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 های حرا  جنگل محیط زیستیوضعیت  بهبود ترجیحات گردشگران برای ارزیابی

 حرا( ۀکر زیستگاه  موردی: ذخیره ۀمطالع) روش آزمون انتخاب با استفاده از
 

 4وحید ماجدو  3ای غالمعلی شرزه ،*2کار ، افشین دانه1زهرا مشایخی

 

 ، کرجدانشگاه تهران ،منابع طبیعی ةدانشکدزیست،   محیطدکتری  6
  ، کرجدانشگاه تهران ،منابع طبیعی ةدانشکدگروه محیط زیست، دانشیار،  2
 ، تهراننشگاه تهراندا ،اقتصاد ةدانشکدای،  رشته بینگروه اقتصاد دانشیار،  0
 ، تهراندانشگاه تهران ،اقتصاد ةدانشکدای،  رشته بینگروه اقتصاد استادیار،  4

 (22/0/6036؛ تاریخ پذیرش: 3/2/6039)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ون انتختا   های حرا قشم با استتااده از روش آزمت   جنگل محیط زیستی، برآورد ارزش اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت هدف از این مطالعه

تمایل به پرداختشتان   میزاندر خصوص  دهندگان پاسخاز تعریف و  سه ویژگی مرتبطدر قالب ها  زیستی جنگل  بهبود وضعیت محیط است.

نتتای    د.شت جیت شترطی تحلیتل   ومدل لاستااده از با آمده  دست هب یها داده سؤال شد. ها جنگل برای سناریوهای فرضی حااظت و بهبود

زیستت هستتند و از دیتدگاه آنهتا، ارزش نهتایی        محتیط وضعیت های بهبود  دهندگان حامی گزینه درصد پاسخ 72اد حدود نشان د تحلیل

، افراد دارای سطح تحصیالت باالتر، انهمچنین زنانداز طبیعی منطقه است.  چشمارزش نهایی ریال( بیشتر از  23733ویژگی تنوع زیستی )

تواند به افتزای  آگتاهی ومتور در     می تحقیقنتای  این  های بهبود دارند. ل بیشتری به مشارکت در برنامهتمای ،تر مسنافراد متأهل و افراد 

کنتد تتا در شترایط     اران کمتك متی  ذبه سیاستگنند. همچنین کتر مشارکت  ومومی آگاهانه های تا در تصمیمها کمك کند  مورد این ارزش

 بندی کنند.  ی را اولویتهای حااظت ها و پروژه ای، برنامه محدودیت بودجه

 .ترجیح، گردشگری ،محیط زیستیبهبود آزمون انتخا ، ارزش حااظت،  :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

ستتبب دارا بتتودن منتتابع  بتتهی متتانگرو هتتا جنگتتل

هتای طبیعتی    اوم از جاذبه گوناگون زیاد و گردشگری

هتای   و گونهفرد  به منحصر اندازها، پوش  گیاهی چشم

 انستانی و فرهنگتی   هتای  جلتوه نیتز  جانوری متنتوع و  

های پرتقاضای گردشگری  ، همواره یکی از کانونخاص

کته اللتب در    هتا  ایتن جنگتل   .اند بودهساحلی در دنیا 

بین جتزر و   ۀمنطقدر  ،اند وجود آمده ههای گلی ب پهنه

نشستت رستتوبات   ستتاحلی حاصتل از تتته  ۀناحیت متدی  

 620در بتی  از  تا کنتون   و اند ساحلی پراکن  یافته

کشور جهان در نواحی جنو  و شرق آستیا، استترالیا،   

گتتزارش و خاورمیانتته  شتترق و لتتر  آفریقتتاآمریکتتا، 

ایتتران نیتتز  . در(Spalding et al., 2010) انتتد شتتده

در  ،«هتای حترا   جنگل»های مانگرو با نار محلی  جنگل

جنو  کشور و در سواحل خلی  فارس و دریای ومتان  

 بلوچستان، هرمزگانسه استان سیستان و  ةمحدوددر 

  دارای دو انتتتتد و گستتتتترش یافتتتتته و بوشتتتتهر
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 چنتتتتدل و( Avicennia marinaحتتتترا ) ۀگونتتتت

(Rhizophora mucronata )هتتای  جنگتتل .هستتتند

اجتماوات  استان هرمزگان بیشترین وسعت این یحرا

خلی  فتارس و   منطقۀتنها در کشور، بلکه در کل  نهرا 

 6راپمتتتتی ۀمنطقتتت هتتتای   آ 
(ROPME) دارنتتتتد  

(Danehkar et al., 2012). 

 هتای حترا، داشتتن    های مهم جنگل یکی از ویژگی

انتداز   با چشتم  های تاالبی خم و محیط و پیچ پرخورهای 

آمتدن  موجتب پدیتد   ، ویژگتی . ایتن  ستت طبیعی زیبا

والوه افزای  متواد مذتذی بترای     هبآرام  زیستگاهی 

در  آبزی شده استت.  کنار و انواع پرندگان مهاجر آبزی

گتاه وتاری از پرنتده     وامتع متانگرو ایتران هتیچ    جواقع 

انتداز ایتن    یستند که خود بتر زیبتایی من تر و چشتم    ن

 ةپرندگونه  633اکنون بی  از تها افزوده است.  جنگل

ختتتتانواده در  09رده و  63دریتتتتایی و ستتتتاحلی از 

 انتتد شتتدهحتترا شناستتایی   ةکتتر زیستتتگتتاه  ذخیتتره

(Neinavaz et al., 2011   کته معتادل )  9/69حتدود 

 ةگستتر  درشتده   معرفتی پرنتدگان   یهتا  گونهاز  درصد

 .است کشورمان

ن تتتر هتتتا از  جنگتتتل ةویتتتژزیبتتتایی و ستتتیمای 

توجتته استتت و  شتتایان (اکوتوریستتمگتتردی ) طبیعتتت

های  چنانچه برای فعالیت های گردشگری منطقه اسکله

توانند منبع درآمتد مهمتی    می ،اکوتوریسم آماده شوند

را تتا  اقتصتادی منطقته   و توان  شوندبرای اهالی بومی 

در حال حاضر در ایار نتوروز   .حد زیادی افزای  دهند

دور سال، شمار زیادی از گردشتگران   ۀنیمو تعطیالت 

و گذرانتدن اوقتات    تاترج کشور بترای   مختلف از نقاط

 اللتتبکتته  آورنتتد هتتا متتی فرالتتت رو بتته ایتتن جنگتتل

هتای هتر دو    توأر زیبایی ةمشاهدبه  که اند گردشگرانی

بتا  . نتد مند هوالق یکدیگرآبی و خشکی در کنار  ةگستر

 یمنستتجم و ستتاختار ای هبرنامتتتتتاکنون  ،ایتتنوجتتود 

ایتتن هتتای گردشتتگری در  بتترای فعالیتتت پتتذیرفتنی

ای لیراصتولی و  هت  نشده است و استااده تهیهها  جنگل

های بی  از حتد   تارجی در کنار برداشت ۀبرنامبدون 

 ،ی حترا اهت  آبزیتان و سرشتاخه  منتابع  جوامع محلی از 

آلتودگی ناتتی ناشتی از     و نیتز  های ساحلی راه ۀتوسع

وضعیت کیاتی ایتن   ها یا حوادث دریایی،  تردد ناتک 

ها را به خطر انداخته است. تمرکز گردشگری با  جنگل

هتای مصتنووی    های کوچك و بزرگ و ایجاد موج قایق

خصتوص در   به) آوردهها وارد  صدمات زیادی را به توده

زادآور پرندگان امنیت منطقه را برای ( و سهیلی ۀاسکل

ای کته تتاکنون    گونته  بهمنطقه به خطر انداخته است، 

در منطقه مشتاهده شتده    زادآور ةپرندتنها ش  گونه 

 زیادبا وجود تنوع  که (Neinavaz et al., 2011) است

 زیتاد پرندگان قابل مشاهده در این منطقه، تعداد آنهتا  

 6.نیست

هتای تارجتی از ایتن     هتتداور استتااد  بدیهی است 

حااظت و بهبود وضتعیت  های  برنامهمستلزر ها  جنگل

مشتارکت   نیازمنتد کته ختود    ستت زیستی آنها  محیط

 بترای  آنهاآگاهی یافتن از ترجیحات  ناعان و دادن ذی

  گونتتتته ختتتتدمات اکوسیستتتتتمی استتتتت    ایتتتتن

(Forrester et al., 2015; Hugé et al., 2016) . در

استخراج ترجیحات گردشتگران   من ور به ،پژوه این 

در  استااده شتده استت.   (CE)2از روش آزمون انتخا 

 ،استت  0هتای پیمتای  مبنتا    که جزء روش این روش،

یتا صتااتی    4ها یژگیو براساس یارزشگذارکاالی مورد 

وضتعیت   )بهبتود(  تذییر اریوهایسنو  شود یمتوصیف 

دهنتدگان   به پاستخ  5هایی در قالب گزینه زیست  یطمح

ها و سطوح  از ن ر ویژگی ها ینهگزشود که این  ارائه می

شود تتا گزینته    با هم تااوت دارند و از آنها خواسته می

معمتول یتك   طتور   بته را انتخا  کننتد.   ترجیحی خود

جود دارد کته  مبنا هم در هر مجمووه انتخا  و ۀگزین

هتیچ کتاری   »یتا وضتعیت    6مربوط بته وضتع موجتود   

اقتصتاد   استاس است تا امکان تاسیر نتتای  بر « نکردن

 .(Alpizar et al., 2001) رفاه وجود داشته باشد

                                                           
1
 Regional Organization for Protection of Marine 

Environment  (ROPME) 
2 
Choice Experiment 

3
 Survey- based 

4 
Attributes 

5
 Alternatives 

6
 Status quo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716307083
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بته   6363 ۀدهت فنون انتخا  اولین بتار در اوایتل   

زیستت وارد شتدند. ازآنجتا کته       ادبیات اقتصاد محیط

در  پیشتتر خیلتی   (CVM) 6ی مشروطارزشگذارروش 

کارگرفته شتده بتود و کتاربرد     زیست به  اقتصاد محیط

های مبتنی بر تترجیح   ای داشت، کاربرد روش گسترده

از همتان ابتتدا متورد     CEدر این حوزه جدید نبتود و  

در  CEاولین کتاربرد  زیادی قرار گرفت.  ۀتوجه و والق

 رازیستتتتی   ی منتتتابع محتتتیط ارزشتتتگذار ۀزمینتتت

Adamowicz et al. (1994)  مرور ادبیات کردگزارش .

های اخیر این روش بسیار متورد   دهد در سال نشان می

قترار گرفتته و    زیست  یطمحتوجه پژوهشگران اقتصاد 

 ارزشبته بترآورد    متعتددی بتا ایتن رویکترد     مطالعات

شتامل تاترج،    مختلتف اکوسیستتمی  کاالها و خدمات 

جملته  از آن  ؛انتد  پرداخته ها زیستی و لنداسکیپ  تنوع

Mohd Rusli et al. (2006)
هدف برآورد ترجیحات با  

رویکتترد مدلستتازی بازدیدکننتتدگان و بتتا استتتااده از  

 پتار  اکوتوریستم در   ۀی توستع ارزشتگذار  بهانتخا  

نتتای   در متالزی پرداختنتد.    Redang Islandدریتایی  

بازدیدکننتتدگان بتترای بهبتتود متتدیریت  نشتتان دادنتتد

 ه پرداختت بیشتتری  اکولوژیکی ایتن پتار  تمایتل بت    

در همچنتین  . هتای آن دارنتد   نسبت به ستایر ویژگتی  

هتای مقابلته بتا نشتت ناتت در       ای روی برنامته  مطالعه

از روش  Liu & Wirtz (2010) سواحل آلمتان توستط  

CE       برای بررسی تمایتل بته پرداختت خانوارهتا بترای

هتای ستاحلی، نجتات     نجتات آ   ۀچهارگانهای  ویژگی

آوری ناتت از   لواص و جمتع های  سواحل، نجات ارد 

. نتتتای  مطالعتته نشتتان داد   اده شتتدستتواحل استتتا 

آوری  ها و جمع های نجات سواحل، نجات ارد  ویژگی

مطلوبیت خانوارهای مورد مطالعه  براثر بیشتری  ،نات

 ارزش تارجتی  در زمینتۀ  دیگتر  ای داشتند. در مطالعه

 هتتتای ستتتاحلی در تتتتایوان توستتتط    اکوسیستتتتم

Huang & Chen (2012)  از روشCE    بترای بترآورد

تاال  ساحلی  شناختی بورارزش لنداسکیپ و خدمات 

                                                           
1
 Contingent Valuation Method 

Gaomei ستااده شد. نتای  مطالعه نشتان دادنتد کته    ا

میلیتون دالر در ستال از    60/6لنداسکیپ ایتن تتاال    

دیتتتتد گردشتتتتگران ارزش دارد و ارزش ختتتتدمات   

. شتد میلیتون دالر بترآورد    42/6تتاال    شتناختی  بور

 ۀزمینتتای در  در مطالعتته 2369ستتال  همچنتتین در

هتتای متتانگرو  ی اقتصتتادی تجدیتتد جنگتتلارزشتتگذار

 CEرفتتتته در ریتتتودوژانیروی برزیتتتل از روش  بتتتین از

استااده شد. در این مطالعه، ترجیحتات متردر محلتی    

ستناریوهای   ۀارائت هتا بتا    نسبت به تجدید این جنگتل 

که در آنهتا میتزان و متدت زمتان     بررسی شد مختلف 

بود. نتتای  نشتان داد متردر محلتی از      تجدید متااوت

کننتد کته بته بهبتود      های تجدیدی حمایت متی  برنامه

و در کمتتر از   بپردازنتد سالمت پوش  گیاهی موجود 

در (. Rezende et al., 2015ده ستال وملتی شتوند )   

در بتترآورد ارزش تذییتترات  CEکتتاربرد روش  ،ایتتران

خدمات اکوسیستمی محدود است و فقتط در   ۀچندگان

تاال  شتادگان،   در Kaffashi et al. (2012) اتالعمط

Sharzehi & Javidi (2011) تتروی   های  برنامه دربارة

 پتتتتذیر و تجدیتتتتدهتتتتای  استتتتتااده از انتتتترژی 

Sharzehi & Majed (2015)  ی ارزشتگذار  ۀزمینت در

 ۀرودخانتتزیستتتی اکوسیستتتم   هتتای محتتیط ویژگتتی

تتتاکنون  ،ایتتنبتتا وجتتود شتتود.  یافتتت متتی رود زرینتته

بتترآورد در  CEای یافتتت نشتتده کتته از روش   العتتهمط

و این  استااده کرده باشدهای حااظتی مانگروها  ارزش

بهبود در برآورد ارزش  CEمطالعه، اولین کاربرد روش 

هتای متانگرو    انتداز طبیعتی جنگتل    حااظت از چشمو 

 .استمن ور توسعه و تداور گردشگری  به

حتات  هدف از این مطالعته، آگتاهی یتافتن از ترجی   

های حرا با  مختلف جنگل های یژگیوگردشگران برای 

تتر،   استااده از روش آزمون انتخا  است. هدف جزئتی 

 ۀمحاستب برآورد تمایل به پرداخت نهایی گردشگران و 

هتتای  رفتتاهی ناشتتی از بهبتتود برختتی ویژگتتی هتتایاثر

های حرا برای گردشگران و نیز شناسایی ووامل  جنگل

مطلوبیتت گردشتگران از   اقتصادی اجتماوی متؤثر بتر   

همچنتین   هاستت.  این جنگل وضعیت موجودتذییر در 
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هتای   با نشان دادن اهمیت نستبی ویژگتی   این مطالعه

اران و ذتوانتد بته سیاستتگ    می های حرا مختلف جنگل

تعریف و  های حااظتی، تعیین اولویت گیران در تصمیم

های مناسب و درختور حاتاظتی و نیتز     اجرای سیاست

ها کمك  های گردشگری برای این جنگل برنامه ۀتوسع

 کند.

 

 ها مواد و روش

 پژوهشمنطقۀ 

حرا منطبتق   ةکر زیستگاه  ، ذخیرهپژوه  ۀمنطق

هکتتار   29626حرا به وستعت   ةشد حااظت ۀمنطق بر

هکتار جنگل مانگرو )بیشترین وسعت  3236که  است

گیتترد  متتانگرو کشتتور( را در بتتر متتی   هتتای جنگتتل

(Danehkar et al., 2012 .)اراضی ساحلی  ،این منطقه

هتای   ستان بندروباس( تا دهستانربخ  خمیر )از شه

گیترد و   متی  الفت و طبل از شهرستان قشتم را در بتر  

خورها و جزایر رسوبی شتمال لربتی ایتن     دربرگیرندة

 است. خوران ۀتروجزیره در 

گردشگری در منطقته، دو روستتای طبتل و     کانون

گردشتگری دیگتر    ۀاستکل حال دو   این. با استسهیلی 

هم در منطقه وجود دارد که در ایار نوروز و پربازدیتد،  

های حرا  میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان از جنگل

متورد   ةمحتدود تردد بته   من ور بههستند. گردشگران 

وباس طور معمول از سمت شهرستان بنتدر  هب ،مطالعه

حتترا در چهتتار   ۀاستتکلهتتای بنتتدرخمیر و   از استتکله

قشتتم از  ةجزیتترنتتدرخمیر و از ستتمت  کیلتتومتری ب

الفت و ستهیلی   های موجود در روستای طبل و اسکله

های  ها از طریق قایق . بازدید از جنگلکنند استااده می

 پذیر است. مردر محلی امکان

 پژوهششیوه اجرای 

طراحتی آزمتون    سته قستمت  روش مطالعه شامل 

و  هتتا آوری داده هتتا و جمتتع پرسشتتنامه ۀتهیتت، انتختتا 

طتور خالصته    بته که  است ها و برآورد مدل داده لتحلی

 .شود تشریح می

 طراحی آزمون انتخاب

 ۀمرحلپن   ةدربرگیرندآزمون انتخا   یكطراحی 

تعیتین ستطوح    ،ها ویژگی تعریفمهم و کلیدی شامل 

هتای   ، ستاخت مجمووته  6طرح آزمایشی انجارمرتبط، 

 گیتتتتری ترجیحتتتتات استتتتت  و انتتتتدازه 2انتختتتتا 

(Bateman et al., 2002; Rezende et al., 2015). 

بتتتا بررستتتی ن رهتتتا و  در ایتتتن مطالعتتته ابتتتتدا

)کارشناستتان و  0تمرکتتز هتتای گتتروه پیشتتنهادهای

حترای   یهتا  جنگتل مختلف  های ینهزمدر ن امتخصص

 یهتا  گتزارش و مرور  یا کتابخانهقشم( و نیز مطالعات 

حرا  ةشد حااظت ۀمنطقموجود از جمله طرح مدیریت 

مهتتم  ستته ویژگتتی ،روهتتای ایتترانو ستتند ملتتی مانگ

و نیز سطوح مرتبط با آنهتا تعیتین   انتخا   گردشگری

های انتخابی و سطوح مترتبط   ویژگی 6در جدول  شد.

در جتدول  گونته کته    همتان  با آنها توصیف شده است.

انداز  پرنده و چشم ۀگونویژگی تعداد  ،شود مشاهده می

در هتر  طبیعی دارای سه سطح هستند کته ستطح دو   

مربوط به وضع موجود است و داللت بر شترایط   ،مورد

بتتا توجتته بتته   دارد.  منطقتته پتتذیرو بهبود متوستتط

زمتان دارای   کته هتم   تحقیق ۀهای خاص منطق ویژگی

، بتا  استت های خشکی و آبتی بترای پرنتدگان     زیستگاه

 ،انسانی های ظت بیشتر از منطقه و کاه  مداخلهحاا

داز انت  هتای مهتاجر و نیتز وضتعیت چشتم      تعداد گونته 

های گردشتگری   و جاذبه بوده پذیر طبیعی منطقه ارتقا

یك سطح بهبتود   رو ازاینمنطقه افزای  خواهد یافت. 

هتای   و یك سطح بدتر شدن در صورت تشدید فعالیت

ای بتدون برنامته    هتای توستعه   فعالیتت  ۀانسانی و ادامت 

من تور   بته  پرداختت  ،ویژگتی دیگتر   تعیین شده است.

هتای   قایق ۀکرایای  در صورت افز بهاست که  حااظت

تاریحی برای گردشگران تعریف شده استت. در زمتان   

ازای  بته ریال  69333قایق  ۀکرای( 6032 سالمطالعه )

وایتد  دار و بخشی هم  هر نار بود که بخشی واید قایق

                                                           
1
 Experimental Design 

2
 Choice sets  

3 
Focus groups 
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و هیچ پرداختی بابت حااظت  شد میسرپرست اسکله 

شده برای  تعیینگرفت. سطوح  ها صورت نمی از جنگل

، 23، 63، صتار ی قیمت در ایتن مطالعته شتامل    ویژگ

ازای هر نار  بهقایق  ۀدرصد افزای  کرای 93و  43، 03

 ارائه شده است. 6است که مقادیر آن در جدول 

های حرا قشم ی بهبود جنگلارزشگذارشده برای  تعریفها و سطوح  ویژگی -6جدول   

 ها سطوح ویژگی ها و توصیف آنها ویژگی

های حرا  جنگل بومیگذران یا زادآور( و  مهاجر )زمستان ةپرند ۀگونه: تعداد پرند ۀگونتعداد 

 که توسط گردشگران امکان دیده شدن دارند.

 گونه( 663کم ) .6

 *گونه(  223متوسط ) .2

 گونه( 269خو  ) .0

  

های  انداز نزدیك به وضعیت طبیعی منطقه که تحت تأثیر فعالیت انداز طبیعی: چشم چشم

 انی قرار نگرفته است.انس

 نزدیك به لیرطبیعی .6

 *طبیعی نیمه .2

 طبیعی .0

  

 قایق که بابت حااظت  ۀکرایمن ور حااظت: درصدی از مبلغ  بهپرداخت 

 شود. های حرا به مبلغ کرایه اضافه می از جنگل

 *ریال(  3بدون تذییر )  .6

 ریال( 6933) افزای  63% .2

 ریال( 60333)افزای  % 23 .0

 ریال( 63933)افزای  % 03 .4

 ریال( 26333) افزای  43% .9

 ریال( 02933)افزای  % 93 .6

 سطوح مربوط به وضع موجود *                

 

ها، از تلایق ستطوح مختلتف    پس از تعریف ویژگی

های انتخا  یتا ستناریوهای فرضتی     ها مجمووه ویژگی

گیرنتد.   ها قرار می حااظت شکل گرفته و در پرسشنامه

شود.  بدین من ور از تئوری طرح آزمایشی استااده می

و D-optimal  طرح آزمایشتی  از روش ،در این مطالعه

و  6برای دستیابی بته طرحتی متعامتد    Ngeneافزار  نرر

گزینه از بین  02. این طرح شامل شدمتعادل استااده 

 ممکن بود که در چهار بال  تهیه شدند. ۀگزین 94

 ها آوری داده ها و جمع حی پرسشنامهطرا

هتای انتختا  و جانمتایی     پس از طراحی مجمووته 

های دیگر  های آزمون انتخا ، بخ  آنها در پرسشنامه

هتای   های نگرشی، ستؤال  اوم از سؤال اولیه ۀپرسشنام

هتای   های مربتوط بته ویژگتی    و سؤال 2انتخا 6پس از

 بترای دهنتدگان تهیته شتد.     اقتصادی اجتماوی پاستخ 

هتا، از ن تر کارشناستان و     پرسشتنامه  0بررستی روایتی  

خبرگان در این زمینه استتااده و در خصتوص اوتبتار    

ستؤال شتد.   از آنتان  شتده   ها و سناریوهای مطرح سؤال

پتتایلوت یتتا  ۀطتتی یتتك مرحلتت هتتا پرسشتتنامهستتپس 

 ۀمشتاهده در مرحلت   23تکمیتل شتدند.    آزمتون   یپ

 دستت آمتد و براستاس    ههتا بت   آزمون پرسشتنامه  پی 

اصالح و نهایی شدند.  ها پرسشنامه، ها پاسخبازخورد از 

 4شتتده، پایتتایی  گرفتتته ۀنمونتتهمچنتتین براستتاس  

 74/3، 9ضریب آلاتای کرونبتا    مطابق باها  پرسشنامه

                                                           
1
 Orthogonal 

2
 Follow-up questions 

3
 Validity 

4 
Reliability 

5
 Cronbach alpha 
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دهندگان  دهد برداشت پاسخ محاسبه شد که نشان می

 ها تا حد قابل قبولی یکسان بوده است. از سؤال

صتورت   بته  هتا  مهپرسشتنا اصلی مطالعه،  ۀمرحلدر 

آبتان و   یهتا  ماهرو با افراد در  در رو ۀمصاحبحضوری و 

 پتتر شتتدند.6030و فتترودین ستتال  6032آذر ستتال 

 ۀاستکل از گردشگران در چهار ساده تصادفی  یها نمونه

طبل، سهیلی، الفتت و خمیتر   گردشگری منطقه یعنی 

مصاحبه با افراد صاحب درآمتد مستتقل و   انتخا  شد. 

در . گرفتت اوتم از زن و مترد انجتار     خانوار انسرپرست

پرسشنامه پر شد که هتر   633مجموع در چهار اسکله 

مجمووتته انتختتا  و هتتر   هشتتتپرسشتتنامه حتتاوی 

 مجمووه انتخا  حاوی سه گزینه بود و بتدین ترتیتب  

کته خیلتی    دمدست آ همشاهده از گردشگران ب 2433

 .(Cochran, 1977) بیشتر از حتداقل کتوکران استت   

شتده بترای ستازماندهی و ایجتاد      آوری عجمت های  داده

ستطوح مختلتف    .افزار اکستل شتد   پایگاه داده وارد نرر

برآورد اهمیت هر ویژگتی یعنتی ارزش    برایها  ویژگی

 بترآورد  بترای هتا   سپس داده ؛نهایی آنها کددهی شدند

 شد. STATA 12.1افزار  نررمدل وارد 

 و برآورد مدل ها تحلیل داده

ا  افراد از تئتوری مطلوبیتت   تحلیل رفتار انتخبرای 

افتتراد دارد  شتتود کتته بیتتان متتی استتتااده متتی 6تصتادفی 

مطلوبیت را دهند که بیشترین  انجار میرا هایی  گزین 

و  تتتتابع نوستتانا ،مطلوبیتتت حاصتتل د وکنتت شتتانواید

همچنتین  . ستت آنها ها و ادرا  سلیقهتذییرات ناشی از 

ۀ همت کند که  ( بیان میRUTتئوری مطلوبیت تصادفی )

های )اجزا( تابع مطلوبیت که از انتخا  فرد ناشتی   مؤلاه

 پتذیر  طور مستقیم برای پژوهشتگر مشتاهده   شود، به می

تترین   (. در ستاده Sharzehi & Majed, 2015نیستتند ) 

صورت  بهتوان  شده مطلوبیت را می مشاهدهشکل، منابع 

وبارتی خطی تعریف کرد که هر ویژگی توستط پتارامتر   

 شود تا مطلوبیت نهتایی آن  دهی می وزنفردی  به منحصر

تتابع لیرمستتقیم مطلوبیتت    دستت دهتد.    هویژگی را بت 

تتوان بته دو    ( را میU) iدهنده  ( برای هر پاسخ6رابطۀ )

(، کته اساستا    V: یك ونصتر قطعتی )  کردبخ  تقسیم 

گزینتۀ   j(ی Xها ) صورت یك شاخص خطی از ویژگی به

یتك   شتود، و  مختلف در مجمووه انتخا  مشخص متی 

 تأثیرهتتای ةدهنتتد ( کتته نشتتان eونصتتر احتمتتالی ) 

 بر انتخا  افراد است. ناپذیر مشاهده

  6رابطۀ 

( شامل متذیرهایی ن یر ورض از Vقسمت معین )

( در هتتر گزینته و ستتایر  Pjقیمتتت پیشتنهادی )   مبتدأ، 

توان بر ایتن   متذیرهای تحت کنترل مدل است که می

توسط  jای انتخا  گزینۀ مبنا قسمت معین مدل را بر

 :کردبیان  2 رابطۀصورت  به iفرد 

  2رابطۀ 

ای را انتختتا   فترد در هتتر مجمووتته انتختا ، گزینتته  

هتا   ترین مطلوبیت را نسبت به سایر گزینهیشکند که ب می

کته هتر   را احتمتالی   رو، ؛ ازاینبرای وی در بر داشته باشد

بته  انتختا   مجمووتۀ  را در  jگزینتۀ  ختاص  دهندة  پاسخ

احتمتالی کته    صتورت  بته تتوان   ترجیح دهد متی  hگزینۀ 

از مطلوبیت مربوط بته ستایر    jگزینۀ مطلوبیت مربوط به 

 6 :(0رابطۀ ) کردباشد، بیان ها بیشتر  گزینه

  0رابطۀ 

 

استنتاج وبارتی روشتن بترای ایتن احتمتال،      برای

( را بتدانیم. یتك فترض    eijتوزیتع ضترایب خطتا )    باید

طتور یکستان و    ایتن ضترایب بته    اساسی این است کته 

 شتتوند  توزیتتع متتی 2مستتتقل بتتا یتتك توزیتتع ویبتتول 

 :(4 رابطۀ)

  4 رابطۀ

                                                           
1 
Random Utility Theory 

2
 Weibull 
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توزیع مذکور برای ضرایب خطا بدین معناست کته  

ونتتوان  بتته jختتاص  ۀگزینتتکتته هتتر را  احتمتتال ایتتن

حستب  تتوان بر  ترین گزینته انتختا  شتود، متی     مرجح

. ایتن  کترد بیتان   9 رابطتۀ صتورت   بته جستیك توزیع ل

 است. 6(CL) شخصات مربوط به مدل لوجیت شرطیم

  9  رابطۀ

پتارامتر مقیتاس و معکتوس نستبت      کته   طوری به

تتوان ایتن    انحراف معیتار توزیتع خطاستت. اللتب نمتی     

شود که  فرض می رو ازاین ؛پارامتر را جداگانه تعیین کرد

ی مهم این ویژگی این است کته  ااست. معن یكمساوی 

بایتد از ویژگتی استتقالل     ،انتختا  مجمووتۀ  انتخا  از 

گویتد   ( پیتروی کنتد کته متی    IIA) 2های نامرتبط گزینه

تحتت   ،که دو گزینته انتختا  شتوند    احتمال نسبی این

 گیرد. ها قرار نمی تأثیر وارد کردن یا حذف دیگر گزینه

 ۀبیشتین تتوان بتا استتااده از روش     این مدل را می

مال مربتوط کته در   با تابع لگاریتم احت 0(MLاحتمال )

یتك   yij رابطته کته در ایتن    کترد برآورد آمده  6 رابطۀ

را  j ۀگزینت  i ةدهنتد  پاستخ متذیر شاخص است که اگر 

گیرد و در لیر این صتورت   می یكانتخا  کند، ارزش 

 گیرد. صار می

                                                           6رابطۀ 

همتراه   تتوان  یمت را  اجتماوی -اقتصادیمتذیرهای 

 6 رابطۀدر  X ۀجملانتخا  در  ۀمجمووهای  با ویژگی

 هتای  یمتت ق پس از برآورد پارامترهای مدل،. کردوارد 

با استااده  توان یمرا  ها یژگیوبرای هر یك از  4ضمنی

، تمایتل بته   هتا  یمتت ق. ایتن  کترد محاستبه   7 رابطۀاز 

ری مجزا در یتك  برای تذیی6(mWTP) 9نهایی پرداخت

                                                           
1 
Conditional logit (CL) 

2 
Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) 

3
 Maximum likelihood 

4
 Implicit Prices 

5
 Marginal WTP 

6
 Hausman-McFadden test 

سطح ویژگی )یا نر  نهایی جانشینی بین تذییر هزینه 

  دهنتتتد یمتتتو ویژگتتتی متتتورد ن تتتر( را بازتتتتا    

(Hanley & Barbier, 2009)     و لتذا بیتانگر اهمیتت

 بتتتته  دهنتتتتدگان پاستتتتخنستتتتبی هستتتتتند کتتتته 

 ;Rolfe et al., 2000) دهنتد  یمت مختلف  های یژگیو

Alpizar et al., 2001; Hanley et al., 2001). 

    7رابطۀ 

 byهتا و   ضریب هر یك از ویژگتی  bc، رابطهدر این 

 است. )پرداخت( ضریب ویژگی قیمت

 

 نتایج
 مورد مطالعهنمونۀ توصیفی  های آماره

دهنتدگان در   خصوصیات اجتماوی اقتصادی پاستخ 

 خالصه شده است. 2 جدول

 نتایج برآورد مدل انتخاب گسسته

دهنتدگان از متدل    تحلیل رفتار انتخا  پاسخ برای

CL .اطمینتان از وتدر نقت      بترای ابتتدا   استااده شد

( انجتار  6324) 6فادن مك -، آزمون هاسمنIIA فرض

آزمتون   ةآزمون نشان داد مقدار آمتار  ۀکه نتیج گرفت

درصتد و بتا    9 یدار یمعندر سطح  ها یژگیوبرای کل 

کته از مقتدار بحرانتی     استت  62/2آزادی پتن ،   ۀدرج

فرض صتار مبنتی    بدین ترتیب. ستا تر کوچكجدول 

بر نبود اختتالف سیستتماتیك بتین ضترایب پذیرفتته      

بترای   میتتوان  یمت و از متدل لوجیتت شترطی     شود یم

هتتا استتتااده کنتتیم. اگتتر الگتتوی لوجیتتت  تحلیتتل داده

شرطی بدون توجه به ایتن فترض تخمتین زده شتود،     

نادرستت ختواهیم    یهتا  ینیب  یپو  دار تورشضرایب 

 . (Hausman & McFadden, 1984داشت )

سپس مدل لوجیت شرطی ساده )فقط بتا ستطوح   

ونوان متذیرهای مستقل( تصتریح   ها به یژگیومختلف 

خالصته شتده استت.    0شد کته نتتای  آن در جتدول    
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 دهندگان خصوصیات اقتصادی اجتماوی پاسخ -2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متذیر
 بسامد

 درصد تعداد

 سن
06/40  76/63  22 73 

  

: متأهل(6: مجرد، 3وضعیت تأهل )    

4/66 222     مجرد  

6/20 6464     متأهل  

: زن(6: مرد، 3جنسیت )        

6/20 6464     مرد  

4/66 222     زن  

9/0 تعداد اوضای خانواده  70/6  6 2   

تحصیل یها سالتعداد   7/64  27/2  2 22   

29/6330 (Kmشم )فاصله مبدأ سار تا ق  666 02 0974   

(4تا  6از  یا طبقهدرآمد ماهانه )متذیر         

ریال 9333333تا       42 74/2  

ریال 3333333-9333333      623 29/6  

ریال 69333333-3333333      672 06/02  

ریال 69333333بی  از       362 39/92  

زیستی   ها و نهادهای محیط وضویت در تشکل

بلی( :6خیر،  :3)  
  3 6   

 66 632     بلی

 23 6963     خیر

 

 نتای  مدل لوجیت شرطی ساده  -0جدول 

%39حدود اوتماد   والمت متذیر نار متذیر ضریب اشتباه معیار G zآمار 

326/3تا  -29/3  24/6-  22/3  *46/3- 6سطح  ۀتعداد گون   SP1 

67/6تا  23/3  43/6  23/3  ***22/6 0سطح  ۀتعداد گون   SP3 

-63/3تا  -39/6  26/2-  22/3  ***62/3- 6انداز طبیعی سطح  چشم   NS1 

37/3تا  67/3  73/2  23/3  ***97/3 0انداز طبیعی سطح  چشم   NS3 

-6تا  333327/3  66/2-  6/6 e  36-  **333369/3-  CV ارزش حااظت 

26/3تا  -62/3  49/6  24/3  04/3 اول ۀثابت گزین ۀجمل   Cons1 

23/3تا  -32/3  66/6  20/3  06/3 دور ۀثابت گزین ۀجمل   Cons2 

      

63/6377  AIC 6/906-  Max LL 

های مدل رگرسیونی آماره  47/6669  BIC 2/602 *** χ
2
 (5) 

69/3  pseudo R
2 6792 N 

 درصد 33در سطح  دار معنی ***درصد،  39در سطح  دار معنی **درصد،  33در سطح  دار معنی*
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 SP3متذیرهتای   شتود،  ه متی طور که مشاهد همان

انتداز طبیعتی    )چشتم  NS1ستطح سته(،    ۀگون)تعداد 

انداز طبیعی ستطح سته( در    )چشم NS3سطح یك( و 

)ارزش حااظت( در   CVدرصد و کمتر، متذیر 6سطح 

)تعداد گونه ستطح یتك(    SP1درصد و متذیر  9سطح 

دارنتتد و همگتتی متذیرهتتا  درصتتد معنتتی 63در ستطح  

دارنتد. در ایتن مطالعته چتون     والمت متورد انت تار را   

سطوح یك معرف بدتر شدن اوضتاع منطقته هستتند،    

منای استت کته متورد انت تار استت.       ،والمت ضرایب

 دهتد  یمت نشان  NS3و  SP3والمت مثبت متذیرهای 

هتایی هستتند کته     دهنتدگان طرفتدار برنامته    که پاسخ

و  دهنتتدمنطقتته را افتتزای   ةپرنتتدهتتای  تعتتداد گونتته

 نخورده و دست به وضعیت طبیعی انداز منطقه را چشم

 NS1والمت منای متذیرهای  ،. در مقابلکنندنزدیك 

بیتتانگر ایتتن موضتتوع استتت کتته گردشتتگران از  SP1و 

های پرندگان و  کاه  تعداد گونه سببهایی که  برنامه

شتوند،   انتداز طبیعتی منطقته متی     از دست رفتن چشم

یعنتی هرچته از ستطح یتك )بتدتر       ؛کنند حمایت نمی

ستمت ستطوح    بته زیستی منطقه(   وضاع محیطشدن ا

، رودمنطقه( پتی    زیستی  یطمحباالتر )بهبود اوضاع 

هتای حاتاظتی    تمایل افراد بترای مشتارکت در برنامته   

یابد. همچنین والمت منای ضتریب   منطقه افزای  می

دهتد کته    )پرداخت بابت بهبود(، نشان متی  CVمتذیر 

فتزای  کرایته   ا سببهایی را که  برنامه ،دهندگان پاسخ

شترایط( تترجیح    ۀبقیت قایق در منطقه شود )با ثبتات  

هتای حااظتت    دهند یا خانوارها آن دسته از برنامه نمی

اضتافی نتدارد.    ۀهزینت که نیتاز بته    دهند میرا ترجیح 

والمتتتت ضتتترایب هتتتر دو جملتتته ثابتتتت، مثبتتتت و 

دهنتدگان   دهتد پاستخ   دار است که نشان متی  لیرمعنی

وضتع موجتود در هتر     ۀینت گزهتای دیگتر را بته     گزینه

همچنتین مشتاهده   دهند.  مجمووه انتخا  ترجیح می

 ۀگونت ترین ضریب به ویژگتی تعتداد    شود که بزرگ می

تترین ضتریب بته ارزش حااظتت      و کوچك ،سطح سه

 شود. مربوط می
 ۀدرجت ( بتا  LR chi2داری کل متدل )  آزمون معنی

جتدول   ةدست آمده کته از آمتار   هب 2/602، پن آزادی 

تتتر و  درصتتد بستتیار بتتزرگ  6داری  عنتتیدر ستتطح م

R. مقتدار  استت داری کتل متدل    معنتی  ةدهنتد  نشان
2 

 ةدهنتد  نشتان دست آمتد کته    هب 69/3فادن حدود  مك

دهنتدگی   اما قدرت توضیح ،قابل قبول بودن مدل است

 آن خیلی خو  نیست.

فردی  یها یژگیودومین تصریح مدل برای بررسی 

اطع ستتن، گردشتتگران بتتا اضتتافه کتتردن وبتتارات متقتت

خانوار، تحصیالت و جنستیت در   ةوضعیت تأهل، انداز

آمتده   دست بهکن  متقابل با سطوح هر ویژگی اصلی 

نشتان داده   4است. نتای  مدل اثر متقابتل در جتدول   

 ۀ، همشود یمکه در جدول دیده  طور همان شده است.

ستتطح  دار شتتدند. معنتتی SP3متذیرهتتا جتتز متذیتتر  

 NS1 ،6و  SP1 ،CVداری بتترای متذیرهتتای   معنتتی

. والمتت  استت درصتد   NS3 ،9درصد و بترای متذیتر   

متذیرهتای  متذیرها مطابق انت تار استت.    ۀضرایب هم

اثتر متقابتل   »و « اثر متقابتل تحصتیالت و پرداختت   »

درصد، متذیرهتای   6در سطح « جنسیت و تعداد گونه

اثتر متقابتل تأهتل و    »، «اثر متقابل ستن و پرداختت  »

اثر »و « خانوار و پرداخت ةاندازاثر متقابل »، «پرداخت

 9در ستطح  « انداز طبیعی متقابل اندازة خانوار و چشم

انتتداز  اثتتر متقابتتل تأهتتل و چشتتم »و متذیتتر  ،درصتتد

 شدند. دار یمعندرصد  63در سطح « طبیعی

ختتانوار و  ةاثتتر متقابتتل انتتداز»والمتتت متذیرهتتای 

  انتداز  ختانوار و چشتم   ةو اثتر متقابتل انتداز   « پرداخت

دهنتد افتزای     منای هستند کته نشتان متی   « طبیعی

تعتتداد اوضتتای خانوارهتتا موجتتب کتتاه  تمایتتل بتته  

چنتین  شتود و   هتای حاتاظتی متی    مشارکت در برنامه

هتای حاتاظتی    وضع موجود را به برنامته هایی  خانواده

دهند. فرض مطالعه این استت کته افتزای      ترجیح می

تمایل به پرداخت برای  برسطح تحصیالت تأثیر مثبت 

که در نتای  برآورد مدل نیز محقق شتده   داردحااظت 

اثتتر متقابتتل تحصتتیالت و  »استتت و والمتتت متذیتتر  

اثتر متقابتل   »مثبت است. ضریب متذیرهای « پرداخت

اثتر  »، «اثر متقابل تأهل و پرداختت »، «سن و پرداخت
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اثتر متقابتل   »و « انتداز طبیعتی   متقابل تأهتل و چشتم  

د کته نشتان   نیز مثبت هستتن « جنسیت و تعداد گونه

تتر تمایتل    ، افراد متأهتل و افتراد مستن   ندهند زنا می

 محتیط زیستتی  های بهبود وضتعیت   بیشتری به برنامه

شتود متذیتر    طور که مشتاهده متی   منطقه دارند. همان

 ،نیستت  دار یمعن« اثر متقابل تحصیالت و تعداد گونه»

ولتتی ازآنجتتا کتته ستتبب بهتتتر شتتدن ضتتریب تعتتدیل  

(Pseudo R
 گونته  همتان نشده است.  شود، حذف ( می2

که مشتهود استت، اثتر متقابتل متذیرهتای اقتصتادی       

های انتخا ، به برازش بهتتر متدل    اجتماوی با ویژگی

اثر متقابل در مقایسه با مدل ساده منجر شتده استت.   

مطابق با مدل لوجیت شرطی بتا اثتر متقابتل، نستبت     

کاه  یافتت،   -3/433به  -6/906لگاریتم احتمال از 

R
 و افتتزای  یافتتت 26/3بتته  69/3شتتده از  تعتتدیل 2

کتتاه  یافتنتتد کتته همگتتی     BICو  AICمقتتادیر 

 برازش بهتر مدل اثر متقابل هستند. ةدهند نشان

نتای  مدل لوجیت شرطی با اثر متقابل  -4 جدول  

P > |Z| ةآمار z نار متذیر ضریب اشتباه معیار 
والمت 

 متذیر

337/3  76/2-  2449627/3  ***6606362/3- 6سطح  ۀگوناد تعد   SP1 

927/3  94/3  7239622/3  0333462/3 0سطح  ۀگونتعداد    SP3 

334/3  26/2-  2222997/3  ***6927070/3- 6انداز طبیعی سطح  چشم   NS1 

366/3  42/2  0333920/3  **3663970/3 0انداز طبیعی سطح  چشم   NS3 

333/3  63/4-  3333434/3  ***3336630/3-  CV ارزش حااظت 

339/3  67/6  247332/3  *4603366/3 اول ۀگزینجمله ثابت    Cons1 

397/3  33/6  2006337/3  *440222/3 دور ۀگزینثابت  ۀجمل   Cons2  

326/3  20/2  64/7 e- 37 93/6 e 3-  
**6  CV-age اثر متقابل سن و پرداخت 

366/3  43/2  333362/3  **3333400/3  CV-mat اثر متقابل تأهل و پرداخت 

366/3  46/2-  33/9 e- 36 **3333642/3- خانوار و پرداخت ةاثر متقابل انداز   CV-hhn 

336/3  00/0  32/6 e -  36 43/6 e 36-  
 CV-educ اثر متقابل تحصیالت و پرداخت ***

333/3  92/0  0494444/3  ***207477/6  SP1-gen اثر متقابل جنسیت و تعداد گونه 

602/3  42/6  3422693/3  376973/3 و تعداد گونهاثر متقابل تحصیالت    Sp3-educ 

339/3  67/6  9399607/3  *2406022/3 انداز طبیعی اثر متقابل تأهل و چشم   NS3-mat 

362/3  92/2-  6606099/3  **2266277/3-  
انداز  خانوار و چشم ةاندازاثر متقابل 

 طبیعی
NS3-hhn 

2/6366  AIC 26/3  pseudo R
2
 

های مدل رگرسیونی آماره  227/6330  BIC 09/662 *** χ
2
 (13) 

23332/433-  Max LL 6792 N 

 درصد 33در سطح  دار معنی ***درصد،  39در سطح  دار معنی **درصد،  33در سطح  دار معنی*        

 

 (mWTPتمایل به پرداخت نهایی )محاسبۀ 

بترای   mWTP ۀمحاستب نتای  حاصتل از   9جدول 

را بتا توجته    های حرا جنگلهای  سطوح مختلف ویژگی

 یب برآورد شده از مدل لوجیتت شترطی ستاده   به ضرا

 دهد. نشان می (0)جدول 
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 تمایل به پرداخت نهایی )ریال(  ۀمحاسبنتای   -9جدول 

 والمت متذیر  نار متذیر WTP اشتباه معیار z ةآمار %39حدود اوتماد 

 SP1 6سطح  ۀگونتعداد  -64/22779 49/67239 -66/6 -36/6642-62/60690

 SP3 0سطح  ۀگونتعداد  6/23723** 34/40346 33/2 2/674693-3/9422

 NS1 6انداز طبیعی سطح  چشم -0/40402** 22/23239 -32/2 -27/24026تا  -23/2472

66/22644- 02/0376 22/6 92/26266 
 NS3 0انداز طبیعی سطح  چشم 4/03726*

 درصد 39در سطح  دار معنی **درصد،  33در سطح  دار معنی*

 

آمتده از الگتوی لوجیتت     دستت  هبنتای  با توجه به 

 23733طتور متوستط    بته شرطی، هر فرد تمایل دارد 

کرایه قتایق   بههای حرا  ریال در هر بار بازدید از جنگل

 269بته   223هتای پرنتده از    تا تعداد گونه اضافه کند

انداز منطقه  برای بهبود چشم ،بر این افزای  یابد. والوه

ریال  03733یعی با و نزدیك شدن آن به وضعیت طب

افزای  کرایه قایق موافتق استت. ضتمن اینکته بترای      

رویته و لیرطبیعتی    ستازهای بتی  و جلوگیری از ساخت

هتا حاضتر بته افتزای       انتداز ایتن جنگتل    شدن چشتم 

یحتتی استتت. هتتای تار ریتتال در کرایتته قتتایق 40403

بیشتتترین میتتزان تمایتتل بتته پرداختتت بتترای  رو ازایتتن

ده، پتتس از آن بتترای پرنتت یهتتا گونتتهافتتزای  تعتتداد 

انتداز منطقته و در    جلوگیری از لیرطبیعی شدن چشم

انداز منطقه نستبت بته وضتع     نهایت برای بهبود چشم

 موجود است.

 

 بحث

این مطالعه، برآورد ارزش اقتصادی ناشتی از  هدف 

قشتم   یهای حترا  جنگل محیط زیستیبهبود وضعیت 

 ، ترجیحاتCEبا استااده از روش  بود که بدین من ور

هتا بترای    جنگتل ایتن  گردشگران و بازدیدکننتدگان از  

هتتای آنهتتا  هتتا و ویژگتتی جنگتتل  بهبتتود وضتتعیت ایتتن

 72نتای  مطالعه نشتان داد کته حتدود    . شداستخراج 

 هتای بهبتود محتیط    دهنتدگان بته گزینته    درصد پاسخ

و آن را بتته وضتتع موجتتود  دادهزیستتت پاستتخ مثبتتت  

ای  تعداد ها )افز ند. همچنین بهبود ویژگیدترجیح دا

انتداز( مطلوبیتت افتراد را     تر شدن چشم گونه و طبیعی

والمتت   4و  0هتای   در جدول در نتیجهو  دادافزای  

هتا   کته معترف بهبتود ویژگتی     NS3و  SP3متذیرهای 

نسبت به وضع موجود هستتند مثبتت استت. والمتت     

بتدتر   ةدهنتد  کته نشتان   NS1و  SP1منای متذیرهای 

 کته  استوضع موجود ها نسبت به  شدن اوضاع ویژگی

حاکی از کاه  مطلوبیت گردشگران است. همچنتین  

والمت ضریب پرداخت نیز مورد انت ار استت و مناتی   

انتختا  بتا ستطوح     ۀیعنی انتخا  یك مجمووت  است؛

ایتن   شتود.  پرداخت باالتر سبب کاه  مطلوبیتت متی  

هتتای  طتتور کلتتی ارزش بتته کننتتد کتته نتتتای  بیتتان متتی

بتترای ستتطوح بتتاالتر داری  اقتصتتادی مثبتتت و معنتتی

هتای   شتناختی جنگتل   های زیستگاهی و زیبایی ویژگی

دهنتد   دهندگان ترجیح می پاسخ یعنیحرا وجود دارد. 

و  شودقشم از وضعیت موجود خارج  یهای حرا جنگل

بتته ستتمت بهبتتود حرکتتت کنتتد و تمایتتل دارنتتد در   

انتداز   های افزای  تنوع زیستی و کیایتت چشتم   برنامه

حتی اگتر قترار    ،ت داشته باشندهای حرا مشارک جنگل

 باشد مبلذی بابت آن پرداخت کنند.

 اجتمتتاوی-در بررستتی اثتتر متذیرهتتای اقتصتتادی 

هتا مشتاهده شتد کته      انتخا  گزینهبر  دهندگان پاسخ

افزای  تعداد اوضای خانوارها موجب کاه  تمایل به 

شتود. در واقتع    هتای حاتاظتی متی    مشارکت در برنامه

 کمتر نگران وضتعیت محتیط   ،تر خانوارهای پرجمعیت

وضتتع موجتتود را بتته   زیستتت و بهبتتود آن هستتتند و  

دهنتد. ایتن نتیجته بتا      های حااظتی ترجیح می برنامه
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کتته  همختتوانی دارد Kaffashi et al. (2012) یافتتتۀ

ر بت نشان داد افزای  تعداد اوضای خانواده اثتر مناتی   

زیستی تاال    های بهبود وضعیت محیط انتخا  گزینه

دارد. همچنین فرض مطالعته ایتن استت کته      شادگان

تمایتل بته    بتر تتأثیر مثبتت    ،افزای  سطح تحصیالت

که در نتای  بترآورد متدل    داردپرداخت برای حااظت 

اثتر متقابتل   »نیز محقق شده استت و والمتت متذیتر    

مثبتتت استتت. مثبتتت شتتدن « تحصتتیالت و پرداختتت

مطتابق  « اثتر متقابتل ستن و پرداختت    »ضریب متذیر 

 ۀمطالعتتنتتتای  ستتت و ایتتن نتیجتته بتتا    انت تتار نی

Kaffashi et al. (2012)    و نیتزSharzehi & Javidi 

و افتراد   زنتان در تضاد است که نشتان دادنتد    (2011)

هتای   تمایل کمتتری بته مشتارکت در برنامته     ،تر مسن

زیستتت دارنتتد. بتترخالف بستتیاری از    بهبتتود محتتیط

 ،Kaffashi et al. (2012) از جملتتته مطالعتتتات

Sharzehi & Majed (2015)  وSharzehi & Javidi 

انتختتا   بتترداری  درآمتتد افتتراد تتتأثیر معنتتی (2011)

هتای حترا نتدارد. ایتن نتیجته       های بهبود جنگل گزینه

شتتاید بتته ایتتن دلیتتل باشتتد کتته گردشتتگرانی کتته از  

از ابعتاد و   یر کتامل یهتای طبیعتی دورنتد، تصتو     سایت

گتار  رستانی هن  اطتالع اهمیت موضوع ندارنتد و صترفا    

آوری داده برای احتمتال تمایتل    مطالعه و جمع اجرای

طتور اگتر    به پرداخت آنها کتافی نبتوده استت. همتین    

هتا در   گیران در مورد این جنگتل  ریزان و تصمیم برنامه

نزدیتك  از ها ساکن نباشند و آنهتا را   اطراف این جنگل

تواننتد   در  نکرده باشند، بدون اطالوات میدانی نمتی 

 .کننداتخاذ  مورد آنها در تصمیم درستی

هتای   همچنین امکان موازنه بین ویژگتی  CEروش 

بتدین ترتیتب پتس از     ؛کنتد  مورد مطالعه را فراهم می

دست آوردن پارامترها، مقتادیر نهتایی    هبرآورد مدل و ب

محاسبه شد و مقداری کته افتراد حاضترند بابتت هتر      

 زیستتی منطقته بپردازنتد     های محیط تذییر در ویژگی

گردشگران نشتان داد   WTPنتای  برآورد  آمد.دست  هب

 ای هتای حاتاظتی   که افراد حاضترند بیشتتر در برنامته   

بهبود و افزای  تعداد  سببمشارکت داشته باشند که 

شتوند چتون ایتن ویژگتی،      های پرنده منطقه متی  گونه

هتا   ارزش نهایی بیشتری در مقایسته بتا ستایر ویژگتی    

 نیتر مهمژگی طبق ترجیحات گردشگران، این وی دارد.

و از ایتن ن تر   ست و مؤثرترین وامل در مطلوبیت آنها

دولتت  . استت توجه خاصی نیازمند  ها یاستگذاریسدر 

بتردار   های مختلف بهره بخ افزای  آگاهی  برایباید 

هتای آموزشتی مناستب در     ویژه مردر محلی، برنامته  به

هتتای  و بتا مشتتارکت دادن آنهتا در پتروژه    بگیترد ن تر  

هتای   حااظتت از گونته   ۀتوستع وی  و حااظتی بته تتر  

منستجم   یا برنامته تتدوین  مهاجر منطقه کمك کنتد.  

 یهتا  رستاخت یزگردشگری پایدار، ایجتاد   ۀتوسعبرای 

ویتژه   بته گردشتگری موجتود    یها اسکلهو تجهیز  الزر

کتتار،  و کستتبرونتتق  ستتبب توانتتد یمتتستتهیلی  ۀاستتکل

متردر  معیشتت  جایگزین برای  راهو ایجاد  ییزا اشتذال

منطقتته شتتود، ضتتمن اینکتته ستتطح آگتتاهی    بتتومی

زیبتای   یهتا  ستگاهیزاین  یها ارزشبازدیدکنندگان از 

کتارگیری   همچنتین بته   .ابتد ی یمفرد افزای   به منحصر

زیستتی بته ونتوان راهنمتای       های فعتال محتیط   گروه

تواند آنهتا را   ها، می گردشگران در بازدید از این جنگل

زش و اهمیتت  های مختلف جانوری منطقته، ار  با گونه

 .کندآنها و لزور حااظت از تنوع زیستی آشنا 

ارزش اقتصتتتادی  ،نتتتتای  ایتتتن مطالعتتتهبراستتتاس 

توجتته استتت و  شتتایان قشتتم  یهتتای حتترا  جنگتتل

و هستتند  اساسا  پشتتیبان جنگتل    هابازدیدکنندگان از آن

های حااظتی پول بپردازنتد. ایتن    تمایل دارند برای برنامه

اران، مراجتع  ذاوم از سیاستگ ناعان ذیهمۀ ها باید  برنامه

ی متا  ارزشتگذار صالح و جوامع را درگیر کنند. نتتای    ذی

ابزاری ساده برای استخراج بیتان تقاضتا بترای منتافع بته      

که متردر از یتك جنگتل حترا     باشد  میای  حسا  نیامده

هتای لیربتازاری    بترآورد ارزش رو  ازایتن آورند.  دست می هب

 یآگتاه بته افتزای     توانتد  حترا متی  کرة  زیستگاه  هرذخی

ها کمك کنتد تتا در تصتمیمات     ومور در مورد این ارزش

ه توانتد بت   میهمچنین  و کنندتر مشارکت  ومومی آگاهانه

اران در تخصتیص  قانع کتردن دولتت و دیگتر سیاستتگذ    

 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. 



 

 


