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چکیده
جنگل دریایی حرا که بانام منطقه حفاظتشدددۀ حرا نیز شددناه ه میشدد،د با  ۲۰۰کیل،م رمربع وسدد،ت در
تنگهه،ران بین جزیرۀ قشد و بندرهمیر از ت،ابع اسد ان ررمزاان قراردارد این جنگلرا ازلحاظ اک،ل،ژیکی
بس یار حائز ارمیت رسد ند
اق صدادی و اردشدگری هدمات بیشدماری را به جام،ه ارائه میکنند و از اینمنظر د
ردد این پژورش کمد بده سددد دی اسددد تادااران و برندامدهریزان برای مددی دری ت کدارا و پددای دار این جنگدل اسدددت
بدینمنظ،ر با اسد فاد از تحلیل مدلسدازی ان خاب ارزش منافع کیفی ارائهشدد ت،سد این جنگل به جام،ه
برآورد اردید بدینمنظ،ر از مدل الجیت با پارام ررای تصدادفی سداد و سد ا از مدل الجیت با پارام ررای
کنش ی) اسد فاد شدد تا نارمگنی م،ج،د در ترجیحات جام،ه برای ویژایرای
تصدادفی مرکب (دارای جمالت د
مخ لف جنگدل برآورد اردد ندایج این مطدال،ده نشدددان میدردد کده ترجیحدات افراد ندارمگنی قدابدلت،جهی دارندد
رمچنین در این مطال،ه تمایل به پرداهت نهایی برای ویژایرای غیربازاری جنگل حرا شدددامل چشد د انداز
طبی،ی عملکرد اک،ل،ژیکی و تن،ع زیس د ی برآورد شددد درنهایت اعداد بهدسددتآمد برای تمایل به پرداهت
نهایی بهکل جام،ه ت،می داد شدد و درن یجه ارزش سداالنۀ منافع کیفی بهرمرا ارزش کل آنرا بهدسدت آمد
این اعداد برای ارزش سدداالنه و کل (سددرمایهای) بهترتیب برابر  3۲11۰9و 1 536 ۰84میلیارد ریال اسددت
ارزش وج،دی محاسدبهشدد نشدان میدرد که جام،ه برای محافظت از این جنگل حاضدر به پرداهت اسدت و
این پ انسدد یل وج،د دارد که با اسدد فاد از ن ایج تحقیق حاضددر بهعن،ان ی مطال،ۀ پایه سددطآ آااریرای
بس یار باالی مردم در طرحرای حفاظت از این جنگل ب،د رمچنین
بخش ید و شدارد مشدارکت د
عم،می را بهب،د د
میت،ان اعداد بهدسددتآمد را برای ارزیابی اق صددادی-زیسددتمحیطی طرحرای درون و پیرام،ن این جنگل
اس فاد نم،د
کلیدواژهها :ارزش وج،دی مدلسازی ان خاب جنگل حرا
طبقهبندی .Q50, Q51 :JEL
 . 1استاا یار گروه حستادااری ،انشتداۀ مایریت ،انشتااه ررمگگا  ،دنارعباس،
ایرا .

Email: mohebimh@hormozgan.ac.ir

۲34

محبی :برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرای قش با اس فاد از رویکرد مدلسازی ان خاب

234

 .1مقدمه
جنال حرا 1ر سواحل جنودی ایرا  ،زیساااه انواع گوناگو آدگیا  ،پرناگا و وزیساا است؛ از
آ جمله میتوا ده گونهرای پرناگانی رمچو  :مرغ ماریخوار ،لکلک ،حواصیل ،مرغادی ،مرغ سقا
و مرغ ریایی و از ماریرا ده :خرچنگ ،مارماری ،شیلو ،کلینگ (نوعی از صاف) و انواع مخالف قورداغه
اشاره کر  .دهرمین لیل ده جنالرای حرا ر منطقة قشم ،عنوا منطقة حفاظتشاه ملی ،ذخیرهگاه
زیستکره نام ا هانا؛ چراکه  %۸۰آدگیا خلیجفارس ورۀ تخمریگی خو را ر این منطقه میگذراننا.
جنالرای حرای قشم دهعنوا یدی از مهمترین مراکگ زیسای پرناگا مهاجر آدگی و آدگیا

ریایی

ر جنوب ایرا از ارمیت ویژهای درخور ار است.
رحال حاضر قوانین مانوعی درای حفاظت از زیساااهرای طبیعی وجو ار که تمامی آ را
تالش میکننا از نادو ی این مناطق جلوگیری کننا .درپایة جساجوی نویسناه ریچ مطالعة جامعی
رخصوص ارزشگذاری اقاصا ی جنالرای حرا ر سارس نیست و مطالعات انجامشاه عموماً جنبة
گر شاری این جنالرا را مور توجه قرار ا هانا .رمچنین ارزش منافع غیردازاری این جنالرا ر
اغلب مطالعات تجردی پیشین ،مغفولماناه است .پیاما این مسأله فقاا اطالعات کافی ر سارس
سیاستگذارا خوارا دو که رنایجه میتوانا اجرای سیاسترای نا رست و مایریت ناکارایی را ر
حفاظت از این جنالرا موجب شو  .مطالعة حاضر رمچنین دهلحاظ روش دا مطالعات پیشین مافاوت
است .از اینمنظر که روش مالسازی اناخاب را مور توجه قرار ا ه است.
رمجموع میتوا گفت که مطالعة حاضر میکوشا دا اسافا ه از ا دیات ارزشگذاری و مالسازی
اناخاب ،ترجیحات افرا را درای حفاظت از جنال حرای قشم اساخراج کنا و تمایل ده پر اخت نهایی
را درآور نمایا .تمایل ده پر اخت ده ستآماه نما ی از ترجیحات مصرفکنناگا درای سناریورای
حفاظای مخالف خوارا دو که میتوانا دهعنوا مبنایی درای ارزشگذاری اقاصا ی این جنالرا داشا؛
دنادراین ،دا اسافا ه از تمایل ده پر اخترای نهایی ده ستآماه ،ارزش اقاصا ی ساالنة کارکر رای
جنال حرا محاسبه و سپس ارزش کل آ اساخراج گر یا.
اسافا ه از مقا یر محاسبهشاه درای ارزش وجو ی جنال میتوانا ده مایرا

ر تخصیص منادع

و درنامهریگی درای حفاظت از این جنالرا کمک نمایا؛ دنادراین ،ده لیل فقاا چنین مطالعات مفیای
Hara forest
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درای جنال حرا ،مطالعة حاضر میکوشا شداف موجو را پر نمایا و اطالعات کاردر ی را ر اخایار
تصمیمگیرا قرار را .اطالعات ده ستآماه از این مطالعه میتوانا جهت دو جهریگی ساالنة سازما
حفاظت محیطزیست اساا و نیگ جهت ارزیادی اقاصا ی طرحرا پیش از اجرا ر حریم یا پیرامو جنال
اسافا ه شو .
ر پژورش حاضر ادااا جنال حرای قشم ،دهطور مخاصر معرفی میشو  .ر مرحلة دعای ،مبانی
نظری ارزش و ارزشگذاری اقاصا ی و نیگ روشرای درآور آ معرفی میشونا .ر دخش دعای ،ادااا
ادگاررای تحقیق معرفی میشونا و سپس ده تبیین فرآینا نمونهگیری پر اخاه میشو  .ر ا امه دا درآور
مال تحقیق ارزش ساالنه و ارزش کل منافع کیفی جنال محاسبه میشو و ر دخش پایانی نایجهگیری
و پیشنها را ارائه میگر نا.
 .2منطقۀ موردمطالعه :جنگل حرای قشم در یک نگاه

جنالرای حرا ر سواحل جنودی اساا ررمگگا دا وسعت  92۰۰رداار ر مناطق ماعا ی حافاصل
مااررای  25رجه و  11قیقه تا  27رجه و  25قیقه گسارشیافاه است .رخاا حرا ،رخاانی ر
اناازهرای  3تا  6مار دا شاخ و درگ سبگ روشن رسانا .این رخاا شورزی ،رناام مَا آب ریا تا گلوگاه
ر آب فرو میرونا.

شکل  .1موقعیت مکانی جنگل حرا و محدودۀ تحقیق.
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دا خاصیت تصفیهای که ر پوست رخت حرا وجو ار  ،دخش شیرین آب ریا را جذب و نمک

آ را فع میکنا و دهعبارتی یک آبشیرینکن طبیعی است .زیساااهرای حرا عموماً دهخاطر شرایط
مناسب اکولوژی ،درای پرناگا  ،نرمتنا و سختپوساا محیط مناسبی رسانا .یدی از تفاوترای
مهم جنالرای حرا دا یار اکوسیسامرای جنالی این است که این جنالرا نمونهای از زیست گیاری
توأم و مشارک آب و خشدی رسانا (شدل .)2

شکل  .2تصویر درختان حرا.

جنالرای حرا ایرا

ر سال  1972دهعنوا تنها اجاماعات معرف اقلیم حیاتی پالئوتروپیک 1دا

درخور اری از معیاررای درنامة انسا و زیستکره یونسدو  ،2MaBدهعنوا ذخیرهگاه زیستکره
درگگیاه و ر شبدة جهانی ذخیرهگاهرا ثبت گر یا.
این جنالرا ده لیل موقعیت گذرگاری و نیگ غنای زیسای خو دا دیشار معیاررای کنوانسیو
رامسر رمخوانی اشاه و عنوا گرفان «تاالب دینالمللی» امری طبیعی و مناسب درای آ را محسوب
میشو  .رمچنین ده لیل کارکر ارزشرای غیرقادل جانشین خو از یکسو و ارمیت آ را ازنظر
زیساااری ازسوی یار ،ر کانو توجه کنوانسیو تنوعزیسای نیگ قرارگرفاه است.
جنالرای حرا ایرا دهعنوا رویشرای ساحلی ویژه ر کنارۀ سوم پارکرای ملی ریایی اناونگی
جهت احااث پارکرای ملی ریایی مور تأکیتا قرارگرفاهانا.
Paleotropic
Man and the Biosphere Programme

1.
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 .3مبانی نظری

ارزش اقاصا ی کل یک منبع زیستمحیطی ازمجموع ارزش اسافا های 1و غیراسافا های 2آ محاسبه
میشو  .ارزش اسافا های ر اصل منافعی است که از اسافا ۀ واقعی یا سارسی افرا ده کاالرا و
خامات زیستمحیطی حاصل میشو که میتوانا مساقیم یا غیرمساقیم 3داشا .ارزش اسافا های
مساقیم و غیرمساقیم مردوط ده اسافا ۀ فر ر ورۀ جاری 4است ،اما اقاصا انا اناظارات جامعه 5از
منافع حاصل از مصرف آتی 6را نیگ جگو ارزش اسافا های اناازهگیری میکننا .این مفهوم که عام
قطعیت را ده دحث ارزشگذاری منفعت اضافه میکنا« ،ارزش اناخاب» 7نامیاه میشو (میشل و
کارسو .)19۸9 ،
ارزش غیراسافا های منافعی است که از اسافا ۀ واقعی افرا از آ منبع زیستمحیطی حاصل
نمیشو ؛ دلده منفعای است که از دقاء یا اسامرار خامات آ حاصل میشو « .میشل» و «کارسو »
( )19۸9علل ایجا کنناۀ این ارزش را «مصرف نوع وساانه» ۸و «میراثی» 9می اننا .مصرف نوع وساانه
ده ارزشمنا دو

یک کاال یا خامت عمومی اطالق میشو که درای افرا ده خاطر منفعای که ده

یارا میرسا ،ارزشمنا است .این امر دیا میکنا که مطلودیت 1۰ایجا شاه درای فر ده مطلودیت
یارا وادساه است؛ داینمعنی که فر دا آگاری از دهرهمنای یارا از یک کاالی عمومی ،مطلودیت
کسب میکنا .مصرف دین نسلی نیگ از حس تعها نسبت ده حفاظت از محیطزیست درای نسل آیناه
ناشی میشو .
درپایة مطالعات «ترنر» و رمدارا  )1993( 11و رریافت درای ارزیادی تمایل ده پر اخت نهایی
مصرفکنناگا کاالرا و خامات غیردازاری مطرح است :روشرای غیرمادی در منحنی تقاضا و
روشرای مادیدر منحنی تقاضا .روشرای غیرمادی در منحنی تقاضا معیاررای مناسبی درای
1.

Use Value
Non use value
3. Direct or Indirect use values
4. Present period consumption
5. Society expects
6. Consumption in future
7. Option value
8
. Vicarious consumption
9. Stewardship
10. Utility
11. Turner et al.
2.
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اناازهگیری تغییرات رفاه ارائه نمی رنا .اما ر روشرای مادیدر منحنی تقاضا ،قیمت کاالرا ده کمک
منحنی تقاضا تعیین میشو و ده و ساة «رجحا رای آشدارشاه» و «رجحا رای دیا شاه» یا
اظهارشاه تقسیم میشونا.
روش رجحا رای آشدارشاه دا منحنی تقاضای عا ی (مارشالی) ارتباط ارنا .ر این روش،
تالش میشو اناخابرای افرا ر نیای واقعی و رناامیکه افرا ده مبا لة پول و کاال میپر ازنا،
شناسایی و اناازهگیری شونا؛ دهدیانی یار ،رجحا رای آشدارشاه ارزش و منافع کاال و خامت مور نظر
را ازطریق دررسی خریارای انجامشاه توسط افرا ر قیمترای دازار اناازهگیری میکنا .اما ازآنجاییکه
ر روش رجحا رای اظهارشاه ،ارجحیت کاالرای غیردازاری توسط مصرفکنناه ارزیادی میگر ؛ تادع
رفاه و مازا مصرفکنناه زیردنای اصلی اینگونه مطالعات است .رواقع ر این روش ،دا طراحی یک
دازار فرضی درای محصول فاقا قیمت ،از افرا رمور تمایل ده پر اخت یا تمایل ده پذیرش آ را درای
دهبو یا عام دهبو کیفی محصول مور نظر سؤال میشو  .این روش دا تادع تقاضای جبرانی (ریدس)
مرتبط است (مناظرحجت و منصوری.)25۰ :1393 ،
درای ارجحیترای آشدارشاه روشرای مانوعی وجو ار که از آ جمله میتوا ده قیمترای
دازاری 1و قیمت جایاگینرا 2اشاره نمو حال آ که روش ارجحیترای اظهارشاه شامل و روش عماۀ
«ارزشگذاری مشروط» 3و «تحلیل مالسازی اناخاب» 4است.
ارزش اسافا های غیرمساقیم مردوط ده اسافا ۀ فر ر ورۀ جاری 5است ،اما اقاصا انا
اناظارات جامعه 6از منافع حاصل از مصارف آتی 7را نیگ جگو ارزش اسافا های اناازهگیری میکننا .این
مفهوم که عام قطعیت را ده دحث ارزشگذاری منفعت اضافه میکنا« ،ارزش دالقوه» نامیاه میشو
(میشل و کارسو .)۸۸ :19۸9 ،۸
مالسازی اناخاب مبانیدر اصل عقالیی دو

رفاار مصرفکنناه است؛ دهدیانی یار ،این اعاقا

وجو ار که دا مشاراه اناخابرای تدراری یک فر اقاصا ی ،میتوا ترجیحات وی را اساخراج
1.

Market Prices
Substitute Prices
3. Continjent Valuation
4. Choice Modeling Analysis
5
. Present Period Consumption
6. Society Experts
7. Consumtion in Future
8. Mitchell & Carson
2.
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نمو  .دررمین اساس ،تئوری مطلودیت تصا فی (مک فا  )1974 ،1دا تئوری ارزش ویژگی (لندسار،2
 )1966ترکیب میشو  .ر اینروش ،پاسخ رناگا دا مقایسة سطح مطلوب خامات جنال دا وضعیت
جاری  Nتمایل ده پر اخت خو را درای تغییر از وضعیت جاری ده وضعیت مطلوب اظهار و از دین
سناریورای کارترایی که ر مقادل آ را قرار میگیر ( Z ،Nو  ،)Tسناریوی مور نظر خو را اناخاب
مینماینا؛ دهدیانی یار ،چنا چه پاسخ رناگا دخوارنا پول خو را حفظ نماینا ریچیک از سناریورای
 Zو  Tرا اناخاب نمیکننا؛ دنادراین سناریوی  Nرا اناخاب مینماینا .ا هرای ده ست آماهاز چنین
اناخابرایی ر چارچوب نظری مطلودیت تصا فی تحلیل خوارا شا؛ دنادراین فرض میشو رر یک از
پاسخ رناگا  ،مطلودیت حاصل از سناریوی  Z ،Nو  Tرا مقایسه و گگینهای را اناخاب مینمایا که
مطلودیت را حااکثر میکنا .ر مالسازی ترجیحات افرا  ،مطلودیت فر  iدرای سناریوی )Uim( m
تادعی است از ویژگیرای تاالب ( ،)Xnرگینة محافظت  Cو ویژگیرای اقاصا ی-اجاماعی
پاسخ رناگا  Sاست (نیومن و سوآلو)2۰12 ،؛ دنادراین تادع مطلودیت فر دهصورت زیر تعریف میشو :
U im = U ( X m , Cm , S i ) = V ( X m , Cm , S i ) +  im

()1
که ر آ  Xnدر اری از  nسناریو ( Z ،Nو  )Tاست؛ ) V(.جگء غیرتصا فی مطلودیت و  εimجگء
تصا فی است که منعدسکنناۀ تفاوت دین مطلودیت تصا فی  Uimو جگء غیرتصا فی  Vimاست .رر
یک از پاسخ رناگا سه سناریوی ( Z ،Nو  )Tارائهشاه را مقایسه میکننا و سناریویی را اناخاب
میکننا که مطلودیت را حااکثر میکنا ،دهصورت زیر:
Maximize Uim

دهگونهای که:

} U ( X m , Cm , Si )  U ( X j , C j , Si ), m  j for all j = {N , Z , T

()2

دهطور مثال ،اگر ر رادطة ( z = m ،)2داشا ،فر سناریوی  Zرا اناخاب میکنا؛ زیرا مطلودیت Z

از مطلودیت حاصل از  Tو  Nدیشار است؛ دهدیانی یار Z ،نسبت ده و گگینة یار ( Tو  )Nگگینهای
مرجح است؛ دنادراین ر حالت کلی ،احامال اناخاب گگینة  jتوسط فر  iدهصورت زیر خوارا دو :
()3

Pi ( j ) = Pr[V ( X m , C m , S i ) +  ij  V ( X m , C m , S i )] +  im
} for all j  m, j = {N , Z , T

McFadden
Lancaster

1.
2.
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که ر آ  Pr(.) ،عملار احامال است .فرضدر این است که جمالت اخالل  εدهصورت مساقل

و مشاده توزیعشاهانا دهگونهای که ) Pi(jر رادطة ( )3یک تادع لجسایک خوارا دو .
مال الجیت دا پاراماررای تصا فی ( 1)RPLکه تعمیم مال الجیت چناجملهای است ر این
مطالعه اسافا ه میشو  .مگیت اسافا ه از مال  RPLعام مقیا دو

این مال ده فرض اساقالل

گگینهرای نامرتبط ( 2)IIAsاست و قا ر است نارمانی مشاراه نشاه ر ترجیحات دین افرا را درآور
کنا؛ دنادراین ،تادع مطلودیت تصا فی ( )1دهصورت زیر مالدنای میشو :
() 4

U im =  x X m +  c C +  s S i

ضرایب این مال دهوسیلة روش حااکثر رسانمایی درآور میشو و اگر ) U(.خطی داشا ضرایب
 βXو  βcدهترتیب مطلودیت نهایی ویژگی  Xو پول را نشا خوارا ا .
تمایل ده پر اخت نهایی ( )MWTPاز تقسیم ضریب رر یک از ویژگیرا در ضریب قیمت
دهصورت زیر ده ست میآیا:
()5

MWTP =  x /  c

 .4مروری بر مطالعات پیشین

«جندینگ» و رمدارا

3

( )2۰1۰ر تحقیقی ده ارزشگذاری خامات اکوسیسامی تاالبرای رۀ

میسیسیپی دراساس درنامة ملی ولت امریدا درای حفاظت از تاالبرا پر اخانا .روش تحقیق شامل
سه مرحلة  -1شناسایی خامات تاالبرا -2 ،کمّی کر

جریا این خامات ،و  -3پولیکر

آ را

دو ه است .ر این مطالعه خامت حفظ تنوع زیسای (دا تأکیا در مرغادیرا) و و خامت اکولوژیدی
(جذب گازرای گلخانهای و نیاروژ ) این تاالبرا مور توجه قرارگرفاهانا .دهمنظور ارزشگذاری خامات
این تاالبرا از قیمترای سایهای درآور شاه ر سایر مطالعات اسافا هشاه است و ر این تحقیق
مساقیماً قیمترا اساخراجنشاه است .دراساس ناایج این مطالعه ،ارزش ساالنة اجاماعی رر رداار از
این تاالبرا ر امنة  1435تا  14۸6الر محاسبه گر یاه است.

1.

Random Parameters Logit Model
Independence of irrelevant alternatives assumption
3. Jenkins et al.
2.
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«وساردرگ» و رمدارا  )2۰1۰( 1ر تحقیقی چهار تغییر ر عملدر تاالب ماریاس

سداکس2

فرانسه را ازمنظر جامعه ارزشگذاری کر نا .ر این تحقیق کنارل پشهرا ،حفظ تنوع زیسای ،افگایش
پوشش رخای و خامات تفریحی تاالب دهعنوا چهار سیاست تغییر ر عملدر این تاالب مور توجه
دو هانا .ر این مطالعه از روش مالسازی اناخاب درای اساخراج ترجیحات جامعه اسافا هشاه است .ر
اینروش ده لیل اسافا ه از مال الجیت دا پاراماررای تصا فی ،نارمانی ر ترجیحات مصرفکنناگا
لحاظشاه است .ناایج این تحقیق نشا ا که دازگر انا تاالب ده مساحای معا ل یک-سوم مساحت
اولیه ،کنارل دیولوژیدی پشهرای تاالب ،رخاداری و امدانات گر شاری دیشار ر کنار وضعیت دهار
تنوع زیسای حااکثر مازا جبرانی را رپی خوارا اشت.
«سالگایل» و رمدارا  )2۰11( 3ر تحقیقی خامات اسافا های و غیراسافا های تاالب مک-
گا یدوتساوانا 4را ارزشگذاری کر نا .ر این تحقیق ،ارزش اسافا های شامل اسافا ه از منادع تاالب و
ارزش غیراسافا های آ شامل تأمین آب سفرهرای زیرزمینی رنظر گرفاهشاه است .ر این تحقیق سه
گروه جمعیای مافاوت اناخاب و تحلیل رگینه-فایاۀ ایساا و پویا درای آ را مور اسافا ه قرارگرفاه است.
ناایج تحقیق نشا ا که ارزش اقاصا ی خامات این تاالب 16میلیو پوال (واحا پول دوتساوانا) ر
سال است.
«چای» و رمدارا  )2۰12( 5ر تحقیقی خامات تاالب اناینگ 6چین را ارزشگذاری کر نا.
داینمنظور ادااا خامات اکولوژیدی ،تنوع زیسای ،گر شاری و آموزشی تاالب شناسایی شا و از دین
این خامات 12مور دهعنوا مهمترین خامات ارائهشاۀ این تاالب ده جامعة پیرامونی اناخاب شا.
سپس دا اسافا ه از روش رتبهدنای کارشناسا این خامات ر سه گروه خامات اسافا های مساقیم،
اسافا های غیرمساقیم و ارزش وجو ی تاالب قرارگرفانا که معیار رتبهدنای آ را میگا

رک

کارشناسا از این خامات دو  .رنهایت ،درای رر ساه دهترتیب از روشرای قیمتگذاری دازاری،
قیمتگذاری جانشینرا و روشرای ارزشگذاری غیردازاری اسافا هشاه است.

1.

Westerberg et al.
Maryasdesbox
3
. Setlhogile
4. Mcgodybotsavana
5. Cui et al.
6. Dongting
2.
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«نیوول» و «سوآلو» )2۰13( 1ر تحقیقی ویژگیرای فضایی تاالب جنالی رو آیلنا امریدا را

ارزشگذاری کر نا .ر این مطالعه از روش مالسازی اناخاب اسافا هشاه است .داینمنظور و سناریوی
اناخاب تعیینشاه و از پاسخ رناگا خواساهشاه که دین این و سناریو یدی را ر مقایسه دا وضع
موجو اناخاب نماینا .سپس دا درآور سه مال مافاوت اعاا مردوط ده تمایل ده پر اخت نهایی اساخراج
و واقعی گر یاهانا.
«ذوالقرنین» و «ماریانا» ( )2۰16ر مطالعهای ده ارزشگذاری جنالرای حرا ر تاالب
ایناراگیری اناونگی پر اخانا .تجگیهوتحلیل ارزیادی اقاصا ی دا شناسایی مگایا و عملدر رای منادع
جنال حرا ازطریق جنبهرای ارزش منافع مساقیم ،مگایای غیرمساقیم و نیگ ارزش وجو ی دراساس
ناایج یک پرسشنامه انجامشاه است .تجگیهوتحلیل اطالعات ده ستآماه از پرسشنامه توزیعشاه دین
پاسخ رناگا نشا ا که ارزش اقاصا ی کل جنال حرا رخور ایناراگیری شامل ارزش وجو ی،
منافع مساقیم و غیرمساقیم سالیانه دالغدر 156میلیار روپیه اناونگی رست.
«مناظرحجت» و «منصوری» )2۰2۰( 2ر مطالعهای تاالب میانارا

ر اساا خوزساا را

دهروش مالسازی اناخاب درآور کر نا .ر این مطالعه پنج خامت اکولوژیدی ،حفظ تنوعزیسای ،ارائه
خامات آموزشی و ارائه چشمانااز شا یدخش طبیعی مور توجه دو ه است .ناایج این مطالعه نشا ا
که ساکنا پیرامونی و نیگ ساکنا سایر شهررا و اساا را درای حفظ این تاالب حاضر ده پر اخت
رسانا و رنایجه دا رر درنامة حفاظای رمداری خوارنا اشت .ارزش کل این تاالب دراساس نرخ ارز
مبا لهای 142میلیو

الر درآور شا که عا نسبااً داالیی است.

«مشایخی» و رمدارا ( )1397ده درآور ارزش اقاصا ی ناشی از حفاظت مؤثر و دهبو وضعیت
محیط زیسای جنالرای حرا جگیره قشم درای و ساه از ذینفعا آ را ،یعنی مر م محلی و
گر شارا دا اسافا ه از روش آزمو اناخاب پر اخانا .پرسشنامة آزمو اناخاب درای مر م محلی و
گر شارا تنظیم گر یا و از مر م محلی رخصوص سناریورای فرضی دا محاوای در اشت کمار از
خامات مصرفی جنالرای حرا ر ازای جبرا
) (WTAو از گر شارا

رآما از سترفاه دا معیاررای تمایل ده پذیرش

رخصوص خامات اسافا های غیرمصرفی این جنالرا دهرمراه تمایل ده

پر اخاشا ) (WTPدرای سناریورای فرضی حفاظت سؤال شاه است .ا هرای ده ستآماه دا اسافا ه
Newell & Swallow
Montazer-Hojat and Mansouri

1.
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۲43

از مال الجیت شرطی مور تحلیل قرارگرفاهانا و ناایج تحلیل ا هرای مر م محلی نشا ا دیش از
نیمی ( )%57/75از پاسخ رناگا جهت پذیرش ریسک محیطزیسای ناشی از حفاظت ،تمایل ده ریافت
غرامت ارنا و از یاگاه آ را ،ویژگی امدا گر شاری دیشارین ارزش نهایی (23394۰ریال ر روز)
را ار  .ناایج تحلیل ا هرای گر شارا نیگ نشا ا حاو  %7۸پاسخ رناگا حامی گگینهرای دهبو
محیطزیست رسانا و از یاگاه آ را ،ارزش نهایی ویژگی تنوع زیسای ( ۸979۰ریال) دیشار از چشمانااز
طبیعی منطقه است.
مناظرحجت و منصوری ( )1395ر مطالعهای ارزش منافع اسافا های غیرمساقیم ،دالقوه و
غیراسافا های را درای تاالب داماژ اساا خوزساا درآور کر نا .پس از اساخراج تمایل ده پر اخت نهایی
ده ستآماه از مال الجیت دا پاراماررای تصا فی ،اعاا ده ستآماه دهکل جامعة آماری تعمیم ا هشاه است.
سپس دا اسافا ه از نرخ دهرۀ واقعی دخش کشاورزی و منادع طبیعی ارزش کل این تاالب درادر 4۸2۸9میلیار
ریال ده ستآماه است که نشا از ارزش داالی این تاالب و ترجیحات مثبت جامعه درای حفاظت از آ است.

«اسماعیلی» و «پرو » ( )13۸9ر یک مطالعه ده درآور ارزش دازاری جنال حرا ر اساا
ررمگگا پر اخانا .ر این مطالعه ارزش دازاری جنال حرا درای صیا ا و اماارا اسافا هکنناه از
جنال درآور گر یاه است .دهمنظور محاسبة ارزش دازاری ،روشرای ارزش نهایی (تادع تولیا) ،داز ه
خالص (تادع سو ) و رگینة اجاناب اسافا هشاه است .ارزش دازاری ده ستآماه رر رداار جنال حرا
درای صیا دا اسافا ه از روش ارزش نهایی (تادع شفر ) معا ل 73477۰۰ریال و ارزش دازاری درای رر
اماار ده کمک تادع تولیا ،درای رر رداار معا ل 325۰۰۰ریال ر سال ده ست آما .کل ارزش دازاری
دا اسافا ه از روش ارزش نهایی درای رر رداار جنال حرا 123۸7۸2۰ریال ر سال درآور شاه است.
ضمن اینکه مجموع ارزش دازاری رر رداار جنال حرا درای رر و گروه مذکور ازطریق داز ه خالص
و رگینة اجاناب دهترتیب ساالنه 4۰۸3915ریال و 5۰6473۰ریال محاسبهشاه است.
اسماعیلی و پرو ( )13۸9ر مطالعهای ارزش غیردازاری جنال حرا ر اساا ررمگگا را دا
اسافا ه از روش ارزشگذاری مشروط و دا اسافا ه از مال الجیت درآور کر نا .ا هرای مور نیاز
ازطریق تدمیل 23۰پرسشنامه دین افرا منطقة مور مطالعه ر سال  13۸6گر آوری شا .ماوسط تمایل ده
پر اخت رر فر معا ل )43۰ (WTPرگار ریال و کل ارزش غیردازاری ساالنه ،درای رر رداار جنال حرا درادر
2615رگار ریال ده ست آما .ناایج نشا ا  ،مر م منطقه از جنال حرا و ارمیت آ آگاه رسانا و یک تمایل ده
پر اخت قادلتوجهی جهت حمایت از دهبو و توسعه جنال حرا ارنا.
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« رقانی» و رمدارا ( )13۸9ده ارزشگذاری تفرجااری جنالرای حرای اساا ررمگگا دا اسافا ه

از روش رگینة سفر ) (TCMپر اخانا .ناایج ده ستآماه از این پژورش نشا می را که رمبساای دین
مسافت و شمار داز یاکنناگا درادر دا  ۰/1726است که چناا معنی ار نیست .دهعالوه رمبساای رگینة
سارسی و مسافت درادر  99/۸است؛ دنادراین رادطهای خطی دین رگینة سارسی و دُعا مسافت یاه میشو .
درازش مال رگرسیو دین رگینة سارسی و تعاا داز یاکنناگا  ،درادر  ۰/79ده ست آما .دا توجه ده منحنی
تقاضا و محاسبة رگینه ورو ی ،ارزش تفرجااری جنالرای حرا ساالنه 2455رگار ریال ر رداار و رمجموع
19641میلیو ریال ر سال درآور شاه است.

رما گونه که مالحظه شا ر اغلب مطالعات انجامشاه اعاا ده ستآماه درای تمایل ده پر اخت
نهایی دهکل جامعه درخور ار تعمیم ا ه نشاه و رنایجه ارزش موربت زیستمحیطی دهعنوا یک
سرمایه محاسبه نار یاه است .ر مطالعة حاضر تالششاه است ده این موار توجه شو  .رمچنین،
ارزش خامات اسافا های منحصر ده زما حال نیست؛ دلده ممدن است مصرفکنناگا درای
اسافا هرای آتی خو تمایل ده پر اخت اشاه داشنا 1و ر محاسبه تمایل ده پر اخت توصیه میشو ر
کنار سایر خامات اسافا های تاالبرا ارزشگذاری شونا .این مسأله نیگ ر اغلب مطالعات پیشین مغفول
ماناه و از نقاط قوت تحقیق حاضر دهشمار میرو  .رمچنین سهم ارزش کارکر رای موربت
زیستمحیطی مور نظر ر تولیا ناخالص اساانی ،ایالای یا کشوری مور توجه نویسناگا قرار نارفاه
است که عامل دسیار مهمی ر تخصیص اعابارات و نیگ حرکت دهسوی حسادااری ملی سبگ و ارزیادی
محیطزیسای طرحرا است .ر مطالعة حاضر تالششاه است این موار محاسبه شونا.
 .5روش تحقیق

رما طورکه پیشتر اشاره شا ،ر این مطالعه از تحلیل مالسازی اناخاب جهت پولی کر

نارمانی

ر ترجیحات افرا دین سناریورای مخالف حفاظت از جنال حرا اسافا هشاه است .ر طراحی مالسازی
اناخاب ،سهگام اساسی وجو ار .
اولین گام ،شناسایی ویژگیرای غیردازاری جنال حرا است .داینمنظور از مطالعات گذشاه،
پیشنها را اعضاء ریأت علمی انشااه و کارشناسا سازما حفاظت محیطزیست دهره گرفاه شا.

Option value

1.
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ویژگیرای اناخابشاه شامل چشمانااز شا یدخش طبیعی ،حفظ تنوع زیسای (دا تأکیا در گونهرای
ر معرض خطر) و عملدر اکولوژیدی جنال حرا است (جاول .)1
سپس درای رر یک از ویژگیرا ،سه سطح رنظر گرفاه شا؛ اولین سطح یا سطحمبنا ،وضعیت
کیفی موجو خامات جنال حرا را نشا می را و و سطح دعای ،سطح میانی و عالی خامات کیفی
جنال حرا را نسبت ده وضعیت موجو و پس از اجرای درنامهرای حفاظای ناحیة مور مطالعه ارائه
میکر  .دا توجه ده اینکه راف این مطالعه محاسبة میگا تغییر ر سطح رفاه افرا رست ،یک گگینة
پولی نیگ دهعنوا آخرین سؤال از افرا پرسیاه شاه است .این ارزش پولی دراساس رگینة ورو ی
پارکرای ملی ر ایرا و مشاوره دا کارشناسا سازما حفاظت محیطزیست ایرا محاسبه شا.
قیمترای اسافا هشاه ر این تحقیق دهترتیب صفر5۰ ،رگار و 9۰رگار ریال تعیین گر یا.
جدول  .1ویژگیها و سطوح انتخابشدۀ آنها برای جنگل حرای قشم.
ویژگیها

چشمانااز طبیعی :آ دخش از مناظر طبیعی جنال که رمچنا دهصورت ددر
داقیماناه.
حفظ تنوع زیستای :جنال حرا دهعنوا پنارااری امن درای حیات موجو ات زناه
اعماز :گیارا  ،آدگیا و جانورا .
عملدر اکولوژیک :آ دخش از عملدر جنال حرا که مستتاقل از خالت انستتا
استتتت ،ماننا :چرخة موا غذایی ،جلوگیری از طوفا و ستتتیل ،کنارل ریگگر را،
تشدیل و اساقرار خاک ،زیساااه آدگیا و تقلیل آلو گی و حفاظت دیولوژیدی.
ارزش محافظت

سطح آنها

رضایتدخش نیست
کمار رضایتدخش است ()A2
رضایتدخش ()A3
قادلقبول نیست
تا حاو ی قادلقبول ()B2
قادلقبول ()B3
ضعیف
ماوسط ()C2
قوی ()C3
 ۰ریال
 5۰۰۰۰ریال
 9۰۰۰۰ریال

دهمنظور طراحی مالسازی اناخاب پنج کارت طراحی شا .روش ایجا کارترا ده اینصورت دو
که دا اسافا ه از فن طرح کسری 1و حذف حاالت غیرمحامل ر نرمافگار 1۰ ،SPLUSحالت مخالف
دین سه ویژگی جنال و رگینة محافظت از آ اناخاب شا .حاالت غیرمحامل حاالتی رسانا که ر
آ را سطح پایین ویژگی جنال دا رگینة حفاظت دسیار داال یا سطح داالی ویژگی دا رگینة حفاظت
Fractional Factorial Method

1.
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دسیار پایین ر یک گگینه قرارگرفاهانا .سپس 1۰حالت ده ستآماه ر  5کارت ارای و سناریوی Z

و  Tو یک سناریوی پایه ( )Nتنظیم شا .دهمنظور اسافا ه ازنظر صاحبنظرا

انشااری و ارتقاء سطح

کیفی کارترا ،درای تعاا ی از اعضای ریأت علمی انشااه ارسال شانا؛ سپس دا اسافا ه از نظرات
کارشناسی آ را ،کارترا اصالح و درای دررسی شفافیت و قادلفهم دو

آ را ،دین شماری از

پاسخ رناگا (که دهصورت تصا فی از کل جامعه راف اناخاب شانا) توزیع شانا .از دررسی کارترای
گر آوریشاه و اخذ نظر کارشناسا سازما حفاظت محیطزیست ،کارترا نهایی شانا .نمونهای از
کارترا ر شدل ( )2نشا

ا هشاه است.

دنادراین ،پاسخ رناگا دهوسیلة اناخاب ،نارمانی ر ترجیحات خو را آشدار میسازنا و ر اصل
تمایل ده پر اخت خو را دهواسطة تغییر ر ویژگیرای جنال آشدار مینماینا.
جدول  .2نمونهی کارتها.
سناریو N

سناریو Z

سناریو T

دا

خوب

خوب

تنوع زیسای ()B

ضعیف

ماوسط

ضعیف

عملدر اکولوژیدی ()C

ضعیف

خوب

ماوسط

ارزش ریالی حفظ خامات جنال (مارانه)

 ۰ریال

5۰۰۰۰

9۰۰۰۰

چشمانااز شا یدخش طبیعی ()A

 .1-5فرآیند نمونهگیری

ر این مطالعه از روش میاانی درای گر آوری ا هرا اسافا هشاه است؛ دنادراین ا هرا از نوع ا هرای
اولیه دو ه و تا حا امدا تالششاه است که از قت کافی درخور ار داشنا .دهمنظور کسب ناایج دهار
داوجو محاو یترای رگینهای تالششا تا حا امدا حجم نمونه و مدا رای نمونهگیری دا دیشارین
قت انجام شونا .فرآینا توزیع پرسشنامه و گر آوری اطالعات ر اسفناماه  139۸ر جگیرۀ قشم و
رساا رای پیرامو آ را انجام شا .دراساس اطالعات گر آوریشاه از یک نمونه مقاماتی ،حجم
نمونة نهایی 15۰نفر تعیین شا که 6۰نفر از آ را ر جگیرۀ قشم و آدا یرای تا شعاع 2۰کیلوماری
جنال حرا قرار اشانا .اطالعات مردوط ده این ساه از افرا درای درآور ارزش اسافا های غیرمساقیم
جنال اسافا ه شانا .تمامی پاسخ رناگا این دخش از نمونه اعماز روساایی و شهری جنال حرا را
یاه و از خامات غیردازاری آ دهرهمنا شاهانا9۰ .نفر داقیماناۀ افرا ی از رو و دیرو اساا
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ر آیناه درنامه اشانا و

6۰نفر داقیماناه قصا یا جنال را ر آیناه نااشانا .اطالعات این و ساه دهترتیب درای اساخراج
ارزش دالقوه 1و ارزش غیراسافا های( 2ارزش وجو ی) مور اسافا ه قرار خوارنا گرفت .تفدیک ا هرا
درای ارزش اسافا های غیرمساقیم ،دالقوه و غیراسافا های منجر ده ناایجی قیقتر خوارا شا
(مناظرحجت و منصوری.)2۰2۰ ،

 .6تجزیهوتحلیل دادهها

دهمنظور افگایش قت ر ناایج ،و مال ده تفدیک نوع ا هرا درآور شا؛ یک مال درای اسافا هکنناگا
غیرمساقیم (گروه اول) و یک مال نیگ جهت اساخراج ارزش دالقوه و غیراسافا های یا وجو ی (گروه
وم) .الباه ر مرحلة تعمیم ناایج مال وم دهکل جامعه ،ارزش دالقوه و غیراسافا های (وجو ی) از
یدایار تفدیک خوارنا شا .اسافا ه از و مال درای این و گروه منجر ده ناایجی قیقتر و قادلاعاما تر
خوارا شا (مناظرحجت و منصوری.)2۰2۰ ،
مال مور اسافا ه ر این مطالعه ،مال الجیت دا پارماررای تصا فی ( )RPLاست که ضرایب آ
دا اسافا ه از روش حااکثر رسانمایی ر نسخة  12نرمافگار  Stataدرآور گر یاه است .علت اسافا ه از
مال الجیت دا پاراماررای تصا فی ،وجو نارمانی ر ترجیحات پاسخ رناگا است .این مال دهخودی
نارمانیرای مشاراه نشاه و غیرشرطی را کنارل میکنا (دیرول و رمدارا  .)2۰۰6 ،3جاول  ،3ناایج
درآور مال  RPLرا ر و حالت سا ه و ارای جمالت کنشی درای و گروه سادقالذکر نشا می را
(ارزش اسافا های غیرمساقیم و ارزش دالقوه-وجو ی)؛ رما طورکه ر ناایج مردوط ده مال  RPLسا ه
مالحظه میشو  ،ضرایب ماغیر ( C3عملدر اکولوژیک ر سطح خوب) درای رر و گروه دهلحاظ
آماری معنا ار دو ه و ارای عالمت مور اناظار است .اما ضریب این ماغیر ر سطح ماوسط ( )C2درای
و گروه ازلحاظ آماری دیمعنی و ارای عالمت مور اناظار نبو  .دهرمین جهت از مالرا حذفشاه
است .این وضعیت درای ماغیررای چشمانااز طبیعی ر سطح ماوسط ( )A2و حفظ تنوع زیسای ر
سطح ماوسط ( )B2نیگ وجو اشت و دهرمین لیل از و مال حذف شانا .ماغیررای ( A3چشمانااز
1.

Option value
Nonuse value
3. Birol et al.
2.
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طبیعی) ر مال  RPLسا ه درای رر و گروه ارای عالمت مور اناظار است ،اما ازلحاظ آماری معنا ار
نیست .ماغیر ( B3حفظ تنوع زیسای) نیگ ر مال سا ه درای گروه اول ارای عالمت مور اناظار اما ر
مال سا ه درای گروه وم ارای عالمت منفی است .این ماغیر ر رر و مال ازلحاظ آماری معنا ار
نیست .ضریب ماغیر رگینة حفاظت از جنال ( )Priceر مال سا ه درای و گروه مور دررسی ارای
عالمت مور اناظار است و ازلحاظ آماری معنا ار است .عالمت منفی این ضریب نشا می را که دا
ال مشارکت افرا کارش مییادا که میتوانا ده لیل کارش مطلودیت
افگایش رگینهرای حفاظت ،احاما ً
داشا؛ رمچنین ،عالمت مور اناظار رریک از ضرایب ویژگیرای تاالب مثبت است که نشا می را دا
دهبو وضعیت این ویژگیرا مطلودیت فر افگایش خوارا یافت.
جدول  .3نتایج برآورد مدل  RPLساده و کنشی.
ویژگی جنگل

استفادهکننده (گروه اول)
مدل ساده

مدل کنشی
*

PRICE

*-۰/۰۰۰۰21

-۰/۰۰۰۰1

غیر استفادهکننده (گروه دوم)
مدل ساده
**

-۰/۰۰۰۰6۸2

مدل کنشی
***

-۰/۰۰۰۰۰534

A3

۰/212

**۰/111

۰/213

***۰/615

B3

۰/742

**۰/413

-۰/221

*۰/66۸

C3

*۰/61۸

**۰/521

*۰/4۸9

**۰/792

B3GEN

-

۰/231

-

**۰/497

A3EDU

-

**۰/721

-

**۰/۰43

B3DIS

-

*-۰/6۰2

-

*-۰/۰۰1

لگاریتم درستنمایی

-731/۰24

-6۰2/4۸

-744/157

-7۰۸/79

نسبت درستنمایی

***6۰/57

**2۰/49

***27/77

***65/۰۰

* *** ،** ،دهترتیب معنی اری ر سطح  %5 ،%1۰و  %1را نشا می را.

دهمنظور دهبو ناایج ،از ویژگیرای اقاصا ی اجاماعی افرا ر مال اسافا ه شا .وار کر
ویژگیرای اقاصا ی-اجاماعی موجب افگایش قت مالرای اناخاب میشو (مککانل و تسنگ،1

McConnell & Tseng

1.
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325 ،2۰۰۰؛ رولف و رمدارا 291 ،2۰۰۰ ،1؛ کفاشی و رمدارا 155 ،2۰12 ،2؛ مناظرحجت و
منصوری.)79 :2۰2۰ ،
این ویژگیرا ر فرآینا اناخاب افرا دین سناریورای مخالف کارترا یدسا رسانا و ر این
مطالعه شامل :سن ،فاصلة محل زناگی فر تا جنال ،میگا تحصیالت و جنسیت میداشنا .تمامی این
ماغیررا دهغیراز جنسیت ماغیررای پیوساه رسانا .دااسافا ه از این ویژگیرا و سه سطح ویژگیرای
جنال ،ماغیررای کنشی ساخاه و وار مال شا .ناایج مال  RPLارای ماغیررای کنشی درای رر و
گروه پس از حذف ماغیررای دیمعنی ر جاول ( )3گگارششاه است.
رما طورکه ر جاول ( )3مالحظه میشو  ،مال ارای ماغیررای کنشی درای رر و گروه نسبت
ده مال سا ه ارای درتری است و این درتری دهواسطة کوچکتر شا لااریام رسانمایی آشدار است.
دا وار شا ماغیررای کنشی ده مال سا ه ،لااریام رسانمایی درای رر و گروه دهترتیب از -731/۰24
ده  -6۰2/4۸و  744/157ده  7۰۸/79۰کارشیافاه است؛ رمچنین ،دراساس نسبت رسانمایی فرضیة
صفر دو

رمزما تمامی ضرایب ر سطح  %1و  %5ر میشو و مال از اعابار کافی درخور ار است.

دراساس معنی اری ضرایب و عالمت آ را نیگ مال کنشی در مال سا ه درتری نسبی ار  .تمامی
ضرایب ویژگیرای جنال اعماز :چشمانااز طبیعی ،عملدر اکولوژیدی و حفظ تنوع زیسای ارای
عالمت مثبت رسانا .عالمت مثبت این ضرایب نشا می را که ر صورت دهبو ر کیفیت رریک از
ویژگیرای جنال ،مطلودیت پاسخ رناگا نسبت ده وضعیت پایه افگایش مییادا .رمچنین ،تمامی
این ماغیررا ر سطح آماری  %5 ،%1و  %1۰معنی ار رسانا؛ دهغیراز حفظ تنوع زیسای درای گروه وم
که دهصورت مرزی ر سطح  %1۰معنی ار است .ماغیر قیمت دهترتیب درای گروه اول و وم ر سطح
 1۰%و  %1معنی ار است و ارای عالمت منفی است که نشا می را پاسخ رناگا ترجیح می رنا
ر درنامهرای حفاظای که ده رگینهرای اضافی نیاز ناارنا ،شرکت کننا؛ دنادراین عالمت ضریب
پر اخت ،منفی است که نشا رناۀ تأثیر منفی آ در مطلودیت فر است (کفاشی و رمدارا :2۰12 ،
.)155
ماغیررای کنشی ساخاهشاه از جنسیت و حفظ تنوع زیسای ر سطح خوب (قوی) B3GEN

درای گروه وم معنی ار و ارای عالمت مثبت است .عالمت مثبت داا معنی است که آقایا نارانی
Rolf et al.
Kaffashi et al.

1.
2.
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کماری نسبت ده حفاظت از جنال نسبت ده خانمرا ارنا .این ماغیر درای گروه اول ازلحاظ آماری
دیمعنی است .ماغیر تحصیالت رکنش دا سطح سوم چشمانااز طبیعی (رضایتدخش)  A3EDUدرای
رر و گروه ازلحاظ آماری معنی ار و ارای عالمت مثبت است .عالمت مثبت ضریب این ماغیر نشا
می را که چشمانااز شا یدخش طبیعی جنال حرا درای افرا تحصیلکر ه ارمیت دیشاری ار  .ماغیر
کنشی ساخاهشاه از فاصلة محل زناگی فر تا جنال حرا و حفظ تنوع زیسای درای رر و گروه ر
سطح  %1۰معنا ار دو ه و ارای عالمت منفی است .عالمت منفی این ماغیر نشا می را که دا ورتر
شا محل زناگی فر از جنال حرا تمایل آ را درای حفاظت از تاالب کارش مییادا.
دراساس ناایج جاول ( ،)3تمایل ده پر اخت نهایی از تقسیم ضرایب ویژگیرای جنال در ضریب
رگینه ر مال ارای ماغیررای کنشی اساخراج شا .ناایج ر جاول ( )4گگارششاه است.

جدول  .4تمایل به پرداخت نهایی (ریال در ماه).
ویژگی

استفادهکنندگان غیرمستقیم (گروه اول)

غیراستفادهکنندگان (گروه دوم)

A3

111۰۰

11516۸

B3

413۰۰

125۰93

C3

521۰۰

14۸314

تمایل ده پر اخت نهایی مبا له دین پول و ویژگی جنال را دا فرض ثبات سایر شرایط نشا
می را؛ دهدیانی یار ،نرخ نهایی جانشینی دین ویژگیرای جنال و ماغیر رگینه را نشا می را.
دهعنوا نمونه ،چنا چه چشمانااز طبیعی جنال از وضعیت غیرقادلقبول ده وضعیت خوب ( )A3دهبو
یادا ،تمایل ده پر اخت گروه اول و وم دهطور ماوسط دهترتیب درادر  111۰۰و  11516۸ریال ر ماه
رسانا (معا ل ساالنه  1332۰۰و 13۸2۰16ریال) .دیشارین تمایل ده پر اخت مردوط ده سطح خوب
عملدر اکولوژیک  C3درای گروه وم است .درای این ویژگی جنال ،رر یک از افرا گروه وم دهطور
ماوسط حاضر ده پر اخت 14۸314ریال ر ماه یا 177976۸ریال ر سال است.
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 .1-6استخراج ارزش اقتصادی خدمات جنگل حرا

اعاا ده ستآماه درای تمایل ده پر اخت نهایی ر جاول فوق ،نشا رناۀ تمایل ده پر اخت ماوسط
رر یک از افرا نمونه است؛ دنادراین درای آ که داوا ارزش اقاصا ی ساالنه را درای جنال محاسبه
نمو میدایا اعاا ده ستآماه را دهکل جامعه تعمیم ا ؛ داینمنظور میدایا تعاا افرا رر گروه ر کل
جامعه مشخص شو و ر اعاا تمایل ده پر اخت نهایی ضرب گر  .رنایجه ،عا ده ستآماه ارزش
ساالنه منافع جنال را نشا خوارا ا  .سپس ،دهمنظور اساخراج قیمت جنال دهعنوا یک سرمایة
زیستمحیطی ،میدایا ارزش ساالنة جنال درای یک ورۀ دلنامات تنگیل شو که ر اینراساا میدایا
از نرخ دهرۀ واقعی اسافا ه نمو .
دراساس آماررای جمعآوریشاه صا رصا ساکنا جگیرۀ قشم (دا جمعیت 14۸993نفر) و دنار
خمیر (دا جمعیای دالغدر  5614۸نفر) جگو اسافا هکنناگا غیرمساقیم تاالب رسانا (جگو گروه اول)؛ ده
این معنی که از خامات کیفی جنال دهطور غیرمساقیم درخور ار رسانا .رمچنین ،دراساس آمارگیری
این مطالعه 6۰% ،از ساکنا کل اساا ررمگگا (جمعیت اساا منهای دنار خمیر و جگیرۀ قشم دالغدر
 1571274نفر است) جنال حرا را یاه و از خامات غیردازاری آ دهرهمنا شاهانا؛ دنادراین ،ارزش کل
خامات اسافا های غیرمساقیم دا تعمیم مجموع اعاا ده ستآماه درای تمایل ده پر اخت نهایی (گروه
اول ر جاول  )4دهکل جامعة مور نظر (کل جمعیت جگیرۀ قشم و  % 6۰از جمعیت شهرساا
دنارعباس) ،درحسب عا سالیانه دهصورت زیر محاسبه شا (دراساس آمارگیری نمونهای سال ،139۸
جمعیت جگیرۀ قشم و شهرساا دنارعباس دهترتیب درادر  159453و  71۰552نفر دو ه است):1
ارزش ریالی (میلیار ریال) = 12.۰79
ارزش الری =1۰9.۸13.749
(دا احاساب رر الر  11۰۰۰۰ریال)
دهمنظور تبایل ارزش ساالنه ده ارزش سرمایهای جنال دهعنوا یک سرمایة طبیعی ،از مرادحه
مرکب درای عوایا یدنواخت ارای عمر نامحاو  2اسافا ه شا .علت اسافا ه از اینروش تنگیل ،ا امه ار
دو

ارائه خامات جنال حرا است .دا محاسبة ارزش فعلی خامات جنال درای یک ورۀ دلنامات

 .1آماررای ارائهشاه از آمار سرشماری سال  1395مرکگ آمار ایرا اخذ شاه است.
Uniform-series present worth factor

2.
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امدا انجام تحلیل رگینه-فایاه فرارم خوارا شا که میتوانا ر ارزیادی اقاصا ی طرحرای اجراشاه
ر محاو ۀ جنال یا پیرامو آ اسافا ه شو  .داینمنظور از فرمول زیر اسافا ه شا:
i

P = A

که ر آ  :P ،ارزش فعلی خامات صاسالة تاالب :A ،ارزش ساالنة خامات تاالب و  :iنرخ دهرۀ
واقعی است.
ده لیل موجو نبو

نرخ تنگیل اجاماعی از نرخ دهره واقعی دخش کشاورزی و منادع طبیعی

اسافا ه شا .جهت اساخراج نرخ دهره واقعی این دخش ،از میاناین سو دازاررای موازی نرخ رسمی
( )4۸%منهای ماوسط نرخ تورم دخش کشاورزی ،جنال اری و ماریایری ( )% 23/3/9اسافا ه شا.
این نرخ درای سال  139۸درادر  % 24/7محاسبه گر یا .نایجة محاسبات دهصورت زیر است:
ارزش ریالی (میلیار ریال) = 4۸9۰2
ارزش الری (میلیو

الر) = 444/563

دهمنظور اساخراج ارزش دالقوۀ جنال ،اعاا ده ستآماه درای تمایل ده پر اخت نهایی دهکل
افرا ی که تاکنو جنال را نایاهانا ،ولی درای یا آ
الزم است که جمعیت این ساه از افرا

ر آیناه درنامه ارنا ،تعمیم ا ه شا؛ دنادراین،

ر اساا ررمگگا مشخص گر  .دراساس آماررای

جمعآوریشاه ر جاول ( %9۰ ،)5از ساکنا اساا که جنال را نایاهانا ،درای داز یا آ

ر آیناه

درنامه ارنا؛ دنادراین میدایا این دخش از جمعیت اساا مشخص و از کل جمعیت اساا کنار گذاشاه
شو .
جدول .5نسبتی از ساکنان استان هرمزگان که جنگل را ندیدهاند
آن بخش از جمعیت استان که تاالب را ندیدهاند

قصد دیدن دارند

قصد دیدن ندارند

62۸5۰9

56565۸

62۸5۰

دا توجه ده اعاا تمایل ده پر اخت نهایی گروه وم ر جاول ( ،)4ارزش ساالنة خامات دالقوه دا
تعمیم این اعاا دهکل جامعه اساا ررمگگا که تصمیم ده یا تاالب را ر آیناه ارنا دهصورت زیر
محاسبه شا:
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ارزش ریالی ساالنه (میلیار ریال) = 2.637
ارزش الری ساالنه (میلیو

الر) = 239

دا توجه ده اینکه خامات دالقوه تنها منحصر ده ساکنا منطقة مور مطالعه نمیشو  ،الزم است
عا ده ستآماه درای تمایل ده پر اخت ،دهکل کشور نیگ تعمیم ا ه شو ؛ چراکه تعاا زیا ی از افرا
رسانا که خارج از اساا زناگی میکننا و تاالب را نایاهانا ،ولی درای یا آ

ر آیناه درنامه ارنا؛

دنادراین ،این دخش از جمعیت کشور اساخراج شا؛ داینمنظور از آمارگیری تلفنی اسافا ه شا .رونا کار
ده اینصورت دو که ادااا شهر تهرا اناخاب شا؛ سپس دا اساخراج پیششمارهرای مناطق مخالف
شهری ،دا اسافا ه از روش نمونهگیری سیساماتیک شمارۀ تعاا ی از مشارکا دهتصا ف اساخراج
گر یا .نهایااً  66مشارک تهرانی اناخاب شانا .سپس ر فواصل زمانی مخالف (صبح ،ظهر و شب) دا
مشارکا مناخب تماس گرفاه شا .رصورت عام پاسخگویی ،مشارک یاری دهتصا ف جایاگین
گر یا .ر رر تماس ادااا توضیحاتی رمور ماریت پژورشی این طرح ارائه گر یا و اعاما فر ازجهت
محفوظمانا اطالعات شخصی جلب گر یا؛ سپس اطالعات شخصی ماننا :سن ،سطح تحصیالت،
جنسیت و ...پرسیاه شا .ر مرحلة دعا ،مشخص گر یا که آیا فر تاکنو تاالب را یاه است یا خیر.
ر صورت منفی دو

پاسخ ،این سؤال پرسیاه شا که آیا درنامهای درای یا جنال ر آیناه ارنا یا

خیر .ناایج آمارگیری تلفنی ر جاول ( )6ارائهشاه است.
جدول  .6نتایج آمارگیری تلفنی.
شهرستان

تهرا

تعداد افرادی که

تعداد افرادی که جنگل را ندیدهاند و

تعداد افرادی که جنگل

تاالب را دیدهاند

برنامهای برای دیدن تاالب دارند

را ندیدهاند و برنامهای

۰

11

برای دیدن آن ندارند
55

سپس کشور ده و ناحیة اساا ررمگگا و خارج از اساا تقسیم گر یا .ر مرحلة دعا ،دا رنظر
گرفان وسعت رر دخش ،جمعیت ساکن ر آ دخش دا اسافا ه از ناایج سرشماری سال  1395محاسبه
شا .سهم افرا مامایل ده داز یا جنال ر آیناه ر رر ناحیه مشخص و دا توجه ده جمعیت رر ناحیه و
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سهم آ  ،جمعیت داز یاکنناگا دالقوه ده ست آما .رنهایت تمایل ده پر اخت ده ستآماه ده جمعیت
رر ناحیه تعمیم ا ه شا که ناایج مردوط ده جمعیت خارج از اساا  ،ر جاول ( )7آماه است .از آماررای
گر آوریشاه مشخص شا که  %16ساکنا خارج از اساا درای یا تاالب ر آیناه درنامه ارنا.
جاول ( )7جمعیت این دخش از جمعیت کشور را دهرمراه تعمیم ارزش خامات دالقوۀ جنال نشا
می را .شایا ذکر است که محاسبات مردوط ده اخل اساا پیشتر انجامشاه است.
جدول  .7مصرفکنندگان بالقوۀ جنگل در خارج از استان هرمزگان.
خارج از اساا
7۸149۸55
16
125۰3976۸
5۸3۰4
53۰

جمعیت
رصا افرا ی که درنامه درای یا جنال ارنا
تعاا افرا ی که درنامه درای یا جنال ارنا
ارزش ریالی ساالنه خامات دالقوه (میلیار ریال)
ارزش الری ساالنه خامات دالقوه (میلیو الر)

دهمنظور اساخراج ارزش ساالنة خامات دالقوه درای کل کشور (اعماز اساا ررمگگا و خارج از
آ ) میدایا عا ده ستآماه ر جاول فوق ده اعاا ده ستآماه درای اخل اساا اضافه شو ؛ دنادراین
ارزش ساالنة کل خامات دالقوۀ جنال حرای قشم دهصورت زیر محاسبه شا.
ارزش ریالی ساالنه (میلیار ریال) = 6۰941
ارزش الری ساالنه (میلیو

الر) = 554

ارزش سرمایهای خامات دالقوۀ جنال دا اسافا ه از نرخ دهرۀ واقعی  24/7رصا دهصورت زیر
محاسبه شا:
ارزش ریالی (میلیار ریال) = 246.724
ارزش الری (میلیار الر) = 2/242
رما طورکه اشاره شا ،جمعیت درخور ار از خامات غیراسافا های جنال ده و ساه تقسیم شانا؛
ساة اول ،شامل آ دخش از ساکنا اساا ررمگگا که جنال را نایاهانا و درنامهای درای یا آ
ناارنا .ساة وم ،شامل رمین ساه از افرا میشو که خارج از اساا سدونت ارنا .جمعیت رر ساه
دهرمراه محاسبات مردوطه ر جاول ( )۸ارائهشاه است .درای رر ساو  ،جمعیت ساه ،رصا و تعاا
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افرا ی که درای یا تاالب درنامه ارنا دهرمراه ارزش خامات غیراسافا های رما ساه گگارششاه
است .ر و ر یف آخر این جاول ارزش ریالی و الری ساالنة خامات غیراسافا های ارائهشاه است.
جدول  .8ارزش غیراستفادهای ساالنۀ جنگل (ریال).
داخل استان
رصا افرا ی که قصا یا جنال ناارنا
تعاا افرا ی که قصا یا جنال ناارنا
ارزش خامات غیراسافا های رر ساه (میلیار ریال)

خارج از استان

1۰

۸4

62.۸5۰

65.645.۸7۸

293

3۰61۰۰

ارزش ساالنة ریالی کل خامات غیراسافا های درحسب میلیار ریال (ارزش وجو ی)
ارزش ساالنة الری کل خامات غیراسافا های درحسب میلیار الر

3۰6.393
2/7۸5

دا اسافا ه از نرخ دهرۀ واقعی  ،%24/7ارزش سرمایهای خامات غیراسافا های جنال دهصورت زیر
محاسبه شا:
ارزش ریالی (میلیار ریال) = 1.24۰.45۸
ارزش الری (میلیار الر) = 11/27
 .2-6ارزش کل خدمات جنگل و سهم آن در تولید ناخالص استان

ارزش ساالنه و سرمایهای کل جنال حرا ازمجموع اعاا ده ستآماه درای خامات اسافا های
غیرمساقیم و دالقوه دهرمراه خامات غیراسافا های اساخراج و ناایج ر جاول ( )9ارائهشاه است.
رما طورکه مالحظه میشو ارزش سرمایهای کل جنال درادر 1.536.۰۸4میلیار ریال ده ست آما که
دا احاساب نرخ رر الر درادر 11۰۰۰۰ریال ،این عا معا ل 13/956میلیار الر محاسبه گر یا.
دا توجه ده اینکه تمامی منافع غیردازاری جنال حرا ر محاسبة تولیا ناخالص اساا ررمگگا وار
نمیشونا؛ دنادراین دهمنظور محاسبة سهم این منافع ر تولیا ناخالص اساا ادااا ارزش ساالنة آ را ده
تولیا ناخالص اساا اضافه شا و سپس سهم این منافع محاسبه گر یا .عا نهایی دهصورت زیر محاسبه
شا:
1536۰۸4 ÷123432662= ۰/۰۰231
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جدول  .9ارزش سرمایهای کل و ارزش ساالنۀ منافع جنگل حرای قشم (اعداد به میلیارد).
خدمات

سرمایهای

ساالنه
ارزش ریالی

ارزش دالری

ارزش ریالی

12۰79

۰/1۰9

4۸9۰2

۰/444

منافع دالقوه

6۰941

۰/554

246724

2/242

منافع غیراسافا های

3۰6393

2/7۸5

124۰45۸

11/27

مجموع درای کل جنال

3211۰9

2/919

1.536.۰۸4

13/956

ارزش رر رداار

34

۰/۰۰۰3

167

۰/۰۰1

منافع اسافا های غیرمساقیم

ارزش دالری

 .7نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

دا توجه ده ناایج ده ستآماه رخصوص ارزش وجو ی اکوسیسام منحصردهفر حرا ر حاشیة شمالی
جگیرۀ قشم ،الزم است دا دررسی و شناخت عوامل تهایاکنناه دا درنامهریگی مناسب ده پایااری این
ناحیه کمک کر .
درپایة ناایج این مطالعه ،ارزش اقاصا ی منافع کیفی جنال حرا درادر  1.536.۰۸4میلیار ریال درآور
شا که عا قادلتوجهی است .داو شک ارزش داالی ده ستآماه درای این جنال نشا از ارمیت
داالی این منبع محیطزیسای درای صاحبا اصلی آ

ار و نشا رناۀ آ است که جامعة حاضر ده

رمداری دا طرحرای حفاظت از این موربت زیستمحیطی است .رمچنین اعاا ده ستآماه میتواننا
مبنایی درای اخاصاص دو جهرای ولای درای حفاظت از این جنال داشا؛ چراکه ارزش کارکر رای آ
درای جامعه دسیار دگرگ درآور شاه است و اینامر نشا رناۀ حساسیت جامعه و مطالبة آ را درای
حفاظت از این موربت زیستمحیطی است .رمچنین ،ررگونه در اشت از منادع این جنال یا ستکاری
ر طبیعت ددر آ میدایا درپایة تحلیل رگینه-فایاه صورت گیر ؛ دنادراین اعاا ده ستآماه از این
مطالعه میتواننا دهعنوا مبنایی درای تحلیل رگینه-فایاۀ طرحرا پیش از اجرا ر حریم این جنالرا
اسافا ه شونا .رمچنین اعاا ده ستآماه میتواننا دهعنوا یک مبنا درای اخذ اجاره یا جریمهرا از
طرحرایی که پیشتر ر حریم این جنال اجراشاهانا نیگ مور اسافا ه قرار گیرنا.
عا ده ستآماه درای سهم جنال حرا ر تولیا ناخالص اساا عا خودی است که نشا می را داوجو
عام تخصیص دو جه درای حفاظت از این جنال نقش قادلتوجهی ر اقاصا اساا ایفا میکنا .طبیعت
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دا محاسبة ارزش منافع دازاری این جنال که ر تولیا ناخالص اخلی اساا منظور میشونا ،سهم آ
ر تولیا اساا افگایش خوارا یافت و رنایجه ارمیت این جنال درای سیاستگذارا دیشار مشخص
خوارا شا و میتوانا نقطة شروع خودی درای تخصیص دو جهرای حفاظای ده این جنال داشا.
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Estimation of Non-Market Value of Qeshm Hara Forest Using the
Approach Selection Modeling
Mohammad Mohebi1
Abstract
The Hara forest, also known as the mangrove protected area, with an area of 200
square kilometers, is located in the Khoran Strait, between Qeshm Island and
Khamir Port in Hormozgan Province. These forests provide countless services to
the community in terms of ecology, economy and tourism, and are very important
from this perspective. The purpose of this article is to help policy makers and
planners to manage the forest efficiently and sustainably. For this purpose, using
selection modeling analysis, the value of qualitative benefits provided by this
forest to the community was estimated. For this purpose, the logit model with
simple random parameters and then the logit model with combined random
parameters (with action sentences) were used to estimate the heterogeneity in
community preferences for different forest characteristics. The results of this
study show that people's preferences are significantly heterogeneous. Also, in this
study, the tendency of final payment for non-market characteristics of mangrove
forest including natural landscape, ecological yield and biodiversity was
estimated. Finally, the numbers obtained for the willingness to make the final
payment were generalized to the whole community, resulting in the annual value
of the qualitative benefits along with their total value. These numbers for the
annual and total value (capital) are equal to 321109 and 1.536.084 billion rials,
respectively. The calculated existential value shows that the community is willing
to pay to protect this forest and there is a potential to use the results of the present
study as a baseline study to improve the level of public awareness and witness a
very high level of public participation in conservation projects. It was from this
forest. The obtained numbers can also be used for economic-environmental
evaluation of projects in and around this forest.
Keyword: Existen Value, Choice Modeling, Hara Forest.
JEL Classification: Q50, Q51.
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