود

دهندگان )فروشندگان( خدمات عنوان ارائه ها، مراتع و آبخیزداری کشور بهدولت یا سازمان جنگل ،در این مطالعه
اخیر ای هگان عمده پیامد سیلدیدهمچنین، با توجه به اینکه شهروندان مازندرانی خسارت. شداکوسیستم در نظر گرفته 

 ابراین بن .اثرگذار باشد هاتواند بر سالمت زندگی آنباشند که تخریب اکوسیستم جنگلی باالدست در نهایت میمی
 مطالعه در این .شدهای هیرکانی در نظر گرفته عنوان ذینفع یا خریدار خدمات اکوسیستمی جنگلگان سیل بهدیدخسارت

تا نمایان  گردید استخراج انتخاب آزمون ینامهپرسش از و گیری تصادفیمیدانی، نمونه پیمایش صورتبه پژوهش هایداده
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های هیرکانی چه مقدار خدمات اکوسیستمی کاهش سیل جنگل برای دیده از سیل استان مازندرانگردد شهروندان خسارت
 دارند.  پرداخت به تمایل

 جهتاکوسیستم جنگل  دیده سیل استان مازندران برای حفاظت خدماتبرای محاسبه میزان مبلغ پرداختی ساکنین خسارت
 دهندگان )فروشندگان( خدمات اکوسیستم )سازمانهم ارائه PESاز آنجایی که در برنامه  ،PESبرنامه  تحت جلوگیری از سیالب

دیده سیل( باید در رابطه با مبلغ مورد نظر خدمات )ساکنین خسارتاین ها، مراتع و آبخیزداری کشور( و هم خریداران جنگل
بدین ترتیب قیمت  .دیده انجام گرفتخانوار خسارت 69توسط ( نامهپرسش)پیشلذا ابتدا پیش آزمونی به توافق کامل برسند، 

دست آمد. سپس به در ماه ریال 591111و  661111، 901111سه سطح استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در با پیشنهادی 
یشنهاد ها پآبخیزداری انجام گرفت و مبالغ فوق به آن ها، مراتع وجنگل پیش آزمون دیگری مصاحبه با کارشناسان سازمان

ها را حفظ کنند؟ در این مرحله با قبول ساکنین ها تمایل دارند در صورت مبالغ فوق جنگلگردید. بدین صورت که آیا آن
ابطه با تعیین گردید و دو طرف در ر در ماهریال  591111و  661111، 901111با سه سطح دیده، قیمت پرداختی خسارت

 قیمت به توافق رسیدند.
نامه در سه بخش طراحی شده بود که سواالت پرسش. گردید تهیهای نامهپرسش ،قیمت ویژگی سطوح دامنه وسپس با این 

 باشد:به شرح ذیل می
جنگل جهت کاهش سیالب از جمله هفت متغیر  خریداران خدمات اکوسیستماقتصادی -اجتماعیقسمت اول شامل سواالت  -

 دیده بوده است.خانوار آسیب مخارجو ، میزان درآمد PESمیزان آگاهی از ، سن، جنسیت، شغل، تحصیالت

ای هبروشور اطالعاتی در خصوص اکوسیستم جنگلی هیرکانی، وضعیت سیل و میزان خسارات آن در استان قسمت دوم شامل -
و  (سه بخش مرکز، شرق، غرب استان مازندراندر  7933تا اواخر  7931های سال یلخسارت س یزانتعداد و م)شمالی 
وسیستم اکتوضیحاتی در خصوص برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم و نقش های مورد بررسی در آزمون انتخاب، ویژگی
 سیل بوده است. کاهش خساراتشمال در جنگل 

 بوده است. انتخاب هایشامل مجموعهنامه پرسش سومبخش  -

نامه توسط پنج نفر از اساتید متخصص مورد بررسی نامه، پرسشسواالت پرسش 7تعیین رواییدر این پژوهش به منظور 

 قرار گرفت. 

برآورد ترجیحات و سازی جهت کمی موردنظر، هایداده و اطالعات استخراج ،مربوطه هاینامهپرسش تکمیل از پس

 اقتصادسنجیمدلاز  PESهای هیرکانی و شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیحات برای برنامه خریداران خدمات اکوسیستمی جنگل

 EXCEL 2013،STATA هایافزار نرم ای ازبرآورد مدل الجیت چندجملهجهت  لذا. استفاده گردید ایالجیت چندجمله

 .شداستفاده  SAS 9.4و   15
 

 اقتصاد سنجی مدل  -
ها قهباشد که به دلیل تفاوت در سلیمحیطی، عدم تجانس ترجیحات میکاالهای زیستهای مهم تقاضا برای یکی از جنبه

واند تای میمدل الجیت چندجمله .اقتصادی نشان داد-توان با ورود متغیرهای اجتماعیآید. این عدم تجانس را میوجود میه ب
ی نشان دهد اما به دلیل اینکه در مدل الجیت شود به خوباقتصادی ناشی می-ها را که از متغیر اجتماعیتفاوت در سلیقه

                                                 
1 Validity 
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الجیت  هایمدلیا متغیرهای مجازی استفاده کرد.  توان از عبارت اثر متقابلکند، میشرطی، متغیرها در هر گزینه تغییر می
رای کنند که ضرایب بکنند و همچنین فرض میهای نامرتبط را اعمال میهایی مانند استقالل گزینهای محدودیتچندجمله

آزمون کلیه ترکیبات بین گروه در  منظوربه ایالگو الجیت چندجمله(. 90دهندگان در یک آزمون یکسان است )همه پاسخ
 باشد: ( می0صورت رابطه )شود که ساختار کلی این الگو بهمتغیر وابسته به کاربرده می

(0)                                                                                 Pr(𝑌𝑖 = 1) =  
1

1+ ∑ 𝐸𝑥𝑝(𝑋𝑖 𝛽𝑗)
𝐽
𝑗=1

                  

 iمستقل برای عضو  متغیرهایبردار   iX، دیده از سیل()خانوار خسارت امiشده برای عضو  که متغیر وابسته مشاهدهطوریبه
 (.90)پارامترهای مجهول رابطه است  iβام و 

مدیریت جنگل، های های انتخاب است که عبارتند از ویژگیهای مجموعهشتامل ویژگی  در این مطالعه متغیرهای مستتقل 
  .)قیمت( مدت قرارداد و مقدار پرداختکاربری اراضی جنگلی، روش پرداخت، طول مدیریتاجرای عملیات آبخیزداری، 

های دلیل عدم تفسیر مستقیم ضرایب در مدل بهفت. گربرآوردهای مربوطه انجام و  هاآزمون، اطالعاتآوری پس از جمع
 دلتین متس از تخمتپ، بنابراین شد.قیمتهای ضمنی یا تمایل به پرداخت استفاده  رایب ازتمقادیر ض مقایسه برای، الجیت
ر مدل الجیت، قیمت د(. 0) شدان محاسبه تطوح متناظرشتس ا وتیهتک از ویژگتریترای هتمنی بتقیمتهای ض، الجیت

 :محاسبه شد (1از رابطه ) Kبرای ویژگی (WTP)( یا تمایل به پرداخت IPضمنی )

IP=− (
𝛽𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒

𝛽𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
)                                                                                                                        (1) 

 (.0) قیمت میباشد شده رآوردتضریب ب 𝛽𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ونظر  ویژگی موردمربوط به  ضریب برآورد β_attributeکه 
درون یک مجموعه  یهامهم تصریح مدل الجیت شرطی این است که انتخاب هاییکی از ضرورتالزم به ذکر است 

یک گزینه عدم حضور بر اساس این ویژگی، حضور یا  .تبعیت کندIIA  های نامرتبطانتخاب، باید از ویژگی استقالل گزینه
زمون آدر این مطالعه برای  .دهدمین های موجود در مجموعه انتخاب را تحت تأثیر قرارنسبت احتمال مرتبط با سایر گزینه

محاسبه  (9از رابطه )( χ9) آماره این آزمون(. 95) است استفاده شده( 95یافته هاسمن و مک فادن )آزمون بسطاز  IIA فرضیه
 :گردید

        (9                                                                           ) 𝑇 = (𝛽𝑟 − 𝛽)´(𝑉𝑟 − 𝑉)−1(𝛽𝑟 − 𝛽) − 𝜒2(𝑚)                                                                      

 باشد.  می مورد نظرزیستی های محیطویژگیضریب  𝛽𝑟 ،آماره این آزمون χ9 در این رابطه
گر ثابت، اما از فردی به فرد دیها اجتماعی، متغیرهایی که در طول گزینه-ثیر متغیرهای اقتصادیأکردن تبرای لحاظ ،در ادامه

یستی، زای استفاده شد. برای در نظر گرفتن اثرات این متغیرها بر متغیرهای محیطجملهاز مدل الجیت چند ،باشندمتفاوت می
 عنوان یک متغیر جدید لحاظ شد و تأثیر این متغیرها بر اقتصادی به -اجتماعیزیستی و متغیرهایترکیب متغیرهای محیط

  (.91یل به پرداخت افراد بررسی گردید )تما
 استفاده گردید و (93) 7اوروم و جانسون نظریه، از یازمورد ن یاصل یآوردن حجم نمونه دست جهت به ،مطالعه یندر ا

 :(1) شد زده تخمین( 3از رابطه ) یاصل یهاحجم نمونه

N═ 500 
𝑁𝑙𝑒𝑣

𝑁𝑎𝑙𝑡.𝑁𝑟𝑒𝑝
         (3  )  

                                                 
1Johnson & Orm,   
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)به غیر از  های موجود در هر مجموعه انتخابتعداد گزینه alt Nبیشترین تعداد سطوح در هر ویژگی،  lev Nکه در آن 

 ، حداقل3رابطه با توجه به (. 1باشد )دهنده باید جواب دهد میهایی که هر پاسختعداد پرسش repN، «(هیچ کدام»گزینه 

که  در منطقه تکمیل گردید پرسشنامه 791 تعداد اما در مطالعه مذکور .شد برآورد عدد 711 منطقه مورد نظر یبرا نمونه تعداد

 . یدگرد یزپرسشنامه به روش آزمون انتخاب آنال 771هایداده و شد حذف پرسشنامه در نواقص علت به پرسشنامه 91

 

 

 و بحث نتایج
تا اواخر دهه  7991از دهه  ،شده استای و مدیریت بحران استان مازندران گرفته طبق اطالعاتی که از سازمان آب منطقه

در بخش ز نی 7933تا اواخر  7931های سالدر  رخ داده است. یشمال یهاخصوص استانه ب یراندر ا یادیز هاییلس 7931
رت ثیر خساأت دست اکوسیستم جنگلی تحتروستا در پایین 96و  90، 97مرکز، شرق و غرب استان مازندران به ترتیب تعداد 

امه به صورت تصادفی انتخاب و جهت تکمیل پرسشنخانوارهایی که از سیل خسارت دیدند که از میان آنها  نداقرار گرفتهسیل 
 کنترل جهتاکوسیستم جنگل  برای حفاظت خدمات پاسخگویان ترجیحات بررسی جهتدر این مطالعه استفاده گردید. از آنها 
 تکمیل 7933پاییز  مازندران دراستان  7933تا اواخر  7931های سالسیل  دیدگانخسارتتوسط  پرسشنامه 771، سیالب

 . گردید
افراد . همچنین از نظر نوع اشتغال دهندتشکیل می زنان را آن از درصد 73و  مردانرا  یآمار نمونه درصد 97، جیتوجه به نتا با

 فراوانی شغلی افراد مربوط به شغل غیرکارمندیبه دو دسته کارمندی و غیرکارمندی تقسیم شدند. بیشترین مورد مطالعه 
باشد به عبارت دیگر افرادی که که شغل غیرکارمندی دارند شامل متخصص، کشاورز، دامدار، مشاغل آزاد و غیره می افرادی)

العه ه مورد مطباشد. از نظر سطح تحصیلی نیز بیشترین افراد نموندرصد می 03با  و برابر باشد(دولتی نمی حقوقآنها از  درآمد
درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت   79و تقریباً حدود تحصیالت علمی داشتند  تر از سطح کارشناسیپایین ،درصد( 91)

 است که سال بوده 63 ،توجه به اطالعات پرسشنامه، میانگین سنی افراد مورد مطالعه با سطح کارشناسی بودند.باالتر از 
 نیس. همچنین بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه مربوط به گروه ندسال سن داشت 11سال و بیشترین آنها  96کمترین آنها 

 درصد را به خود اختصاص داده است.  57که فراوانی  سال بود 51بیشتر از 
ر با ترتیب برابهزینه ماهانه خانوارها به بررسی آمار سطح هزینه و درآمد زندگی افراد مورد مطالعه نشان داد میانگین درآمد و

 51تا  61درصد( درآمد ماهانه بین  95باشد. از نظر سطح درآمدی بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه )میلیون ریال می 99و  93
میلیون  91ا ت 91درصد( هزینه ماهانه بین  99ای بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه )میلیون ریال داشتند و از نظر سطح هزینه

میلیون ریال و حداقل و حداکثر هزینه ماهانه  31و  91ریال داشتند. همچنین حداقل و حداکثر درآمد ماهانه خانوارها به ترتیب 
 میلیون ریال بوده است.  6و  71خانوارها به ترتیب 

سیل استان مازندران نشان داد که دیده در مناطق خسارت  PESبرنامههمچنین نتایج حاصل از محاسبۀ میزان آگاهی افراد از 
آگاهی اکوسیستم جنگل حفاظت از خدمات در   PESاین برنامه دیده از نقش درصد خانوارهای خسارت 99به طور متوسط 

  داشتند.
ی دهد مقدار آماره( نشان میIIAهای نامرتبط )آزمون استقالل بین گزینه جهت بررسی فادنمک -آماره هاسمن نتایج

مبنی بر عدم رابطه سیستماتیک یا  0Hکه این مقدار منفی مؤید آن است که فرض  شده است  2χ =-07/973منفی  دو کای
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 ایچندجمله الجیت مدل نتایج بنابراینباشد. ( در مجموعه انتخاب برقرار میIIAشده )فرض  های طراحیاستقالل بین گزینه

 باشد. می پارامترها جهت برآورد مناسبی مدل و بوده تورش بدون
 سیالب نترلک جهتاکوسیستم جنگل سیل برای حفاظت از دیده تمایل به پرداخت ساکنین خسارتنتایج حاصل از محاسبه 

 ،طول مدت قرارداد ،مدیریت کاربری اراضی، اجرای عملیات آبخیزداری، مدیریت جنگلهای )برای سطوح مختلف ویژگی
با توجه به اطالعات جدول  ( قابل مشاهده است.9در جدول )ای چندجملهبا استفاده از مدل الجیت و قیمت(  روش پرداخت

طول  وریال  751751، روش پرداخت(، افراد نمونه مورد بررسی بیشترین قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت را برای ویژگی 9)
 در ماه برای بهبود خدماتریال  973101 نددیده حاضرخسارت. هرکدام از خانوارهای دارنددر ماه ریال  09371 ،مدت قرارداد

 پرداخت نمایند.  سیالب کنترل های هیرکانی جهتاکوسیستم جنگل
 و بین 9/1در مدل بیشتر از  2R( اظهار داشتند اگر مقدار آماره 90( و هنشر و همکاران )95لویر و همکاران )

بوده که نشان از برازش خوب  9/1بیشتر از  2Rباشد. در این مدل، مقدار آماره می مدل برازش باشد بیانگرخوبی 6/1-9/1 
دست آمده که از آمارۀ جدول در به 60/7907برابر با  2LR chi (، مقدار آماره9مدل بوده است. با توجه به اطالعات جدول )

 مایینمقدار باالی آماره لگاریتم درستداری کل مدل است. دهندۀ معنیتر و نشانداری یک درصد بسیار بزرگسطح معنی
  .توان نتایج الگوی حاضر را مورد تأیید قرار داداین تفسیر میدهنده تصریح درست مدل برآورد شده است. با نشان 

سیالب با  رلکنتسیل جهت حفاظت اکوسیستم جنگلی برای از دیده نتایج برآورد میزان تمایل به پرداخت ساکنین خسارت
 ،اجرای عملیات آبخیزداری، مدیریت جنگلمورد بررسی در این مدل شامل های ویژگیای نشان داد تمام ت چندجملهمدل الجی
ان از میبا قیمت پیشنهادی، ضرایب مورد انتظار را دارا بوده است.  مدت قراردادکاربری اراضی، روش پرداخت، طولمدیریت 

و مقدار پرداخت )قیمت( در سطح یک درصد  روش پرداختهای ویژگیو درصد در سطح ده  طول مدت قراردادها، ویژگی
 .دار شدندمعنی

ت بدین معنی قیم ویژگیمنطبق بر تئوری است. عالمت منفی  قیمت منفی است و این کامالً)ویژگی( عالمت ضریب متغیر  
اکوسیستم جهت حفاظت از خدمات   PESپذیرش برنامهدیده سیل برای ساکنین خسارتتمایل است که با افزایش قیمت، 

ها ایر گزینهتر از س، پاییندیدهجوامع خسارتنظر توسط  و احتمال انتخاب گزینه موردیافته کاهش  سیالب کنترل برایجنگل 
ه کاهش ب ماندن سایر شرایط، افزایش قیمت منجربا ثابتکه اقتصادی مطلوبیت هم بر این نکته تأکید دارد  تئوری. است

روش پرداخت و  اجرای عملیات آبخیزداری، مدیریت کاربری اراضی،مانند ها سایر ویژگیضرایب  .فرد خواهد شد مطلوبیت
 و قیمت پرداختیتأثیر روش پرداخت  ،های طول مدت قراردادویژگی است اما در این میان تنها هبودمثبت طول مدت قرارداد 

حاضرند ل سیاز دیده ساکنین خسارتکه دهد شان مینشته و دادیده ساکنین خسارتداری بر تمایل به پرداخت معنیتاثیر 
 7نتایج لیو .هزینه کنند و از این طریق مطلوبیت خود را افزایش دهند اکوسیستم جنگل و بهبود در وضعیت موجود برای تغییر

  نمایند. نتایج را تأیید می این ( نیز79باتاچارجی و بِهراه ) و (66رزندی )(، مطالعه 96و همکاران )
جهت حفاظت  PES پذیرش برنامه قرارداد در مدت طول و روش پرداختافراد تمایل بیشتری برای  ،طبق نتایج این مدل

 اند. همچنین در میان ساکنینخود قرار داده اول اولویت سیالب دارند و آن در کنترلاکوسیستم جنگلی جهت 
 زیرا با .بوده است برخوردار باالیی مطلوبیت قرارداد( از مدت طولدر بلندمدت ) نقدی پرداخت روش ،سیلاز دیده خسارت 

 ویژگی از ترکیبی است بهتر ، PESبرنامه بیشتر اثرگذاری جهت لذا باشند.نمی مواجه آینده هایسال در پرداخت عدم ریسک

                                                 
1 Liu 
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شود تا  استفاده  سیالب کنترلجهت حفاظت اکوسیستم جنگلی برای طرح  مجری نقدی توسط پرداخت و قرارداد مدتطول
ستم یپرداخت خدمات اکوس برنامهکه  نیز نشان داد (60روگیرو و همکاران )مطالعات نتایج آن داشته باشند.  برنظارت بیشتری 
 . خواهد شدجنگل  یبازسازسبب حفاظت و  مدتطوالنیک دوره ی یک طیدر جنگل آتالنت

پذیرش  های بعدیدر جایگاه اجرای عملیات آبخیزداریو  جنگلی کاربری اراضیمدیریت  هایویژگی ،نتایج این مدلبر اساس 
ها ین ویژگیدیده برای بهبود اقرار گرفتند و ساکنین خسارت کنترل سیالبحفاظت اکوسیستم جنگلی برای جهت  PESبرنامه 

افرادی که از نزدیک مسائل و  دهدمی نشان این نتایجدر ماه را دارند.  ریال 79511و  90761به ترتیب تمایل به پرداخت 
ی اجرا گردد کاربری اراضی جنگلی به خوبمدیریت به این نتیجه دست یافتند که اگر  ،کنندزیستی را لمس میمشکالت محیط

( و جانگ و 79باتاچارجی و بِهراه )(، 57) 7مطالعات تامپسون و فرایزنتایج  در آینده کاهش خواهد یافت. سیالب خسارات
 کنترلدر  اجرای عملیات آبخیزداری و کاربری اراضیبه ترتیب برای مدیریت  (79) و همکاران 9فیورینی ( و99همکاران )

  سیالب مؤید این نتایج است.
( 9ر جدول )د دیده از سیلاقتصادی بر میزان تمایل به پرداخت ساکنین خسارت -متغیرهای اجتماعینتایج مربوط به تأثیر  

  ارائه شده است.
 ایبا مدل الجیت چندجمله اقتصادی-اثر متغیرهای اجتماعیبرآورد ای و  نتایج مدل الجیت چندجمله -3جدول 

Table 5- Results of multinomial logit model and estimating the effect of socio-economic variables with multinomial logit model 

                                                 
1 Thompson & Friess 
2 Fiorini 

  متغیر 
Variable 

 ضریب
Coef 

 انحراف معیار
Std Err (SE) 

Z (P>[Z]) تمایل به پرداخت 

 مدیریت جنگل 
Forest management 

-0.78205 0.542 -1.44 0.149 
6999- 

 عملیات آبخیزداری
watershed management 

0.21713 0.486 0.45 0.655 
7951 

 مدیریت کاربری اراضی
  Land use management 

0.57816 0.451 1.28 0.200 
9076 

 طول مدت قرارداد
Contract duration   

1.10251 0.632 1.74 *0.081 
0937 

 روش پرداخت 
Payment Method 

2.40242 0.694 3.46 ***0.001 
75175 

 قیمت
Payment amount (price) 

-0.00016 0.000 -11.63 ***0.000 
- 

N of Obs=960 Pseudo R2=0.37 Prob >chi2 = 1/111 (41):1261.46 2LR  chi Log Like lihood:-532.23 

 BIC: 573.43 AIC:  1076.5                         

 اثر متقابل                                                   
Interaction terms                                                  

  متغیر 
Variable 

 ضریب
Coef 

 انحراف معیار
Std Err (SE) 

Z (P>[Z]) 

 *  جنسیت مدیریت جنگل
Forest Management ×  Gender 

0.350 0.204 1.71 *0.087 

 آگاهی از خدمات  *  مدیریت جنگل
Forest Management ×PES awareness 

0.158 0.089 1.77 *0.077 

 *  تحصیالت عملیات آبخیزداری
Watershed management × Education 

0.028 0.014 1.98 **0.048 

 مخارج  *  عملیات آبخیزداری
Watershed management × Expenditures 

7.41×10-8 1.82×10-8 2.58 ***0.010 

 0.055** 1.92- 0.007 0.014- *  سن مدیریت کاربری اراضی



 

13 

 

 
  درصد 7 سطح در دارمعنی *** درصد، 5 سطح در دارمعنی ** درصد، 71ح سط در دارمعنی*

 های پژوهشماخذ: یافته

بر  توانندیم نهیو هز درآمد زانی، مPESاز  یآگاه زانیم الت،یشغل، تحص ت،یسن، جنسمانند  یرهاییمتغ ،داد نشان جنتای
 دار نشدند.( نشان داد همۀ متغیرهای مورد بررسی معنی9نتایج اثر متقابل در جدول )تمایل به پرداخت افراد تأثیر داشته باشند. 

 دار بوده است. ایندرصد معنی 71در ویژگی مدیریت جنگل مثبت و در سطح  PES اثر غیرمستقیم جنسیت و آگاهی ازطبق 

 افزایش PESهای برنامه در مشارکت جهت سیلاز دیده ساکنین خسارت آگاهی پاسخگویان، انگیزه افزایش با که دهدمی نشان

 باشند. می مواجه در پذیرش برنامه کمتری ریسک با و یافته فزایشا این برنامه پذیرش آنها برای گیریتصمیم قدرتو  یابدمی
در ترتیب  بهمثبت و  عملیات آبخیزداریطبق نتایج، اثر غیرمستقیم متغیرهای تحصیالت و مخارج خانوار در ویژگی اجرای 

افراد تحصیالت باالتری داشته باشند، نگرانی  هر چهنشان داد  مدلنتایج این دار بوده است. سطح پنج و یک درصد معنی
دارا  را تحصیالت از سطوح باالتری که ساکنینی گفت توانمی ،اساس این بر برای حفظ اکوسیستم جنگل دارند.بیشتری 

جستجو  نکته این در توانمی را امر این دلیل  دارند.  PESهایبرنامه ی به اجرایبیشتر تمایل ساکنین سایر به نسبت هستند،
 فنی، اقتصادی لحاظ به  PESپذیرش برنامهمزایای  با آشنایی اطالعات الزم را جهت ساکنین این برای بیشتر تحصیالت که نمود

جو و مطالعه حق نتایج همسو بااین نتایج  .سازدمی برنامه برطرف پذیرش در آنها را ذهنی موانع و آوردمی فراهم حقوقی و
با افزایش د دانمود. نشان بر تمایل به پرداخت نیز اشاره مخارج زندگی به تأثیر مثبت  هاین مطالعنتایج  .است (99همکاران )

. نتایج ابدیسیالب کاهش نمی کنترلتمایل به پرداخت آنها جهت حفاظت از خدمات اکوسیستمی جنگل برای  ،مخارج زندگی
 باشد. مؤید نتایج این تحقیق می (69و همکاران ) 7نودنمطالعات 

  ،زیستی نداردهای بهبود محیطانتخاب گزینهداری بر (، که درآمد افراد تأثیر معنی69ای و ماجد )برخالف نتایج مطالعه شرزه
نشان داد که اثر غیرمستقیم درآمد روی میزان تمایل به  5جدول اجتماعی در  -نتایج حاصل از ورود متغیرهای اقتصادی

ر آماری مثبت و از نظ سیالب کنترل کاربری اراضی جهت مدیریتدیده سیل استان مازندران برای پرداخت ساکنین خسارت
دار معنیرصد دمثبت و در سطح پنج  مدیریت کاربری اراضیویژگی  بردار بوده است. همچنین اثر غیرمستقیم متغیر سن معنی

اکوسیستم جهت حفاظت  کاربری اراضی بهتر مدیریتبرای   PESاحتمال پذیرش برنامه ،شده است. یعنی با افزایش سن
تمرکز بر مردان دارای میانگین سنی باالتر شروع  یستی بابا PESیابد. لذا اجرای برنامه زایش میاف سیالب کنترل برایجنگل 

                                                 
1 Noden 

Land use management ×  Age 
 *  درآمد مدیریت کاربری اراضی

Land use management ×  Income 
1.44×10-8 6.54×10-8 2.20 **0.028 

 سن طول مدت قرارداد  * 
Contract duration ×  Age 

0.022 0.010 2.13 **0.033 

 درآمد طول مدت قرارداد  * 
Contract duration ×  Income 

1.75×10-8 9.14×10-8 -1.92 **0.055 

 آگاهی از  خدمات  *  روش پرداخت
Payment Method ×  PES awareness 

-0.194 0.115 -1.69 *0.092 

 عرض از مبدأ
Cons 

0.000*** 4.07 0.544 2.212 

N of Obs= 2640 =0.372Pseudo R 0.000  =2chiProb> LR  chi2 (41): 
1261.46 

Log Like lihood: -966.77 

BIC: 1090.86   AIC: 1973.6   
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خصوص حفاظت اکوسیستم جنگل داده  الزم به آنها در دهنده کودکان، آموزشو جهت مشارکت زنان به عنوان آموزشده ش
 .باشدنیز مؤید نتایج این تحقیق می (70و همکاران ) 7ادواردونتایج مطالعه  .سازی الزم انجام گیردفرهنگده تا ش
ار  دمدت قرارداد مثبت و در سطح پنج درصد معنینتایج مطالعه نشان داد اثر غیرمستقیم متغیر سن و درآمد در ویژگی طول 

 حفاظت جنگل جهت کاهش سیالب و پذیرش برنامه در  افراد مدتطوالنی افزایش سن نشان از تجربه . طبق نتایج،استشده 

PESخسارات را در محیط پیرامون خود تجربه نموده و میزان  تریطوالنی زمان مدت ساکنین افزایش سن، باشد. زیرا بامی
  .دهدمی افزایشراحفاظت جنگل جهت کاهش سیالب  برایPES پذیرش برنامه 

مثبت  روش پرداختو خدمات اکوسیستم جنگل جهت کاهش سیالب در ویژگی PES اثر غیرمستقیم متغیر آگاهی از برنامه 
و PES برنامه دیده از آگاهی ساکنین خسارتکه است. این نکته بیانگر این مطلب است شده دار درصد معنی 71و در سطح 

 کنترل هتجاکوسیستم جنگل میزان تمایل به پرداخت آنها را برای حفاظت از  ،خدمات اکوسیستم جنگلنقش آن در حفاظت 
ر دهای محافظت از آنها و طرح ارزش واقعی آنها تعیین طبیعی ومنابعسازی مردم در زمینه آگاهلذا با  دهد.افزایش می سیالب

ین اکه  ،اقتصادی را از دیدگاه افراد جامعه شاهد بود های باالترهای بیشتر مردمی و ارزشتوان مشارکتمی PESبرنامه  قالب
های اساسی جامعه و حفظ منابع گذاری در زیرساختریزی، سرمایهجهت برنامه تواند حمایت موثری برای دولتخود میمسئله 
 د. وش موجود
  PESستان مازندران برای پذیرش برنامها 7933تا اواخر  7931 هایسال دیده از سیلساکنین خسارتکه داد نشان  نتایج

مدت برای حفاظت صورت نقدی و در طوالنی ماهانه به ندحاضر کنترل سیالب برایاکوسیستم جنگل جهت حفاظت 
( و عطایی 69و همکاران ) 9یاناریسونراندرپرداخت کنند. نتایج مطالعات  لسیخسارات جلوگیری از  جهتاکوسیستم جنگل 

به ( PESاکوسیستم ) خدمات برای پرداخت برنامه طراحیای خود جهت باشد. آنها در مطالعه( نیز مؤید نتایج این تحقیق می1)
همچنین مثبت  است. دارمعنی پاسخگویان مشارکت انگیزه ایجاد در ساالنه نقدی پرداخت هایاثر روشاین نتیجه رسیدند که 

هد دنشان می روش پرداخت و طول مدت قرارداد ،مدیریت کاربری اراضی، اجرای عملیات آبخیزداری هایبودن ضرایب ویژگی
سیل حاضرند برای تغییر و بهبود وضعیت کنونی اکوسیستم جنگلی هزینه کنند و با دستیابی به از دیده که ساکنین خسارت

نیز در  (60روگیرو و همکاران ) و (99(، جانگ و همکاران )96مطلوبیت خود را افزایش دهند. لیو و همکاران ) ،سطوح باالتر
ج حفاظت از یجهت تروو مدیریت کاربری اراضی  یزداریآبخ یهابرنامهاجرای  اشاره نمودند که مطالعه خود به این موضوع

با نتایج  . این نتیجهشد خواهد سبب بهبود وضعیت کنونی اکوسیستم جنگلی منطقه ،PESبا استفاده از برنامه  یبوم یهاجنگل
 تحقیق اخیر همخوانی دارد. 

 یریگجهینت

 نترلکدیده سیل جهت حفاظت اکوسیستم جنگلی برای تمایل به پرداخت ساکنین خسارت ،مطالعههای این مبنای یافته بر
در ماه محاسبه شد که حاکی از با ارزش بودن خدمات و ریال  973101ازای هر خانوار  بهPES سیالب با استفاده از برنامه 
ت برای تمایل به پرداخساکنین  است.بوده دیده سیالب در ذهن ساکنین خسارت کنترل برایمنافع اکوسیستمی جنگل 

از  نشاناین  .داشتندحفاظت اکوسیستم جنگلی جهت  یزداریآبخ یاتعمل یاجرا و کاربری اراضی جنگلیجلوگیری از تغییر 
 ها و تصمیماتلذا در سیاستباشد. میهای آتی سیالبرخداد جلوگیری از در از دیدگاه جوامع بومی  هاویژگیاهمیت این 

                                                 
1 Eduardo 
2 Randrianarison  
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غییر تجلوگیری از ها مد نظر قرار گرفته و طرح مدیریت و حفاظت این منطقه باید این ویژگی جهت ،دولت شده از طرف اتخاذ
یده دساکنین خسارتهمچنین  زیستی آینده به طور جدی جلوگیری شود.محیط اجرا گردد تا از مخاطرات کاربری اراضی جنگلی

ز و فشار کمتری ا نظارت داشتهدر مدت زمان بیشتری در آن بلندمدت با پرداخت نقدی که  به صورت PES برای برنامهسیل 
از یده دساکنین خسارتاز آنجا که سطح تحصیالت، مخارج و درآمد  تمایل بیشتری دارند. لحاظ مالی به آنها تحمیل شود

امکانات آموزشی و تحصیالتی  نمودن توان با فراهممی ،باشدنگل میعوامل مهمی در میزان توجه آنها به مسئله حفاظت ج
ها، شرایط مساعدتری برای به ویژه برای افراد با سطح پایین تحصیالت و افزایش درک افراد از اهمیت وجود این جنگل

یژه حمایت درآمدی به و هایاحیا اکوسیستم جنگلی منطقه فراهم نمود. همچنین با اجرای سیاست و پرداخت افراد جهت حفظ
 ،مانند سیاست ایجاد اشتغال برای آنها، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق تحت سکونت آنها از افراد کم درآمد

  های منطقه را فراهم نمود. موجبات حفظ جنگلجایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت چوبی و غیره 
 گردد:مطابق با نتایج تحقیق اخیر پیشنهاد می

 این کهیی آنجا از اما .گردد لحاظ پرداخت نقدی های شمالی ایران ویژگیدر استان PESطرح  اجرای در گرددمی یشنهادپ -7

 توجه با گرددمی پیشنهاد محققان و گذارانسیاست به ،آیدمی حساب به این طرح اجرای برای پرداخت پیش یک پرداخت نوع

قرارداد ایجاد  نقض صورت در جریمه عنوانه ب هزینه از بخشی دریافت مثال عنوان به پرداخت در روش تغییراتی منطقه، نوع به
با توجه  گرددپیشنهاد می -9 .دارد وجود برنامه در ماندن افراد باقی برای کافی انگیزه که گردد حاصل اطمینان این تا نمایند،

 اجرای صحت و آورده عمله ب بازدید اراضی جنگلی منطقه از مرتبه یک تعدادی از اهالی بومی حداقل به مدت قرارداد طرح

نظر به اینکه در این مطالعه افراد با سطح تحصیالت باالتر تمایل بیشتری به پرداخت  -9د. ننمای تایید را PES قرارداد مفاد
-شود سطح آگاهی جوامع منطقه از طریق کالسسیالب دارند، پیشنهاد می کنترل برای حفاظت از اکوسیستم جنگلی جهت

افزایش یافته در نظر گرفته شود. های مربوطه ها و سازمانصدا و سیما، روزنامه طریقهای آموزشی از برنامه ترویجی، های
 برنامه سازیپیاده شودمی توصیه ، PESبرنامه پذیرش بر دیده سیلساکنین خسارت سن متغیر تأثیر به همچنین با توجه -6

PES میانگین سازی ساکنین بافرهنگ و سازیزمینه آموزش، و دهش شروع باالتر سنی میانگین بر ساکنین دارای تمرکز با 

 بسیاری در PES هایطرح یی که آنجا از -5شود.  انجام PES آنها در برنامه مشارکت سطح ارتقای منظور به نیز کمتر سنی

 پژوهش، این هاییافته اساس بر دولت گرددمی پیشنهاد داشته است، پی در مطلوبی نتایج و درآمده اجرا مرحله به دنیا نقاط از

 تاکنون PESطرح  اینکه به توجه با همچنین -0 .قرار دهد مدنظر منطقه در طرح این اجرای جهت را الزم بودجه تخصیص

 هایاکوسیستم از بسیاری در آن را این مطالعه از حاصل تحلیل نتایج و تجزیه اساس بر توانمی ،است نشده اجرایی ایران در

 .اجرا نمودهستند،  مواجه بحران تخریب با که کشور دیگر

 
 تقدیر و تشکر

طبیعی ساری است که با در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 19-7933-95پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با کد 
ی و آبخیزداری طبیعبدین وسیله از همکاری این دانشگاه و کارشناسان اداره کل منابعانجام شده است.  دانشگاهحمایت مالی این 

تشکر و  ،نمودند یاری را ما انجام این پژوهش صادقانه فرآیند در که سیلاز دیده ساکنین خسارت استان مازندران و تمامی
 نماید.قدردانی می
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Investigating the Factors Effecting the Economic Value of Hyrcanian Forests Ecosystem Services 

(Case Study: The Value of Flooding Control) 

Abstract 

Introduction:  

Flood is a phenomenon that occurs almost in most regions of the world and causes significant damage to 

human life and ecosystem. Forests are one of the necessary things to prevent damages caused by floods, 

but the conditions are not enough. Therefore, it is important to use an economic tool to manage and protect 

the Hyrcanian forest ecosystem in order to reduce flood damage in the coming years. Currently, there are 

various tools in this field that must be carefully chosen and it is not possible to use one tool in all ecosystems 

of the world. Payment for forest ecosystem services (PES) is one of the economic tools of forest 

management and protection by providing direct incentives to stakeholders to improve its ecosystem 

functions and services. Therefore, in comparison with other market instruments of environmental protection 

such as environmental taxes which may cause a reduction in the production of various economic sectors 
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and as a result reduce the income of producers and finally lose their motivation. The Payment for Forest 

Ecosystem Services (PES) program not only does not reduce income, but also increases income for the 

beneficiaries of forest ecosystem services and thus creates incentives. Payment for ecosystem services is a 

two-way transaction and is completely voluntary .In this transaction, there must be at least one buyer and 

one ecosystem service provider provided that the ecosystem service provider continues to offer that service. 
The logic of PES schemes is that the beneficiaries (people who benefit from ecosystem services) are asked 

to protect the providers of ecosystem services (such as public or private organizations) who work to protect, 

restore and natural ecosystem management is to pay for better management and protection of these 

ecosystems. This payment may take place at the local, national and global level. Studies show that among 

the various factors influencing the occurrence of floods, excessive exploitation of forests and changes in 

the use of forest lands are the main causes of floods. But, few studies have been conducted on the role of 

PES plans to protect natural ecosystems to prevent natural hazards such as floods. Therefore, considering 

the importance and extraordinary value of natural forests in the region in reducing flood damage, the 

purpose of this study is to investigate the preferences of residents affected by recent floods in Mazandaran 

province in the form of payment for ecosystem services (PES) scheme and to identify the factors affecting 

the acceptance of PES scheme to reduce flood damage by conservation the Hyrcanian forests ecosystem 

using the choice modeling approach (Choice Experiment (CE) and the multinomial econometric model. 
The Choice Experiment is one of the methods of valuing stated preferences, which is very suitable for 

analyzing the importance of different features of a product or a policy. 

Materials and Methods:  To achieve this goal, the Choice Experiment method and multinomial logit 

econometric model were used .The features studied in this method include forest management, watershed 

management, land use management (preventing forest land use change), payment method, contract duration 

and payment amount (price). Also the statistical population of the study includes the affected-floods 

residents in three parts of the center, east and west of Mazandaran province. Research data were obtained 

by field survey, random sampling and 110 choice experiment questionnaires in summer 2020. Socio-

economic variables in the study include age, gender, job, education, PES awareness, expenses and income 

of the affected-floods residents. 

Results and Conclusions: According to the study results, the highest willingness to pay of the affected-

floods household to conserve the Hyrcanian forest ecosystem to reduce flooding for land use management, 

contract duration and payment method characteristics from changing the status quo to improvement status 

is equal to 36140, 68910 and 150150 Rial per month. The study results also showed that affected-floods 

residents prefer to pay cash in the long-term to conserve the forest ecosystem to reduce flooding. Also, the 

results of examining the effect of different socio-economic variables on the willingness to pay of the 

residents showed that the factors of age, gender, education, expenses, income and PES awareness have a 

direct positive effect on the willingness to pay. Therefore, it is suggested that to implement the PES scheme 

in the Northern provinces, the mentioned factors be taken seriously in forest conservation programs for 

people's participation in forest conservation projects. 
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