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 ذهیچک
قـم ترشای جاامرع می ر     جضیشة مانگشو واقع دس  یها جنگلاقتلادی حفاظت اص  فشكت ههذف اص این مٌالعه، تشآوسد هضین

و  ؿریتت   یهرا  تیر فعالگشدؿرگشی،   امکرا  مرانگشو دس ایرن منٌ،ره،     یهرا  جنگرل  یا اػرتفاد  کاسکشدهرای   نیتش مهم اػت.

تاػي مشدم می ر    ها جنگلاص  یتشداس تهش کاهؾ هضینة تشآوسد تشای  انتخاب مذلؼاصیسویکشد  .اػتمیذود   نیچ ػشؿاخه

جثرشا  خؼراسی یرا    تشای ، مث غ  ـا یها یتشداس تهش تیت ػناسیاهای فشه  حفاظت اػتفاد  ؿذ  اػت که تاتت کاػتن اص 

 یهرا  جنگرل اص خانااسهای ػاکن دس سوػتاهای تتفلرل   الصمو اًتعای  ها داد . ؿاد  مته آنها پشداخت   سفته دػت اصدسآمذ 

  ؼرت یص  يیمیر سیؼک  پزیشؽتشای افشاد  که . نتایج نـا  دادؿذدػت آمذ و تا کاستشد مذل الجیت ؿشً  تی یل  تهمانگشو 

 235000) تیـتشین اسصؽ نهرای   مانگشو یها جنگل دسگشدؿگشی امکا  غشامت داسنذ و  دسیافتناؿ  اص حفاظت، تمایل ته 

کره تره متغیشهرای     اػرت تشجییای افرشاد   گن  دسمناه همچنین نتایج حاک  اص. اػتداس اص دیذ مشدم می   سا سیال دس سوص(

  .ؿاد  منؼثت داد    ؼتیص  يیمی یها ًشحمـاسکت دس ػات،ة خانااس، ؿغل و انذاصة دسآمذ، ػن، 

 انتخاب. مذلؼاصیحشا،  یها جنگلمؼت،یم، تمایل ته پزیشؽ،  یا اػتفاد  یها اسصؽاسصؽ نهای ، : کلیذی واژگان

 

 مقذمه

فشدی هؼرتنذ کره   تهمنیلش یها اکاػیؼتم ،مانگشو یها جنگل

 نظیرش  کاسکشدهرا و خرذمای اکاػیؼرتم  صیرادی    تالیرذ  منـأ 

تأمین غزا، ػاخت و مااد خرام اولیره، حفاظرت اص ػرااحل،     

، ایجراد میریي   هرا   آلرادگ آب و کمک تره کراهؾ    یپاکؼاص

صیؼتگاه  و پشوسؿگاه  ترشای آتضیرا  و پشنرذگا ، تشػریة     

گشدؿرگشی   یها فشكتهاا، ایجاد  و آبکشتن و تنظیم اق یم و 

 [.  1] هؼتنذآوسی تؼتشی تشای آماصؽ و پظوهؾ  و فشاهم

دلیل اینکه قیمت تراصاسی   تهاسصؽ تؼیاسی اص این خذمای 

                                                           
   :021-88002150ؤًسىذِ مسئًل، تلفه   

Sharzeie@ut.ac.irEmail:  

 کرم ترشآوسد ؿرذ  و    نذاسنذ و قاتل دادوػتذ دس تراصاس نیؼرتنذ،  

های کراستشی   مشتاى ته تاػعه و ػیاػت های اغ ة دس تلمیم

دس سقاترت ترا    هرا  ؼرتم یاکاػو ایرن   ؿرانذ   نماساه  لیاٍ 

اص ترین   .ؿرانذ   مر یا تثذیل سونذ  م سقیة اص تین  یها یکاستش

مالکیرت همگران ، فـراسهای انؼران  و     واػرٌة   تهسفتن مناتع 

هرا دس   تغییشای ًثیع  ماننذ تغییش اق یم، اص ظشفیرت اکاػیؼرتم  

پیامذهای اقتلادی اجتمراع    ،خاد کاهذ که م تالیذ خذمای 

اص دسكرذ   35 ،ها گضاسؽاػاع  تشتشای انؼا  خااهذ داؿت. 

یرا   انرذ  سفتهگزؿته اص تین دهة مانگشوهای دنیا دس ًال دو ػه 

 یگزاساسصؿر سو  اصاین. [2] انذ ؿذ دیگش تثذیل  یها یکاستشته 

اص اسصؽ واقع  این قثیرل منراتع و سایگرا      آگاه اقتلادی و 

mailto:Sharzeie@ut.ac.ir
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تاانرذ ترا حرذود صیرادی اص تخشیرة و       ت ،  نکشد  آنهرا مر   

ترا   ترا  کنرذ کمرک  اسا  ػیاػرتگز تره  و ناتادی آنها ج اگیشی 

مخت ر    یهرا  اػتیػ، ها پشوط تی یل هضینه و ػاد اقتلادی 

هرای   تتراا  اسصؽ کننرذ. چنانچره     ده تیاولاو  یتنذ ستثهسا 

اهمیرت   تراا   مر  ، ذتلایش کـری  تهاقتلادی مناتع ػاح   سا 

مرذی و کنترشل ػرا     و حفاظرت ت نذ  مرذیشیت  شایتیـتشی ت

 .ل ؿذقائ آنهااص  تشداسی تهش 

و تعیرررین قیمرررت کاالهرررا و خرررذمای  یگزاساسصؿررر

دلیل ماهیت این خرذمای و تنراز صیادؿرا ،     ته  ؼتیص يیمی

 اقتلراددانا  میریي  اخیرش،  دهرة  دس چنذ  اػت. دؿااستؼیاس 

مثتنر  ترش    یهرا  سوؽترا اػرتفاد  اص    انرذ  کرشد  صیؼت ػع   

آنها تا ساتٌة ًثیع  و  یها ػیؼتمتشجییای انؼا  نؼثت ته 

یک کاالی تاصاسی، اسصؽ کاالها و خرذمای اکاػیؼرتم  سا   

مخت ف  تشای اػرتخشا    یها سوؽكاسی پال  تیا  کننذ.  ته

که تره دو   انذ یافتهاًتعای دس ماسد تشجییای افشاد تاػعه 

یکررشد تشجییررای  : سوؿررانذ  مررسویکررشد ک رر  ت،ؼرریم  

(. دس سویکرشد  SP) 2ؿذ  تیا ( و تشجییای RP) 1آؿکاسؿذ 

SP، افشاد تشای کراالی مراسد نظرش ترا اػرتفاد  اص       یاییتشج

ؿاد.  افشاد دس یک ماقعیت فشه  اسصیات  م  ةؿذ تیا سفتاس 

 اسصؿرگزاسی  متعذدی اص قثیرل  های سوؽاین سویکشد ؿامل 

سوؽ اػت.  (CM) 4انتخاب مذلؼاصی( و CVM) 3مـشوى

CM 5که دس تشخ  مناتع آصما  انتخاب گؼؼته (DCE  هرم )

 CVMگفته ؿذ ، چراسچاب توراسیک  مـرتشک  ترا سوؽ     

اخیرش تؼریاس مراسد تاجره اقتلراددانا        یهرا  ػالداسد و دس 

 .  [3] قشاس گشفته اػت صیؼت  یيمی

 1990دهة اقتلادی مانگشوها اص  اسصؿگزاسیمٌالعای 

مٌالعای متعذدی تره تشسػر     و پغ اص آ آغاص ؿذ  اػت 

مخت ر  کاسکشدهرای اکاػیؼرتم  مانگشوهرا و      یها جنثه

تررشآوسد اسصؽ اقتلررادی آنهررا تررا سویکشدهررای مخت رر    

                                                           
1. Revealed Preferences Approach 

2. Stated Preferences Approach 

3. Contingent Valuation Method 
4. Choice Experiment 

5. Discrete Choice Experiment 

ػاتیشاتای و  ته مٌالعای تاا   مکه اص آ  جم ه  انذ پشداخته

اسصؽ تأمین غزا و مااد خام تاػري  دستاسة  (2001تاستیش )

کراسکشد  دس صمینرة  ( 2005ترذوال و حؼرین )   ،[4] مانگشوها

و  ػراتیشاتای  ، کنتشل فشػرایؾ تاػري  [5] حفاظت ػاحل

و تشػریة کرشتن   ، فی تشینگ مااد مغزی [4] (2001تاستیش )

( 2007دو و تنرت )  ،[1]( 2011تاستیش و همکراسا  )  تاػي

 و[ 6] کاسکشد صیؼتگاه  و تناز صیؼت  مانگشوها دس صمینة

اؿراس   [ 7]ذمای گشدؿرگشی آنهرا   خدستاسة ( 2009احمذ )

که خذمای ترذاسکات    ؿاد  متا مشوس این مناتع دیذ   .کشد

اص ًشیر   اغ رة  ماننذ تأمین غزا و مااد خرام   ها یؼتماکاػ

 که   حالدس ،ؿانذ  م اسصؿگزاسیتاصاسی  های یمتقسوؽ 

امرشاس معراؽ خراد    ترشای  تؼیاسی اص جاامع ف،یرش می ر    

و خذمای آنهرا هؼرتنذ و تکیره تره      ها یؼتماکاػواتؼته ته 

ترشآوسد اسصؽ ایرن منراتع    ترشای  تنهای   تهتاصاس  های یمتق

ممکن اػت اهمیت آنها دس تأمین معراؽ مرشدم می ر  سا    

تهترش اػرت دس تعیرین اسصؽ    دس نتیجه و [ 8] نادیذ  تگیشد

مثتنر  ترش تشجییرای و     یهرا  سوؽ، تره  هرا  یؼتماکاػاین 

 انتخاب تاجه ؿاد.   مذلؼاصینفعا  ماننذ سوؽ  ادساک ری

( 1983اولررین ترراس لرراویش و وودوس  ) سا  CMسوؽ 

 ةحراص  یها پظوهؾدس  گؼتشد ًاس  تهکه [ 9] دادنذتاػعه 

اػرتفاد  ؿرذ  اػرت، امرا دس ػرایش       ون،ل حملتاصاسیات  و 

صیؼت و اقتلاد ػتمت نؼرثتا  جذیرذ     ها مثل مییي صمینه

  یيمیمناتع  اسیاسصؿگز ةدس صمین CMاػت. اولین کاستشد 

اػرتفاد  اص   [.10] کشد( گضاسؽ 1994آداماویچ )سا  صیؼت 

دس کـراسهای دس   صیؼت   یيمیمؼائل  ةصمینسوؽ دس این 

 ؿرذ  حال تاػعه جذیذ اػت و ف،ي دس چنذ مٌالعه دیذ  

ایرن مٌالعرای تشجییرای ترشای     همة . دس [13-11] اػت 

اص ًشی  پشػؾ دس مراسد میرضا     صیؼت  یيمی های یظگ و

 (WTPتمایل ته پشداخت )
اػتخشا  ؿذ  و  دهنذگا  پاػخ6

 (WTA) تمایل ته پرزیشؽ  اػتفاد  اص معیاس
دس مٌالعرای  7

                                                           
6. Willingness to Pay 
7. Willingness to Accept 



 27 اوتخبة در استخزاج تمبٔل بٍ پذٔزش مذلسبسْْ محلٓ حفبظت: استفبدٌ اس رئکزد َب ىٍَٔشبزآيرد 

 

CM      ف،ي دس یک نمانه مٌالعه دس جهرت ترشآوسد دیرذگا

 یهرا  جنگل یا اػتفاد  غیش یها اسصؽمشدم می   نؼثت ته 

، پرظوهؾ . ایرن  [14]اػتاای  دس تشصیل دیذ  ؿرذ  اػرت   

 WTAانتخراب دس ترشآوسد    مذلؼراصی کاستشد مٌالعة اولین 

 .اػتمؼت،یم  یا اػتفاد  یها اسصؽاص   پاؿ چـممنظاس  ته

اقتلرادی   1، ترشآوسد هضینره فشكرت   هذف اص این مٌالعره 

قـرم )کره دس   جضیرشة  مانگشو واقرع دس   یها جنگلحفاظت اص 

( ترشای  ؿرانذ   مر حرشا خاانرذ     یهرا  جنگرل اكٌتح می   

 ،اصآنجرا کره حفاظرت   جاامع می   ػاکن اًرشاف آنهاػرت.   

تاػري جاامرع می ر  اػرت،      یترشداس  تهرش  مؼت ضم کراهؾ  

کاػررتن هضینررة انتخرراب جهررت تررشآوسد  یؼرراصلمذسویکررشد 

حرشا تیرت    یهرا  جنگرل مشدم می   اص   تشداؿتدػتشػ  و 

ػناسیاهای فشه  حفاظت اػرتفاد  ؿرذ  اػرت کره دس ایرن      

اد م،ادیش کمتش تشداؿت، ته مشدم می ر   ػناسیاها همن پیـنه

، ـرا  یها یترشداس  تهرش  که تاتت کاػتن اص  ؿاد  متومین داد  

تره آنهرا    ؿا  سفته اصدػتمث غ  تاتت جثشا  خؼاسی یا دسآمذ 

 .ؿاد  مپشداخت 

 ها شرومواد و 

 منطقۀ تحقیق

هرضاس هکتراس    11ت،شیثر   قـم تا وػعت  یهای حشا جنگل

 .ؿرذ انتخاب  میذودة تی،ی عناا   تههشمض  ةتنگ ةدهاندس 

 ةمنٌ،رر»دس حررال حاهررش تیررت عنرراا    هررا جنگررلایررن 

  يیمیر تیت مذیشیت ػاصما  حفاظرت  « حشا ةؿذ حفاظت

 کرش   ؼرت یص گرا   ش یر رخ  الم  ر  نیتو داسای عناا   ؼتیص

هرای سوػرتای     ػکانتگا  ،ها دس اًشاف این جنگل. هؼتنذ

و هؼرتنذ  كریاد  اغ ة   آنها امتعذدی وجاد داسد که ػاکن

 نیترش  مهرم ػرت.  واتؼرته ا  هرا  معیـتـا  ته این اکاػیؼتم

 یهرا  آبحشا تشپا کشد  مـتا دس  یها جنگلآنها اص اػتفادة 

اص ػیؼتم جضس و مذ آب  یشیگ تهش و  ها جنگلاًشاف این 

حؼراب   تره آنها اك   که ؿغل  اػتكیذ ماه  تشای دسیا 

                                                           
1. Economic Opportunity Cost 

  دس نرااح  اًرشاف ایرن    اهمچنین تشخ  اص ػاکن .آیذ م 

 یهرا  دامتع یر   تشای وتشگ دسختا  حشا  اص ؿاخ ها جنگل

مؼرت،یم و مهرم    یها اػتفاد اص دیگش . کننذ  مخاد اػتفاد  

حررشا دس قـررم، کؼررة دسآمررذ اص ًشیرر    یهررا جنگررلاص 

اػرک ة  چهراس   منٌ،ة تی،ی گشدؿگشی دس منٌ،ه اػت. دس 

مرشدم   یها نهیگضاص معذود که گشدؿگشی فعال وجاد داسد 

دس حرال   .اػرت منٌ،ه تشای کؼة دسآمذ غیرش اص كریادی   

تره سوػرتاها   نضدیک ویظ  دس نااح   ته ها جنگلحاهش این 

 . نذوهعیت کیف  مناػث  نذاسنذ و نیاصمنذ حفاظت تیـتش

 انتخاب مذلساسیطزاحی 

مـرخق  انتخراب،   ،اولین مشح ه دس ًشاح  یرک آصمرا   

و  پرظوهؾ مرشتثي ترا ػر ال     یهرا   ظگیوو تعشی  کشد  

دس ایرن   اػرت.  ػپغ تعیین ػرٌاح  ترشای هرش ویظگر     

)یک  کاسؿناػرا    2مٌالعه تا تشسػ  دو دػته گشو  تمشکض

حشای قـم  یها جنگلمخت    یها نهیصمدس متخللا  و 

و دیگررشی افررشاد خثررش  و آگررا  می رر ( و نیررض مٌالعررای  

ویظگر   چهراس   ،ماجراد  یهرا  گرضاسؽ و مشوس  یا کتاتخانه

امکا  اػتفاد  اص قای  گشدؿرگشی، حشاچینر ، كریذ     ؿامل

  (.1)جذول  انتخاب ؿذماه  و پشداخت جثشان  

ها ته تعذادی ػناسیا یا پشوفایل  تشای ت فی  ػٌاح ویظگ 

تکنیرک  اص  هرا  پشػـرنامه و نیض جانمای  آنها دس  صیؼت   یيمی

 .ؿرذ اػرتفاد    Ngeneافرضاس   و نرشم D-optimal  ًشح آصمایـ 

ممکن تاد کره دس  گضینة  108گضینه اص تین  32این ًشح ؿامل 

گضینرة  هش مجماعه انتخاب ؿرامل دو  چهاس تتک تهیه ؿذنذ. 

 دوو  یرک  هرای  وهع ماجاد اػت. گضینهاهافة پیـنهادی ته 

همرشا  م،رادیش دسیرافت      تهؿامل تشکیثای مخت   اص حفاظت، 

همرااس    ػهگضینة که   هش خانااس ته ًاس سوصانه اػت، دسحال 

 .دهرذ   مؿشایي ماجاد و تذو  دسیافت وجه اهاف  سا نـا  

مخت ر  تغییرش   هرای   هرا دس ػر ال   گضینره مجماعرة  که  اصآنجا

هررای متعررذد، تررشآوسد آمرراسی اسصؽ  کنررذ، تی یررل پاػررخ مرر 

 .  کنذ ممکن م   تاػي هش ػٌح ویظگ  سا ؿذ دسیافت

                                                           
2. Focus group 
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)سطًح يک در َز مًرد مزبًط بٍ يضع مًجًد است ي با قشم  يحزا يَا جىگلشذٌ بزاي ارسشگذاري  تعزيف َا ي سطًح ييژگي .1 جذيل

 ستارٌ مشخص شذٌ است(

 َا سطًح ييژگي َا ييژگي

گزداوذن بزاْ تفزٔحٓ بزاْ مزدم بًمٓ  َبْ ٔققبامکبن استفبدٌ اس قبٔق گزدشگزْ: امکبن استفبدٌ اس 
 حزا َْب جىگلببسدٔذکىىذگبن در 

 *است ٔزپذ امکبن(  1
 وٕست ٔزپذ امکبن( 2

اْ کٍ در َز ببر سفز بٍ جىگل تًسط دامذاران اس درختبن حزا بزداشت  حزا چٕىٓ: مقذار متًسط سزشبخٍ
 شًد مٓ

 *حزا در َز ببر 1تىگ 10( بزداشت متًسط 1
 ببرتىگ حزا در َز  5( بزداشت متًسط 2سطح 
 تىگ حزا در َز ببر 3( بزداشت متًسط 3سطح 

 شًدٓ مصٕذ مبَٓ: مقذار متًسط مبَٓ کٍ در َز ريس تًسط صٕبدان صٕذ 
 *کٕلًگزم مبَٓ در ريس15( صٕذ متًسط 1
 کٕلًگزم مبَٓ در ريس 15-5( صٕذ متًسط 2

 کٕلًگزم مبَٓ در ريس 5( صٕذ کمتز اس 3

حفبظت، ريساوٍ بٍ مزدم بب َذف  ،رفتٍ دست اسپزداخت جبزاوٓ: مقذار متًسط پًلٓ کٍ بزاْ جبزان درآمذ 
 شًدٓ مپزداخت 

 *رٔبل 0( 1
 رٔبل 150000( ريسْ 2
 رٔبل 200000( ريسْ 3
 رٔبل 250000( ريسْ 4
 رٔبل 300000( ريسْ 5
 رٔبل 350000( ريسْ 6

 
ًرر  یررک مشح رره آصمررا  انتخرراب  یهررا پشػـررنامه1

تکمیل ؿذ و ترش اػراع    دهنذ  پاػخ 10تاػي  آصما  ؾیپ

آنها گشفته ؿرذ، اكرتحات  دس    یها پاػخکه اص  یدتاصخاس

و ػٌاح متناظشؿرا  كراسی گشفرت و     ها  ظگیوتعشی  

اكرر   مٌالعرره،  مشح ررة نهررای  ؿررذ. دس   هررا پشػـررنامه

سو تا افشاد  دس ملاحثة سوكاسی حواسی و  ته ها پشػـنامه

ػرادة   یهرا  نمانره  پش ؿرذنذ.  1392آتا  و آرس  یها ما دس 

حاؿرریة اص خانااسهررای ػرراکن دس سوػررتاهای   تلررادف  

تشداؿت  ها جنگلًاس مؼت،یم اص این  تهحشا که  یها جنگل

ها دس مجماز  جمعیت این ػکانتگا  انتخاب ؿذ. کشدنذ  م

ترشای   (1977) 2کراکشا  فشمال ؛ تشاػاع نفش اػت 21723

 نفرش  10000 تیـرتش اص نمانه، ترشای جمعیرت    ةتعیین انذاص

تا نتایج دس ػرٌح   تاؿذعذد  370 تایذ نمانهانذاصة  حذاقل

 CMدس سویکرشد   .[15] دسكذ معناداسی قاتل اتکا تاؿرذ  1

و دس اػرت  ها متفراوی   ذاد پشػـنامهتعذاد مـاهذای تا تع

 ؿراد  یک مـاهذ  میؼاب م  ،هش مجماعه انتخابواقع 

                                                           
  کٕلًگزم دارد.   20تب  18، يسوٓ معبدل َز تىگ سزشبخٍ.  1

2. Cochran 

ایررن مٌالعرره، هررش  تررا تاجرره ترره اینکرره دسسو  اصایررن. [16]

نمانه  800نتخاب تاد  اػت، مجماعه ا 8پشػـنامه ؿامل 

اص منٌ،ه گشفتره ؿرذ  اػرت کره خی ر  تیـرتش اص حرذاقل        

دس نهایرت   هرا  پشػـرنامه حاكل اص  یها داد  کاکشا  اػت.

واسد اکؼل ؿذنذ و تی یل آمراسی و تشآوسدهرای مرذل ترا     

 .گشفتانجام  Stata 12.1افضاس  اػتفاد  اص نشم

 مذل اقتصادی

انتخرراب، تورراسی  هررای منظرراس تاهرریح تورراسی آصمررا تره 

کننذ   های ت،اهای ملشف تا مذل سا اسصؽ[ 17] 3لنکؼتشی

تش این اػاع، تراتع  . کنیم  مهای مجضا مشتثي  تشای انتخاب

تاا   ( سا م U) iدهنذة  پاػخغیشمؼت،یم مٌ اتیت تشای هش 

(، کره اػاػرا    V: یک عنلش قٌع  )کشدته دو تخؾ ت،ؼیم 

گضینرة   j( X)هرای   كاسی یک ؿاخق خٌ  اص ویظگ  ته

ؿراد، و یرک    مخت   دس مجماعه انتخراب مـرخق مر    

ترش   نامـرهاد ترأيیشای   ةدهنرذ  نـا (، که eعنلش احتمال  )

 :(1 ةساتٌ) [18، 3] انتخاب افشاد اػت

 (1)  ij ij ij ij ij ij
U V X e bX e   

 
                                                           
3. Lancaster theory of demand 
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 gگضینة خاف دهنذة  پاػخکه هش سا ، احتمال  سو اصاین

تاا   تشجیح دهذ، م  hدیگش گضینة دس مجماعه انتخاب ته 

اص  gگضینرة  كاسی احتمرال  کره مٌ اتیرت مشتراى تره       ته

، 3]کشد ، تیا  ها تیـتش اػت مٌ اتیت مشتاى ته ػایش گضینه

 (:2 ةساتٌ)[ 18

 (2)  
   [ ]

ig ih

ig ih ih ig

P U U h g

P V V e e

   
 

  
 

 تایرذ اػتنتا  عثاست  سوؿن تشای این احتمال، منظاس  ته

اػاػ  ایرن  ( سا تذانیم. یک فشم eijتاصیع هشایة خٌا )

ًاس یکؼرا  و مؼرت،ل ترا تاصیرع      اػت که این هشایة ته

 (:3 ةساتٌ)[18، 3] ؿانذ ( تاصیع م Weibullویثال )

 (3)       exp expijP e t F t t    
 
تاصیع تاال تشای هشایة خٌا تش این امش داللت داسد که 

ترشین   شجحمر عنراا    تره  gخراف  گضینرة  احتمال اینکه هش 

تاصیررع لجؼررتیک ترراا  تررش حؼررة  مرر سا انتخرراب ؿرراد 

 .[18، 3]کشد تیا   4ساتٌة كاسی  ته

 (4)  
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، معکراع نؼرثت انیرشاف معیراس     یک پراسامتش م،یراع   μ که

تاا  این پاسامتش سا جذاگانه تعیرین   تاصیع خٌاػت. اغ ة نم 

ی مهم ااػت. معن یکؿاد که مؼاوی  فشم م  سو ؛ اصاینکشد

 هرای  ینره گضمیرا    اص عمرل انتخراب  این ویظگ  این اػت که 

انتخاب تایذ اص خلاكریت اػرت،تل    یها مجماعه ماجاد دس

 گایرذ احتمرال   پیشوی کنذ که م  1(IIA) نامشتثيهای  گضینهاص 

نؼث  اینکه دو گضینه انتخاب ؿانذ تیت تأيیش واسد کرشد  یرا   

   گیشد. ها قشاس نم  حزف دیگش گضینه

 احتمرال تیـینة تاا  تا اػتفاد  اص سوؽ  ذل سا م این م

(ML)2  ساتٌرة  تا تاتع لگاسیتم احتمال مشتاى که دس متذاول

 .کشدآمذ  تشآوسد  5

                                                           
1. Independence of Irrelevant Alternatives 

2. Maximum likelihood 

 (5) 
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یک متغیرش ؿراخق اػرت کره اگرش       yijدس این ساتٌه، 

گیرشد و   مر   1سا انتخاب کنذ، اسصؽ  jگضینة  iدهنذة  پاػخ

 [.  18، 3گیشد ] دس غیش این كاسی كفش م 

همرشا  ترا    تراا    مر متغیشهای اقتلرادی اجتمراع  سا   

واسد  1معادلة دس  Xجم ة مجماعه انتخاب دس  های یظگ و

های انتخاب ترشای   ، اما اصآنجا که آنها دس میا  ماقعیتکشد

وقت  انتخاب اول انجرام  )مثت  دسآمذ انذ  ياتتهش فشد معین 

ت(، د یکؼا  اػر گیش د و وقت  انتخاب دوم انجام م گیش م 

، یعنر  ايرش   3كاسی جمرتی ايرش مت،اترل    تهتااننذ  ف،ي م 

 واسد ؿانذ.ها  ویظگ مت،اتل تا 

هرمن  ترشای    هرای  یمتقتشآوسد ؿذنذ،  هشایةوقت  

 6ساتٌرة  ترا اػرتفاد  اص    تراا    مر سا  هرا  یظگر  وهش یک اص 

 4، تمایرل تره پرزیشؽ نهرای     هرا  یمرت ق. ایرن  شدکمیاػثه 

(mWTA     ( تشای تغییشی مجضا دس یرک ػرٌح ویظگر  )یرا

نشخ نهای  جانـین  تین تغییش هضینه و ویظگ  مراسد نظرش(   

و لزا تیانگش اهمیرت نؼرث  هؼرتنذ کره      دهنذ  مسا تاصتاب 

   .[18، 3] دهنذ  ممخت    های یظگ وته  دهنذگا  پاػخ

c

y

b
mWTA

b
 

 

(6) 

 byهرا و   هشیة هرش یرک اص ویظگر     bc دس این ساتٌه،

   هشیة ویظگ  قیمت اػت.

 و بحث جینتا

 توصیفی یها آمارهمتغیزها و معزفی 

افرررشاد  اقتلرررادی اجتمررراع   خلاكررریای 2 جرررذول

 .دهذ  مؿذ  دس این مٌالعه سا نـا   یشیگ نمانه

                                                           
3. Interaction terms 

4. Marginal WTA 
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 دَىذگان خصًصيات اقتصادي اجتماعي پاسخ .7جذيل 

 حذاکثز حذاقل اوحزاف معيار مياوگيه بسامذ متغيز
     درصذ تعذاد 
 71 19 36/12 17/40   سه

 1 0     : متأَل(1: مجزد، 0يضعٕت تأَل )
     8 192 مجزد
     92 2208 متأَل

 13 1 08/3 27/6   تعذاد اعضبْ خبوًادٌ
 16 0 89/3 16/6   تحصٕل َْب سبلتعذاد 

     12 288 سًاد بٓ
     42 1008 تحصٕالت ابتذأٓ

     22 528 تحصٕالت راَىمبٔٓ
     21 504 تحصٕالت متًسطٍ

     3 72 تحصٕالت داوشگبَٓ
 1 0     : صٕبد(1: غٕزصٕبد، 0شغل )

     70 1680 صٕبد
     30 720 غٕزصٕبد

 3 1 09/1 8000000   (3تب  1اس  ْا طبقٍدرآمذ مبَبوٍ )متغٕز 
     17 408 رٔبل 5000000تب 

     63 1512 رٔبل 9000000-5000000
     20 480 رٔبل 15000000-9000000

: خٕز، 0) ستٔس  طٕمح َْب طزحمشبرکت در  ّسببق
 :بلٓ(1

    0 1 

     38 912 بلٓ
     62 1488 خٕز

 

 الجیت شزطی نتایج مذل 

مخت رر  دس سویکررشد  یهررا  ظگرریو اسصؿررگزاسیمنظرراس  ترره

اػرتفاد   ( CL) 1انتخاب، اص الگای الجیرت ؿرشً    مذلؼاصی

 -، آصما  هاػرمن IIAفشم  اًمینا  اص عذم ن،نتشای ؿذ. 

آصمرا  نـرا  داد   نتیجرة   کره گشفرت  ( انجام 1984) فاد  مک

مثن  تش نثاد اختتف ػیؼرتماتیک ترین هرشایة     شفشم كف

اػرتفاد    میتراان   مر و اص مذل الجیت ؿرشً    ؿاد  مپزیشفته 

اگش الگای الجیت ؿشً  تذو  تاجره تره ایرن فرشم      کنیم.

نادسػرت   یها  نیت ؾیپو  داس تاسؽتخمین صد  ؿاد، هشایث  

 .[19]خااهیم داؿت 

)کاسکشدهرای   دس اولین تلشیح مذل ف،ي اص چهاس ویظگر  

 عنراا  متغیشهرای مؼرت،ل اػرتفاد  ؿرذ.      ته جنگل( یا اػتفاد 

نتررایج مشترراى ترره مررذل الجیررت ؿررشً  سا نـررا   3جرذول  

دس ػٌح متغیشها همة  ،ؿاد  مکه مـاهذ   گانه هما  .دهذ م 

 داس ؿرذنذ.  های ماسد انتظاس معن  دسكذ و کمتش و تا عتمت 1

                                                           
1. Conditional Logit 

χ)کرای اػرکاس   آصمرا   نتیجة همچنین 
 6آصادی  ةترا دسجر  ( 2

دسكرذ و کمترش    1که کرل مرذل نیرض دس ػرٌح      دهذ  منـا  

)فشكررت  RO. عتمررت منفرر  متغیشهررای  اػررت داس  معنرر

)ػٌح  HC3)ػٌح دو حشاچین (،  HC2گشدؿگشی تا قای (، 

)ػرٌح   FSH3)ػٌح دو ماهیگیشی( و  FSH2ػه حشاچین (، 

هشچره اص ػرٌح یرک )وهرع      دهرذ   مر ػه ماهیگیشی( نـا  

  ٌ ح ترراالتش تررشویم یعنرر  میررضا    اماجرراد( ترره ػررمت ػرر

که انتظراس   گانه هما  ،مشدم می   میذودتش ؿاد یها تشداؿت

و تمایرل آنهرا تره     ؿرذ  مٌ اتیت کمتشی نلیة آنها  سفت  م

 اكرراال  .ؿرراد  مررحفرراظت  کمتررش  یهررا تشنامررهمـرراسکت دس 

 دهنرذ  مر  ترشجیح   ساهای حفاظت  خانااسها آ  دػته اص تشنامه

سو  اصایرن . پشداصنرذ   مر که مث غ تیـتشی تاتت جثشا  خؼراسی  

مثثرت تراد کره    )پشداخت جثشانر (   CPمتغیش عتمت هشیة 

تا پشداخرت تراال ترش مٌ اتیرت     گضینة تأيیش انتخاب  ةدهنذ نـا 

 .سفت  مًاسی که انتظاس  اػت، هما 
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ي مذل الجيت شزطي با اثز متقابل وتايج مذل الجيت شزطي سادٌ .7جذيل   

 مذل سادٌ مذل اثز متقابل

 متغيز ضزيب اشتباٌ معيار متغيز ضزيب اشتباٌ معيار

38/0 91/0-** RO 13/0 7/1-*** RO 

3/0 7/1-*** HC2 15/0 75/0-*** HC2 

66/0 46/2-*** HC3 16/0 84/0-*** HC3 

5/0 *86/0- FSH2 15/0 89/0-*** FSH2 

24/0 74/0-*** FSH3 16/0 33/1-*** FSH3 

006/0 78/0*** CP 006/0 07/0*** CP 

1/0 26/0-*** RO-inc 6/1424  AIC 

04/0 14/0*** HC2-hhn 3/706-  Max LL 

01/0 06/0*** HC3-age 19/0  pseudo R2 

28/0 92/0-*** HC3-job 19/345***  χ2 (6) 

1/0 18/0-* HC3-inc 2400  N 

25/0 85/0*** HC3-inv 

 

01/0 02/0 FSH2-age 

34/0 11/1-*** FSH2-job 

27/0 03/1-*** FSH3-job 

6/1338  AIC 

3/654-  Max LL 

25/0  pseudo R2 

16/449***  χ2 (15) 

2400  N 

 .دهند یمدرصد را نشان  11و  5، 1در سطوح  یدار یمعنترتیب  به  *، **، *** یها عالمت

کانرل و   مرک و  (2000)  او همکراس سال  گانه که  هما 

هرای   ، واسد کرشد  ویظگر   انرذ  کرشد  پیـرنهاد   (2000) تؼنگ

هرای   ای ػاد  اما مهم دس تشآوسد مذل اقتلادی اجتماع  مشح ه

دومین تلرشیح مرذل   سو  اصاین. [20، 18] تش انتخاب اػت دقی 

ترا اهرافه کرشد      دهنرذگا   پاػرخ  یهرا   ظگر یوتشای تشسػ  

 ةخرانااس و ػرات،   ةعثاسای مت،اًع ػن، دسآمرذ، ؿرغل، انرذاص   

دس کرنؾ   دس منٌ،ره   ؼرت یص  يیمیر  یها تیفعالدس مـاسکت 

نترایج   آمرذ  اػرت.   دػت ته مت،اتل تا ػٌاح هش ویظگ  اك  

 نـرا  داد  ؿرذ  اػرت.    3دس جرذول   نیرض  مرذل ايرش مت،اترل   

و  ROمتغیشهرای  ، ؿراد   مر کره دس جرذول دیرذ      ًاس هما 

FSH2 دسكذ و ػرایش متغیشهرا دس    10و  5تشتیة دس ػٌح  ته

 ةهمر ؿذنذ. عتمت هرشایة   داس  معندسكذ و کمتش  1ػٌح 

)ػرٌح   HC3-invانتظاس اػت. عثاسی مت،راًع   مٌات متغیشها 

 10( دس ػرٌح   ؼرت یص يیمیمـاسکت ػات،ة ػه حشاچین  دس 

 داس  معنر دسكرذ   1دسكذ و ػایش عثاسای مت،راًع دس ػرٌح   

( FSH2-age)نؾ مت،اتل ػٌح دو مراهیگیشی و ػرن   ؿذنذ. ک

-HC2-hhn ،HC3عتمرت مثثرت متغیشهرای     .نیؼت داس  معن

age ،FSH2-age  وHC3-inv     افررشاد  داللرت ترش ایرن داسد کره

ػررات،ة داسای و نیررض  تررش تیررپشجمعخرراناادة ، داسای تررش مؼررن

دس منٌ،ه، انتخاب یک    ؼتیص يیمی یها تیفعالمـاسکت دس 

. ایرن  دهنذ  محفاظت  سا ته وهع ماجاد تشجیح  یها نهیگضاص 

افشاد تشای پزیشفتن ػرناسیاهای حفراظت  و کاػرتن اص میرضا      

دس واقررع  .انررذ خؼرراسیخرراد نیاصمنررذ دسیافرت   یتررشداس تهرش  

 یهرا  نره یگضدلیل داؿتن دسآمذ کمتش، تراا  کراس و    ته تشها مؼن

حفراظت    یهرا  نهیگض دهنذ  متأمین معیـت میذودتش تشجیح 

چشاکره آنهرا هضینره     ،داسای پشداخت جثشان  سا انتخراب کننرذ  

داسنذ و دسیافت پرال تاترت    ها جاا فشكت کمتشی نؼثت ته 

دس ؛ اػرت  ترش  كشفه ته م،شو سفته تشایـا   دػت اصجثشا  دسآمذ 
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تشهرا هضینره    تره جراا    هرا  یترشداس  تهش که اص دػت داد   حال 

گانره   ایرن و آنهرا اغ رة تره     کنرذ   مر فشكت تیـتشی تیمیل 

[ سوی 21مٌالعره ]  های یافتهتشنذ. اعتماد ت حفاظت   یها تشنامه

مذیشیت پایذاس مناتع جنگ   نیض م یذ ایرن مٌ رة اػرت کره     

افضایؾ اعتماد، ن،ؾ م يشی دس مـاسکت و همکراسی جاامرع   

دس خلاف انذاص  خرانااس  های مذیشیت  داسد.  می   دس ًشح

[ ػاصگاس اػت که نـا  دادنرذ  22های ] های ما تا یافته نیض یافته

تعررذاد اعوررای خررانااس ػررثة کرراهؾ احتمررال  افررضایؾ دس 

افشادی کره  همچنین  .ؿاد های حفاظت  م  مـاسکت دس تشنامه

دس منٌ،ره مـراسکت داؿرتنذ یرا       ؼرت یص  يیمی یها پشوط دس 

اػرت و تاجیره    ترش  م ماعحفاظت تشایـا   یها ًشحداسنذ، 

حفرراظت  سا تررا احتمررال  یهررا نررهیگض سو ، اصایررنتیـررتشی داسد

ترشختف   میرضا  تیلریتی هرم    .کننرذ   مر تیـتشی انتخاب 

اقتلرررادی کاالهرررای  اسصؿرررگزاسیتؼررریاسی اص مٌالعرررای 

 انتخاب افشاد نذاؿت.  تش داسی  تأيیش معن  [،11صیؼت  ]  مییي

-RO-inc ،HC3-job ،HC3عتمررت منفرر  متغیشهررای 

inc ،FSH2-job  وFSH3-job   كرریادها و  دهررذ  مررنـررا

وهع ماجاد ادامه داؿرته   دهنذ  متشجیح  پشدسآمذتشافشاد 

سخ نذهذ. اینها  ؼتـا یص يیمیتاؿذ و تغییشی دس وهعیت 

اص  یترشداس  تهرش  ته ػناسیاهای حفاظت  که مؼت ضم کراهؾ  

افشاد . دهنذ  متا احتمال کمتشی سأی اػت  حشا یها جنگل

تیـرتشی ترشای کؼرة دسآمرذ      یها نهیگضًثیعتا   پشدسآمذتش

داسنذ و دس كاسی اص دػرت داد  ؿرغل و دسآمرذ فع ر      

دس نتیجرره خرراد ترره کرراس دیگررشی سوی خااهنررذ آوسد و  

تشایـرا  اولایرت   چنرذا    ،حاوی دسیافت وجه یها نهیگض

كیادها [ دس تواد اػت. 11های ] ها تا یافته این یافتهنذاسد. 

فراظت ،  ح یهرا  نره یگضکره انتخراب    کشدنرذ   مر هم تلاس 

کنرذ و اص   مر  حرشا سا میرذود    یها جنگلدػتشػ  آنها ته 

و این نگشان  اص دػرت داد  ؿرغل    ذنذیتشػ  معااقة آ  

وهرع ماجراد مااف،رت کننرذ. دس     ادامرة  تا تا  ؿذ  مػثة 

تؼیاسی اص مااسد دیذ  ؿذ که آنها ػع  دس کم نـرا  داد   

و مٌ راب وانمراد کرشد  اوهراز      ـرا  یها تشداؿتمیضا  

تی،ی،ر   ما تا نترایج  های  یافتهمنٌ،ه داؿتنذ.   ؼتیص  يیمی

ػرراصگاس اػررت کرره نـررا  دادنررذ كرریادا  و  [ 12]دیگررش 

ًاس مؼرت،یم واتؼرته تره تراالب ؿرادگا        تهؿکاسچیا  که 

 یهرا  تشنامره کمتش تمایل داؿتنذ دس  یداس  معن ًاس ته تادنذ

 حفاظت اص تاالب مـاسکت داؿته تاؿنذ.

هرای مجرضا( متکر  تره      تخابچا  تی یل )و مذلؼاصی ان

 Rاحتمال اػت، اجرشای کرل مرذل متفراوی اص      ةتشآوسد تیـین

Rاػکاس )
Rدس این مااسد،  اػت. OLS( معشوف دس 2

کرارب   2

Rم،رادیش   و ترش اػرت   خلاكیای مذل مناػة ةتشای م،ایؼ
2 

 ترشاصؽ تؼریاس خراب    ةدهنذ نـا  4/0و  2/0ؿذ  تین  تعذیل

که مـهاد اػت، ايش مت،اترل متغیشهرای    گانه هما اػت.  مذل

های انتخاب منجش ته تشاصؽ تهترش   اقتلادی اجتماع  تا ویظگ 

ايرش مت،اترل،   ترا   مذل نهای  ؿذ  اػت. دس مذل الجیت ؿشً 

 کاهؾ یافرت و  -3/654ته  -3/706نؼثت لگاسیتم احتمال اص 

R
 کرره پیررذا کررشد افررضایؾ  25/0ترره  19/0ؿررذ  اص  تعررذیل 2

 اصؽ تؼیاس خاب مذل ايش مت،اتل اػت.تش ةدهنذ نـا 

 (mWTA) نهایی تمایل به پذیزشمحاسبۀ 

غییرش  تتشای  تمایل ته پزیشؽ نهای  ةنتایج میاػث 4جذول 

)نشخ نهای  حشا  یها جنگل یها  ظگیوػٌاح مخت   دس 

سا تا تاجره  جانـین  تین هش یک اص متغیشها تا متغیش پال ( 

نـرا    ػاد  الجیت ؿشً آمذ  اص مذل  دػت تههشایة ته 

مرشدم می ر  قـرم    نتایج حراک  اص آ  اػرت کره    . دهذ  م

مؼرت،یم   یها اػتفاد امکا  گشدؿگشی دس منٌ،ه سا ته ػایش 

. مرراهیگیشی و حشاچینرر  دهنررذ  مررتررشجیح  هررا جنگررلاص 

ؿایا  رکش اػت که تعذی هؼتنذ.  یها تیاولاتشتیة دس  ته

ياتت تاد   متا فش پال  جضئ مااصنة تش  ،اسصؽ تشآوسدی

و تا تواسی تشجییرای  داللت داؿته ها  ػایش ػٌاح ویظگ 

چشا که ػٌاح تاالتش متغیشها کره متورمن    ،ػاصگاسی داسد

 داسنذ.تیـتشی تمایل تشداؿت کمتشنذ، ته دسیافت نهای  
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 ريس( تمايل بٍ پذيزش وُايي )ريال درمحاسبۀ وتايج  .7جذيل 

%77حذيد اعتماد  اشتباٌ معيار WTA متغيز  

RO 234375 84/1  3/270372- 6/198377  

HC2 2/103924  8/1  139503- 5/68345  

HC3 1/116602  75/1  7 /150954- 5/82249  

FSH2 7/123258  99/1  162343- 45/84174  

FSH3 5/184398  73/1  2/218381- 8/150415  

 

 گیزی نتیجه

 یها ًشحته مـاسکت دس   مشدم می  نتایج نـا  دادنذ که 

اص مضایا و ن،ؾ  ، صیشانذمنذ عتقه ؼتیص  يیمیحفاظت اص 

امرا   ،انذ واق خات   ته ـتـا یمعحشا دس تأمین  یها جنگل

چررا  دسآمررذ صیررادی نذاسنررذ و دس كرراسی کاػررتن اص    

 یهرا  پشداخرت ، تره  ؿرانذ   مر ف،یشترش   ـرا  یها یتشداس تهش 

هرش  داسنرذ.  نیراص  حفاظرت   یهرا  نره یگضجثشان  تشای قثال 

 1959000ًاس متاػي حاهش ته دسیافت سوصانره   خانااس ته

و کاهؾ اػتفاد  اص هش یرک    پاؿ چـمسیال غشامت تاتت 

همچنرین  . اػرت حرشا   یها جنگل یا اػتفاد کاسکشدهای اص 

دس  داس  معنر حاک  اص وجراد منرافع مثثرت و     نتایج مٌالعه

حرشا اػرت.    یها جنگل  ؼتیص  يیمی یها  ظگیوساتٌه تا 

قای  گشدؿگشی تیـتشین اهمیرت  ویظگ  امکا  اػتفاد  اص 

. ًث  داسدمشدم می    سا دس ػناسیاهای حفاظت  اص دیذگا 

و مر يشتشین   نیترش  مهرم مشدم، این ویظگ   ةتشجییای عام

و اص ایرن نظرش دس   اػرت  عامل دس مٌ اتیرت افرشاد ترام     

 یا تشنامره . تذوین ً ثذ  متاجه خاك  سا  ها یاػتگزاسیػ

، ایجررراد گشدؿرررگشی پایرررذاس ةتاػرررعمنؼرررجم ترررشای 

گشدؿرگشی   یهرا  اػک هماسد نیاص و تجهیض  یها شػاختیص

کراس،   و کؼةته سون   تاانذ  مػهی    ةویظ  اػک  ماجاد ته

و ایجاد معیـت جایگضین ترشای مرشدم ترام      ی صا اؿتغال

اص تاصدیذکننرذگا   آگراه   هرمن اینکره    ،ؿادمنجش منٌ،ه 

افرضایؾ   فرشد  تره  منیلشصیثای  یها ؼتگا یصاین  یها اسصؽ

 .اتذی  م
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Amazonians: Results from the Tsimane Amazonian Panel Study, Bolivia. Ecological Economics, 68 (6): 

1864-1871. 

[9]. Louviere, J.J, and Woodworth, G. (1983). Design and analysis of simulated consumer choice or allocation 

experiments: an approach based on aggregate data. Journal of Marketing Research, 20(4): 350-367. 

[10]. Adamowicz, W., Louviere, J., and Williams, M. (1994). Combining revealed and stated preference 

methods for Valuing Environmental Amenities. Journal of Environmental Economics and Management, 

26(3): 271-292. 

[11]. Binilkumar, A.S., and Ramanathan, A. (2009). Valuing Wetland Attributes Using Discrete Choice 

Experiments: A Developing Country Experience. In: Proceedings of 17th Annual Conference of the 

European Association of Environmental and Resource Economists. Jun.24-27, Vrije Universiteit (VU 

University) Amsterdam, Netherlands, pp.183-203.  

[12]. Kaffashi, S., Shamsudin, M.N., Radam, A., Yacob, M.R., Rahim, K.A., and Yazid, M. (2012). Economic 

valuation and conservation: do people vote for better preservation of Shadegan International Wetland?. 

Biological Conservation, 150(1): 150-158. 

[13]. Sharzehi, G.A., and Jalili Kamjoo, P. (2013). Choice Modeling: A New Approach to Valuation of 

Environmental Commodity; Case Study: Ganjnameh, Hamadan. The Economic Research, 13(3): 1-18. 

[14]. Casey, J.F., Kahn, J.R., and Rivas, A.A.F. (2008). Willingness to accept compensation for the 

environmental risks of oil transport on the Amazon: A choice modeling experiment. Ecological Economics, 

67(4): 552-559. 

[15]. Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York. 

[16]. Bennett, J., and Adamowicz, V. (2001). Some Fundamentals of Environmental Choice Modelling, J. 

Bennett and R. Blamey (ed.), Edward Elgar, United States. 

[17]. Lancaster, K.J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, 74(2): 132-

157. 

[18]. Rolfe, J., Bennett, J., and Louviere, J. (2000). Choice modelling and its potential application to tropical 

rainforest preservation. Ecological Economics, 35(2): 289-302. 

[19]. Hausman, J., and McFadden, D. (1984). Specification tests for the multinomial logit model. Econometrica, 

52(5): 1219-1240. 

[20]. McConnell, K.E., and Tseng, W.C. (1999). Some preliminary evidence on sampling of alternatives with the 

random parameter logit. Marine Resource Economics, 14(4): 317-332. 

[21]. Ali Babaie, E., Ghorbani, M., Mohajer, R., and Avatefi, M. (2017). Social monitoring: network analysis 

and social capital in sustainable forest resources management (case study: Kodir village, Kojur, Mazandaran 

province). Journal of Forest and Wood Products, 69(4): 647-840. 

[22]. Nakhaei, N., Mortazvi, A., Amirnejad, H., and Navazi, M.A.  (2013). Estimation of the Recreational Value 

of Nour Forest Park Using Individual’s Willingness to Pay. Journal of Forest and Wood Products, 65(2): 

131-259. 



Forest and Wood Products, Volume 70, No. 1, Spring 2017 81 

 

 

Estimating the local cost of conservation: a choice modeling approach for 

eliciting willingness to accept compensation 

Z. Mashayekhi; PhD Student, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, 

University of Tehran, Karaj, I.R. Iran 

Gh. A. Sharzehi

; Assoc. Prof., Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, 

University of Tehran, Tehran, I.R. Iran 

A. Danehkar; Assoc. Prof., Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, 

University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
 

V. Majed; Assist. Prof., Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of 

Tehran, Tehran, I.R. Iran 

(Received: 22 September 2015, Accepted: 27 December 2015)  

 

 

ABSTRACT 
This study aims to quantify the economic opportunity cost of conservation to coastal communities 

adjacent to mangrove forests in the southern coasts of Iran (Qeshm Island). The main commercial use 

of the Hara forests in this area is restricted to fishing, tourist boating trips, and limited leaves cutting. 

We applied a choice modeling (CM) approach to measure the value of a reduction of access under 

hypothetical scenarios in which local users would receive monetary compensation for lessening or 

forgoing mangrove forest utilization. Data were collected from the rural households living in the 

villages adjacent to mangrove forests and then analyzed by using conditional logit model. The results 

showed that the existence of a willingness to accept compensation for increases in environmental risk 

is associated with conservation program.  Local communities are willing to accept a lower 

compensation when the aim of protection is to lessen the Hara cutting and fishing amount relative to 

recreational opportunities banning. The estimated mean WTA was 235000 IRR/hsld/day. The results 

also showed that there is a heterogeneity in the individual’s preferences, which attributed to factors 

including income, age, family size, job and experience of participation in the environmental projects. 
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