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ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگلهای حرا
با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی :ذخیرهگاه زیستکرۀ حرا)
4

زهرا مشایخی ،1افشین دانهکار ،*2غالمعلی شرزهای 3و وحید ماجد
 6دکتری محیط زیست ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 0دانشیار ،گروه اقتصاد بینرشتهای ،دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران
 4استادیار ،گروه اقتصاد بینرشتهای ،دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران
(تاریخ دریافت6039/2/3 :؛ تاریخ پذیرش)6036/0/22 :

چکیده
هدف از این مطالعه ،برآورد ارزش اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت محیط زیستی جنگلهای حرا قشم با استتااده از روش آزمتون انتختا
است .بهبود وضعیت محیط زیستی جنگلها در قالب سه ویژگی مرتبط تعریف و از پاسخدهندگان در خصوص میزان تمایل به پرداختشتان
برای سناریوهای فرضی حااظت و بهبود جنگلها سؤال شد .دادههای بهدستآمده با استااده از مدل لوجیت شترطی تحلیتل شتد .نتتای
تحلیل نشان داد حدود  72درصد پاسخدهندگان حامی گزینههای بهبود وضعیت محتیط زیستت هستتند و از دیتدگاه آنهتا ،ارزش نهتایی
ویژگی تنوع زیستی ( 23733ریال) بیشتر از ارزش نهایی چشمانداز طبیعی منطقه است .همچنین زنان ،افراد دارای سطح تحصیالت باالتر،
افراد متأهل و افراد مسنتر ،تمایل بیشتری به مشارکت در برنامههای بهبود دارند .نتای این تحقیق میتواند به افتزای آگتاهی ومتور در
مورد این ارزشها کمك کند تا در تصمیمهای ومومی آگاهانهتر مشارکت کنند .همچنین به سیاستگذاران کمتك متیکنتد تتا در شترایط
محدودیت بودجهای ،برنامهها و پروژههای حااظتی را اولویتبندی کنند.
واژههای کلیدی :ارزش حااظت ،آزمون انتخا  ،بهبود محیط زیستی ،ترجیح ،گردشگری.

مقدمه
جنگتتلهتتای متتانگرو بتتهستتبب دارا بتتودن منتتابع
گردشگری زیاد و گوناگون اوم از جاذبههتای طبیعتی
چشماندازها ،پوش گیاهی منحصربهفرد و گونههتای
جانوری متنتوع و نیتز جلتوههتای انستانی و فرهنگتی
خاص ،همواره یکی از کانونهای پرتقاضای گردشگری
ساحلی در دنیا بودهاند .ایتن جنگتلهتا کته اللتب در
پهنه های گلی بهوجود آمده اند ،در منطقۀ بین جتزر و
 نویسندة مسئول

شمارة تماس32602223620 :

متدی ناحیتۀ ستتاحلی حاصتل از تتتهنشستت رستتوبات
ساحلی پراکن یافته اند و تا کنتون در بتی از 620
کشور جهان در نواحی جنو و شرق آستیا ،استترالیا،
آمریکتتا ،شتترق و لتتر آفریقتتا و خاورمیانتته گتتزارش
شتتدهانتتد ( .)Spalding et al., 2010در ایتتران نیتتز
جنگلهای مانگرو با نار محلی «جنگلهتای حترا» ،در
جنو کشور و در سواحل خلی فارس و دریای ومتان
در محدودة سه استان سیستان و بلوچستان ،هرمزگان
و بوشتتتتهر گستتتتترش یافتتتتتهانتتتتد و دارای دو
ایمیلdanehkar@ut.ac.ir :
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گونتتتتۀ حتتتترا ( )Avicennia marinaو چنتتتتدل
( )Rhizophora mucronataهستتتند .جنگتتلهتتای
حرای استان هرمزگان بیشترین وسعت این اجتماوات
را نهتنها در کشور ،بلکه در کل منطقۀ خلی فتارس و
آ هتتتای منطقتتتۀ راپمتتتتی (ROPME)6دارنتتتتد
(.)Danehkar et al., 2012
یکی از ویژگی های مهم جنگل هتای حترا ،داشتتن
خورهای پرپیچوخم و محیطهای تاالبی با چشتمانتداز
طبیعی زیباستت .ایتن ویژگتی ،موجتب پدیتد آمتدن
آرام زیستگاهی بهوالوه افزای متواد مذتذی بترای
انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی شده استت .در
واقع جوامتع متانگرو ایتران هتیچگتاه وتاری از پرنتده
نیستند که خود بتر زیبتایی من تر و چشتمانتداز ایتن
جنگلها افزوده است .تاکنون بی از  633گونه پرندة
دریتتتتایی و ستتتتاحلی از  63رده و  09ختتتتانواده در
ذخیتترهگتتاه زیستتتکتترة حتترا شناستتایی شتتدهانتتد
( )Neinavaz et al., 2011کته معتادل حتدود 69/9
درصد از گونههتای پرنتدگان معرفتیشتده در گستترة
کشورمان است.
زیبتتتایی و ستتتیمای ویتتتژة جنگتتتلهتتتا از ن تتتر
طبیعتتتگتتردی (اکوتوریستتم) شتتایان توجتته استتت و
اسکلههای گردشگری منطقه چنانچه برای فعالیتهای
اکوتوریسم آماده شوند ،میتوانند منبع درآمتد مهمتی
برای اهالی بومی شوند و توان اقتصتادی منطقته را تتا
حد زیادی افزای دهند .در حال حاضر در ایار نتوروز
و تعطیالت نیمۀ دور سال ،شمار زیادی از گردشتگران
از نقاط مختلف کشور بترای تاترج و گذرانتدن اوقتات
فرالتتت رو بتته ایتتن جنگتتلهتتا متتیآورنتتد کتته اللتتب
گردشگرانیاند که به مشاهدة توأر زیباییهتای هتر دو
گسترة آبی و خشکی در کنار یکدیگر والقهمندنتد .بتا
وجتتود ایتتن ،تتتاکنون برنام تهای منستتجم و ستتاختاری
پتتذیرفتنی بتترای فعالیتتتهتتای گردشتتگری در ایتتن
جنگلها تهیه نشده است و استاادههتای لیراصتولی و
بدون برنامۀ تارجی در کنار برداشت های بی از حتد
جوامع محلی از منتابع آبزیتان و سرشتاخههتای حترا،

توسعۀ راههای ساحلی و نیتز آلتودگی ناتتی ناشتی از
تردد ناتک ها یا حوادث دریایی ،وضعیت کیاتی ایتن
جنگل ها را به خطر انداخته است .تمرکز گردشگری با
قایقهای کوچك و بزرگ و ایجاد موجهتای مصتنووی
صدمات زیادی را به تودهها وارد آورده (بهخصتوص در
اسکلۀ سهیلی) و امنیت منطقه را برای پرندگان زادآور
منطقه به خطر انداخته است ،بهگونتهای کته تتاکنون
تنها ش گونه پرندة زادآور در منطقه مشتاهده شتده
است ( )Neinavaz et al., 2011که با وجود تنوع زیاد
پرندگان قابل مشاهده در این منطقه ،تعداد آنهتا زیتاد
6
نیست.
بدیهی است تتداور استتااده هتای تارجتی از ایتن
جنگلها مستلزر برنامه های حااظت و بهبود وضتعیت
محیط زیستی آنهاستت کته ختود نیازمنتد مشتارکت
دادن ذی ناعان و آگاهی یافتن از ترجیحات آنها بترای
ایتتتتنگونتتتته ختتتتدمات اکوسیستتتتتمی استتتتت
( .)Forrester et al., 2015; Hugé et al., 2016در
این پژوه  ،به من ور استخراج ترجیحات گردشتگران
از روش آزمون انتخا  )CE(2استااده شتده استت .در
این روش ،که جزء روش هتای پیمتای مبنتا 0استت،
کاالی مورد ارزشگذاری براساس ویژگیها 4یتا صتااتی
توصیف میشود و سناریوهای تذییر (بهبتود) وضتعیت
محیط زیست در قالب گزینههایی 5به پاستخدهنتدگان
ارائه میشود که این گزینهها از ن ر ویژگیها و سطوح
با هم تااوت دارند و از آنها خواسته میشود تتا گزینته
ترجیحی خود را انتخا کننتد .بتهطتور معمتول یتك
گزینۀ مبنا هم در هر مجمووه انتخا وجود دارد کته
مربوط بته وضتع موجتود 6یتا وضتعیت «هتیچ کتاری
نکردن» است تا امکان تاسیر نتتای براستاس اقتصتاد
رفاه وجود داشته باشد (.)Alpizar et al., 2001
1
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فنون انتخا اولین بتار در اوایتل دهتۀ  6363بته
ادبیات اقتصاد محیط زیستت وارد شتدند .ازآنجتا کته
روش ارزشگذاری مشروط )CVM( 6خیلتی پیشتتر در
اقتصاد محیط زیست بهکارگرفته شتده بتود و کتاربرد
گسترده ای داشت ،کاربرد روش های مبتنی بر تترجیح
در این حوزه جدید نبتود و  CEاز همتان ابتتدا متورد
توجه و والقۀ زیادی قرار گرفت .اولین کتاربرد  CEدر
زمینتتتۀ ارزشتتتگذاری منتتتابع محتتتیط زیستتتتی را
) Adamowicz et al. (1994گزارش کرد .مرور ادبیات
نشان میدهد در سالهای اخیر این روش بسیار متورد
توجه پژوهشگران اقتصاد محیط زیست قترار گرفتته و
مطالعات متعتددی بتا ایتن رویکترد بته بترآورد ارزش
کاالها و خدمات مختلتف اکوسیستتمی شتامل تاترج،
تنوع زیستی و لنداسکیپ ها پرداختهانتد؛ از آن جملته
) Mohd Rusli et al. (2006با هدف برآورد ترجیحات
بازدیدکننتتدگان و بتتا استتتااده از رویکتترد مدلستتازی
انتخا به ارزشتگذاری توستعۀ اکوتوریستم در پتار
دریتایی  Redang Islandدر متالزی پرداختنتد .نتتای
نشتتان دادنتتد بازدیدکننتتدگان بتترای بهبتتود متتدیریت
اکولوژیکی ایتن پتار تمایتل بته پرداختت بیشتتری
نسبت به ستایر ویژگتی هتای آن دارنتد .همچنتین در
مطالعهای روی برنامتههتای مقابلته بتا نشتت ناتت در
سواحل آلمتان توستط ) Liu & Wirtz (2010از روش
 CEبرای بررسی تمایتل بته پرداختت خانوارهتا بترای
ویژگیهای چهارگانۀ نجتات آ هتای ستاحلی ،نجتات
سواحل ،نجات ارد های لواص و جمتعآوری ناتت از
ستتواحل استتتااده شتتد .نتتتای مطالعتته نشتتان داد
ویژگی های نجات سواحل ،نجات ارد ها و جمع آوری
نات ،اثر بیشتری بر مطلوبیت خانوارهای مورد مطالعه
داشتند .در مطالعه ای دیگتر در زمینتۀ ارزش تارجتی
اکوسیستتتتمهتتتای ستتتاحلی در تتتتایوان توستتتط
) Huang & Chen (2012از روش  CEبترای بترآورد
ارزش لنداسکیپ و خدمات بور شناختی تاال ساحلی
Contingent Valuation Method

1
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 Gaomeiاستااده شد .نتای مطالعه نشتان دادنتد کته
لنداسکیپ ایتن تتاال  6/60میلیتون دالر در ستال از
دیتتتتد گردشتتتتگران ارزش دارد و ارزش ختتتتدمات
بور شتناختی تتاال  6/42میلیتون دالر بترآورد شتد.
همچنتتین در ستتال  2369در مطالعتتهای در زمینتتۀ
ارزشتتگذاری اقتصتتادی تجدیتتد جنگتتلهتتای متتانگرو
ازبتتتینرفتتتته در ریتتتودوژانیروی برزیتتتل از روش CE
استااده شد .در این مطالعه ،ترجیحتات متردر محلتی
نسبت به تجدید این جنگتل هتا بتا ارائتۀ ستناریوهای
مختلف بررسی شد که در آنهتا میتزان و متدت زمتان
تجدید متااوت بود .نتتای نشتان داد متردر محلتی از
برنامههای تجدیدی حمایت متیکننتد کته بته بهبتود
سالمت پوش گیاهی موجود بپردازنتد و در کمتتر از
ده ستال وملتی شتوند ( .)Rezende et al., 2015در
ایتتران ،کتتاربرد روش  CEدر بتترآورد ارزش تذییتترات
چندگانۀ خدمات اکوسیستمی محدود است و فقتط در
مطالعات ) Kaffashi et al. (2012در تاال شتادگان،
) Sharzehi & Javidi (2011دربارة برنامههای تتروی
استتتتتااده از انتتتترژیهتتتتای تجدیتتتتدپتتتتذیر و
) Sharzehi & Majed (2015در زمینتۀ ارزشتگذاری
ویژگتتیهتتای محتتیط زیستتتی اکوسیستتتم رودخانتتۀ
زرینتتهرود یافتتت متتیشتتود .بتتا وجتتود ایتتن ،تتتاکنون
مطالعتتهای یافتتت نشتتده کتته از روش  CEدر بتترآورد
ارزش های حااظتی مانگروها استااده کرده باشد و این
مطالعه ،اولین کاربرد روش  CEدر برآورد ارزش بهبود
و حااظت از چشمانتداز طبیعتی جنگتلهتای متانگرو
بهمن ور توسعه و تداور گردشگری است.
هدف از این مطالعته ،آگتاهی یتافتن از ترجیحتات
گردشگران برای ویژگی های مختلف جنگل های حرا با
استااده از روش آزمون انتخا است .هدف جزئتیتتر،
برآورد تمایل به پرداخت نهایی گردشگران و محاستبۀ
اثرهتتای رفتتاهی ناشتتی از بهبتتود برختتی ویژگتتیهتتای
جنگل های حرا برای گردشگران و نیز شناسایی ووامل
اقتصادی اجتماوی متؤثر بتر مطلوبیتت گردشتگران از
تذییر در وضعیت موجود این جنگلهاستت .همچنتین
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این مطالعه با نشان دادن اهمیت نستبی ویژگتی هتای
مختلف جنگل های حرا می توانتد بته سیاستتگذاران و
تصمیمگیران در تعیین اولویت های حااظتی ،تعریف و
اجرای سیاست های مناسب و درختور حاتاظتی و نیتز
توسعۀ برنامه های گردشگری برای این جنگل ها کمك
کند.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژوه  ،ذخیره گاه زیست کرة حرا منطبتق
بر منطقۀ حااظتشدة حرا به وستعت  29626هکتتار
است که  3236هکتار جنگل مانگرو (بیشترین وسعت
جنگتتلهتتای متتانگرو کشتتور) را در بتتر متتیگیتترد
( .)Danehkar et al., 2012این منطقه ،اراضی ساحلی
بخ خمیر (از شهرستان بندروباس) تا دهستانهتای
الفت و طبل از شهرستان قشتم را در بتر متیگیترد و
دربرگیرندة خورها و جزایر رسوبی شتمال لربتی ایتن
جزیره در تروۀ خوران است.
کانون گردشگری در منطقته ،دو روستتای طبتل و
سهیلی است .با این حال دو استکلۀ گردشتگری دیگتر
هم در منطقه وجود دارد که در ایار نوروز و پربازدیتد،
میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان از جنگل های حرا
هستند .گردشگران بهمن ور تردد بته محتدودة متورد
مطالعه ،به طور معمول از سمت شهرستان بنتدروباس
از استتکلههتتای بنتتدرخمیر و استتکلۀ حتترا در چهتتار
کیلتتومتری بنتتدرخمیر و از ستتمت جزیتترة قشتتم از
اسکله های موجود در روستای طبل و الفت و ستهیلی
استااده میکنند .بازدید از جنگلها از طریق قایقهای
مردر محلی امکانپذیر است.
شیوه اجرای پژوهش

روش مطالعه شامل سته قستمت طراحتی آزمتون
انتختتا  ،تهیتۀ پرسشتتنامههتتا و جمتتعآوری دادههتتا و
تحلیل داده ها و برآورد مدل است که بتهطتور خالصته
تشریح میشود.

طراحی آزمون انتخاب

طراحی یك آزمون انتخا دربرگیرندة پن مرحلۀ
مهم و کلیدی شامل تعریف ویژگی ها ،تعیتین ستطوح
مرتبط ،انجار طرح آزمایشی ،6ستاخت مجمووته هتای
انتختتتتا  2و انتتتتدازهگیتتتتری ترجیحتتتتات استتتتت
(.)Bateman et al., 2002; Rezende et al., 2015
در ایتتتن مطالعتتته ابتتتتدا بتتتا بررستتتی ن رهتتتا و
پیشتتنهادهای گتتروههتتای تمرکتتز( 0کارشناستتان و
متخصصان در زمینه های مختلف جنگتل هتای حترای
قشم) و نیز مطالعات کتابخانهای و مرور گتزارش هتای
موجود از جمله طرح مدیریت منطقۀ حااظتشدة حرا
و ستتند ملتتی مانگروهتتای ایتتران ،ستته ویژگتتی مهتتم
گردشگری انتخا و نیز سطوح مرتبط با آنهتا تعیتین
شد .در جدول  6ویژگیهای انتخابی و سطوح مترتبط
با آنها توصیف شده است .همتان گونته کته در جتدول
مشاهده می شود ،ویژگی تعداد گونۀ پرنده و چشمانداز
طبیعی دارای سه سطح هستند کته ستطح دو در هتر
مورد ،مربوط به وضع موجود است و داللت بر شترایط
متوستتط و بهبودپتتذیر منطقتته دارد .بتتا توجتته بتته
ویژگی های خاص منطقۀ تحقیق کته هتمزمتان دارای
زیستگاههای خشکی و آبتی بترای پرنتدگان استت ،بتا
حااظت بیشتر از منطقه و کاه مداخلههای انسانی،
تعداد گونته هتای مهتاجر و نیتز وضتعیت چشتم انتداز
طبیعی منطقه ارتقاپذیر بوده و جاذبه های گردشتگری
منطقه افزای خواهد یافت .ازاینرو یك سطح بهبتود
و یك سطح بدتر شدن در صورت تشدید فعالیت هتای
انسانی و ادامتۀ فعالیتتهتای توستعهای بتدون برنامته
تعیین شده است .ویژگتی دیگتر ،پرداختت بتهمن تور
حااظت است که بهصورت افزای در کرایۀ قایق هتای
تاریحی برای گردشگران تعریف شده استت .در زمتان
مطالعه (سال  )6032کرایۀ قایق  69333ریال بتهازای
هر نار بود که بخشی واید قایق دار و بخشی هم وایتد
1

Experimental Design
Choice sets
3
Focus groups
2
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سرپرست اسکله می شد و هیچ پرداختی بابت حااظت
از جنگل ها صورت نمیگرفت .سطوح تعیینشده برای
ویژگی قیمت در ایتن مطالعته شتامل صتار،23 ،63 ،
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 43 ،03و  93درصد افزای کرایۀ قایق بهازای هر نار
است که مقادیر آن در جدول  6ارائه شده است.

جدول  -6ویژگیها و سطوح تعریفشده برای ارزشگذاری بهبود جنگلهای حرا قشم
ویژگیها و توصیف آنها

سطوح ویژگیها

تعداد گونۀ پرنده :تعداد گونۀ پرندة مهاجر (زمستانگذران یا زادآور) و بومی جنگلهای حرا
که توسط گردشگران امکان دیده شدن دارند.

 .6کم ( 663گونه)
 .2متوسط ( 223گونه)
 .0خو ( 269گونه)

چشمانداز طبیعی :چشمانداز نزدیك به وضعیت طبیعی منطقه که تحت تأثیر فعالیتهای
انسانی قرار نگرفته است.

 .6نزدیك به لیرطبیعی
*
 .2نیمهطبیعی
 .0طبیعی

پرداخت بهمن ور حااظت :درصدی از مبلغ کرایۀ قایق که بابت حااظت
از جنگلهای حرا به مبلغ کرایه اضافه میشود.

 .6بدون تذییر (  3ریال)
 %63 .2افزای ( 6933ریال)
 %23 .0افزای ( 60333ریال)
 %03 .4افزای ( 63933ریال)
 %43 .9افزای ( 26333ریال)
 %93 .6افزای ( 02933ریال)

*

*

* سطوح مربوط به وضع موجود

پس از تعریف ویژگی ها ،از تلایق ستطوح مختلتف
ویژگی ها مجمووههای انتخا یتا ستناریوهای فرضتی
حااظت شکل گرفته و در پرسشنامهها قرار میگیرنتد.
بدین من ور از تئوری طرح آزمایشی استااده می شود.
در این مطالعه ،از روش طرح آزمایشتی  D-optimalو
نررافزار  Ngeneبرای دستیابی بته طرحتی متعامتد 6و
متعادل استااده شد .این طرح شامل  02گزینه از بین
 94گزینۀ ممکن بود که در چهار بال تهیه شدند.
طراحی پرسشنامهها و جمعآوری دادهها

پس از طراحی مجمووتههتای انتختا و جانمتایی
آنها در پرسشنامه های آزمون انتخا  ،بخ های دیگر
پرسشنامۀ اولیه اوم از سؤال های نگرشی ،ستؤال هتای

پس از6انتخا  2و سؤال های مربتوط بته ویژگتی هتای
اقتصادی اجتماوی پاستخ دهنتدگان تهیته شتد .بترای
بررستی روایتی 0پرسشتنامههتا ،از ن تر کارشناستان و
خبرگان در این زمینه استتااده و در خصتوص اوتبتار
سؤالها و سناریوهای مطرحشتده از آنتان ستؤال شتد.
ستتپس پرسشتتنامههتتا طتتی یتتك مرحل تۀ پتتایلوت یتتا
پی آزمتون تکمیتل شتدند 23 .مشتاهده در مرحلتۀ
پی آزمون پرسشتنامه هتا بتهدستت آمتد و براستاس
بازخورد از پاسخها ،پرسشنامهها اصالح و نهایی شدند.
4
همچنتتین براستتاس نمونتتۀ گرفتتتهشتتده ،پایتتایی
پرسشنامه ها مطابق با ضریب آلاتای کرونبتا 3/74 ،9
1

Orthogonal
Follow-up questions
3
Validity
4
Reliability
5
Cronbach alpha
2
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محاسبه شد که نشان می دهد برداشت پاسخ دهندگان
از سؤالها تا حد قابل قبولی یکسان بوده است.
در مرحلۀ اصلی مطالعه ،پرسشتنامه هتا بتهصتورت
حضوری و مصاحبۀ رودررو با افراد در ماههتای آبتان و
آذر ستتال  6032و فتترودین ستتال 6030پتتر شتتدند.
نمونههای ساده تصادفی از گردشگران در چهار استکلۀ
گردشگری منطقه یعنی طبل ،سهیلی ،الفتت و خمیتر
انتخا شد .مصاحبه با افراد صاحب درآمتد مستتقل و
سرپرستان خانوار اوتم از زن و مترد انجتار گرفتت .در
مجموع در چهار اسکله  633پرسشنامه پر شد که هتر
پرسشتتنامه حتتاوی هشتتت مجمووتته انتختتا و هتتر
مجمووه انتخا حاوی سه گزینه بود و بتدین ترتیتب
 2433مشاهده از گردشگران بهدست آمد کته خیلتی
بیشتر از حتداقل کتوکران استت (.)Cochran, 1977
دادههای جمتعآوریشتده بترای ستازماندهی و ایجتاد
پایگاه داده وارد نررافزار اکستل شتد .ستطوح مختلتف
ویژگی ها برای برآورد اهمیت هر ویژگتی یعنتی ارزش
نهایی آنها کددهی شدند؛ سپس دادههتا بترای بترآورد
مدل وارد نررافزار  STATA 12.1شد.
تحلیل دادهها و برآورد مدل

برای تحلیل رفتار انتخا افراد از تئتوری مطلوبیتت
تصتادفی 6استتتااده متتیشتتود کتته بیتتان متتیدارد افتتراد
گزین هایی را انجار میدهند که بیشترین مطلوبیت را
وایدشتتان کن تد و مطلوبیتتت حاصتتل ،تتتابع نوستتانات و
تذییرات ناشی از سلیقهها و ادرا آنهاستت .همچنتین
تئوری مطلوبیت تصادفی ( )RUTبیان میکند که همتۀ
مؤلاههای (اجزا) تابع مطلوبیت که از انتخا فرد ناشتی
میشود ،بهطور مستقیم برای پژوهشتگر مشتاهدهپتذیر
نیستتند ( .)Sharzehi & Majed, 2015در ستادهتترین
شکل ،منابع مشاهدهشده مطلوبیت را می توان بهصورت
وبارتی خطی تعریف کرد که هر ویژگی توستط پتارامتر
منحصربهفردی وزندهی میشود تا مطلوبیت نهتایی آن
ویژگی را بتهدستت دهتد .تتابع لیرمستتقیم مطلوبیتت
(رابطۀ  )6برای هر پاسخدهنده  )U( iرا میتتوان بته دو

بخ تقسیم کرد :یك ونصتر قطعتی ( ،)Vکته اساستا
بهصورت یك شاخص خطی از ویژگیها ()Xی  jگزینتۀ
مختلف در مجمووه انتخا مشخص متی شتود ،و یتك
ونصتتر احتمتتالی ( )eکتته نشتتاندهنتتدة تأثیرهتتای
مشاهدهناپذیر بر انتخا افراد است.
رابطۀ 6
قسمت معین ( )Vشامل متذیرهایی ن یر ورض از
مبتدأ ،قیمتتت پیشتنهادی ( )Pjدر هتتر گزینته و ستتایر
متذیرهای تحت کنترل مدل است که می توان بر ایتن
مبنا قسمت معین مدل را برای انتخا گزینۀ  jتوسط
فرد  iبهصورت رابطۀ  2بیان کرد:
رابطۀ 2
فترد در هتتر مجمووتته انتختا  ،گزینتتهای را انتختتا
میکند که بیشترین مطلوبیت را نسبت به سایر گزینههتا
برای وی در بر داشته باشد؛ ازاینرو ،احتمتالی را کته هتر
پاسخدهندة ختاص گزینتۀ  jرا در مجمووتۀ انتختا بته
گزینۀ  hترجیح دهد متیتتوان بتهصتورت احتمتالی کته
مطلوبیت مربوط به گزینۀ  jاز مطلوبیت مربوط بته ستایر
6
گزینهها بیشتر باشد ،بیان کرد (رابطۀ :)0
رابطۀ 0

برای استنتاج وبارتی روشتن بترای ایتن احتمتال،
باید توزیتع ضترایب خطتا ( )eijرا بتدانیم .یتك فترض
اساسی این است کته ایتن ضترایب بتهطتور یکستان و
مستتتقل بتتا یتتك توزیتتع ویبتتول 2توزیتتع متتیشتتوند
(رابطۀ :)4
رابطۀ 4

Random Utility Theory
Weibull

1
2
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توزیع مذکور برای ضرایب خطا بدین معناست کته
احتمتتال ایتتن را کتته هتتر گزین تۀ ختتاص  jبتتهونتتوان
مرجحترین گزینته انتختا شتود ،متیتتوان برحستب
توزیع لجستیك بتهصتورت رابطتۀ  9بیتان کترد .ایتن
مشخصات مربوط به مدل لوجیت شرطی ( 6)CLاست.
رابطۀ 9
بهطوریکته پتارامتر مقیتاس و معکتوس نستبت
انحراف معیتار توزیتع خطاستت .اللتب نمتیتتوان ایتن
پارامتر را جداگانه تعیین کرد؛ ازاینرو فرض میشود که
مساوی یك است .معنای مهم این ویژگی این است کته
انتخا از مجمووتۀ انتختا  ،بایتد از ویژگتی استتقالل
گزینههای نامرتبط )IIA( 2پیتروی کنتد کته متیگویتد
احتمال نسبی این که دو گزینته انتختا شتوند ،تحتت
تأثیر وارد کردن یا حذف دیگر گزینهها قرار نمیگیرد.
این مدل را می تتوان بتا استتااده از روش بیشتینۀ
احتمال ( 0)MLبا تابع لگاریتم احتمال مربتوط کته در
رابطۀ  6آمده برآورد کترد کته در ایتن رابطته  yijیتك
متذیر شاخص است که اگر پاستخدهنتدة  iگزینتۀ  jرا
انتخا کند ،ارزش یك میگیرد و در لیر این صتورت
صار میگیرد.
رابطۀ 6
متذیرهای اقتصادی -اجتماوی را متیتتوان همتراه
با ویژگی های مجمووۀ انتخا در جملۀ  Xدر رابطۀ 6
وارد کرد .پس از برآورد پارامترهای مدل ،قیمتتهتای
ضمنی 4برای هر یك از ویژگیها را میتوان با استااده
از رابطۀ  7محاستبه کترد .ایتن قیمتتهتا ،تمایتل بته
پرداخت نهایی6)mWTP( 9برای تذییری مجزا در یتك
1

)Conditional logit (CL
)Independence of Irrelevant Alternatives (IIA
3
Maximum likelihood
4
Implicit Prices
5
Marginal WTP
6
Hausman-McFadden test
2
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سطح ویژگی (یا نر نهایی جانشینی بین تذییر هزینه
و ویژگتتتی متتتورد ن تتتر) را بازتتتتا متتتیدهنتتتد
( )Hanley & Barbier, 2009و لتذا بیتانگر اهمیتت
نستتتتبی هستتتتتند کتتتته پاستتتتخدهنتتتتدگان بتتتته
ویژگیهای مختلف متیدهنتد ( ;Rolfe et al., 2000
.)Alpizar et al., 2001; Hanley et al., 2001
رابطۀ 7
در این رابطه bc ،ضریب هر یك از ویژگتیهتا و by

ضریب ویژگی قیمت (پرداخت) است.
نتایج
آمارههای توصیفی نمونۀ مورد مطالعه

خصوصیات اجتماوی اقتصادی پاستخدهنتدگان در
جدول  2خالصه شده است.
نتایج برآورد مدل انتخاب گسسته

برای تحلیل رفتار انتخا پاسخ دهنتدگان از متدل
 CLاستااده شد .ابتتدا بترای اطمینتان از وتدر نقت
فرض  ،IIAآزمون هاسمن -مك فادن )6324( 6انجتار
گرفت که نتیجۀ آزمون نشان داد مقدار آمتارة آزمتون
برای کل ویژگیها در سطح معنیداری  9درصتد و بتا
درجۀ آزادی پتن  2/62 ،استت کته از مقتدار بحرانتی
جدول کوچكتر است .بدین ترتیب فرض صتار مبنتی
بر نبود اختتالف سیستتماتیك بتین ضترایب پذیرفتته
میشود و از متدل لوجیتت شترطی متیتتوانیم بترای
تحلیتتل دادههتتا استتتااده کنتتیم .اگتتر الگتتوی لوجیتتت
شرطی بدون توجه به ایتن فترض تخمتین زده شتود،
ضرایب تورش دار و پی بینیهتای نادرستت ختواهیم
داشت (.)Hausman & McFadden, 1984
سپس مدل لوجیت شرطی ساده (فقط بتا ستطوح
مختلف ویژگی ها به ونوان متذیرهای مستقل) تصتریح
شد کته نتتای آن در جتدول  0خالصته شتده استت.
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جدول  -2خصوصیات اقتصادی اجتماوی پاسخدهندگان
متذیر
سن
وضعیت تأهل ( :3مجرد :6 ،متأهل)
مجرد
متأهل
جنسیت ( :3مرد :6 ،زن)
مرد
زن
تعداد اوضای خانواده
تعداد سالهای تحصیل
فاصله مبدأ سار تا قشم ()Km
درآمد ماهانه (متذیر طبقهای از  6تا )4
تا  9333333ریال
 9333333-3333333ریال
 3333333-69333333ریال
بی از  69333333ریال
وضویت در تشکلها و نهادهای محیط زیستی
( :3خیر :6 ،بلی)
بلی
خیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

40/06

63/76

22

73

0/9
64/7
6330/29

6/70
2/27
666

6
2
02

2
22
0974

3

6

بسامد
درصد

تعداد

222
6464

66/4
20/6

6464
222

20/6
66/4

2/74
6/29
02/06
92/39

42
623
672
362

632
6963

66
23

جدول  -0نتای مدل لوجیت شرطی ساده
والمت متذیر

نار متذیر

SP1

تعداد گونۀ سطح 6
تعداد گونۀ سطح 0
چشمانداز طبیعی سطح 6
چشمانداز طبیعی سطح 0
ارزش حااظت
جملۀ ثابت گزینۀ اول
جملۀ ثابت گزینۀ دور

SP3
NS1
NS3
CV
Cons1
Cons2

آمارههای مدل رگرسیونی

ضریب

اشتباه معیار

*

آمارz G

حدود اوتماد %39

-3/46
***6/22
***-3/62
***3/97
**-3/333369
3/04
3/06

3/22
3/23
3/22
3/23
6/6e-36
3/24
3/20

-6/24
6/43
-2/26
2/73
-2/66
6/49
6/66

 -3/29تا 3/326
 3/23تا 6/67
 -6/39تا -3/63
 3/67تا 3/37
 3/333327تا -6
 -3/62تا 3/26
 -3/32تا 3/23

Max LL

-906/6
***602/2
6792

AIC

6377/63
6669/47
3/69

)χ2 (5
N

*معنیدار در سطح  33درصد ** ،معنیدار در سطح  39درصد،

***

معنیدار در سطح  33درصد

BIC
2

pseudo R
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همان طور که مشاهده متی شتود ،متذیرهتای SP3

(تعداد گونۀ ستطح سته)( NS1 ،چشتم انتداز طبیعتی
سطح یك) و ( NS3چشمانداز طبیعی ستطح سته) در
سطح  6درصد و کمتر ،متذیر ( CVارزش حااظت) در
سطح  9درصد و متذیر ( SP1تعداد گونه ستطح یتك)
در ستطح  63درصتتد معنتتیدارنتتد و همگتتی متذیرهتتا
والمت متورد انت تار را دارنتد .در ایتن مطالعته چتون
سطوح یك معرف بدتر شدن اوضتاع منطقته هستتند،
والمت ضرایب ،منای استت کته متورد انت تار استت.
والمت مثبت متذیرهای  SP3و  NS3نشان متی دهتد
که پاسخدهنتدگان طرفتدار برنامتههتایی هستتند کته
تعتتداد گونتتههتتای پرنتتدة منطقتته را افتتزای دهنتتد و
چشم انداز منطقه را به وضعیت طبیعی و دستنخورده
نزدیك کنند .در مقابل ،والمت منای متذیرهای NS1
و  SP1بیتتانگر ایتتن موضتتوع استتت کتته گردشتتگران از
برنامههایی که سبب کاه تعداد گونههای پرندگان و
از دست رفتن چشمانتداز طبیعتی منطقته متیشتوند،
حمایت نمیکنند؛ یعنتی هرچته از ستطح یتك (بتدتر
شدن اوضاع محیط زیستی منطقه) بتهستمت ستطوح
باالتر (بهبود اوضاع محیط زیستی منطقه) پتی رود،
تمایل افراد بترای مشتارکت در برنامتههتای حاتاظتی
منطقه افزای مییابد .همچنین والمت منای ضتریب
متذیر ( CVپرداخت بابت بهبود) ،نشان متیدهتد کته
پاسخدهندگان ،برنامههایی را که سبب افتزای کرایته
قایق در منطقه شود (با ثبتات بقیتۀ شترایط) تترجیح
نمیدهند یا خانوارها آن دسته از برنامههتای حااظتت
را ترجیح میدهند که نیتاز بته هزینتۀ اضتافی نتدارد.
والمتتتت ضتتترایب هتتتر دو جملتتته ثابتتتت ،مثبتتتت و
لیرمعنیدار است که نشان متیدهتد پاستخدهنتدگان
گزینه هتای دیگتر را بته گزینتۀ وضتع موجتود در هتر
مجمووه انتخا ترجیح می دهند .همچنتین مشتاهده
میشود که بزرگ ترین ضریب به ویژگتی تعتداد گونتۀ
سطح سه ،و کوچك تترین ضتریب بته ارزش حااظتت
مربوط میشود.
آزمون معنیداری کل متدل ( )LR chi2بتا درجتۀ
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آزادی پن  602/2 ،بهدست آمده کته از آمتارة جتدول
در ستتطح معنتتیداری  6درصتتد بستتیار بتتزرگتتتر و
نشاندهنتدة معنتیداری کتل متدل استت .مقتدار R2
مكفادن حدود  3/69بهدست آمتد کته نشتاندهنتدة
قابل قبول بودن مدل است ،اما قدرت توضیحدهنتدگی
آن خیلی خو نیست.
دومین تصریح مدل برای بررسی ویژگیهای فردی
گردشتتگران بتتا اضتتافه کتتردن وبتتارات متقتاطع ستتن،
وضعیت تأهل ،اندازة خانوار ،تحصیالت و جنستیت در
کن متقابل با سطوح هر ویژگی اصلی بهدست آمتده
است .نتای مدل اثر متقابتل در جتدول  4نشتان داده
شده است .همانطور که در جدول دیده میشود ،همۀ
متذیرهتتا جتتز متذیتتر  SP3معنتتیدار شتتدند .ستتطح
معنتتیداری بتترای متذیرهتتای  CV ،SP1و 6 ،NS1
درصد و بترای متذیتر  9 ،NS3درصتد استت .والمتت
ضرایب همۀ متذیرها مطابق انت تار استت .متذیرهتای
«اثر متقابتل تحصتیالت و پرداختت» و «اثتر متقابتل
جنسیت و تعداد گونه» در سطح  6درصد ،متذیرهتای
«اثر متقابل ستن و پرداختت»« ،اثتر متقابتل تأهتل و
پرداخت»« ،اثر متقابل اندازة خانوار و پرداخت» و «اثر
متقابل اندازة خانوار و چشم انداز طبیعی» در ستطح 9
درصتتد ،و متذیتتر «اثتتر متقابتتل تأهتتل و چشتتمانتتداز
طبیعی» در سطح  63درصد معنیدار شدند.
والمتتت متذیرهتتای «اثتتر متقابتتل انتتدازة ختتانوار و
پرداخت» و اثتر متقابتل انتدازة ختانوار و چشتم انتداز
طبیعی» منای هستند کته نشتان متیدهنتد افتزای
تعتتداد اوضتتای خانوارهتتا موجتتب کتتاه تمایتتل بتته
مشارکت در برنامههتای حاتاظتی متیشتود و چنتین
خانواده هایی وضع موجود را به برنامته هتای حاتاظتی
ترجیح میدهند .فرض مطالعه این استت کته افتزای
سطح تحصیالت تأثیر مثبت بر تمایل به پرداخت برای
حااظت دارد که در نتای برآورد مدل نیز محقق شتده
استتت و والمتتت متذیتتر «اثتتر متقابتتل تحصتتیالت و
پرداخت» مثبت است .ضریب متذیرهای «اثتر متقابتل
سن و پرداخت»« ،اثر متقابل تأهل و پرداختت»« ،اثتر
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متقابل تأهتل و چشتمانتداز طبیعتی» و «اثتر متقابتل
جنسیت و تعداد گونه» نیز مثبت هستتند کته نشتان
می دهند زنان ،افراد متأهتل و افتراد مستن تتر تمایتل
بیشتری به برنامههای بهبود وضتعیت محتیط زیستتی
منطقه دارند .همانطور که مشتاهده متیشتود متذیتر
«اثر متقابل تحصیالت و تعداد گونه» معنیدار نیستت،
ولتتی ازآنجتتا کتته ستتبب بهتتتر شتتدن ضتتریب تعتتدیل
( )Pseudo R2میشود ،حذف نشده است .همتانگونته

که مشتهود استت ،اثتر متقابتل متذیرهتای اقتصتادی
اجتماوی با ویژگی های انتخا  ،به برازش بهتتر متدل
اثر متقابل در مقایسه با مدل ساده منجر شتده استت.
مطابق با مدل لوجیت شرطی بتا اثتر متقابتل ،نستبت
لگاریتم احتمال از  -906/6به  -433/3کاه یافتت،
 R2تعتتدیلشتتده از  3/69بتته  3/26افتتزای یافتتت و
مقتتادیر  AICو  BICکتتاه یافتنتتد کتته همگتتی
نشاندهندة برازش بهتر مدل اثر متقابل هستند.

جدول  -4نتای مدل لوجیت شرطی با اثر متقابل
والمت
متذیر
SP1
SP3
NS1
NS3
CV
Cons1
Cons2
CV-age
CV-mat
CV-hhn
CV-educ
SP1-gen
Sp3-educ
NS3-mat
NS3-hhn

نار متذیر

ضریب

اشتباه معیار

آمارة z

|P > |Z

تعداد گونۀ سطح 6
تعداد گونۀ سطح 0
چشمانداز طبیعی سطح 6
چشمانداز طبیعی سطح 0
ارزش حااظت
جمله ثابت گزینۀ اول
جملۀ ثابت گزینۀ دور
اثر متقابل سن و پرداخت
اثر متقابل تأهل و پرداخت
اثر متقابل اندازة خانوار و پرداخت
اثر متقابل تحصیالت و پرداخت
اثر متقابل جنسیت و تعداد گونه
اثر متقابل تحصیالت و تعداد گونه
اثر متقابل تأهل و چشمانداز طبیعی
اثر متقابل اندازة خانوار و چشمانداز
طبیعی

***-3/6606362
3/0333462
***-3/6927070
**3/3663970
***-3/3336630
*3/4603366
*3/440222
**6/93e -3 6
**3/3333400
**-3/3333642
*** 6/43e-36
***6/207477
3/376973
*3/2406022

3/2449627
3/7239622
3/2222997
3/0333920
3/3333434
3/247332
3/2006337
7/64e- 37
3/333362
9/33e- 36
6/32e - 36
3/0494444
3/3422693
3/9399607

-2/76
3/94
-2/26
2/42
-4/63
6/67
6/33
2/20
2/43
-2/46
0/00
0/92
6/42
6/67

3/337
3/927
3/334
3/366
3/333
3/339
3/397
3/326
3/366
3/366
3/336
3/333
3/602
3/339

**-3/2266277

3/6606099

-2/92

3/362

pseudo R2

3/26
***662/09
6792

AIC

6366/2
6330/227
-433/23332

آمارههای مدل رگرسیونی

)χ2 (13
N

BIC
Max LL

*معنیدار در سطح  33درصد ** ،معنیدار در سطح  39درصد *** ،معنیدار در سطح  33درصد

محاسبۀ تمایل به پرداخت نهایی ()mWTP

جدول  9نتای حاصتل از محاستبۀ  mWTPبترای
سطوح مختلف ویژگیهای جنگلهای حرا را بتا توجته

به ضرایب برآورد شده از مدل لوجیتت شترطی ستاده
(جدول  )0نشان میدهد.
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جدول  -9نتای محاسبۀ تمایل به پرداخت نهایی (ریال)
والمت متذیر

نار متذیر

WTP

اشتباه معیار

آمارة z

حدود اوتماد %39

SP1

تعداد گونۀ سطح 6
تعداد گونۀ سطح 0
چشمانداز طبیعی سطح 6
چشمانداز طبیعی سطح 0

-22779/64
**23723/6
**-40402/0
*03726/4

67239/49
40346/34
23239/22
26266/92

-6/66
2/33
-2/32
6/22

-60690/62-6642/36
9422/3-674693/2
 -2472/23تا -24026/27
0376/02 -22644/66

SP3
NS1
NS3

*معنیدار در سطح  33درصد،

**

معنیدار در سطح  39درصد

با توجه به نتای بهدستتآمتده از الگتوی لوجیتت
شرطی ،هر فرد تمایل دارد بتهطتور متوستط 23733
ریال در هر بار بازدید از جنگلهای حرا به کرایه قتایق
اضافه کند تا تعداد گونه هتای پرنتده از  223بته 269
افزای یابد .والوهبر این ،برای بهبود چشمانداز منطقه
و نزدیك شدن آن به وضعیت طبیعی با  03733ریال
افزای کرایه قایق موافتق استت .ضتمن اینکته بترای
جلوگیری از ساختوستازهای بتی رویته و لیرطبیعتی
شدن چشتمانتداز ایتن جنگتلهتا حاضتر بته افتزای
 40403ریتتال در کرایتته قتتایقهتتای تاریحتتی استتت.
ازایتتنرو بیشتتترین میتتزان تمایتتل بتته پرداختتت بتترای
افتتزای تعتتداد گونتتههتتای پرن تده ،پتتس از آن بتترای
جلوگیری از لیرطبیعی شدن چشمانتداز منطقته و در
نهایت برای بهبود چشم انداز منطقه نستبت بته وضتع
موجود است.
بحث
هدف این مطالعه ،برآورد ارزش اقتصادی ناشتی از
بهبود وضعیت محیط زیستی جنگلهای حترای قشتم
بود که بدین من ور با استااده از روش  ،CEترجیحات
گردشگران و بازدیدکننتدگان از ایتن جنگتلهتا بترای
بهبتتود وضتتعیت ایتتن جنگتتلهتتا و ویژگتتیهتتای آنهتتا
استخراج شد .نتای مطالعه نشتان داد کته حتدود 72
درصد پاسخدهنتدگان بته گزینتههتای بهبتود محتیط
زیستتت پاستتخ مثبتتت داده و آن را بتته وضتتع موجتتود
ترجیح دادند .همچنین بهبود ویژگی ها (افزای تعداد

گونه و طبیعیتر شدن چشمانتداز) مطلوبیتت افتراد را
افزای داد و در نتیجه در جدول هتای  0و  4والمتت
متذیرهای  SP3و  NS3کته معترف بهبتود ویژگتیهتا
نسبت به وضع موجود هستتند مثبتت استت .والمتت
منای متذیرهای  SP1و  NS1کته نشتاندهنتدة بتدتر
شدن اوضاع ویژگیها نسبت به وضع موجود است کته
حاکی از کاه مطلوبیت گردشگران است .همچنتین
والمت ضریب پرداخت نیز مورد انت ار استت و مناتی
است؛ یعنی انتخا یك مجمووتۀ انتختا بتا ستطوح
پرداخت باالتر سبب کاه مطلوبیتت متیشتود .ایتن
نتتتای بیتتان متتیکننتتد کتته بتتهطتتور کلتتی ارزشهتتای
اقتصتتادی مثبتتت و معنتتیداری بتترای ستتطوح بتتاالتر
ویژگیهای زیستگاهی و زیباییشتناختی جنگتلهتای
حرا وجود دارد .یعنی پاسخدهندگان ترجیح میدهنتد
جنگل های حرای قشم از وضعیت موجود خارج شود و
بتته ستتمت بهبتتود حرکتتت کنتتد و تمایتتل دارنتتد در
برنامه های افزای تنوع زیستی و کیایتت چشتمانتداز
جنگلهای حرا مشارکت داشته باشند ،حتی اگتر قترار
باشد مبلذی بابت آن پرداخت کنند.
در بررستتی اثتتر متذیرهتتای اقتصتتادی -اجتمتتاوی
پاسخدهندگان بر انتخا گزینه هتا مشتاهده شتد کته
افزای تعداد اوضای خانوارها موجب کاه تمایل به
مشارکت در برنامههتای حاتاظتی متیشتود .در واقتع
خانوارهای پرجمعیت تر ،کمتر نگران وضتعیت محتیط
زیستتت و بهبتتود آن هستتتند و وضتتع موجتتود را بتته
برنامه های حااظتی ترجیح می دهنتد .ایتن نتیجته بتا
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یافتتتۀ ) Kaffashi et al. (2012همختتوانی دارد کتته
نشان داد افزای تعداد اوضای خانواده اثتر مناتی بتر
انتخا گزینه های بهبود وضعیت محیط زیستی تاال
شادگان دارد .همچنین فرض مطالعته ایتن استت کته
افزای سطح تحصیالت ،تتأثیر مثبتت بتر تمایتل بته
پرداخت برای حااظت دارد که در نتای بترآورد متدل
نیز محقق شده استت و والمتت متذیتر «اثتر متقابتل
تحصتتیالت و پرداختتت» مثبتتت استتت .مثبتتت شتتدن
ضریب متذیر «اثتر متقابتل ستن و پرداختت» مطتابق
انت تتار نیستتت و ایتتن نتیجتته بتتا نتتتای مطالعتتۀ
) Kaffashi et al. (2012و نیتز Sharzehi & Javidi
) (2011در تضاد است که نشتان دادنتد زنتان و افتراد
مسنتر ،تمایل کمتتری بته مشتارکت در برنامتههتای
بهبتتود محتتیط زیستتت دارنتتد .بتترخالف بستتیاری از
مطالعتتتات از جملتتته )،Kaffashi et al. (2012
) Sharzehi & Majed (2015و Sharzehi & Javidi
) (2011درآمتتد افتتراد تتتأثیر معنتتیداری بتتر انتختتا
گزینههای بهبود جنگلهتای حترا نتدارد .ایتن نتیجته
شتتاید بتته ایتتن دلیتتل باشتتد کتته گردشتتگرانی کتته از
سایتهتای طبیعتی دورنتد ،تصتویر کتاملی از ابعتاد و
اهمیت موضوع ندارنتد و صترفا اطتالعرستانی هنگتار
اجرای مطالعه و جمع آوری داده برای احتمتال تمایتل
به پرداخت آنها کتافی نبتوده استت .همتینطتور اگتر
برنامهریزان و تصمیمگیران در مورد این جنگتلهتا در
اطراف این جنگلها ساکن نباشند و آنهتا را از نزدیتك
در نکرده باشند ،بدون اطالوات میدانی نمتیتواننتد
تصمیم درستی در مورد آنها اتخاذ کنند.
روش  CEهمچنین امکان موازنه بین ویژگتیهتای
مورد مطالعه را فراهم میکنتد؛ بتدین ترتیتب پتس از
برآورد مدل و بهدست آوردن پارامترها ،مقتادیر نهتایی
محاسبه شد و مقداری کته افتراد حاضترند بابتت هتر
تذییر در ویژگی های محیط زیستتی منطقته بپردازنتد
بهدست آمد .نتای برآورد  WTPگردشگران نشتان داد
که افراد حاضترند بیشتتر در برنامتههتای حاتاظتیای
مشارکت داشته باشند که سبب بهبود و افزای تعداد

گونههای پرنده منطقه متیشتوند چتون ایتن ویژگتی،
ارزش نهایی بیشتری در مقایسته بتا ستایر ویژگتیهتا
دارد .طبق ترجیحات گردشگران ،این ویژگی مهمترین
و مؤثرترین وامل در مطلوبیت آنهاست و از ایتن ن تر
در سیاستگذاریها نیازمند توجه خاصی استت .دولتت
باید برای افزای آگاهی بخ های مختلف بهره بتردار
بهویژه مردر محلی ،برنامتههتای آموزشتی مناستب در
ن تر بگیترد و بتا مشتتارکت دادن آنهتا در پتروژههتتای
حااظتی بته تتروی و توستعۀ حااظتت از گونته هتای
مهاجر منطقه کمك کنتد .تتدوین برنامتهای منستجم
برای توسعۀ گردشگری پایدار ،ایجتاد زیرستاخت هتای
الزر و تجهیز اسکله های گردشتگری موجتود بتهویتژه
استتکلۀ ستتهیلی م تیتوانتتد ستتبب رونتتق کستتبوکتتار،
اشتذالزایی و ایجاد راه جایگزین برای معیشتت متردر
بتتومی منطقتته شتتود ،ضتتمن اینکتته ستتطح آگتتاهی
بازدیدکنندگان از ارزشهای این زیستگاههتای زیبتای
منحصربهفرد افزای مییابتد .همچنتین بتهکتارگیری
گروههای فعتال محتیط زیستتی بته ونتوان راهنمتای
گردشگران در بازدید از این جنگلها ،می تواند آنهتا را
با گونه های مختلف جانوری منطقته ،ارزش و اهمیتت
آنها و لزور حااظت از تنوع زیستی آشنا کند.
براستتتاس نتتتتای ایتتتن مطالعتتته ،ارزش اقتصتتتادی
جنگتتلهتتای حتترای قشتتم شتتایان توجتته استتت و
بازدیدکنندگان از آنها اساسا پشتتیبان جنگتل هستتند و
تمایل دارند برای برنامههای حااظتی پول بپردازنتد .ایتن
برنامهها باید همۀ ذیناعان اوم از سیاستگذاران ،مراجتع
ذیصالح و جوامع را درگیر کنند .نتتای ارزشتگذاری متا
ابزاری ساده برای استخراج بیتان تقاضتا بترای منتافع بته
حسا نیامدهای میباشد که متردر از یتك جنگتل حترا
بهدست میآورند .ازایتنرو بترآورد ارزشهتای لیربتازاری
ذخیرهگاه زیستکرة حترا متیتوانتد بته افتزای آگتاهی
ومور در مورد این ارزشها کمك کنتد تتا در تصتمیمات
ومومی آگاهانهتر مشارکت کنند و همچنین میتوانتد بته
قانع کتردن دولتت و دیگتر سیاستتگذاران در تخصتیص
منابع بیشتر برای حااظت کمك کند.
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Abstract
This study aims to estimate the economic benefit of the environmental improvements in the
Hara forests of Qeshm using choice experiment method. Improvement in the environmental
status were defined within the framework of three related attributes and the respondents were
asked about their willingness to pay for conserving and improving the mangrove forests in
this area. The obtained data were analyzed using conditional logit model. Results showed that
about 78 percent of respondents are willing to pay for environmental improvement
alternatives. The attribute of bird species number in the Hara forests provides the highest
probability for the visitors to pay for an improvement level (89790 IRR per household per
trip). Additionally, females, older and married respondents as well as those with higher
educational level are more likely to participate in environmental conservation programs. Our
valuation results can help to increase public awareness about the multiple values of mangrove
forests and contribute to better-informed public decisions. It also allows policy-makers to
prioritize conservation programs and projects with limited and tight budgets.
Keywords: Choice experiment, Conservation value, Environmental improvement, Preference,

Tourism.
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