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 چکیده
و خواهند  ردهتجربه کتخریب را  میزان باالیی ازهستند که در طول زمان  طبیعی هاینظامبوم ترینکلیدییکی از ها تاالب

انست ذاری درست آنها ددر ارزشگهای اقتصادی نظام آمدیکارناتوان به دلیل یکی از دالیل تخریب این منابع را می. کرد
های یببوده و باعث وارد شدن آسرویه از چنین منابعی و استفاده بی این خدمات تفکر رایگان بودنکه نتیجه آن، تقویت 

اعتماد  شایان برآوردیناپذیر به آنها شده است. براین اساس، شاید نخستین گام در حفاظت از چنین منابعی، ارائۀ بازگشت
پژوهش را باید تالشی برای این . برداران مربوطه باشدارتقای سطح آگاهی ذینفعان و بهره برایاز ارزش واقعی آنها 

 شگذاریارز استفاده از رویکرد حفاظت از دریاچه شورابیل با  براییل به پرداخت مردم استان اردب آمادگیمیزان ارزیابی 
ت. ریزی شده اسهای مورد نیاز پژوهش پایه( به شمار آورد که با تکیه بر طراحی و تکمیل پرسشنامهCVMمشروط )

رار گرفته است. در استان اردبیل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل ق 1931مورد پرسشنامه در تابستان  812دراین راستا، 
به طور  ،خودازای هر یک از افراد خانواده به، دارند آمادگیویان گدرصد از پاسخ 81/19پژوهش نشان داد، این نتایج 

اظتی ارزش کل حفبا تکیه بر این نتایج،  .پرداخت کنندحفاظت از دریاچه شورابیل  برایدر سال ریال  98191 میانگین
میلیون ریال در  228/181ارزش حفاظتی هر هکتار از آن  ومیلیارد ریال در سال  932/81دریاچه شورابیل در مجموع 

 شد.سال محاسبه 

 JEI: Q51 ،Q57بندی طبقه

 .به پرداخت آمادگیمشروط، مدل لوجیت،  ارزشگذاریدریاچه شورابیل،  کلیدی: گانهواژ

                                                           
دانشیار)نویسنده مسئول( گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع به ترتیب دانشجوی دکتری و 1 

طبیعی گرگان، ایران آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران. دانشجوی دکتری علوم و مهندسی 

زیست و انرژی، دانشگاه آزاد ر گروه اقتصاد محیطآبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران و استادیا

  ، ایران.اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

Email: najafinejad@gmail.com 



 2/1331/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  131

 مقدمه
یعت های طبنظامسودمندترین بومهای خلقت و به عنوان یکی از بارزترین زیبایی هادریاچهها و تاالب

های باشند که تنظیم آبهای ارزشمندی میهای آبی به منزله سرمایهروند. این اکوسیستمبه شمار می

، (لیمامیکروکخرد اقلیم )مین نیازهای حیات وحش و پرندگان، تعدیل أزیرزمینی در محیط پیرامون، ت

 هاینظام... در گرو حفاظت منطقی از آنهاست. حفظ این  شکار، صید پرندگان آبزی و ماهیان و

شمار اقتصادی، تفرجگاهی، ژنتیکی و غیره، تنها منوط پیچیده اکولوژیك و سود جستن از منابع بی

تقاء زیست، بهبود و اربدون اندیشیدن به محیطباشد. بدیهی است، ها میبه مطالعه و شناخت دقیق آن

پذیر نخواهد بود و لزوم وری از طبیعت امکانها در چارچوب هر گونه هدف بهرهکیفیت زندگی انسان

های چالشترین منابع جهانی که همواره با ها به عنوان یکی از حساسنظامبومشناخت ارزش این 

 به شمار آید. هاچالشگام در رفع این  ترینتواند بنیانیباشند، میزیستی رو به رو میمحیط پرشمار

قرار  ایاستفادهغیر و ایاستفاده در دو دستهآبی  هاینظامبوم حاصل از منافع اقتصادیبر این اساس، 

برداری واقعی از تولیدات و خدمات مشخصی از ای، از مصرف یا بهرههای استفادهگیرند. ارزشمی

ای و نیازه هاگزینششوند و به ظرفیت کاال یا خدمت در ایجاد رضایت برای میزیست مشتق محیط

کنند که با های غیربازاری را مطرح میارزشای، های غیراستفادهپردازند. در حالی که ارزشانسان می

ایی همصرف ارتباطی ندارند. چنین ارزشبرای  هایا حتی با انتخاب آن یاد شدهمصرف واقعی کاالهای 

دهند و در عین حال، گویای افراد را نشان می و گزینش های ذاتی هستند که رجحانبه منزله ویژگی

ای، بیانگر میزان های غیراستفادهزنده هستند. ارزش دیگر موجودهایهمدلی، رعایت حقوق و یا رفاه 

طایی میرنژاد و عزیستی برای استفاده در آینده است )احفاظت از منابع محیط برایبه پرداخت  آمادگی

در  و کرد گیریاندازه بازاری هایقیمت با توانمی آسانی به را مصرفی هایارزش(. 1931سلوط، 

مبادله در  امکان نبود به دلیل غیرمصرفی هایارزش محاسبه داد. اما دخالت گیریتصمیم فرایندهای

غفلت  آیند. بنابراینمی شماربه  کل اقتصادی ارزش از مهمی جزء هاارزش این آفرین است. بازار مشکل

 بینانهغیر واقع برآورد به گیریتصمیم محاسبات در کمی، خواه و کیفی خواه منابع، این داشتندرلحاظ 

از دیدگاه اقتصاددانان منابع (. 1931شوند )آسافو، می منجر اجتماعی رفاه در زیستیمحیط منابع

درست ارزش خدمات ارائه شده به  برآورد نشدنها به سبب طبیعی، بخش مهمی از تخریب تاالب

و شیوه  تلقی شدهها کاالهای عمومی تاالبچرا که گیرد. ها درشرایط بازاری صورت میتاالب هوسیل
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 به همین جهت، .خواهد بود خصوصیکاالهای  دیگرکاالهای عمومی متفاوت از چنین گذاری قیمت

 فواید واقعی زیستی، الزم استمحیطهای مناسب به منظور مدیریت بهینه منابع و اتخاذ سیاست

)خلیلیان و همکاران،  دنهای طبیعی شناسایی شونظامها و هزینه اجتماعی تخریب این بومتاالب

ای در های توسعهبع تاالبی امکان درك هزینه مرتبط با اجرای طرحاآگاهی از ارزش من(.  1931

اطالعات و  آوردها را فراهم میبلندمدت حفاظت از تاالب هایها و سودمندیارزشهای تاالبی و محیط

  (.1331و همکاران،  باربیردهد )میقرار در اختیار آنها را به منظور مدیریت بهتر  باارزشی

 ارزشگذاریمشروط به منظور  ارزشگذاریدر سراسر دنیا با استفاده از روش  بسیاریهای پژوهش

 زیست صورت گرفته است:محیطی منابع طبیعی و نظامبومخدمات 

در شهر  Heshuiبخیز آحوزه  جنگلی در نظامبومارزش اقتصادی خدمات ( 2112تائو و همکاران )

Jiangxi  نتایج نشان داد کردندمشروط برآورد  ارزشگذاریکشور چین را با استفاده از روش .

حفاظت و احیا  براییوان 293 معادل ایساالنه مبلغ به پرداخت آماده میانگینویان، به طور گپاسخ

 داختبه پر آمادگیاقتصادی اساسی مرتبط با میزان  -متغیرهای اجتماعیهمچنین  باشند.جنگل می

به  آمادگی( 2112سیو و همکاران ) هستند. جمعیت خانوار و سطح تحصیالت ،مدآدر یان؛پاسخگو

 ارزشگذاریبا استفاده از روش را مالزی تاالب ایندا پایا  از پرداخت بازدیدکنندگان برای حفاظت

فاده با است تاالب از به پرداخت بازدیدکنندگان آمادگیمیزان  بررسی کردند. در این پژوهش مشروط

به پرداخت هر  آمادگیمیانگین ، نتایج تحقیق نشان داد گرفت. ارقر تحلیلمورد  مدل الجیت از

مد و مبلغ پیشنهادی آسطح درباشد. میرینگیت )واحد پول مالزی(  12/1از تاالب بازدیدکننده 

 در این پژوهشبه پرداخت بازدیدکنندگان  آمادگیمعنادار موثر بر میزان  هایعاملبازدیدکنندگان 

به ارزیابی و مشروط  ارزشگذاریبا استفاده از روش  (2112و همکاران ) محمدی لیمائی .باشندمی

مورد  031 ،یاد شدهدر پژوهش پرداختند.  وان در شمال ایرانراارزش اقتصادی پارك جنگلی س

نتایج  .شدمختلف تکمیل  هایلبازدیدکنندگان این پارك در فص ازپرسشنامه به صورت تصادفی 

به  آمادگیی لبرای ارزش تفریحی پارك جنگ ،یانپاسخگورصد از د 13/31 در مجموع، نشان داد

 .شدبرآورد ریال میلیارد  12/22 معادلارزش تفریحی ساالنه کل پارك جنگی  داشتند وپرداخت 

المللی میانکاله با استفاده از روش تاالب بینبه تعیین ارزش حفاظتی  (1933)امیرنژاد و همکاران 

به پرداخت  آمادهدرصد افراد تحت بررسی،  9/23نتایج نشان داد،  پرداختند. مشروط ارزشگذاری
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 به پرداخت هر خانوار برای آمادگی میانگینو به طور مبلغی برای حفاظت از تاالب میانکاله هستند 

میلیون ریال در  3/21ریال و ارزش حفاظتی ساالنه آن معادل  2/2313ارزش حفاظتی این تاالب 

 از روش استفاده با گمیشان را تاالب حفاظتی ارزش(، 1931زاده )فتاحی و فتح هکتار برآورد شد.

ت به پرداخ میانگین آمادگیکه  بودآن گویای نتایج این پژوهش . کردندبرآورد مشروط  ذاریارزشگ

هر سال  در ریال 939931ارزش حفاظتی برای هر خانوار  و ریال 12321افراد برای حفاظت از تاالب 

 شد.ریال برآورد  میلیارد 23لستان حدود گ باشد. همچنین ارزش حفاظتی این تاالب در استانمی

 خانوارها پرداخت به آمادگی میزانمشروط،  ارزشگذاریکارگیری روش هببا  (،1931) رفیعی و سالمی

 متغیرهای مبلغ، نتایج نشان داد را مورد بررسی قرار دادند.انزلی  المللیبین تاالب از برای حفاظت

زیست، جنسیت، محیطبه ، میزان تحصیالت سرپرست خانوار، تازگی اطالعات، اهمیت یپیشنهاد

حفاظت از تاالب  برایپرداخت به  آمادگی میزان ایی برگربازدید و اخالق بارهایشمار شهرنشینی، 

 هر خانوار برای ارزش حفاظتی به پرداخت ماهانه آمادگیانتظاری  مبلغموثر است. بر مبنای این نتایج 

برای خانوارهای دارای و  ریال 31/13311 ،گرایانهاین تاالب برای خانوارهای دارای تمایالت وظیفه

ارزش حفاظتی ساالنه هر هکتار از . همچنین ریال برآورد شد 12/10213پیامدگرایانه  هایگرایش

زاده و موسی ریال محاسبه شد. 32/19121و  11/11221 تاالب برای این دو گروه خانوار به ترتیب

های ارسباران را با استفاده از روش واقع در جنگلسی ارزش تفریحی پارك قلعه دره (1932همکاران )

های پژوهش، از الگوی لوجیت پرسشنامه گردآوریمشروط برآورد کردند. ایشان پس از  ارزشگذاری

هر بازدید  ، برایبه طور میانگیند استفاده کردند. نتایج نشان داد، به پرداخت افرا آمادگیبرای تعیین 

ریال است و با در نظر گرفتن آمار بازدیدکنندگان  9313راد به پرداخت اف آمادگیسی، هدراز پارك قلعه

 میلیارد ریال تعیین شد. 10/0، 1939تفریحی ساالنه پارك در سال ساالنه از این پارك، ارزش 

ای ادههای غیراستفجامعه علمی به منظور برآورد ارزشتوجه به ادبیات موضوعی بیانگر تالش گسترده 

ازگو تر برای مردم بدرك شایانهای طبیعی است تا ارزش واقعی آنها به بیانی نظامبومارائه شده توسط 

ز ادهد که نشان میمرور منابع  جلوگیری شود.از تخریب و آلودگی این منابع بدین وسیله  وشود 

ای های غیراستفادهبرآورد ارزش برای به پرداخت افراد آمادگیروش ارزشگذاری مشروط برای محاسبه 

نابراین ب بخشی نیز در پی داشته است.و نتایج رضایت استفاده شده جهانای در سرتاسر طور فزایندهبه 

ل اردبیل دریاچه شورابیو تفرجگاهی  (توریستیگردشگری )با توجه به اهمیت و  رویکردبا تکیه بر این 
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 تالش برپژوهش این در  ،نظامیبومو نقش آن به عنوان زیستگاه حیات وحش و ارائه خدمات متنوع 

به پرداخت مردم استان اردبیل  آمادگیمیزان مشروط،  ارزشگذاریاین است تا با استفاده از روش 

های آماری متناسب، ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل تعیین شده و با بکارگیری روشبرای حفاظت از 

دگان کننارزش و اهمیت آن به مسئوالن امر و استفاده از این طریقه تعیین گردد تا ساالنه این دریاچ

 از آن معرفی شود.

 روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه

 11درجه و  93دقیقه طول شرقی و  11درجه و  03دقیقه تا  12درجه و  03در  دریاچه شورابیل

دقیقه عرض شمالی به صورت یك حوضه بسته رسوبی در یك ناودیس  12درجه و  93دقیقه تا 

به طرف خلخال  آنکیلومتری  2 حدود درهای جنوب شهر اردبیل و عمق در کوهپایهنامتقارن کم

علت نامگذاری دریاچه د. متری از سطح دریا قرار دار 1922در ارتفاع این دریاچه  .واقع شده است

تی های پوسآب این دریاچه بسیار شور بوده و افرادی که از بیماری در گذشتهشورابیل این بوده که 

 با  کردند ولی امروزهکشیدند برای درمان بیماری خود از گِل این دریاچه استفاده میو رماتیسم رنج می

 متر میلیون 10 به مکعب متر میلیون 1/1 از آن آب حجم ،آن به چایلویقبال رودخانه بآ هدایت

 که طوری به شده کاسته آن شوری از وه یافت افزایش هکتار 111 به هکتار 10 از آن گستره و مکعب

های خاکستری، اردك چشم پلیکان. شودآالی رنگین کمان پرورش داده می قزل ماهی نوعی آن در

 دراج، و مهاجر پرندگان از …اردك تاجدار، غاز خاکستری، غاز زنگوله بار، لك لك سیاه و طالیی،

 دریاچه در که هستند بومی پرندگان جمله از…و آنگوت یل،صحوا چنگر، خوتکا، مرغابی، قرقاول،

دریاچه  .(1932زیست استان اردبیل، محیطحفاظت )سازمان  خورندشم میچ به  شورابیل زیبای

رندگان های متنوع پهای طبیعی استان اردبیل و زیستگاه گونهترین تاالبیکی از مهم اکنونشورابیل 

 .کننداز نیمه دوم پاییز تا نیمه اول بهار در این دریاچه زیست می ویژهشمار رفته که بهه مهاجر آبزی ب

ها هزار پرنده مهاجر در روزهای نیمه دوم آبان ماه هر سال، زیبایی این تاالب طبیعی را دو فرود ده

 چندان می کند. 
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کله قایقرانی، دو میدانی، این دریاچه دارای امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی بسیاری از جمله: اس

المللی و مایشگاه بینهای مجهز و زیبا، گنجینه تاریخ طبیعی، نسواری، باغ وحش، هتلدوچرخه

تواند مورد که میباشد می و ... شهر بازی، رستوران در وسط دریاچهبازارچه صنایع دستی، مجموعه 

 دهد.موقعیت دریاچه شورابیل را نشان می 1شکل . استفاده گردشگران قرار گیرد

 

 
 

 موقعیت جغرافیایی دریاچه شورابیل اردبیل (1)شکل 
 

 تحقیقانجام روش 

 انتخاب دارد. وجود ها و تاالبدریاچه زیستیمحیط منابع ذاریارزشگ برای بسیاری هایروش امروزه

 توان و مالی منابع و زمان اطالعات، به دسترسی جمله از های بسیاریعامل به مناسب هایروش

مصرفی و های های تعیین ارزشترین روش(. یکی از مهم1930)امیرنژاد،  دارد بستگی کارشناسی

مورد استفاده قرار  جهانهای اخیر در سرتاسر های طبیعی که در سالنظامبومغیرمصرفی خدمات 
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پژوهش به منظور برآورد این در . به همین جهت باشدمی 1مشروط ارزشگذاریگرفته است روش 

به  به طور عموممشروط استفاده شد. این روش  ارزشگذاریارزش حفاظتی دریاچه شورابیل از روش 

 هایارزش و غیرمصرفی هایگیری ارزشاندازه برای پذیرانعطاف و استاندارد ابزارهای از یکی عنوان

این  به CVMواژۀ مشروط در (. 1330، هانمانرود )به کار می زیستیمحیط منابع غیربازاری مصرفی

ندارد، یك بازار فرضی زیستی که بازاری برای آن وجود که این روش، برای کاالی محیطدلیل است 

به پرداخت پاسخگویان را تحت سناریوهای بازار فرضی معین،  آمادگی میزانکند تا ایجاد و تالش می

 .کندبرآورد 

طور کلی، دو روش وجود دارد. به CVM هایبررسیاز روی  WTPهای مختلفی برای استخراج روش

 اند. ( در ادبیات علمی موضوع، معرفی شده1333 ،کارسونو  میشل) 2استخراج پیوسته و گسسته 

و روش پیشنهاد مزایده  0(PC، کارت پرداخت )9(OEباز ) -ته هایپرسشهای پیوسته شامل روش

(BG)2  هستند. در روشOE به پرداخت خود را  بیشترین میزان آمادگیطور ساده دهنده بهپاسخ

شود که از بین فهرستی از مبالغ پیشنهادی، دهنده خواسته میاز پاسخ PCکند. ولی در روش بیان می

با یك پیشنهاد  BGانتخاب کند. روش  ،دهدپرداختش را نشان می بیشترین آمادگی بهمبلغی که 

دهنده پیشنهاد اول را . اگر پاسخکندتواند آن را انتخاب یا رد دهنده میشود و پاسخمی آغازاولیه 

گر . ولی اشودمنفی برای پیشنهاد دریافت  پاسخشود که قدر باال برده مییشنهادی آنبپذیرد مبلغ پ

 اسخپشوند که فرد به آن قدر پایین آورده میمنفی بدهد مبالغ بعدی، آن پاسخفرد به پیشنهاد اول 

 .مثبت بدهد

دهنده مبلغی پیشنهاد های استخراج گسسته به پاسخهای استخراج پیوسته، در روشدر مقابل روش

مثبت یا منفی بدهد.  پاسخشود که به پیشنهاد ارائه شده دهنده خواسته میشود و از پاسخمی

 3(، انتخاب چندتایی1تك بعدی و دو بعدی)مانند 2های انتخاب دوتاییهای گسسته شامل روشروش

                                                           
1 Contingent Valuation Method (CVM) 
2 Discrete and Continuous  
3 Open-Ended 
4 Payment Card 
5 Bidding Game 
6 Dichotomous Choice 
7 Single Bounded and Double Bounded  
8 Polychotomous Choice 
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گیرد مورد استفاده قرار می ایگستردهطور باشد. روش استخراجی که بهمی 1و انتخاب چند بعدی

ه ب بیشترین آمادگیکند که آیا دهنده تعیین میباشد که در آن پاسخ( میDCروش انتخاب دوتایی )

ین روش در ا (.1931)امیرنژاد و عطایی سلوط،  پرداخت او بزرگتر از مبلغ پیشنهادی است یا خیر

کنند. پیش تعیین شده، انتخاب می از هایاز پیشنهاد شماریپاسخگویان تنها یك پیشنهاد را بین 

یا  "یبل"شدن با قیمت پیشنهادی در یك موقعیت بازار فرضی، تنها پاسخ  روروبهپاسخگویان در 

 (.1932دلیری و همکاران، سام دهند )می "خیر"

ها نتایج پرسشنامهتحلیل در  درستهای استفاده از روشنکته اساسی در زمان استفاده از این روش، 

گیرندگان از نقطه نظر اقتصادی در قالب مجموعۀ محدودی خالصه . در اغلب موارد، رفتار تصمیماست

وند، شستفاده میهایی که برای این منظور اشوند. مدلعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته میشده و به

های با متغیر وابسته کیفی نام دارند. با توجه به ناپیوسته بودن مقادیر متغیر وابسته در این مدل

 ترینشود. سادههای رگرسیون گسسته اطالق میهای اقتصادسنجی مدلها، به این گروه از مدلمدل

ار صفر دو مقد تنهابرای متغیر وابسته  است وهایی هستند که در آنها متغیر وابسته دوتایی آنها، مدل

رداخت برای پ الزم را آمادگیهر کس )پاسخگوی بالقوه( ممکن است  برای مثالشوند. و یك تعیین می

که دارای  هاییطورکلی، برای بررسی رگرسیونداشته و یا نداشته باشد. به نظامبوماز منظور حفاظت به

استفاده  2و توبیت 0پروبیت، 9لوجیت ؛2ای احتمال خطیهمتغیر وابسته دوتایی هستند، از مدل

صورت رابطه به Logit( را بپذیرد، براساس مدل A( اینکه فرد یکی از پیشنهادها )Piشود. احتمال )می

 :(1330، هانمان) شودبیان می 1
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1 Multiple Bounded 
2 Linear Probability Model 
3 Logit 
4 Probit 
5 Tobit 
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)( که در آن UF   تابع توزیع تجمعی با یك اختالف لوجستیك استاندارد بوده و بعضی از

اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جنسیت، اندازه خانوار، تحصیالت -اجتماعی متغیرهای

درآمد  مبلغی است که فرد از Bid درآمد ماهیانه افراد بوده و Income . شودمیرا شامل  آن مانند و

اقتصادی  -های اجتماعی دیگر ویژگینیز،  Sپردازد. زیست میخود کم کرده و برای حفاظت از محیط

 0و 0رودی هستند که انتظار میاشدهبرآورد  هایضریب و  ، ، باشد.افراد می
  وجود دارد:، سه روش WTPمقدار  محاسبۀبرای (. 1333جاج و همکاران، )باشند 

گیری انتگرال با WTPاست که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPروش اول، موسوم به متوسط 

 شود. نهایت استفاده میعددی در محدوده صفر تا بی

وسیله انتگرال به WTPاست که برای محاسبه مقدار انتظاری  1کل WTPمتوسط روش دوم موسوم به

 رود، و کار میه+ ب∞تا  -∞گیری عددی در محدوده 

وسیله به WTPاست و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  2قسمتی WTPروش سوم موسوم به متوسط 

)فتاحی و  شود( استفاده میAماکزیمم )بیشینه انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد 

 . (1931زاده، فتح

ها با رسد، زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیتنظر میها، روش سوم بهتر بهاز بین این روش

؛ لی 1331، پترسونو  دافیلد) کندرا حفظ می 9، کارآیی آماری و توانایی جمع کردن)تئوری( فرضیه

که  0یینمابا استفاده از روش حداکثر درست لوجیتهای مدل (پارامترفراسنجه ). (2112و هان، 

 با WTPمقدار انتظاری  گاهآنشوند. برآورد می ،باشدمی لوجیتمدل  برآوردبرای  روشترین رایج

لی ) شودمحاسبه می 2رابطه صورت ( بهAگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد )انتگرال

 :(1930اده و همکاران، ؛ خداوردیز1931امیرنژاد و اژدری،  ؛2112و هان،
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1 Overall mean WTP 
2 Truncated mean WTP 
3 Aggregation 
4 Maximum Likelihood 
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جمله  باباشد که از مبدأ تعدیل شده میعرض  *واست  WTPمقدار انتظاری  WTP(E(که 

 . اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی اضافه شده است -اجتماعی
وط مشر ارزشگذاریاز روش  دریاچه شورابیلحفاظتی برآورد ارزش به منظور  پژوهشاین بنابراین در 

در این نوع از  .شدبرای این منظور از پرسشنامه انتخاب دوتایی دو بعدی استفاده  استفاده شد.

است که با توجه به پاسخ، پیشنهادهای  روروبهدهنده با چند مبلغ پیشنهادی  ها، پاسخپرسشنامه

کنند می پیشنهاد (،1332)و همکاران  بتمن( و 1330) ،کویگین و کامرونشود. دیگری به او داده می

در واقع پیشنهاد  .نصف پیشنهاد اول باشد ،رتو پیشنهاد پایین که پیشنهاد باالتر دو برابر پیشنهاد اولی

 در پیشنهاد اولیه بستگی دارد.  واکنش پاسخگور به جواب بله یا خیر و یا تبیش

عمومی  اطالعاتشامل  اول که بخش ساختاری و در سه بخش تهیه شدپرسشنامه پژوهش به صورت 

پاسخگویان در مورد  درك عمومی افزایش برایباشد که می زیست آندر ارتباط با دریاچه و محیط

 آمادگی میزان هایپرسششامل  دوم بخشاست. دریاچه شورابیل  ویژهبهها، ها و تاالباهمیت دریاچه

 است میزان مبالغ یادآوریاست. الزم به  شورابیل ارزیابی ارزش حفاظتی دریاچهافراد برای  پرداخت به

هزار  31و  01، 21آزمون، به عنوان پیشپرسشنامه  شماریتکمیل پیشنهادی پس از بررسی اولیه و 

 وضعیت مربوط به هایپرسش در برگیرنده ها نیزپرسشنامه بخش سوم. شدریال در سال تعیین 

درآمد  میزان جنسیت، ،سن تحصیالت، میزان شغل، :مانندافراد بوده و اطالعاتی  اقتصادی -اجتماعی

 دهد. را در اختیار قرار می غیره و

مصاحبه  راهاز  به مردم بومی استان اردبیلبا مراجعه  ،1932های پژوهش، در تابستان پرسشنامه

برداری تصادفی مورد بودند که به روش نمونه 213های تکمیل شده پرسشنامه شمار. شدرودرو تکمیل 

به  Excelکدبندی شده و در نرم افزار  هاپرسشها، پس از تکمیل پرسشنامهساده انتخاب شدند. 

 SPSSافزار از روش آمار توصیفی در نرم ،صورت بانك اطالعاتی ذخیره شد. برای تحلیل آماری نتایج

الزم . شد استفاده میانگینو  درصد فراوانی، مانند آمارهایی از توصیفی آماری بخش در .استفاده شد

 آمادگی زانمیبرای برآورد توابع رگرسیونی با متغیر وابسته صفر و یك و تعیین است که  یادآوریبه 

با در نهایت  استفاده شد. SHAZAMافزار اقتصادسنجی به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت در نرم

 دریاچه شورابیل تعیین شد.، ارزش کل حفاظتی به پرداخت افراد آمادگیبه میزان  توجه
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 و بحث یجنتا
 مارآبا استفاده از  پاسخگویانهای اجتماعی و اقتصادی های پژوهش، ویژگیپس از تکمیل پرسشنامه

نفر( مرد و  132درصد ) 92/32 شامل پاسخگویان نتایج نشان داد، بیشترین. شداستخراج توصیفی 

دارای  درصد( 21/02) بیشترین پاسخگویاناز نظر شغل نیز، اند. نفر( آنها زن بوده 92درصد ) 23/10

درصد نظامی و  93/1درصد کارگر،   12/2درصد کارمند،  19/99باشند در حالی که می شغل آزاد

ان یسنی، بیشترین پاسخگواز نظر شرایط  شغل مشخصی هستند. بدوندرصد آنان  92/13و  انتظامی

های سنی پاسخگویان را نشان فراوانی گروه 1اند. جدول سال قرار داشته 91تا  21در دامنه سنی 

 دهد.می

 های سنی پاسخگویانفراوانی گروه (1)جدول 
 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی گروه سنی

 سال 21کمتر از 

 سال 91تا  21

 سال 01تا  91

90 

11 

22 

21/12 

11/92 

23/22 

 31/13 01 سال 21تا  01

 21/2 12 سال 21تا  21

 23/2 2 سال 21بیشتر از 

 111                                                213                                             مجموع                    

 های تحقیقیافته منبع

فراوانی  2جدول  باشند.می کارشناسیدارای مدرك  پاسخگویان بیشتریناز نظر تحصیالت نیز 

 دهد.را از نظر مدرك تحصیلی نشان می پاسخگویان
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 فراوانی پاسخگویان از نظر مدرک تحصیلی( 2)جدول
 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی میزان سواد

 بیسواد

 ابتدایی

 سیکل

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 و باالتر کارشناسی ارشد

0 

0 

20 

22 

11 

11 

91 

39/1 

39/1 

11/11 

00/23 

31/1 

11/92 

31/12 

 111                                                  213                                مجموع                                

 های تحقیق: یافتهمنبع
این در حالی میلیون ریال در ماه هستند.  21تا  12دارای درآمدی بین  پاسخگویان بیشترینهمچنین 

را از نظر  پاسخگویانفراوانی  9جدول ریال است.  13021111، پاسخگویاندرآمد  میانگیناست که 

  دهد.درآمد ماهانه آنها نشان می

 فراوانی پاسخگویان از نظر میزان درآمد ماهانه( 3جدول )
 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی )میلیون ریال( میزان درآمد

 میلیون 2کمتر از 

 میلیون 11میلیون تا  2

 میلیون 12میلیون تا  11

 میلیون 21میلیون تا  12

 میلیون 22میلیون تا  21

 میلیون 91میلیون تا  22

 میلیون 91بیشتر از 

12 

01 

91 

12 

11 

13 

10 

90/1 

22/21 

31/12 

01/90 

23/0 

12/3 

02/2 

 111                                                 213                      مجموع                                           

 های تحقیق: یافتهمنبع
ز لذا با استفاده ا ،با توجه به اینکه برای تعیین ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل بازاری وجود ندارد

تالش شود تا پاسخگویان تحت سناریوهای یك بازار فرضی برای خرید مشروط باید  ارزشگذاریروش 

خود را برای حفاظت از دریاچه اعالم پرداخت  به آمادگیزیستی قرار گیرند و و فروش کاالی محیط

ندوقی صگفته شد که فرض کنند  پاسخگویانبخش سوم پرسشنامه، به  آغازبه همین منظور، در  .کنند
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اندازهای طبیعی دریاچه شورابیل شکل گرفته است و از آنان خواسته ها و چشمحفاظت از جاذبهبرای 

ج حلیل نتای. تکنندخود را نسبت به پرداخت به این صندوق مشخص  آمادگیمیزان  در آغازشد تا 

 دارند به این صندوق فرضی آمادگی پاسخگویاننفر( از  112درصد ) 21/29ها نشان داد، پرسشنامه

ی برای این کار از خود آمادگهیچ  ( از آناننفر 112درصد ) 13/02پول پرداخت نمایند در حالی که 

 نشان ندادند.

هزار ریال در  01پیشنهاد قیمتی ) نخستینبه پرداخت داشتند  آمادگینفری که  112در ادامه برای 

ر ریال در سال به ازای هزا 01خود را برای پرداخت  آمادگیو از آنان خواسته شد شد سال( مطرح 

کنند. بیل اعالم های طبیعی دریاچه شورابه صندوق حفاظت از جاذبههر نفر از اعضای خانواده خود 

با پیشنهاد  آناننفر  23به پرداخت به این صندوق را داشتند،  آمادگینفری که  112از نتایج نشان داد، 

هزار ریال در سال( موافقت کردند. این در حالی  21تر )بقیه با پیشنهاد پاییننفر  01 وهزار ریال  01

پیشنهاد باالتر ، هزار ریال در سال( موافق بودند 01) نخستنفر از کسانی که با پیشنهاد  19است که 

 پذیرفتند.نیز را هزار ریال در سال  31یعنی 

ریاچه شورابیل را داشتند در مورد روش به پرداخت به صندوق حفاظت از د آمادگیاز افرادی که 

 دارند پرداخت آمادگینفر(  00آنان )، بیشترین شد. تحلیل نتایج نشان داد پرسشمناسب پرداخت 

نفر پرداخت به صورت مالیات ساالنه  92باشد در حالی که به شکل حق عضویت ساالنه  به این صندوق

 راهنفر پرداخت از  10عوارض شهری و روستایی،  دریافتنفر پرداخت به شکل  22زیستی، محیط

 های پرداخت را مناسب دانستند.نفر سایر روش 9قبوض آب، برق و تلفن و 

های طبیعی که شامل ارزش انتخاب، ارزش ذاتی و ارزش نظامبومدر ادامه اجزای ارزش حفاظتی 

م خواسته شد سه ناو از آنبه پرداخت داشتند معرفی  آمادگیی که پاسخگویانباشد به میراثی می

 مادگیآ پاسخگویانهایشان را بین سه ارزش مذکور مشخص نمایند. نتایج بیانگر آن بود که پرداخت

هایشان صرف حفاظت از ارزش میراثی شود در حالی که سهم ارزش درصد پرداخت 11/02داشتند 

 باشد.می 12/22و سهم ارزش انتخاب  03/91ذاتی 

به پرداخت برای حفاظت از دریاچه شورابیل را  آمادگینفری که  112است که  یادآوریالزم به 

نفر(، مشکالت  12) دریاچهحفاظت از  مسئول بودن دولت برایرا  خود نداشتن آمادگینداشتند دالیل 
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 نداشتننفر( و  1نفر(، مسئولیت ذینفعان بومی و غیر بومی برای حفاظت دریاچه ) 13مالی خود )

 کرد درست این پول برای حفاظت از دریاچه عنوان کردند.هزینه برایولت اطمینان به د

و متغیرهای وابسته به آن به شکل دوگانه دو  به پرداخت افراد آمادگیاطالعات مربوط به  در ادامه

برای  .شد SHAZAMافزار رموارد ن انجام تجزیه و تحلیلو برای بعدی در نرم افزار اکسل کدبندی 

نشان داده شده است.  0در جدول  مدل الجیت استفاده شده و نتایج برآورد مدل الجیتاین منظور از 

دار بوده و نحوه درصد معنی 33با توجه به این جدول، متغیر مبلغ پیشنهادی، در سطح اطمینان 

گر آن تقاضا معکوس است. این نکته بیان فرضیهبا  برابرپرداخت  به آمادگیاین متغیر بر احتمال  تأثیر

شده، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی به اندازه  افزایش یك درصدی در مبلغ پیشنهاد با است که

 11111همچنین برآورد اثر نهایی بیانگر آن است که با افزایش هر  .یافتخواهد کاهش درصد  22/1

 1033/1مبالغ در گزینش دوبعدی به اندازه ریال در میزان مبالغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این 

امیرنژاد و  (؛1932این موضوع با نتیجه تحقیق امیرنژاد و همکاران )واحد کاهش خواهد یافت. 

(؛ سام دلیری و همکاران 1931(؛ صامتی و همکاران )1931زاده)فتاحی و فتح (؛1933همکاران )

درصد  31پاسخگویان نیز در سطح اطمینان  درآمد ماهیانه خانوارکامل است.  هماهنگی( در 1932)

دار است. بر اساس آماره کشش در میانگین، با افزایش یك درصد در درآمد ماهیانه خانوار، معنی

همچنین با توجه . یابددرصد افزایش می 12/1احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در گزینش دوبعدی، 

ریال( به میلیون  11 برای مثالواحد پولی ) 11111111ایش به مقدار اثر نهایی این متغیر، با افز

که  یابدواحد افزایش می 121/1درآمد خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در گزینش دوبعدی 

چنین هم دارد. همخوانی(، 1932(؛ سام دلیری و همکاران )1931) زادهاین با نتایج فتاحی و فتح

داخت به پر آمادگیداری در ی مورد بررسی تأثیر معنیمتغیرهای سن، جنسیت و تحصیالت، در نمونه

 .پاسخگویان نداشته است

است که بین درستی یك فرضیه  آزمون فرض آماری هایکی از روشنمایی یآزمون نسبت درست

دهد که فرض صفر ، نشان میاین پژوهشنمایی در . آزمون نسبت درستگیردو متمم آن تصمیم می

متغیرهای در نظر گرفته شده در الگوی الجیت، رد شده و مدل به طور  هایفراسنجهبودن همزمان 

 همخوانی( 1932سام دلیری و همکاران )(؛ 1933ران )امیرنژاد و همکاکه با نتایج  دار استکلی معنی

 متغیر وابسته )پذیرش و میزان توصیف تغییرپذیری ،رد شده. شاخص خوبی برازش در مدل برآودارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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هد، بر اساس دمتغیرهای مستقل نشان می پذیریمبلغ پیشنهادی( را نسبت به تغییرنکردن یا پذیرش 

بینی باشد. همچنین مقدار شاخص درصد پیشدرصد می 1اوهلر -نتایج تحقیق، ضریب تعیین گراك

این بدان معنی است که مدل برآورد شده توانسته باشد. درصد می 20در مدل برآورد شده  درست

ارت . به عبندک بینیاست درصد باالیی از مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی پیش

 های آنانویژگیرا با توجه بـه  پاسخگویانهای پاسخ درصد از 20  نزدیك بهدیگر مدل توانسته است، 

 .بینی کندپیش

حفاظت از دریاچه  برایبه پرداخت پاسخگویان  آمادگیمؤثر بر  هایعاملنتایج برآورد ( 4جدول )

 شورابیل با استفاده از مدل الجیت
 اثر نهایی کشش در میانگین ضریب متغیرها

 پیشنهاد قیمت
-1/211 × 11-0*** 

(11/9-)  
22213/1- 2-11 × 033/1- 

 سن
2-11 × 013/1 

(030/1) 
11239/1 2-11 × 111/1 

 جنسیت
21231/1- 

(221/1-) 
22113/1- 1-11 × 220/1- 

 تحصیالت
2-11 × 293/1- 

(113/1-) 
121113/1- 2-11 × 109/1- 

 درآمد ماهیانه خانوار
*1-11 × 120/1 

(132/1) 
12313/1 3-11 × 213/1 

 ضریب ثابت
21213/1 

(220/1) 
- - 

 های خوبی برازششاخص

Scale Factor = 0.22452 

Likelihood Ratio Test=    18.5163     With   5 D.F.    

P-Value= 0.00236*** 

Cragg-Uhler R-Square= 0.074914 

Percentage of Right Predictions= 0.64 

 درصد( 1و  درصد 2 ،درصد 11داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع
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ه دریاچحفاظت از  برای پاسخگویانپرداخت انتظاری به  آمادگی، میانگین پژوهشر گام پایانی د

 31111دست آمده در بازۀ مبالغ صفر تا باالترین پیشنهاد )از مدل به محاسبۀ انتگرال با شورابیل

  شود: میزیر مشاهده ( 9)ریال( برآورد شد که در رابطه 

(9) 32135Bid)
)}Bid10.00002175447123925.0(exp{1

1
()(

80000

0



  dWTPE 

ه ازای هر یك از افراد خانوادبه پاسخگویان ساالنهبه پرداخت  آمادگی، میانگین باالبا توجه به رابطه 

ا هاینکه این پرسشنامه دست آمده است. با توجه بهریال به 92192دریاچه شورابیل، حفاظت از  برای

باشد، می 1/9بعد خانوار در این استان  اطالعات مرکز آمار ایران، برابرو  شددر استان اردبیل تکمیل 

باشد. میدر سال ریال 113311برای حفاظت از دریاچه شورابیل برابر با هر خانوار به پرداخت   آمادگی

)سالنامه آماری ایران،  کننددگی میخانوار زن 993220، 1931و درسال  در استان اردبیل همچنین

دریاچه  اند، ارزش کل حفاظتیبه پرداخت داشته آمادگیدرصد از افراد  21/29 ،بر نتایجبناو  (1931

با توجه به  سوی دیگراز  شود.برآورد میدر سال میلیارد ریال  933/21 شورابیل اردبیل در مجموع

در  میلیون ریال 312/122رزش حفاظتی هر هکتار از آن اهکتاری دریاچه شورابیل،  111مساحت 

 .شودمحاسبه می سال

جزء ارزش حفاظتی، ارزش ذاتی یا وجودی است. منظور از ارزش ذاتی، ارزشی است که افراد  نخستین

، برای آنها قائل دریاچه شورابیجامعه، بدون توجه و وابستگی به هر نوع استفاده و یا مصرفی از 

بیان گویاتر، ارزش ذاتی به مطلوبیت ناشی از درك ساده وجود یك کاال، کارکرد یا خدمت  هستند. به

 را دیده و یا استفاده کرده دریاچهحال این تا به پاسخگویاننظر از اینکه ، صرفلدریاچه شورابیدر 

ین، ارزش شود. همچنباشند و یا قصد دیدن یا استفاده از آنها را در آینده داشته باشند، اطالق می

و یا  کنونیاز سوی افراد نسل  به طور معمولزیستی که وجودی ممکن است درمورد منابع محیط

گیرند، ولی بستر موجودیت و زندگی را برای استفاده قرار نمی طور مستقیم موردهای آینده بهنسل

 ،این تحقیقهای یافته بنابر (.1930)پناهی و همکاران،  شود، مطرح سازندمیدیگر فراهم جانداران 

، دریاچه شورابیلبه پرداخت خود را برای حفاظت از  آمادگیدلیل  پاسخگویاندرصد از  03/91

برآورد شده دریاچه شورابیل اند. با توجه به ارزش حفاظتی دررابطه با ارزش ذاتی آنها بیان کرده
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در سال ریال  لیاردمی 192/2جامعه، اه افراد از نگدریاچه شورابیل میلیاردریال(، ارزش ذاتی  933/21)

 برآورد شده است. 

اچه دری، ارزش میراثی است. ارزش میراثی در ارزیابی کنونی دریاچه شورابیلحفاظتی  جزء دوم ارزش

نده، های آیعنوان ارزشی غیرمصرفی برای نسلآید، ولی بهنمی شمار، یك ارزش مصرفی به شورابیل

دریاچه شورابیل شود که مردم برای حفاظت از هنگامی ایجاد میآید. ارزش میراثی شمار میبه

 ،این تحقیق هایبا یافته برابربه پرداخت داشته باشند.  آمادگیهای آینده، منظور استفادۀ نسلبه

را ارزش میراثی دریاچه شورابیل حفاظت از  برایدلیل پرداخت خود  پاسخگویاندرصد از  11/02

اد از منظر افردریاچه شورابیل اند که با توجه به ارزش حفاظتی آن، ارزش میراثی منطقه اعالم داشته

 برآورد شده است. در سال  ریال  میلیارد 130/3جامعه 

، ارزش انتخاب است. ارزش انتخاب، شاخصی لدریاچه شورابیهای حفاظتی در نهایت جزء سوم ارزش

در برابر استفادۀ احتمالی  هانظامیا اجزای  هانظامبه پرداخت برای حفظ  آمادگییا  از درجه ترجیح

ده در آیندریاچه شورابیل بردن و استفاده از  افراد در آینده هستند. ارزشی که مردم برای امکان بهره

حاضر را نداشته باشند، درقالب ارزش انتخاب، قائل هستند، هرچند امکان استفاده از آنها در حال

ای است که افراد جامعه برای استفاده حق بیمه همسانشود. در واقع ارزش انتخاب، معرفی می

 بپردازد تا امکانشخصی حاضر است در زمان حال مبلغی پول  برای مثالپردازد. احتمالی در آینده می

گردی( در آینده را داشته باشد. با توجه )مثالً برای تفرج و طبیعتدریاچه شورابیلاستفاده از مواهب 

حفاظت از  برایبه پرداخت خود  آمادگی، دلیل پاسخگویاندرصد از  12/22بررسی این های به یافته

شده برای  به ارزش حفاظتی برآورد اند که با توجهرا ارزش انتخاب، اعالم داشتهدریاچه شورابیل 

 شود. برآورد میدر سال میلیارد ریال  323/0از منظر افراد جامعه  آنان ، ارزش انتخابلدریاچه شورابی
 

 و پیشنهادهانتیجه گیری 
و سود جستن از منابع بی شمار اقتصادی، تفرجگاهی،  شناختیبومپیچیده  هاینظامحفاظت از 

ت باشد. بدیهی اسمیها و شناخت دقیق آن ارزیابیتنها منوط به ها، ها و دریاچهتاالب ژنتیکی و غیره،

ف ها در چارچوب هر گونه هدزیست، بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی انسانکه بدون اندیشیدن به محیط

ترین اسها به عنوان حسنظامبومپذیر نخواهد بود و لزوم شناخت ارزش این وری از طبیعت امکانبهره



 2/1331/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  112

ترین گام تواند بنیانیباشند، میرو میزیستی روبهمحیط های پرشمارچالشمنابع جهانی که همواره با 

ی و شناساندن اد. به همین جهت تعیین ارزش واقعی این منابع خدادبه شمار آید هاچالشدر رفع این 

مدیریتی الزم  هایاعمال اقدامهای جلوگیری از تخریب و اهکنندگان یکی از راین ارزش به استفاده

 نظامبومهای حفاظتی که مردم برای حفظ یك همچنین استخراج ارزش باشد.در جهت حفظ آنها می

پذیر ها را توجیهو بهبود عملکرد آن نگهداریگذاری برای حفظ و طبیعی قائل هستند، انجام سرمایه

، با هدف شناسایی ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل انجام این پژوهشدر همین راستا،  .کندمی

 ارزشی که مردم استان برای به پرداخت مردم برای حفظ آن، آمادگیطریق تعیین میزان گرفت تا از 

برای حفاظت  پاسخگویاندرصد از  21/29نتایج نشان داد،  .شود، برآورد قائل هستند دریاچه شورابیل

 ازای هر یك از افرادساالنه به اندآماده، میانگینبه پرداخت دارند و به طور  دگیآمااز دریاچه شورابیل 

تکیه بر این نتایج و با در  ریال حفاظت از دریاچه شورابیل پرداخت کنند. با 92192خانواده خود، 

ارزش کل حفاظتی دریاچه شورابیل در خانوارهای استان اردبیل،  شمارنظر گرفتن بعد خانوار و 

میلیون ریال در  312/122میلیارد ریال در سال و ارزش حفاظتی هر هکتار از آن  933/21مجموع 

پژوهش بیانگر این واقعیت است که مردم استان اردبیل به اهمیت  این هاییافتهسال محاسبه شد. 

ها توجهی برای حفاظت از جاذبه شایاناخت به پرد آمادگیگاه هستند و بسیار خوب آدریاچه شورابیل 

است که ارزش حفاظتی تنها یکی از اجزای ارزش اقتصادی  یادآوریالزم به  اندازهای آن دارند.و چشم

قیم مـست سودآوریهایی است که هیچ ها، کارکردها و ویژگیکل یك تاالب است که بر پایه مشخصه

(. بنابراین ارزش برآورد شده برای 2113، ماردلو  یجوتکند )اقتـصادی را برای افراد تأمین نمی

اشند، بدریاچه شورابیل اردبیل نمی اقتصادی کل دهنده ارزشدریاچه شورابیل در این تحقیق، نشان

  باشند.بیانگر ارزشی است که مردم استان برای حفاظت از آن قائل می بلکه

دریاچه  ایغیر استفادهو  ایاستفادههای با هدف برآورد ارزش همانندیشود تحقیقات پیشنهاد می

یری از آن گو با بهره انجام گیرد تا بدین وسیله بتوان ارزش اقتصادی کل آن را محاسبه کردشورابیل 

با هدف حفاظت از کارکردهای ریزی اصولی برای تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی برنامهیك 

کرد انجام هزینهتواند پژوهش می این نتایج دقیق داشت. یمدیریت و دیدی جامعی دریاچه با نظامبوم

عیین مبلغ ت همانندبا مبالغی ی دریاچه شورابیل اردبیل را نظامبومجهت حفاظت از کارکردهای ساالنه 

ورد مشود بودجه ساالنه بنابراین پیشنهاد می پذیر کند.توجیه، از دید مردم محلی این پژوهششده در 
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ژوهش پ این باالتر از نتایج به دست آمده در میزانینظر برای حفاظت از دریاچه شورابیل اردبیل، به 
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