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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 حرا، هایجنگل وجود نظیر گیاهی و جانوری باالی زیستی تنوعدارا بودن  زیاد، وسعت دلیلبه باهو خور و گواتر خلیج المللیبین تاالب            

 محسوب آبزی و زیخشکی جانداران از بسیاری برای هاستگاهیز ترینمهم از یکیها آن کلی یهایژگیو و غیره و( گاندو) کوتاهپوزه تمساح

 المللیبین تاالب زیستی محیط منابع غیرمستقیم و مستقیم مصرفی خدمات و کاالها کارکردها، اقتصادی گذاریارزش باهدف مطالعه این. شوندمی

 آوریجمع منطقه ساکنان از پرسشنامه 384 تعداد تصادفی، گیرینمونه روش از استفاده با. گرفت صورت 1395سال در باهو خور و گواتر خلیج

 8/1 معادل خورباهو و گواتر خلیج المللیبین تاالب مستقیم کل ساالنه خدمات مصرفی اقتصادی ارزش که دهدمی نشان بررسی این نتایج. شد

ارزش حفاظتی تاالب براساس  .شد برآورد ریال میلیارد 671/21 معادل غیرمستقیم کل ساالنه خدمات مصرفی ارزش اقتصادی. هست ریال میلیارد

 مستقیم مصرفی سالیانه خدمات مجموع ارزش برآوردی. ریال برآورد گردید 116435445پرسشنامه معادل  سؤاالت بهشوندگان مصاحبهپاسخ 

 گواتر خلیج المللیبین تاالب که داد نشان میلیارد ریال محاسبه شد. نتایج 672/21معادل  باهو خور و گواتر خلیج یالمللنیب تاالب میرمستقیغ و

 تواندمی را ییهاتیوقعم و شرایطی ریزان،و برنامه گیرندگانتصمیم برایها ارزش این که داشته توجهیقابل و مهمکامالً  اقتصادی ارزش باهو خور و

 .نمایند حمایت آن منابع و تاالب کیفیت از صحیح مدیریتی یزیربرنامه با تا کند فراهم

  قیمت بازار، تمایل به پرداخت خلیج گواتر و خور باهو، تاالب، منابع محیط زیستی، اقتصادی یگذارارزش کلیدی: کلمات

 oceanography.sina@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

شمار جهان بههای اکوسيستمدترین پر تولي ترینغنی از هاتاالب       

در تأمين سالمتی، رفاه و آسایش ساکنين خود و افرادی که  آیندمی

، حائز اهميت نمایندمیزیست  هاتاالبمجاور  که در مناطق نزدیك و

آن را قادر  ،عملكرد متقابل اجزاء و اکولوژیك تاالب دماتخ. هستند

در برابر طوفان و کنترل  ذخيره آب، حفاظت خدماتی از قبيل به ارائه

 هایآبتغذیه سفره کنترل فرسایش، ثبات و پایداری سواحل و سيالب،

 ها(،آبداخل سفرهاز طریق انتقال آب از سطح تاالب به)زیرزمينی 

سطح و  سویبهزیرزمينی و از اعماق خاك  هایآباز سفره انتقال آب

ها و نوترینت آب و کاهش تأمين آب سطحی تاالب، تصـفيه و پاالیش

 داری عوامل اقليمی منطقه خصوصا  ، ثبات و پای)خودپاالیی( هاآالینده

بارندگی و درجه حرارت و صفات ویژه تاالب مثل تنوع زیستی و ميراث 

بخش سه در  توانمیرا  هاتاالباهميت و ارزش  .نمایندمیفرهنگی 

 ،ياهان آبزیو گ وحشحياتزیستگاه  عنوانبه هاتاالبارزش  : اول :کلی

 م:سو ،زیستمحيطکيفيت  بهبوددهنده عنوانبه هاتاالبارزش :  دوم

. (1385، کاردانه) اقتصادی ـ اجتماعی تاالب خالصه نمود هایارزش

 با دیگر طرف از و است محدود زیستیمحيط منابع کهجائیآن از

 خواهد کاهش منابع گونهاین کيفيت های توليدی،فعاليت گسترش

 از مندینمودن بهره منطقی منظوربه تا دارد ضرورت بنابراین یافت،

 ابزارهای آن تناسببه و منابع این اقتصادی ارزش زیستی،محيط منابع

اقتصادی  ارزش یافتن منظوربه .شود گرفته کاربه اقتصادی مرتبط

 گونهاین که کارکردهایی تمامی ارزش بایستمی زیستیمحيط منابع

پور، عباسکرد ) محاسبه دارند همراهبه رفاه بشر رایب که را منابع

و  گذاریارزش به طبيعی منابع اقتصاددانان اخير هایسال در (1392

 پيشرفت یك و پرداختند انسان رفاه تأمين در طبيعی منابع نقش سنجش

 اکولوژیكی و زیستیمحيط خدمات گذاریارزش در توجهیقابل

 هایو سيستم طبيعیمنابع گذاریارزش لدالی .کردند پيدا هااکوسيستم

 منافع فهم و شناخت هااکولوژیست و اقتصاددانان دیدگاه از محيطی

 کشور محيطی مسائل ارائه ها،انسان توسط و اکولوژیكی محيطیزیست

 ميان ارتباط آوردن یك فراهم ریزان،برنامه و گيرندگانتصميم به

 اهميت و نقش سنجش طبيعی، درآمدهای و اقتصادی هایسياست

 توليد مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح و طبيعی، تعدیل منابع

محيط  رویهبرداری بیبهره و تخریب از جلوگيری و داخلی ناخالص

 یك اقتصادی کل ارزش(. 2000و همكاران،  Barbier) است زیستی

 ایاستفاده هایارزش مجموعه تاالب، ازجمله زیستیمحيط منبع

ای استفاده هایارزش ،(تفریحی خدمات و هافرآورده نواعا) مستقيم

 غيرمصرفی هایارزش و ،(اکولوژیكی و محيطیزیست خدمات) غيرمستقيم

 .است( ميراثی و انتخاب وجودی، هایارزش شامل) حفاظتی یا

های برداریبهره از برخی شامل واقع در مستقيم ایاستفاده هایارزش

 تفرجگاهی هایجنبه یا و هيزم تهيه یان،آبز صيد نظير مستقيم بشر

 واقع در غيرمستقيم ایهای استفادهارزش و هستند اکوتوریستی و

 این خدمات اهميت و ارزش. هستند تاالب اکولوژیك خدمات شامل

 اقتصادی هایفعاليت از هاآن پشتيبانی و حمایت از ناشی اکولوژیك

 کهجاییآن از ت واس و سنجش گيریاندازهقابل غيرمستقيم بشر،

 پس کميت نيستند قيمتی و بها دارای بازار در اکولوژیك خدمات

 و هاگيریتصميم در عموما  و بوده دشوار امری هاآن به بخشيدن

 توانمی را ایاستفاده هایگردند. ارزشنمی منظور هاریزیبرنامه

 گيریيمتصم در فرایندهای و کرد گيریاندازه بازار هایقيمت وسيلهبه

 درزمينه بسياری مطالعات (.Swallow ،2003و  Newell) داد دخالت

 انجام هاآن محيطیزیست کارکردهای و تاالبی مناطق گذاریارزش

 متخصصان گروه .شودمی اشاره هاآن از برخی به اختصاربه که است شده

 را یامونا رودخانه تاالبی ماهيان ارزش ،2001 سال در Delhi دانشگاه

 ماهی توليد ارزش که کردند بررسی بازاری کمی هایقيمت از استفاده با

Suparmoko (2008 ). شد برآورد دالر 580645 ميزانبه سال آن در

مرزی  هایزیستگاه در مانگرو هایجنگل هيزمی چوب و ماهی ارزش

 به سالیك طول در را بازار قيمت روش از استفاده در اندونزی را با

 را منطقه کل ارزش و هكتار هر در دالر 49527 و 99372 ترتيب

 و Andreopoulos. کرد برآورد هكتار هر در دالر ميليون 01847/8

 هوا و آب تغييرات بازاری غير منافع ایمطالعه در ،(2015) همكاران

 روش از استفاده با یونان در آوس رودخانه اکوسيستم خدمات روی بر

 ميزان که داد نشان بررسی این نتایج. ندنمود مطالعه را انتخاب آزمون

 قایق مدت منطقه، حفظ هایویژگی برای افراد پرداخت به تمایل

 ،47/0 ،06/1 با برابر محيطیزیست وضعيت و برق انرژی توليد سواری،

 همكاران و پورعباس ایران، در. است ماه در دالر 31/10 و 28/0

 ارزش پریشان، -ارژن چهدریا بازاری کارکردهای بررسی با(  1392)

 ميليون 168) ریال ميليارد 1597 را منطقه در ماهيگيری فعاليت

 ،(دالر ميليون 5) ریال ميليارد 48 حدود در دارویی گياهان ،(دالر

 6957 علوفه، ،(دالر ميليون 3) ریال ميليارد 36 طبيعی، هایميوه

 599) لریا ميليارد 5694 آب، و( دالر ميليون 732) ریال ميليارد

 محاسبه و برآورد( 1387) سالیك زمانی دوره برای( دالر ميليون

 به تمایل ایمطالعه در( 1393) همكاران زاده وخداوردی. نمودند

 گياهی، هایگونه جانوری، هایگونه سطوح تغيير برای افراد پرداخت

 وضعيت از آموزشی تسهيالت و طبيعی اندازچشم گردشگری، تسهيالت

 بررسی مراکان شدهحفاظت منطقه در بهبودیافته ضعيتو به فعلی

 ترتيببه مبالغی پرداخت به تمایل بيانگر بررسی این نتایج که کردند

 حال در. است ریال 3590 و 21180 ،9950 ،13670 ،23080 با برابر

 هایارزش شناسایی جهت مقياسی و مقدار گونههيچ حاضر
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 المللیبين تاالب محيط زیستی منابع( غيرمستقيم و مستقيم) مصرفی

 و موضوعات به پرداختن .نيست دسترس در باهو خور و گواتر خليج

 دیدگاه از المللی خور باهو و خليج گواتربين زیستی تاالبمحيط مسائل

 مستلزم پایدار، توسعه هایزمينه آوردن فراهم جهت در اقتصادی

 اجتماعی، منفعتـ  هزینه تحليل نظير مناسب تحليلی ابزار از استفاده

. است گذاریارزش مناسب هایتكنيك زیستیمحيط حسابداری تنظيم

 منابع قيمت یا و ارزش  شناخت نيازمند هاییروش چنين کارگيریبه

 بر وارده هایآسيب و خسارت هایهزینه مقدار از آگاهی و زیستیمحيط

 گذاریرزشا زمينه در هاییطرح اجرای لزوم رواین از است. زیستمحيط

 گوناگون هایکاربری از ناشی خالص اقتصادی سود تعيين و اقتصادی

 حاضر حال در است. زیادی بسيار ضرورت و اهميت دارای تاالب این

 مستقيم مصرفی هایارزش شناسایی جهت مقياسی و مقدار گونههيچ

 خور و گواتر خليج المللیبين تاالب محيط زیستی منابع غيرمستقيم و

گذاری باهدف ارزش تحقيق این راستا این در. نيست دسترس رد باهو

ای مستقيم و غيرمستقيم اقتصادی کارکردها، کاالها و خدمات استفاده

باهو صورت  خور و گواتر خليج المللیبين تاالب محيط زیستی منابع

 گرفته است.

 

 هامواد و روش

 تاالبباهو:  خورگواتر و  یالمللنيب تاالب حوزه تعيين و تعريف       

 شرقی طول و  o25 0َ1' شمالی ی گواتر و خور باهو در عرضالمللنيب

63 o61 کيلومتری 85 و در استان سيستان و بلوچستان و در 

 در و دارد قرار پاکستان و ایران مرز نزدیكی در و شهرستان چابهار

 رندهيدربرگ و است شده یبندطبقه ساحلی -دریایی یهاتاالب شمار

 تاالب این .است گواتر خليج و خور باهوکالت، رودخانه طول کيلومتر 60

 مطلوب شرایط داشتن آبزی، پرندگان حرا، یهاجنگل وجود ازنظر

 مهاجرت خصوصا  و دریایی موجودات برای پناهگاهی و زیستگاهی

 این زیستی یهاشاخص از یكی عالوههب دارد، یاژهیو اهميت هانيدلف

 .است آسيا در کوتاهپوزه تمساح زیست نقطه نیتریبغر وجود تاالب،

محل زیست  چراکه است، معروف نيز گاندو منطقه به باهوکالت منطقه

 در ایران در تنها که است palistris  Corocodilus کوتاهپوزهتمساح 

 باهو خور و گواتر خليج المللیبين تاالب کند.می زندگی منطقه این

 با که است خليج و خور رودخانه، شامل آب یهاسيستم از ایمجموعه

 هایتاالب فهرست در 1378 سال در هكتار هزار 75 معادل مساحتی

 خليج تاالب گرفتن قرار (.Ramsar ،1971) گرفت قرار رامسر المللیبين

 یهاارزش گویای خود یالمللنيب یهاتاالب فهرست در باهو خور و گواتر

 در مزبور خليج با رودخانه و خور پنج ادتعد مجموعا  .است آن رينظیب

 در باهوکالت رودخانه و گواتر و باهو خور دو ازجمله باشندیم ارتباط

 مشاور )مهندسان ابندییم راه خليج به ایران یالمللنيب مرز محدوده

 بزرگ و کوچك یخورها یدارا گواتر خليج .(1395 چابهار، انرژی زیست

 خزندگان، پستانداران، پرندگان، انواع برای مناسبی زیستگاه و متعدد

 این در را خود نوزادی مراحل که است ماهيان و دوزیستان حشرات،

( 1395 چابهار، انرژی زیست مشاور )مهندسان کنندیم سپری هاجنگل

           .(1)شكل 

 موجود مدارك و هاگزارش اطالعات، ابتدا روش انجام تحقيق:       

 اطالعات ای،ماهواره تصاویر توپوگرافی، هایشهنق شامل موردنياز و

 اطالعات ای،کتابخانه مطالعات توسط تاالب زیستی اطالعات و محلی

 مرکز نظير مربوط هایسازمان و ادارات اطالعات و هاداده و اینترنتی

 و تجزیه مورد و آوریجمع زیستمحيط حفاظت سازمان و ایران آمار

 و شدهبررسی اطالعات کاربرد و قوت و فضع نقاط. گرفت قرار تحليل

 .شد ارزیابی نه یا دهدمی پوشش را ما اهداف اطالعات این آیا کهاین

 در طرح این اقتضائات و محدوده اجتماعی و اقتصادی هایویژگی

 هایمحدودیت با که اقتصادی برآوردهای به مربوط پایهاطالعات آوریجمع

 توليد به منجر که شد گرفته درنظر است مواجه مختلف جهات از زیادی

 در. است ميدانی هایداده بر مبتنی کامال  که گردیده اطالعاتی

 سرباز و چابهار شهرستان یعنی مناطق تأثيرگذارترین اوليه نظرسنجی

 تصادفی طوربه هاپرسشنامه بعد مرحله در و انتخاب هاآن روستاهای و

ها پرسشنامه. گردید تكميل هاآن توسط و توزیع مناطق این افراد بين

گذاری اقتصادی هایی که در مطالعات ارزشبر مبنای نمونه پرسشنامه

های ایران که توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تاالب

تهران صورت گرفته بود و براساس شرایط بومی منطقه طراحی گردید. 

 به نسبت را خود نظر تا خواسته شد هاآن از هادر این پرسشنامه

 المللیبين تاالب) منطقه موردمطالعه در موجود خدمات از استفاده

 این خدمات، صورت نبود در و کرده ابراز( باهو خور و گواتر خليج

 توجه با .کنند بيان بازار بپردازند، در هاآن تهيه برای باید که را مبالغی

 پيش و بود زادآ عموم برای شده یاد محدوده به دسترسی کهاین به

 محدوده بازدیدکنندگان اقتصادی و اجتماعی طبقات درخصوص ایزمينه

 گزینش مبنای تصادفی گيرینمونه روش نداشت، وجود مطالعاتی

 جمعيت کهدرصورتی کوکران، براساس رابطه. گرفت قرار نمونه جمعيت

 386 اندازه ترینباشد، بيش 20000 از بيش موردمطالعه آماری جامعه

 386 گيرد. تعداد قرار موردپژوهش جامعه از اینماینده تواندمی نمونه

و با سطح اطمينان  کوکران فرمول از استفاده با تصادفی طوربه نفر

 روش قيمت بازار ارزش در. شدند انتخاب نمونه عنواندرصد به 95

المللی خور باهو و اکوسيستم تاالب بين خدمات یا توليدات اقتصادی

شوند، برآورد گردید. در این می فروخته و ارائه بازار به که واترخليج گ

 استفاده بازارها در خدمات و کاالها برای متداول هایقيمت از روش

 ها جهتتحليل آن و تجزیه و هاپرسشنامه آوریجمع با گردید. سپس
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 روایی پژوهش این درشد.  اقدام تحقيق موردتوجه هایارزش برآورد

 محيط متخصصان و اساتيد از گروهی بررسی طریق زا پرسشنامه

 ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی پژوهش این در. شد تائيد زیست

 گرفت قرار سنجش مورد 19 نسخه spss افزارنرم کاربرد و کرونباخ آلفای

 بيانگر که است آمدهدستبه درصد 78 معادل ضریب این ميزان که

 کاالها کارکردها، 1در جدول  .است رسشنامهپ پایایی قبولقابل مقدار

 تاالب یستیزمحيط منابع ميرمستقيغ و مستقيم یااستفاده خدمات و

 یگذارارزشتحقيق  این باهو که در خور و گواتر خليج یالمللنيب

 است. شده انيب هاآنی هر یك از گذارارزشهمراه روش به اندشده
 

 ميرمستقيغ و مستقيم مصرفی خدمات و کاالها ی کارکردها،گذارارزشی هاروش: 1جدول 

 

 تالش ميزان بررسی با ماهی صيد اقتصادی ارزش جهت تعيين       

 انجام ماهيگيری عمليات که ساعاتی تعداد سوخت، هزینه ماهيگير،

 طریق از کنند،یم شرکت عمليات این در که یاخدمه تعداد و شودیم

 H= C ×S   :(1392پور و همكاران، )عباس شودیم اقدام زیر فرمول

 بنزین تهيه از اعم صيد عمليات هزینه C و ماهيگيری کل هزینه Hکه 

 عمليات در که ایخدمه تعداد ميانگين Sابزار و  و تور دارینگه و

تعداد  ميانگين گذاریارزشدر  .است نمایند،می شرکت ماهيگيری

گردیده است.  منظور همراهان برای ميانگين 3که عدد  ،است 8/2 خدمه

 موردنيازریال برای هزینه هر عمليات صيد و ابزار 180000ميانگين 

هزینه هر عمليات ماهيگيری در یك روز  . درنتيجهشد محاسبه هاآن

 شدن خشك از ناشی زیان ارزش .است الری 540000 تاالب معادل برای

 قیطر از و شدهیآورجمع طالعاتا کمك با ماهيگيری بر تاالب آب

 به توجه با. (1392پور و همكاران، )عباس گرددیم محاسبه 1 فرمول

 خشك از ناشی زیان، است خانوار یك سرپرست ماهيگير، هر کهاین

 در ساکن خانوارهای تعداد به نسبت را ماهيگيری بر تاالب آب شدن

 .(1392پور و همكاران، )عباس شد محاسبه 2 فرمولبا  تاالب محدوده

 
 موقعيت تاالب :1شکل 

 خدمات کاالها و ا،کارکرده

 مستقيم مصرفی
 گذاریروش ارزش

 و کاالها کارکردها،

 غيرمستقيم مصرفی خدمات
 گذاریارزش روش

 پرداخت به تمایل فرسایش از جلوگيری بازار قيمت شكار هزینه

 پرداخت به تمایل سيالب کنترل بازار قيمت دارویی گياهان

 پرداخت به لتمای آب تنظيم بازار قيمت شده شكار هایگونه

 پرداخت به تمایل منطقه اقليم نمودن معتدل و هوایی و آب شرایط بهبود پرداخت به تمایل صيد و شكار مجوزهای دریافت نيز و ورودیِ

 پرداخت به تمایل رطوبت و دما تعادل بازار قيمت گياهان برداشت

 پرداخت به تمایل منطقه اندازچشم حفظ پرداخت به تمایل تفریح

 پرداخت به تمایل شرب آب بر تاالب مثبت اثر بازار قيمت صيد هزینه براساس ماهی صيد

 پرداخت به تمایل محيطیزیست و اجتماعی خسارات از اجتناب  

 پرداخت به تمایل ماهيگيری بر تاالب آب شدن خشك از حاصل زیان  

 پرداخت به تمایل دام برای علوفه تهيه در تاالب آب شدن خشك  

 پرداخت به تمایل تفریح حوزه در دریاچه آب شدن شكخ  

 پرداخت به تمایل االبت حاشيه در هوا آلودگی از ناشی اجتماعی هایهزینه  

  

 :1فرمول 
 

 :2فرمول 
 

  :3فرمول 
 :4فرمول 

 
  :5فرمول 
 :6فرمول 
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 با دام برای علوفه تهيه در تاالب آب شدن خشك از ناشی زیان ارزش

 استفاده و تاالب محدوده در خودرو یهاعلوفه وجود و رویش به توجه

 به توجه با و خود یهادام تغذیه برای علوفه این از منطقه ساکنان

 گرفت صورت 3فرمول  قیطر به هاپرسشنامه در موجود اطالعات

 االبت آب شدن خشك از ناشی زیان .(1392پور و همكاران، )عباس

ساکنان محدوده تاالب از طریق  یهادام برای علوفه توليد و رویش در

 اثرات ارزش. (1392پور و همكاران، )عباس محاسبه گردید 4فرمول 

با استفاده از  تفریحی حوزه در تاالب آب شدن خشك از ناشی منفی

 هاداده ليتحل و هیتجزاز طریق پرسشنامه و  شده یآورجمعاطالعات 

 با. (1392پور و همكاران، )عباس محاسبه گردید 5اس فرمول و براس

 تاالب از تفریحی استفاده در جامعه یك افراد همه کهنیا به عنایت

 شدن خشك از ناشی زیان باشند، داشته نقش توانندیم مجزا صورتبه

فرمول از طریق  منطقه مردم نظر بر مبتنی تفریحی حوزه در تاالب آب

 به تمایل بررسی منظوربه. (1392 پور و همكاران،اس)عب دست آمدبه 6

استفاده  Stepwiseروش  و SPSSافزار نرم از متغيرها و (WTP) پرداخت

بخش  پرسشنامه شامل چهار (.1391 همكاران، و نژادگردید )جعفری

اجتماعی افراد است  هست که بخش اول دربرگيرنده وضعيت اقتصادی

 سكونت، محل تحصيالت، ميزان شغل، يت،سن، جنس مورد در کهطوریبه

بخش دوم سؤاالت ميزان آگاهی  در شد. تحقيق پاسخگویان درآمد ميزان

های تاالب موردسنجش قرار گرفت. این پاسخگویان از ميزان ارزش

تفاوت، مخالف و کامال  گزینه کامال  موافق، موافق، بی 5سؤاالت با ارائه 

پاسخگویان ر بخش سوم پرسشنامه از د قرار گرفت. ارزیابی مورد مخالف

 ها گذاشتهها در بروشوری که در اختيار آندر مورد ميزان اطالعات آن

های برجسته تاالب، آمار و شده بود، سؤال شد. در این بروشور ویژگی

های گياهی، جانوری، مساحت و برخی از اطالعات ضروری نظير گونه

است، بيان شد. بخش چهارم  مشكالت و مسائلی که تاالب با آن روبرو

افراد برای ارزش حفاظتی  WTP مورد در سواالتی پرسشنامه دربرگيرنده

 تاالب، ارزش برآورد منظوربه افراد WTP محاسبه برای تاالب است.

 نتایج. شد گرفته درنظر ریال 150000 تا 20000 از پيشنهادی مبالغ

 بررسی برای) SPSS افزارهاینرم از استفاده با پژوهش این از حاصل

 Maple و (لوجيت تابع برآورد) Shazam ،(اقتصادی و اجتماعی هایویژگی

افزار نرم این از استفاده با .شد استخراج( عددی انتگرال برآورد برای)

 از استفاده با مشخص گردید. مدل یك صورتبه متغيرها ميان ارتباط

 طریق از منطقه از شدهآوریجمع واردسازی اطالعات از پس روش این

 دست آمد.پرداخت به به محاسبه تمایل برای مدل نامه،پرسش
 

 نتایج 
 سن، شامل شوندگانمصاحبه فردی هایدر این تحقيق، ویژگی       

 زندگی محل و شغلی هایگروه تحصيالت، جنس،

شوندگان در های فردی مصاحبهنتایج مربوط به ویژگی .شد بررسی

 است. شده نشان داده 2جدول 
 

 جدول 2: نتايج مربوط به ويژگیهای فردی مصاحبهشوندگان
هاويژگی  درصد فراوانی 

 گروه سنی

سال 20زیر   2 

21-30  32 

31-40  28 

41-50  21 

51-60  17 

سال 60باالی   0 

 جنسيت
 97 مرد

 3 زن

 تحصيالت

سوادبی  7 

 33 زیر دیپلم

 42 دیپلم

 15 ليسانس

و باالتر ليسانسفوق  3 

 شغل

 2 متخصص

 23 آزاد

 5 کارمند

دارخانه  2 

 2 کارگر

 0 بازنشسته

 2 دانشجو

 2 بيكار

 62 (موارد دیگر )کشاورز، دامدار

 محل زندگی
 32 چابهار و روستاهای اطراف

 68 سرباز و روستاهای اطراف
       

صی بتواند اگر مالكيت خصودهد که نتایج این بررسی نشان می 

شكار و برداشت گياهان  صيادی، تفریحی و امكانات و تسهيالت استفاده

افراد چه مبالغی را حاضر به را فراهم کند برای دریافت این مجوزها 

 شوندگانپرسش پرداخت به تمایل نتایج ميانگين که پرداخت هستند

 گياهان برداشت و گردشگری شكار، صيد، مجوزهای و ورودیِ برای

 دارویی گياهان انواع  4 در جدول شده است. نشان داده 3 دولج در

 بازاری کل ارزش و هاآن ميانگين قيمت و مطالعه مورد محدوده در

 .است شده آورده گياهان

 از جلوگيری ایرتبه ارزش سيالب، کنترل ایرتبه ارزش ميانگين

 ایرتبه ارزش وهوایی،آب تعادل برای ایرتبه ارزش خاك، فرسایش

 برای علوفه توليد و دررویش تاالب آب ایرتبه ارزش شرب، آب برای
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آورده  5تفریحی، در جدول  بعد از را تاالب آب ایرتبه دام، ارزش

 کيفيت کاهش از ناشی مختلف امراض و جسمی شده است. مشكالت

 پائين دليلبه. است شده داده نشان 3 و 2هایشكل در زیستمحيط

 خور و گواتر خليج یلالملبين تاالب حاشيه در اهرف و زندگی سطح بودن

 خانه قبيل از دارائی ارزش کاهش گزینة به دهندگانپاسخ تعداد باهو،

 زیستمحيط کيفيت به دادن بااهميت رفاه، زیرا بوده، صفر ملك یا

 .دارد مستقيم نسبت
 

 و یِورود برای شوندگانپرسش پرداخت به تمايل : ميانگين3جدول

 گياهان برداشت و گردشگری شکار، يد،ص مجوزهای

 

 تاالب و قيمت ميانگين و ارزش کل اقتصادیگياهان دارويی محدوده  :4جدول 

 

 
 زيستمشکالت ناشی از کاهش کيفيت محيط :2شکل 

 
 زيستحيطامراض مختلف ناشی از کاهش کيفيت م :3شکل 

 

 کاالها کارکردها، اقتصادی ارزش مجموع که دهدمی نشان نتایج  

 تاالب زیستی محيط منابع غيرمستقيم و مستقيم مصرفی خدمات و

. است ریال ميليارد 672/21 معادل باهو خور و گواتر خليج المللیبين

 ميليارد 88/2 معادل تاالب از هكتار هر ساليانه ارزش اساس براین

 ارزش سهم که دهدمی نشان نتایج بررسی. شودمی برآورد ریال

 در 1395 سال در کشور داخلی ناخالص توليد از تاالب اقتصادی

 گذاریارزش از حاصل نتایج 6 جدول در .است بوده %36/0 حدود

 محيط منابع غيرمستقيم و مستقيم مصرفی خدمات و کاالها کارکردها،

 .است شدهداده نشان باهو خور و ترگوا خليج المللیبين تاالب زیستی
 

 خدمات و کاالها کارکردها، ایرتبه ارزش ميانگين :5جدول 

 غيرمستقيم مصرفی

 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

امراض تنفسی  بيماريهای قلبی

عروقی 

امـراض مربوط به 

کليه 

هيچکدام 

درصد

امراض ناشی از الودگی هوا

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

کاهش ارزش 

دارائی 

ی مشـکالت تنفسـ

و سـوزش چشـم 

کاهش طول عمر  مرگ و مير 

درصد

مشکالت ناشی از کاهش کيفيت محيط زيست

 ميانگين تمايل به پرداخت موضوع

 ریال251000 تفریحی مجوز دریافت

 ریال 248800 دریافت مجوز شكار

 ریال 788000 دریافت مجوز صيد

 ریال40000 دریافت مجوز برداشت گياهان

 الری21763 تمایل به پرداخت ورودیِ 

 گياه دارويی رديف
قيمت ميانگين              

 )ريال(

ارزش بازاری گياهان 

 تاالب )ريال(

 Otostegia persica 400000 920000 گلدر 1

 Rhazya stricta 350000 800000 اژوركیا  اشورك 2

 Achillea ptarmica 400000 900000 بومادران 3

 Thymus vulgaris 400000 940000 ِازگندویشن یا آ 4

 Teucrium polium 450000 1000000 کلپورگ 5

 Salvia sclarea 300000 800000 دانچمّی 6

 Artemisia Grey 500000 1200000  رنّگ 7

 نوع ارزش
ميانگين ارزش 

 ایرتبه

 به تمايل ميانگين

 پرداخت

 ریال70128 36/7 سيالب کنترل

 ریال  61248 7 خاك فرسایش از جلوگيری

 ایرتبه ارزش

 آب تنظيم

 ریال 54741 34/5 45/5 وهواییتعادل آب

 75/5 آب منبع

 ریال180000  1/1  شرب آب

 توليد در تاالب شدن شكخ از ناشی زیان ارزش

 دام علوفه

 ریال 9600000 8/2

 ریال825000 75/1 تفریحی

 الری987634  کنترل آلودگی

 ریال581694  ترطوب و ادم ودننم ادلمتع

 ریال450000  منطقه اقليم نمودن متعادل

 ریال102400000 9/98 بر ماهيگيری شدن خشك از ناشی زیان ارزش

 ریال2050000 62/6 خشك شدن از یناش اجتماعی هزینه
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 باهو خور و گواتر خليج المللیبين تاالب( غيرمستقيم و مستقيم) مصرفی کارکردهای گذاریارزش :6 جدول

 

 بحث 

 زمينه در گيریتصميم منظوربه زیستمحيط  پولی تعيين ارزش       

 سنجش و تعيين ضمن در .شودمی محدود آن ارتقای و بازسازی حفاظت،

 خصوصدر گيرانتصميم و سازانتصميم برای ابزاری هاارزش این

 نقش طرفی از و بود خواهد تاالب بر تأثيرگذار هایفعاليت و اقدامات

 هاآن مشارکت چگونگی بر را تأثيرگذار هایحوزه نيز و بومی جوامع

 مشخص ارزشمند سازگانبوم این از مطلوب استفاده و مدیریت در

 کاالها کارکردها، اقتصادی ارزش تحقيق این در رواین از .کرد خواهد

 تاالب زیستی محيط منابع غيرمستقيم و مستقيم مصرفی خدمات و

. گرفت قرار تحقيق و بررسی مورد باهو خور و گواتر خليج المللیبين

 در طرح این اقتضائات و محدوده اجتماعی و یاقتصاد هایویژگی

 با که اقتصادی برآوردهای به مربوط پایه اطالعات آوریجمع

 توليد به منجر بوده، مواجه مختلف جهات از زیادی هایمحدودیت

.  است بوده ميدانی هایداده بر مبتنی کامال  که گردیده اطالعاتی

 هایاکوسيستم انواع یرو بر محققان توسط مختلفی مطالعات تاکنون

 و نژادجعفری ؛1391 ،زاده و خليليانخداوردی) است گرفته صورت

 نشان بررسی این نتایج(. 1389 همكاران، و اميرنژاد ؛1391 همكاران،

 به تمایل ،سازیخصوصی ورتص در تاالب حوزه در مردم که دهدمی

 برداشت و یگرگردش كار،ش صيد، مجوزهای و ورودیِ برای پرداخت

 الح در اام شود، برآورده انتظاراتشان که شرطی به البته دارند، گياهان

 ريال(جمع ) کل تاالب )ريال(مبلغ ساليانه  ارزش دهندهليتشکشرح اجزاء  نوع ارزش

يم
تق
مس

ده 
تفا

اس
یا 
ی 

رف
ص
ش م

رز
ا

 

 892500000 ارزش تجاری صيد ماهی -1

1867838350 

 113400000 اساس هزینه صيدارزش صيد ماهی بر -2

 2350451 فصل شكار ميانگين هزینه شكار در کل -3

 828730000 ی شكاریهاگونهارزش بازاری  -4

 2510000 کل تمایل به پرداخت برای دریافت مجوز تفریحی -5

 6220000 کل تمایل به پرداخت برای دریافت مجوز شكار -6

 19500000 کل تمایل به پرداخت برای دریافت مجوز صيد ماهی -7

 1120000 جوز برداشت گياهانکل تمایل به پرداخت برای دریافت م -8

یِ در صورت واگذاری به بخش خصوصی ورودکل تمایل پرداخت برای  -9

 یِ جهت شكار و صيد و ...(ورود)
568000 

 940000 قيمت محلی( برحسبارزش گياهان طبی و دارویی )  -10

ده 
تفا

اس
یا 
ی 

رف
ص
ش م

رز
ا

يغ
تق
مس

ر
 مي

 516142 ارزش کنترل سيالب -1

 428736 رسایش خاكارزش جلوگيری از ف -2 

 303538 ارزش تنظيم آب -3

 2019128 کل تمایل به پرداخت بهبود شرایط آب و هوایی -4

21671020724945 

 1750261 یطيمحستیزارزش اجتناب از خسارت اجتماعی و  -5

 910  ×13 ارزش اثرات مثبت تاالب بر آب شرب -6

 1210×21 یارزش زیان ناشی از خشك شدن آب تاالب بر ماهيگير -7

 910×579 ارزش زیان ناشی از خشك شدن تاالب در تهيه علوفه برای دام -8

 910×79 ارزش زیان ناشی از خشك شدن تاالب بر حوزه تفریح -9

 581694 تمایل به پرداخت جهت تعادل دما و رطوبت -10

 450000 تمایل به پرداخت جهت معتدل نمودن اقليم منطقه -11

 1085750 منطقه اندازچشمحفظ  تمایل به پرداخت جهت -12

 13589696 ی اجتماعی ناشی از آلودگی هوا در حاشيه تاالبهانهیهز -13

 ریال  21672888563295ی خليج گواتر و خور باهو       المللنيبتاالب  ميرمستقيغی مصرفی مستقيم و کارکردهااقتصادی کل ساليانه  ارزش

 ریال  5106/288971847ی خليج گواتر و خور باهو    المللنيبهر هكتار از تاالب  ميرمستقيغرفی مستقيم و ی مصکارکردهااقتصادی ساليانه  ارزش
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 نای تدول و شودنمی هگرفت ولیپ ينچن تاس یدولت ت،مالكي هک حاضر

 مختلفی کارکردهای و عملكردها از یكی. دهدمی تدس از را تفرص

 خاك فرسایش زا جلوگيری ارزش سيالب، کنترل ارزش دارد تاالب که

 این. است آب شدن خشك از ناشی زیان ارزش و آب تنظيمی ارزش و

 آلودگی پاالیی خود و منطقه هوایی و آب تعادل ایجاد مورد در هاارزش

 هاتاالب. هستند اهميت حائز نيز مختلف مصارف برای آب تأمين و آب

 این در که باشندمی دارا آب تنظيم برای مكانيسمی طبيعی طوربه

 مصاحبه مالی کمك به تمایل ميزان و هااولویت تعيين به توجه با مطالعه

 طوربه و خصوصهب آب تنظيمی ارزش آوردن دستبه در سعی شوندگان

. گردید آب تأمين و هوایی و آب تعادل فاکتور دو بر تأکيد با عمده

 بر انزلی تاالب تفرجی ارزش برآورد به( 1389) همكاران و محمودی

 تاالب این تفریحی ارزش و پرداختند گذاری مشروطارزش روش اساس

 همكاران غالمی ومافی. کردند برآورد ریال 1490000000 سال در را

 روشبه چغاخور المللیبين تاالب تفرجی گذاریارزش به( 1388)

 روزانه تفرجی ارزش پژوهش این در. اندپرداختهمشروط  گذاریارزش

نژاد و همكاران جعفری .است شده برآورد تومان ميليون 44 تاالب

 کپور،) اقتصادی ماهيان برای تاالب گميشان اقتصادی ارزش (1391)

 هاآن ساليانه صيد ميزان اساسبر( کفال و سوف کلمه،)سفيد، 

 پرندگان اقتصادی ارزش ،چنينهمکردند.  برآورد ریال 87000000

 ميزان و جمعيت متوسط برآورد اساسبر تاالب گميشان شكار قابل

کردند. این در حالی است که  تعيين ریال 16000650 هاآن گوشت

شكاری مورد تاالب  هایگونه بازاری و ارزش ماهی صيد تجاری ارزش

 892500000ترتيب مطالعه به این باهو در گواتر و خور خليج المللیبين

 معادل تاالب حفاظتی ارزش گردید. برآورد 828730000 و

 محاسبات تعيين در اصلی معيار. گردید برآورد ریال 116435445

 به جواب در شوندگانمصاحبهکه  است پاسخی ارزشی در این بررسی،

ارزش  (1390)فتاحی و همكاران  .اندداده ارائه پرسشنامه سؤاالت

که  ریال برآورد کردند ميليارد 28حفاظتی تاالب گميشان را حدود 

 کشوری ایران کهاین با تر بود.ر این مطالعه بيشاز مبلغ برآوردی د

 ميزان این و است متوسط تا پایين درآمد سطح با و توسعهدرحال

 خور و گواتر خليج المللیبين تاالب حوزه در ساکن جوامع در درآمد

 مردم که دهدمی نشان نتایج حالبااین است، نيز ترپایين مراتببه یاهو

 حفاظت و آن منافع و تاالب از استفاده تجه مبلغی پرداخت به راضی

ارزش اقتصادی و تمایل  ميزان. هستند محيط زیستی آن مطبوعيت از

 ازخليج گواتر و خور باهو  المللیبينبه پرداخت مردم حاشيه تاالب 

 تاالب برای( 1392) عباس پور و همكاران توسط شده محاسبه مبلغ

( 1393)تظر حجت و همكاران من. است ترپایين پریشان -ارژن دریاچه

 ریال ميليارد 43580 بر بالغ را شادگان تاالب ایاستفاده خدماتنيز 

 المللیبين که ارزش مصرفی تاالب است حالی در محاسبه نمودند. این

ميليون ریال  21672مطالعه در حدود  این در باهو خور و گواتر خليج

 هایتاالب سایر با مقایسه در تاالب از حفاظت عبارتیبه برآورد گردید.

 رسدمی نظربه. است بوده برخوردار تریپایين اهميت از موردمطالعه

 تاالب، جغرافيایی موقعيت خانوار، درآمد تحصيالت، ميزان نظير عواملی

 ميزان این بر تأثيرگذار عمده عوامل از محلی مردم آموزش و آگاهی

ارزش  (1391) ه و خليليانزادخداوردی مطالعات در حالاین با .باشندمی

که  کردند ميليون ریال برآورد 18328مصرفی تاالب قوریگل را معادل 

 هایارزش وجود بر عالوه .هست ترپایيندر این مطالعه  برآوردی مبلغ از

 مانند عواملی تأثير تحت اخير هایسال در منطقه، این برجسته تاالبی

 هایفاضالب فزاینده ورود و آن در رویهبی هایتصرف ،سالیخشك

 ماهی صيد تاالب، آب آلودگی افزایش و کشاورزی و صنعتی شهری،

 ساخت. است شده هایینارسایی دستخوش تاالب این پرندگان، شكار و

 اکوسيستم بر بسياری منفی تأثيرات که هستند عواملی از همگی .....و سد

 لحاظ از اینندهاميدوارک نتایج به مطالعه این .گذاشت خواهند تاالب

 مردم که دهدمی نشان نتایج کهطوریبه است، یافتهدست مدیریتی

 آگاه معيشتی و مالی ازلحاظ مختلف هایمحدودیت رغمعلی منطقه

 ارزش و بررسی این نتایج به توجه با. باشندمی آن اهميت و تاالب به

 مهبرنا تدوین با گيرانتصميم شودمی پيشنهاد تاالب این توجهقابل

 این هایقابليت کيفی افزایش به الزم بودجه گرفتن نظردر نيز و یكپارچه

 :گرددمی عنوان زیر هایپيشنهاد راستا همين در .نمایند کمك بومزیست

  اجرای و  تدویناقتصادی تاالب در  گذاریارزشاستفاده از نتایج 

 خور باهو و خليج گواتر  المللیبين تاالب مدیریت برنامه

 بر سد ساخت ،سالیخشك ادی زیان ناشی ازاقتص گذاریارزش 

 آب شوری افزایش  تاالب، به آالینده عوامل ورود رودخانه، روی

 تاالب اکوسيستم تعادل خوردن همبه و

  برآورد در تاالب اقتصادی هایارزش محاسبه GNP (Gross 

(National Product 

 در اجرای برنامه  تاالب اقتصادی گذاریارزش نتایج از استفاده

 تدوین طریق از ویژهبه آموزش و عمومی سازی آگاهی مشارکت،

 رسانیآگاهی و مشارکت ،سازیظرفيت عملياتی، برنامه اجرای و

CEPA ((Communication, Education and Public Awareness 

  تاالب محدوده در

 سعهتوبرای  تاالب اقتصادی گذاریارزشحاصل از  استفاده از نتایج 

 نيز و تاالب حوزه خصوصی و دولتی ذینفعان مشارکت و تحریك

 هاآن پذیریمسئوليت افزایش

 

 قدیر وتشکرت
 تاالب اقتصادی گذاریارزش "این مقاله حاصل بخشی از پروژه       

است که تحت حمایت مادی  "هوبا خور و گواتر المللیبين
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اد اسالمی واحد عنوان طرح درون دانشگاهی در دانشگاه آزو معنوی به

 چابهار  صورت گرفته است.

 

 منابع

برآورد ارزش  .1389م.،  ،اتقايی و ح. ،رفيعی ؛ح. ،نژادامير .1

ميانكاله(.  المللیبينمطالعه موردی: تاالب حفاظتی منابع محيطی )

 .98تا  89 ات، صفح53، دوره 36سال  .شناسیمحيطفصلنامه 

 گذاریارزش .1391 ،.ف ،خانپور و م. ،فرهنگی ؛م. ،نژادجعفری .2

 روشبه گميشان المللیبين تاالب محيطیزیست اقتصادی مواهب

 و حفاظت مجله. حفاظتی کاربردهای تعيين برای مشروط

 .13تا  6ات فحص ،1 شماره ،1 جلد .طبيعی منابع از برداریبهره

 منظوربه AHP کاربرد .1391 ،ص. ،خليليان و م. زاده،خداوردی .3

: موردی مطالعه) هاتاالب غيرمصرفی و مصرفی هایارزش تمایز

 91 اتصفح ،53 دوره .زیستمحيطفصلنامه علمی  .(قوریگل تاالب

  .101تا 

 ،.ا ،بهارپيش و ، ب.حياتی ؛ص. خليليان، ؛م. ،زادهخداوردی .4

 شدهحفاظت منطقه خدمات و کارکردها پولی ارزش برآورد .1393

 ،10 شماره ،3 انتخاب. دوره آزمون روش از استفاده با مراکان

   .290تا  267 اتصفح

 ساحلی حساس مناطق بندیپهنه و شناسایی .1385ا.،  ،کاردانه .5

 استان سيستان طبيعی منابع کل اداره .بلوچستان و سيستان استان

 .فحهص258 .بلوچستان و

 یهاحوزه حفاظتی یگذارارزش. 1390 زاده، ع.،فتاحی، ا. و فتح .6

 تاالب: موردی مطالعه)مشروط  یگذارارزش از روش استفاده با آبخيز

 .ایران آبخيزدارى مهندسى و علوم. مجله علمی پژوهشی (گميشان

 .152تا  134، صفحات 1 شماره ،5 سال

 .1392 ، ف.،ظفری و  ا. ، احمديان ؛ز. ،عابدی ؛م. ، پورعباس .7

 دریاچه محيطییستز منابع بازاری کارکردهای اقتصادی یگذارارزش

 يطمح تكنولوژی و علوم آبزی. یهانهگو بر تأکيد با پریشان -ارژن

 .101تا  96صفحات  ،1 شماره ،15 دوره .زیست

 یگذارارزش .1388 .،ن ،یعليار و .د ،علیيار ؛غ. ،مافی .8

 روش از استفاده با چغاخور المللیينب تاالب تفرجگاهی

تا  45 ، صفحات50 دوره .شناسیيطمح مجله. یامنطقه سفر هزینه

54. 

  ،صابونیصبوحی و .س ،لسکوکاليهشيرزادی ؛.ن  ،محمودی .9

 روش يریکارگبه با انزلی تاالب تفرجگاهی ارزش  برآورد .1389 ،.م

تا  51اتصفح، 4، شماره 36. دوره شناسیيطمح. مشروط ارزیابی

58. 

 یگذارارزش .1393م.،  ،نژادقربان و م. ،بهزاد ؛.ا ، حجتمنتظر .10

 هاییبررس) مقداری اقتصاد فصلنامه شادگان. تاالب یااستفاده خدمات

 .73تا  41 اتصفح ،1 شماره ،9 دوره .(سابق اقتصادی

پروژه تعيين نياز  .1395 .مهندسان مشاور زيست انرژی چابهار .11

 يطمحاداره کل حفاظت خليج گواتر و خور باهو.  المللیينبتاالب  آبی

 استان سيستان و بلوچستان. زیست

12. Andreopoulos, D.; Damigos, D.; Comiti, F. and Fischer, 

C., 2015. Estimating the non-market benefits of climate 

change adaptation of river ecosystem services: A choice 

experiment application in the Aoos basin, Greece. 

Environmental science and policy. Vol. 54, pp: 92-103. 

13. Barbier, E.B.; Acreman, M. and Knowler. D., 2000. 

Economic Valuation of Wetlands, A Guide for Policy Makers 

and Planners. Ramsar Convention Bureau, Gland, 

Switzerland. 

14. Lallan, P., 2001. Economic Valuation of Ecological 

Functions and Benefits: A Case Study of Wetland 

Ecosystems Along the Yamuna River Corridors of Delhi 

Region, Department of Business Economics, university of 

Delhi Institute of Economic Growth, Delhi; and Center for 

Environmental Management of Degraded Ecosystems, 

University of Delhi. 

15. Newell, L.W. and Swallow, S.K., 2013. Real-payment 

choice experiments: Valuing forested wetlands and spatial 



 ....محیط زیستی تاالب منابع( غیرمستقیم و مستقیم) مصرفی کارکردهای اقتصادی گذاریارزشسینایی و همکاران                            
 

302 
 

attributes within a landscape context. Ecological Economics. 

Vol. 92, pp: 37-47. 

16. Ramsar Convention Bureau. 1971. Appendix 7, Ramsar 

Wetland Definition, Classification and Criteria for 

Internationally Important Wetlands. Ramsar, Iran. 

17. Suparmoko, M., 2008. Economic valueation for 

environmental goods and services (Market price method), 

Regional Training Workshop on The Economic Valuation of 

the Goods and Services of Coastal Habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


