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چکیده
جزیره هنگام  از جمله جزایر ارزشمند خليج فارس محسوب می گردد كه داراي ارزش ها و كاركردهاي زیست محيطي مختلفي 
می باشد كه در این مطالعه به دو ارزش و كاركرد مهم این جزیره پرداخته شده است. ارزش اول محاسبه ارزش حفاظتی دلفين های 
این جزیره بوده و كاركرد دوم ارزش صيادی محلی در جزیره می باشد. جهت تعيين ارزش حفاظتی دلفين های جزیره هنگام از روش 
با استفاده از تکميل پرسشنامه  ارزش گذاری مشروط استفاده گردید و مطالعات مورد نظر بر روی جوامع بومی و غير بومی منطقه 
انتخاب دوگانه دوبعدی )DDC( صورت گرفت. در مرحله اول نمونه گيری از منطقه به روش نمونه گيری تصادفی ساده انجام گرفت 
و سپس با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه آماری برآورد گردید. برای اندازه گيری تمایل به پرداخت افراد از مدل  الگوی 
لوجيت استفاده شد و براساس روش درست نمائی مشخصه های ميزان درآمد خانوار، تعداد دفعات بازدید، ميزان تحصيالت، سن 
و جنسيت، بررسي گردید. نتایج نشان دادكه 67 درصد از افراد مورد مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از دلفين های 
جزیره هنگام می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد برای حفاظت دلفين های جزیره هنگام 99310/78 ریال در ماه به دست آمده 
است. همچنين جهت تعيين ارزش صيادی محلی در جزیره با بررسی های ميدانی و مصاحبه حضوری از صيادان محلی جزیره و پس از 
انجام تحليل آماری بر روی پارامترهای مؤثر از قبيل هزینه های سوخت، هزینه نيروی انسانی، ادوات صيادی  و سایر هزینه های جانبي، 

سود حاصل از صيادی محلی آبزیان جزیره هنگام ماهانه معادل 28673611 ریال برآورد گردید. 

کلمات کلیدی: دلفين، ارزش حفاظتی ،جزیره هنگام،  ارزش صيادی محلی.
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محسوب می گردد كه دارای ارزش های متعدد زیست محيطی 
ارزش های  از  دسته  دو  بررسی  به  مطالعه  این  در  می باشد؛ 
حفاظتی  ارزش  نخست  است  شده  پرداخته  هنگام  جزیره 
دلفين های جزیره كه جزو ارزش های غير استفاده ای می باشد 

و دوم ارزش صيادی محلی در جزیره.

آب های اطراف جزیره هنگام به زیستگاه دلفين ها شهرت 
دارند و بسياری از گردشگران ساالنه برای تماشای زیبایی این 

دلفين ها به جزیره هنگام سفر می كنند.

دندان دار  نهنگ های  راسته  زیر  از  دلفين ها  خانواده 
در  دلفين ها  خانواده  از  گونه   11 تاكنون  می شوند.  محسوب 
و دریای عمان شناسایی  فارس  آب های كشورمان در خليج 
شده كه از جمله مهمترین آن ها شامل دلفين گوژپشت، یونس 
متاسفانه   .)6( می باشد  معمولی  بطری  وبينی  هندسی  بطری   ،
آسيب  موجب  زیبا  گونه های  این  صحيح  ارزشگذاری  عدم 

رسانی به آنها شده است.

دومين ارزش مورد بررسی در این تحقيق ارزش صيادی 
محلی در این جزیره می باشد. 

جهانی  خواروبار  سازمان  بررسی های  كه  همانگونه 
ایجاب  فارس  خليج  ویژه  شرایط  می دهد  نشان   )F.A.O(

نيز  از طرفی  بيشتری گردد.  تاكيد  سنتی  بر صيد  كه  می كند 
شرایط ویژه منطقه مورد مطالعه مثل نبودن زمينه های اشتغال، 
شرایط سخت زندگی و فقر موجب شده بسياری از سواحل و 
جزایر جنوب، تقریبا خالی از سکنه باشد و اهالی راه مهاجرت 
به كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس و سایر نقاط كشور را 
در پيش گيرند، كه این موضوع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی 

و سياسی حائز اهميت خاصی است )11(.

2. مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه:

جزیره هنگام بين “55º54’40 تا “55º54‘ 55 طولشرقي 

1. مقدمه
زیست  ارزش هاي  نمودن  وراد  و  شناخت  به  نياز  امروزه 
و صنعتي  عمراني  هاي  پروژه  سرمایه گذاري ها،  در  محيطي 
محسوس  كامال  تصميم گيري ها  به  مربوط  سياست هاي  و 
كاركردهای  و  ارزش ها  دارای  محيط زیست   .)9( مي باشد 
به  كاركردها  این  اكثر  ارزش  متاسفانه  كه  می باشد  متعددی 
دليل اینکه بازاری برای آنها وجود ندارد بی اهميت یا دارای 
موجب  موضوع  همين  و  می شود  گرفته  نظر  در  ارزش صفر 
لذا  می گردد  زیست  محيط  ازپيش  بيش  تخریب  و  نابودی 
ضروري  امري  محيطي  زیست  اقتصادي-  تحليل هاي  انجام 
مي باشد )8(. دانش اقتصاد محيط زیست با به كار بردن اصول 
و روش های اقتصادی به دنبال آن است كه  این ارزش ها را 
كّمی نماید. چارچوبي كه معموالً براي ارزش گذاري اقتصادي 
منابع طبيعي و محيط زیست از جمله جزایر مورد استفاده قرار 
ارزش  باشد.  مي   *)TEV( كل  اقتصادي  ارزش   ، مي گيرد 
اقتصادي كل شامل سه نوع ارزش، ارزش استفاده اي مستقيم، 
می باشد  غيرمصرفي  ارزش  و  غيرمستقيم  استفاده اي  ارزش 

.)17(

با  تصميم گيری  برای  ابزار  یک  عنوان  به  ارزش گذاری 
به  تلقی می شود  هدف مقایسه سود و زیان سناریوهای معين 
بيان دیگر، ارزش گذاری اقتصادی ابزاری است كه اطالعات 
یا  مختلف  گزینه های  بين  تصميم گيری  برای  را  مفيدی 
تركيبات ممکن از مداخله های قابل ترجيح برای تصميم گيران 

فراهم می آورد )1(.

قيمت گذاری كاركردهای زیست محيطی كه معموالً فاقد 
قيمت می باشند، گام مهمی است در جهت تصحيح تصميمات 
خدمات  و  كاال  عنوان  به  كه  طبيعی  زیست  محيط  اقتصادی 
ارزان نگریسته و منجر به استفاده بيش از حد از آنها می گردند 

 .)2(

جزیره هنگام از جمله جزایر مهم و ارزشمند خليج فارس 

*Total economic value 
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این  “ 26º41’15 عرضشمالي واقع شده  تا   26º  36‘  43“ و 
تا 6 كيلومتر عرض و50  دارای 9/8 كيلومترطول و3  جزیره 
كيلومتر مساحت است. از نظر تقسيمات كشوری نيز دهستان 
قشم،  شهرستان  تابع  هرمزگان،  استان  در  روستا  سه  با  هنگام 

بخش شهاب به مركزیت سوزا می باشد )5(.

روش محاسبه ارزش حفاظتی دلفین ها:

در این پژوهش جهت تعيين ارزش حفاظتی دلفين ها در 
شده  استفاده  مشروط  ارزش گذاری  روش  از  هنگام،  جزیره 
است. در این روش، ارزش تخمين زده شده براساس شرایط 
یک بازار فرضی تعيين می گردد. مبنای روش فوق در تخمين 
ارزش تفرجی، تخمين مازاد مصرف كننده برای كاالی توریسم 
ارائه شده توسط اكوسيستم است )18(. لذا در این روش افراد 
مبالغ  براساس  )عمدتاً  مبلغی  خود  پرداخت  به  تمایل  برای 
محيطی  از كاالی زیست  استفاده  پيشنهادی( جهت  مفروض 
گویای   ،)WTP( پرداخت  به  افراد  تمایل  می نمایند.  بيان 
تقاضای افراد برای كاالی زیست محيطی بوده كه عمدتاً متأثر 
نتيجه سنجش  از پاره ای شرایط اجتماعی اقتصادی است. در 
از  )WTP( در روش فوق  بر  از عوامل  تأثير هر یک  ميزان 
توضيحی شامل  متغيرهای  برخوردار می باشد.  زیادی  اهميت 
اطالعات شخصی و وضعيت اجتماعی- اقتصادی از قبيل سن، 
جنسيت، شغل، تحصيالت، تعداد افراد خانوار، ميزان درآمد 

و قيمت پيشنهادی افراد جهت حفاظت از دلفين ها می باشد.

اطالعات  ابتدا  در  افراد  پرداخت  به  تمایل  برآورد  برای 
الزم به وسيله تکميل پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوری 

جمع آوری گردید. 

در مرحله اول نمونه گيری از منطقه به روش نمونه گيری 
تصادفی ساده انجام گردید و بر این اساس ابتدا با استفاده از 
فرمول كوكران )12(، حجم نمونه آماری برآورد شد. سپس 
با تعدادی از بازدید كنندگان منطقه مصاحبه صورت گرفت و 
پس از بررسی دقيق پرسشنامه ها، در مرحله بعد پرسشنامه های 

صحيح، برای تحليل و استخراج اطالعات به كار گرفته شد.

در این تحقيق برای تعيين ميزان تمایل به پرداخت افراد از 
پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده گردید.

متغير وابسته برای تعيين ارزش حفاظتی دلفين های جزیره 
دلفين ها  از  حفاظت  برای  پيشنهادی  مبلغ  پذیرش  هنگام، 
ارزش گذاری  برای  وابسته  متغير  اینکه  دليل  به  لذا  می باشد. 
حفاظتی دلفين ها كيفی بوده و تنها مقادیر صفر و یک اختيار 
می كند برای بررسی رگرسيون های این متغيروابسته از الگوی 

الجيت استفاده گردید.

الگوهای الجيت به فرم توابع خطی محاسبه شده و سپس 
 SPSS از روش حداكثر درست نمائی و با استفاده از نرم افزار

كه رایج ترین روش برای تخمين مدل الجيت است درست 
نمائی تابع الجيت مشخص شد.

در مرحله بعد، مقدار انتظاری )WTP( از روش متوسط 
درمحدوه  عددی  انتگرال گيری  وسيله  به  قسمتی،   )WTP(
آماری  نمونه  حجم  شد.  استفاده  ماكزیمم  پيشنهاد  تا  صفر 
گردید.  تعيين  پرسشنامه   30 با  اوليه  نمونه گيری  یک  از  بعد 
نمونه آماري در این تحقيق شامل 150 نفر است كه از روش 
اینکه  توجه  با  است.  آمده  بدست  ساده  تصادفی  نمونه گيری 

همچنين  و  می باشد  نامحدود  تحقيق  این  در  آماری  جامعه 
متغيرهای پرسشنامه طراحی شده از نوع كيفی می باشند برای 
تعيين حجم نمونه در این تحقيق در حالتی كه جامعه نامحدود 
باشد از فرمول كوكران )1977( استفاده شد. مطابق رابطه )1( 

حجم نمونه 150 نفر به دست آمد.

كه در آن :

)  z  α( : مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، كه در سطح 
اطمينان 95 درصد برابر 1/96 می باشد.

2
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در  اگر  است.  جامعه  در  موجود  صفت  نسبت  مقدار   :p
اختيار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت 

مقدار واریانس به حداكثر مقدار خود می رسد.

q: درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند

)q =1-p( 

نظر  در   0/08 تحقيق  این  در  كه  مجاز  اشتباه  مقدار   :d
گرفته شده است.

در این فرمول جهت محاسبه حجم نمونه این پروژه به جای 
p و q نيز از حداكثر مقدار آنها یعنی 0/5 استفاده شده است. 
در سطح خطای 5 درصد) d )α= 0/05 برابر 0/08 و z برابر 

1/96 می باشد.

با جایگذاری مقادیر در رابطه باال تعداد حجم نمونه مطابق 
روند نوشته شده 150 نفر محاسبه گردید.

پرسشنامه شامل 2 قسمت می باشد، بخش اول: اطالعات 
شخصی و وضعيت اجتماعی- اقتصادی پاسخگو، قسمت اول 

سؤاالت شامل هشت سؤال می باشد.

ارزش گذاری  سؤال  هشت  شامل  سؤاالت  دوم  بخش 
افراد  پرداخت  به  تمایل  به سنجش  مربوط  است كه  مشروط 
است كه به صورت دو بعدی )بلی، خير( طراحی گردید. به 
این صورت كه در این بخش ابتدا از فرد پاسخگو  تمایل به 
پرسيده  ریال   100000 مبلغ  به  حداكثر  قيمت  یک  پرداخت 
باشد  داشته  مبلغ  این  پرداخت  به  تمایل  فرد  چنانچه  می شود 
پيشنهاد بعدی  باشد،  بلی( در صورتی كه جواب خير  )پاسخ 
)حداكثر تمایل به پرداخت شما جهت حفاظت از دلفين های 
اما  می شود.  ارائه  است(  چقدر  ماه  هر  در  هنگام  جزیره 
مبلغ  حداكثر  پرداخت  به  تمایلی  پاسخگو  كه  صورتی  در 
پيشنهادی را نداشته باشد  پاسخ )خير(، پيشنهاد مبلغ پایين تر 

50000 ریال داده می شود كه در صورت پذیرش این پيشنهاد 
به پرداخت شما جهت  )بلی(، پيشنهاد بعدی )حداكثر تمایل 
است(  ماه چقدر  هر  در  هنگام  دلفين های جزیره  از  حفاظت 
پيشنهاد  به  نسبت  تمایلی  پاسخگو  اگر  انتها  ارائه می شود. در 
50000 ریالی نداشت مبلغ پایين تر كه آخرین مبلغ پيشنهادی 
می باشد به وی پيشنهاد داده می شود كه همچون پيشنهادهای 
قبل اگر پاسخگو تمایلی به پرداخت این مبلغ نداشت در سؤال 
سؤال  پرداخت  به  وی  تمایل  عدم  علت  درباره  وی  از  بعد 
می شود. در ادامه سؤاالت از فرد پاسخگو خواسته می شود كه 
روش ترجيحی وی برای پرداخت را بيان نماید. در سؤال بعد 
علت تمایل افراد به پرداخت هزینه برای حفاظت از دلفين ها 
پرسيده می شود. در انتها از افرادی كه تمایل به پرداخت هزینه 
دارند پرسيده می شود كه از كدام هزینه ماهيانه خود می كاهند 

تا پرداخت را انجام دهند.

از آنجا كه متغير وابسته )پذیرش مبلغ پيشنهادی(، متغيری 
جهت  لذا  می پذیرد  را  یک  و  صفر  مقادیر  و  بوده  كيفی 
با  از مدل های رگرسيونی گسسته  بر آن  بررسی عوامل مؤثر 
متغير وابسته كيفی استفاده گردید. این مدل ها احتمال خطی، 
الجيت، پروبيت و توبيت می باشد )21(، در این پژوهش برای 
اقتصادی و  تأثير متغيرهای توضيحی شامل متغيرهای  بررسی 
اجتماعی بر ميزان تمایل به پرداخت جهت ارزش حفاظتی از 

مدل رگرسيونی الجيت استفاده شده است.

برای تعيين مدل جهت اندازه گيری )WTP(، فرض شده 
ارزش  برای  ویژه  ماليات  عنوان  به  را  پيشنهادی  مبلغ  فرد  كه 

حفاظتی بر اساس ماكزیمم كردن مطلوبيت خود تحت شرایط 
زیر می پذیرد یا آن را بطور دیگری رد می كند )14(.

U(1,Y-A;S)+ε1 ≥ U(0,Y;S)+ε0                     )2(

U : مطلوبيت غير مستقيمی كه فرد بدست می آورد

A : مبلغ پيشنهادی
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Y : درآمد فرد

S : دیگر ویژگی های اجتماعی- اقتصادی كه تحت تأثير 
سليقه فرد می باشد

ε0 و ε1 : متغيرهای تصادفی با ميانگين صفر كه بطور برابر 

و مستقل توزیع شده اند.

 )3( رابطه  بصورت  می تواند   )∆U( مطلوبيت  تفاوت 
توصيف شود:

∆U=(1,Y-A;S)-U(0,Y,S)+(ε1-ε0)      )3(

یک  دارای   ،)CV(بررسی در  دوگانه  پرسشنامه  فرمت 

متغير وابسته با انتخاب دوگانه می باشد كه به یک مدل كيفی 
برای  پروبيت  و  الجيت  مدل های  دارد.معموالً  نياز  انتخابی 
)19؛  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  كيفی  انتخاب  روش های 
15(. در این پژوهش پس از تحقيقات الزم مدل لوجيت برای 
اقتصادی و  تأثير متغيرهای توضيحی شامل متغيرهای  بررسی 
حفاظتی  ارزش  جهت  پرداخت  به  تمایل  ميزان  بر  اجتماعی 

استفاده گردید.

را  پيشنهادها  از  یکی  پاسخگو  فرد  اینکه   )Pi( احتمال 
بپذیرد بر اساس مدل الجيت به صورت رابطه )4( بيان می شود 

)16؛14(.

  
)4(

كه )Fη )ΔU  تابع توزیع تجمعی با یک اختالف الجيت 
استاندارد است و بعضی از متغيرهای اجتماعی- اقتصادی در 
θ ضرایب برآورد شده ای  β ، γ و  تحقيق را شامل می شود. 
هستند كه انتظار می رود β ≤ 0 و γ و θ بزرگتر از صفر باشند.

سه روش برای محاسبه )WTP( وجود دارد، روش اول 
مرسوم به متوسط )WTP( است كه از آن برای محاسبه مقدار 

انتظاری )WTP( به وسيله انتگرال گيری عددی در محدوده 
صفر تا بينهایت استفاده می شود. روش دوم موسوم به متوسط 
 )WTP( كل است كه برای محاسبه مقدار انتظاری )WTP(
به وسيله انتگرال گيری عددی در محدوده  ∞- تا ∞+ بکار 
می رود و روش سوم مرسوم به )WTP( قسمتی است و از آن 
برای محاسبه مقدار انتظاری )WTP( به وسيله انتگرال گيری 
عددی در محدوده صفر تا پيشنهاد ماكزیمم استفاده می شود. 
این روش  زیرا  است  بهتر  این سه روش، روش سوم  ميان  از 
ثبات و محدودیت ها با تئوری، كارائی آماری و توانایی جمع 
شدن را حفظ می كند )18(. بنابراین متوسط )WTP( قسمتی 

در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

حداكثر  روش  از  استفاده  با  الجيت  مدل  پارامترهای 
درست نمایی كه رایج ترین تکنيک برای تخمين مدل الجيت 
انتظاری  مقدار  سپس  )20؛13(.  می شوند  برآورد  می باشد، 
انتگرال گيری عددی در محدوده صفر تا  )WTP( به وسيله 

باالترین پيشنهاد به وسيله رابطه )5( محاسبه گردید:

كه )E(WTP مقدار انتظاری WTP است و*α عرض 
اجتماعی- جمله  بوسيله  كه  می باشد  شده  تعدیل  مبداء  از 

اقتصادی )γY+θS( به جمله عرض از مبداء اصلی α اضافه 
](α*=(α+γY+θS[ شده است

مدل الجيت ممکن است به شکل تابع لگاریتمی یا خطی 
استفاده  خطی  الجيت  مدل  از  بررسی  این  در  شود،  برآورد 
برای  خطی  شکل  پيشين  مطالعات  بر  تکيه  با  زیرا  گردید 

محاسبه متوسط )WTP( آسان تر می باشد )4(.
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صیادی  از  حاصل  اقتصادی  سود  تعیین  محاسبه 
محلی:

در ابتدا از از طریق نمونه گيری تصادفی تعداد 20 نفر از 
صيادان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. 

اطالعات  حضوری  مصاحبه  و  پرسشنامه  طریق  از  سپس 
حاوی  مذكور  پرسشنامه  گردید.  جمع آوری  نياز  مورد 
انواع گونه های صيد شده در طول فصول  اطالعاتی همچون 
مختلف، وسيله صيد هر كدام از آبزیان به همراه قيمت آن، 
نيروی  تعداد  نوبت صيد،  ميزان سوخت مصرف شده در هر 
انسانی بکار گرفته شده و هزینه مربوطه ، ميانگين صيد، ميزان 
مورد  جانبی  ابزار آالت  تعميرات،  قبيل  از  متفرقه  هزینه های 
بازار  تا  شده  صيد  آبزیان  نقل  و  حمل  هزینه   ،  ... و  استفاده 
فروش، هزینه خوراک و مواد غذایی و تعداد روزهای صيد 

در هر هفته می باشد.

انواع گونه های صيد  بازاری  به بررسی قيمت  پس از آن 
سود  ميزان  هزینه ها  كسر  با  نهایت  در  و  شده  پرداخته  شده 
ناشی از صيادی محلی محاسبه گردید. در ابتدا سود ناخالص 

صيادی محلی از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.

 =C بازار,  B= قيمت عمده   , بار  A= ميزان صيد در هر 

تعداد دفعات صيد

صيادان  خالص  نا  سود  ميزان  شدن  مشخص  از  پس 
می بایست به برآورد هزینه های جاری و متفرقه ساالنه پرداخت  
و  استخراج  پرسشنامه  طریق  از  نيز  كاركرد  این  داده های 

ميانگين آن در فرمول زیر قرار گرفت:

D5 +(C+(D1 +D 2+ D 3+ D 4)) = برآورد هزینه ها 

هزینه   =D3 كارگر,  هزینه    =D2 سوخت,  D1=هزینه 

سایر   =D5 فروش,  بازار  تا  حمل  هزینه   =D4 خوراک, 
هزینه ها متفرقه در سال, C= تعداد دفعات صيد

در پایان با كم كردن مقدار هزینه های برآورد شده از سود 

ناخالص، سود خالص ساالنه صيادان محاسبه گردید.

هزینه های برآورد شده – سود نا خالص = سود خالص ساالنه

3. نتایج

ارزش حفاظتي دلفین ها:

لوجيت  مدل  با  رابطه  در  شده  بيان  مطالب  به  توجه  با   
سؤاالت  به  مربوط  سؤاالت  داده های  تحليل  قبل،  بخش  در 
پرسيده  دهنده  پاسخ  از  آن  در  كه  مشروط،  ارزش گذاری 
از  شده ای  تعيين  مبلغ  پرداخت  به  تمایل  آیا  كه  می شود 
از  حفاظت  برای  زیست  محيط  مستقل  سازمان  یک  طریق 

دلفين های جزیره هنگام دارند یا خير، به دليل حالت دوتایی 
انجام می پذیرد.  الگوی لوجيت  از  یا خير(،  )بله  متغير وابسته 
اجتماعی  اقتصادی-  خصوصيات  الگو  توضيحی  متغيرهای 
جزیره  دلفين های  از  بازدید  دفعات  تعداد  و  دهندگان  پاسخ 

هنگام است.

بایستی  روش  در  انتظار  مورد  مقدار  برآورد  اینکه  برای 
درآمد  و   )0/618( درآمد شخص  متغير  برآوردی  بهترین  به 
پذیرش  احتمال  افزایش  دهنده  نشان   )0/144( خانواده 

تحصيالت و شغل در سطح معنی داری پنج درصد بر تمایل 
تمایل  منفی در  تأثير  افراد و جنسيت آن ها  برای  پرداخت  به 
معنا  دارد.بدین  دلفين ها  از  هزینه جهت حفاظت  پرداخت  به 
كه افزایش سن تأثير عکس بر ميزان تمایل افراد به پرداخت 
تأثير  درصد  ده  داری  معنی  دلفين ها  از  حفاظت  برای  هزینه 
داشته  الگو  از  برازش  سطح  كه  آنجایی  از  اما  هستند.  گذار 
باشيم، نخست تمام متغيرها در الگوهای دارد .این نتيجه گيری 
برای متغير جنسيت به این صورت می باشد كه مرد یا زن بودن 
از  حفاظت  جهت  هزینه  پرداخت  رد  یا  قبول  بر  تأثيرگذار 
برآورد  نتایج  براساس  ضریب  مثبت  عالمت  نيست.  دلفين ها 
بازدید،  دفعات  تعداد  متغيرهای  جدول1،  در  لوجيت  مدل 
درآمد شخص، درآمد خانواده، تعداد خانوار، براساس نتایج 

 .
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دفعات  تعداد  متغيرهای  جدول1،  در  لوجيت  مدل  برآورد 
خانوار،  تعداد  خانواده،  درآمد  شخص،  درآمد  بازدید، 
تحصيالت و شغل در سطح معنی داری پنج درصد بر تمایل به 
پرداخت برای حفاظت از دلفين های جزیره هنگام تأثيرگذار 
در  خانوار  تعداد  و  جنسيت  سن،  متغيرهای  همچنين  است. 
سطح معنی داری پنج درصد معنی دار نيستند اما این سه متغير 
در سطح حفاظت از دلفين های جزیره هنگام تأثيرگذار است. 
سطح  در  خانوار  تعداد  و  جنسيت  سن،  متغيرهای  همچنين 
در  متغير  سه  این  اما  نيستند  معنی دار  درصد  پنج  معنی داری 
از آنجایی  اما  تأثير گذار هستند.  سطح معنی داری ده درصد 
كه سطح برازش از الگو داشته باشيم، نخست تمام متغيرها در 
الگوهای برازش از الگو داشته باشيم، نخست تمام متغيرها در 
معنی  از  پنج درصد می باشد  این جا  معنی داری در  الگوهای 
داری این سه متغير صرف نظر گردید. عالمت ضریب برآورد 
شده برای متغيرهای سن )0/11- ( و جنسيت )0/111- ( منفی 
بدست آمده كه نشان می دهد سن اقتصاد سنجی وارد شدند. 
برای دستيابی به بهترین برآورد، متغيرهایی كه معنی دار نبودند 
از الگو خارج و تخمين ها دوباره انجام شد كه نتایج تخمين ها 

در جدول  1 نشان داده شده است.

پرداخت  به  تمایل  در  منفی  تأثير  آن ها  جنسيت  و  افراد 
هزینه جهت حفاظت از دلفين ها دارد. بدین معنا كه افزایش 
متغير  برای  نتيجه گيری  از دلفين ها دارد.این  تأثير عکس  سن 
جنسيت به این صورت می باشد كه مرد یا زن بودن تأثيرگذار 
بر قبول یا رد پرداخت هزینه جهت حفاظت از دلفين ها نيست.

شخص  درآمد  متغير  برآوردی  ضریب  مثبت  عالمت 
افزایش  دهنده  نشان   )0/144( خانواده  درآمد  و   )0/618(
احتمال پذیرش پرداخت هزینه همراه با افزایش درآمد است.

بدین صورت كه افراد با درآمد های باالتر تمایل بيشتری برای 
با  همچنين  دارند.  دلفين ها  از  هزینه جهت حفاظت  پرداخت 
می توان  شخص  درآمد  متغير  ضریب  باالی  مقدار  به  توجه 
افرادی پاسخ دهنده ای كه درآمد شخصی داشته اند و  گفت 

بيشتری داشته اند و این  درآمد آن ها خوب بوده است تمایل 
متغير تأثير باالیی بر تمایل به پرداخت افراد دارد.

عالمت مثبت ضریب برآوردی تحصيالت )0/106( نشان 
پرداخت  پذیرش  احتمال  باالتر،  آموزش  سطح  كه  می دهد 
افزایش در ميزان  به عبارت دیگر،  افزایش می دهد.  هزینه را 
تحصيالت پاسخگویان، احتمال تمایل به پرداخت را افزایش 

می دهد.

 )1/329( شغل  متغير  برآوردی  ضریب  مثبت  عالمت 
بيانگر تأثير مثبت و باالی شغل افراد بر تمایل به پرداخت آنها 
است. افرادی دارای شغل هایی با درآمد كافی و شغلی كه در 
آن امنيت شغلی دارند تمایل بيشتری به پرداخت هزینه جهت 

حفاظت از دلفين ها دارند.

متغير تعداد دفعات بازدید كه مقدار ضریب برآورد شده 
آن )0/423( شده است در سطح معنی داری پنج صدم بر متغير 
وابسته تأثيرگذار است و مقدار باالی ضریب برآورد شده آن 
بيانگر این می باشد كه افرادی كه دلفين های جزیره هنگام را 

دیده اند تمایل به پرداخت بهتری دارند. 

با توجه به مقادیر آماره هایی كه در قسمت پایين جدول 
آمده است قدرت توضيح دهندگی مدل را بيان می كند. آماره 
نسبت درست نمایی، تابع درست نمایی را در حالت مفيد )كه 
همه ضرایب صفر هستند( و بدون شرط محاسبه می كند. این 
آماره معنادار بودن هم زمان تمام ضرایب را نشان می دهد و 
درست نمایی  نسبت  آمارٔه  احتمال  به  توجه  با  آماره  این  اگر 
توضيحی  متغيرهای  كه  گرفت  نتيجه  می توان  باشد؛  معنادار 
كنند.  توصيف  را  وابسته  متغير  خوبی  به  توانسته اند  الگو  در 
فرض  صفر  را  متغيرها  همه  زمان  هم  نمی توان  دیگر  بيان  به 
جدول  در  آمده  دست  به  درست نمایی  آماره  مقدار  كرد. 
نسبت  آماره  احتمال  به  باتوجه  مقدار  این  است.  برابر 51/73 
درست نمایی )P-Value =0/011( و درجه آزادی  برابر 10 
این  به وسيلٔه  تغييرات توضيح داده شده  نشان می دهد كه  را 

الگو در سطح 2% معنادار شده است. 
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درصد پيش بينی صحيح در مدل برآورد شده، 67 درصد 
است  توانسته  شده  برآورد  مدل  یعنی  است.  آمده  بدست 
متغيرهای  به  توجه  با  را  وابسته  متغير  مقادیر  از  باالیی  درصد 
تقریباً 67 درصد  به عبارت دیگر  نماید.  بينی  توضيحی پيش 
خير  یا  بله  شدٔه  پيش بينی  پرداخت  به  تمایل  دهندگان  پاسخ 
درستی  به  اطالعات،  با  مناسب  كاماًل  نسبت  یک  ارائه  با  را 

اختصاص داده اند.

حفاظتی  ارزش  كه   ،WTP متوسط  انتظاری  مقدار 

از صیادی  اقتصادی سود حاصل  ارزش  برآورد 
محلی آبزیان 

بررسی  شده  جمع آوری  داده های  روی  بخش  این  در 
پارامترهای  فراوانی  توزیع  ابتدا  در  پذیرفت.  صورت  آماری 
ادوات  و  ابزار  صيد،  فصول  شده،  صيد  آبزیان  تخصصی 
كار  به  انسانی  نيروی  هزینه  مصرفی،  هزینه سوخت  صيادی، 
زمان صرف شده  نياز،  مورد  غذایی  مواد  هزینه  گرفته شده، 
تا  حمل  هزینه  شده،  صيد  آبزیان  ميزان  صيد،  بار  هر  جهت 
بازار مصرف و سایر هزینه های جانبی به همراه تعيين درصدها، 
ميانگين و رسم جداول و نمودارها انجام گرفته و سپس تحليل 

داده ها جهت تعيين ارزش صيد انجام گرفت.

سازمان  توسط  مناطق صيد  تقسيم بندی  اینکه  به  توجه  با 
شيالت به صورت جزئی نمی باشد و تنها مناطق كالن استان را 
شامل می شود اطالعات صيد جزیره هنگام به صورت رسمی 

تخمين  از  بعد  می دهد،  ارائه  را  هنگام  جزیره  دلفين های 
پارامترهای الگو، به وسيلٔه انتگرال گيری به صورت رابطٔه زیر 

محاسبه شد. 

براساس این رابطه، متوسط WTP برای ارزش حفاظتی 
دلفين های جزیره هنگام 99310/78 ریال برای هر فرد  در ماه 
به دست آمده است. به عبارت دیگر هر شخص حاضر است 
1191729/36 ریال از درآمد ساالنٔه خود را برای حفاظت از 

دلفين ها بپردازد.

ثبت نمی گردد. طی بررسی های به عمل آمده و تحليل داده های 
حاصل از پرسشنامه های توزیع شده و مصاحبه با صيادان بومی 
منطقه اطالعات مورد نياز بدست آمد. به طور كلی پراكنش 
آبزیان در طی دوران زندگی آنها یکسان نمی باشد. اما تجربه 
صيد  خوراكی  ماهی های  عمده  منطقه  صيادان  ميان  موجود 
شده در جزیره هنگام را شامل آبزیان ذیل می دانند. همچنين 
فصل برداشت و صيد آن نيز به یک بازه زمانی شش ماهه و 
یا بعضاً ساليانه نسبت داده می شود كه البته در یک فصل و یا 
به سایر آبزیان غالب  به اوج خود رسيده و نسبت  ماه خاص 
خواهند شد و این در حالی است كه در سایر فصول به صورت 
اتفاقی و یا موردی صيد می گردند. در جدول شماره2 نتایج 
به دست آمده از بررسی ميانگين صيد در جزیره هنگام نشان 

داده شده است.

با توجه به جدول شماره 2، عمده ترین ماهيان صيد شده در 
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جدول شماره 2- نتایج میانگین تعداد روزهای صید

میانگین تعداد روزهای صیدفصول صیدشرح

60تابستان )شهریور(چمن

60تابستان )تير(سرخو

60بهار )فروردین(سنگسر

60بهار )فروردین(شعری

56پائيز و زمستان )شهریور تا اسفند(سارم

48پائيز و زمستان )آبان تا اسفند(شير

35پائيز و زمستان )آذرماه(طالل

33بهار و تابستان )خرداد،تير، مرداد(هوور

30تابستان )تير و مرداد(زرده

20بهار )فروردین(خنو

20پائيز )آذرماه(كرفه

20زمستان )بهمن(عروس ماهی

20زمستان )بهمن(كفشک

20پائيز )آذرماه(هامور

20پائيز )آبان ماه(بياه

20زمستان )دی(سکال

20پائيز )آبان(كدر

20بهار )فروردین(مقوا

20زمستان )اسفند(آهو ماهی

20تابستان )خرداد(ماهی بال سياه

15تابستان )شهریور(گر

منطقه هنگام شامل ماهی های چمن، سرخو، سنگسر و شعری 
می باشد و پس از آن به ترتيب ماهی های سارم، شير، طالل، 

هوور و زرده بيشترین صيد را به خود اختصاص داده اند.

تعیین سود ناخالص حاصل از صیادی محلی:

ابتدا قيمت بازاری انواع گونه   جهت تعيين این كاركرد 
 های صيد شده غالب تعيين گردید. نتایج در جدول شماره 3 

ارئه شده است.
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جدول 3- نتایج میانگین قیمت بازار آبزیان در سال 92

قیمت عمده بازارشرحقیمت عمده بازارشرح

85,000مقوا40,000آهو ماهی

100,588كفشک50,000عروس ماهی

125,905سنگسر45,000گر

130,000سکال35,000ماهی بال سياه

134,229سرخو65,000بياه

145,000كرفه49,267هوور

150,000چمن51,739زرده

145,000شعری55,000طالل

190,638شير60,000كدر

206,488هامور61,250سارم

70,000خنو

سپس ميانگين صيد آبزیان از پرسشنامه ها استخراج شده و به تفکيک هر كدام از گونه ها در جدول شماره4 آمده است.

جدول 4- نتایج  میانگین صید در هر بار

میانگین صید در هر بارشرحمیانگین صید در هر بارشرح

49خنو20كفشک

49سنگسر25سکال

50كدر33چمن

50آهو ماهی33شعری

50عروس ماهی35سرخو

50طالل38كرفه

51سارم40بياه

55گر40ماهی بال سياه

60زرده45هامور

87هوور47مقوا

47شير
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پس از مشخص شدن اطالعات تعداد دفعات صيد، ميزان 
صيد و قيمت بازاری هر گونه، به محاسبه سود ناخالص صيادی 
محلی پرداخته شد. جهت محاسبه این كاركرد از فرمول زیر 
استفاده كرده و سود ناخالص هر گونه را به تفکيک محاسبه 

شد.

پس از مشخص شدن ميزان سود ناخالص صيادان، هزینه 
این  داده های  گردید.  برآورد  ساالنه  متفرقه  و  جاری   های 

كاركرد نيز

A×B(×C( = ناخالص سود

A= ميزان صيد در هر بار

B= قيمت عمده بازار

C= تعداد دفعات صيد

از طریق پرسشنامه استخراج و ميانگين آن مطابق فرمول 
زیر مورد محاسبه قرار گرفت.

D 5 +(C+(D1 +D 2+ D 3+ D 4))= برآورد هزینه ها 

D1= هزینه سوخت

D2= هزینه كارگر

D3= هزینه خوراک

D4= هزینه حمل تا بازار فروش

D5= سایر هزینه ها متفرقه در سال 

C= تعداد دفعات صيد

ناخالص،  سود  از  شده  برآورد  هزینه های  مقدار  كردن   
سود خالص ساالنه صيادان محاسبه گردید.

مجموع هزینه های برآورد شده –مجموع سود نا خالص = 
مجموع سود خالص ساالنه 

3,295,425,000–2,951,341,667 =344,083,333

خالص  سود  مجموع  گرفته  انجام  محاسبات  به  توجه  با 
ریال  معادل 28,673,611  هنگام  بومی جزیره  ماهانه صيادان 

برآورد گردید.

جدول شماره 5- نتایج میانگین سود ناخالص صید آبزیان

سود نا خالصشرحسود نا خالصشرح

253,125,000سارم347,550,000چمن

39,000,000سکال315,000,000سرخو

470,500,000شير493,200,000سنگسر

25,200,000كدر23,760,000خنو

281,000,000هوور400,950,000شعری

200,625,000طالل8,265,000كرفه

39,450,000مقوا22,500,000عروس ماهی

45,000,000آهو ماهی11,610,000كفشک

18,240,000گر168,750,000هامور

11,550,000ماهی بال سياه12,150,000بياه

3,295,425,000جمع108,000,000زرده
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جدول شماره 6- برآورد هزینه های صید آبزیان  )ارقام به ریال می باشد(

ارقام :ریال

هزینه حمل تا هزینه خوراکهزینه كارگرهزینه سوختشرح

بازار

تعداد دفعات سایر هزینه های جانبی

صيد

جمع كل هزینه

220,925,000 8500001650002750002000000200000058چمن

227,175,000 90000016500027500020000002550000058سرخو

214,250,000 7000002750002750002000000850000058سنگسر

67,050,000 80000014000025000020000001500000015خنو

197,600,000 5000001700001800002000000950000058شعری

68,500,000 50000010000010000020000002500000015كرفه

59,350,000 60000013000010000020000001300000015عروس ماهی

67,450,000 170000011000010000020000001300000015كفشک

66,950,000 8000006000015000020000002000000015هامور

76,350,000 60000013000010000020000003000000015بياه

133,500,000 15000002000002500002000000300000015زرده

217,250,000 5500002625003250002000000462500055سارم

58,450,000 7000002500001800002000000400000015سکال

190,500,000 7000005333331533331500000533333347شير

45,150,000 500000700001000002000000300000015كدر

100000043333335000015000001000000032139,666,667هوور

7500001600002300001250000625000033660,900,000طالل

5000001750003000002000000120000001563,375,000مقوا

8000001500001000002000000130000001563,250,000آهو ماهی

500000110000100000200000050000001548,950,000گر

9000001000001000002000000130000001564,750,000ماهی بال سياه

2,951,341,667مجموع هزینه ها
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بدین صورت كه افراد با درآمدهای باالتر تمایل بيشتری برای 
همچنين  دارند.  دلفين ها  از  حفاظت  جهت  هزینه  پرداخت 
به مقدار باالی ضریب متغير درآمد شخص می توان  با توجه 
افرادی پاسخ دهنده ای كه درآمد شخصی داشته اند و  گفت 
بيشتری داشته اند و این  درآمد آن ها خوب بوده است تمایل 

متغير تأثير باالیی بر تمایل به پرداخت افراد دارد.

عالمت مثبت ضریب برآوردی تحصيالت )0/106( نشان 
پرداخت  پذیرش  احتمال  باالتر،  آموزش  سطح  كه  می دهد 
افزایش در ميزان  به عبارت دیگر،  افزایش می دهد.  هزینه را 
تحصيالت پاسخگویان، احتمال تمایل به پرداخت را افزایش 

می دهد.

عالمت مثبت ضریب برآوردی متغير شغل )1/329( بيانگر 
تأثير مثبت و باالی شغل افراد بر تمایل به پرداخت آنها است. 
آن  در  و شغلی كه  با درآمد كافی  دارای شغل هایی  افرادی 
جهت  هزینه  پرداخت  به  بيشتری  تمایل  دارند  شغلی  امنيت 

حفاظت از دلفين ها دارند.

متغير تعداد دفعات بازدید كه مقدار ضریب برآورد شده 
آن )0/423( شده است در سطح معنی داری پنج صدم بر متغير 
وابسته تأثيرگذار است و مقدار باالی ضریب برآورد شده آن 
بيانگر این می باشد كه افرادی كه دلفين های جزیره هنگام را 

دیده اند تمایل به پرداخت بهتری دارند.

با توجه به مقادیر آماره هایی كه در قسمت پایين جدول 
آمده است قدرت توضيح دهندگی مدل را بيان می كند. آماره 
نسبت درست نمایی، تابع درست نمایی را در حالت مفيد )كه 
همه ضرایب صفر هستند( و بدون شرط محاسبه می كند. این 
آماره معنادار بودن هم زمان تمام ضرایب را نشان می دهد و 
درست نمایی  نسبت  آمارٔه  احتمال  به  توجه  با  آماره  این  اگر 
توضيحی  متغيرهای  كه  گرفت  نتيجه  می توان  باشد؛  معنادار 
كنند.  توصيف  را  وابسته  متغير  خوبی  به  توانسته اند  الگو  در 
فرض  صفر  را  متغيرها  همه  زمان  هم  نمی توان  دیگر  بيان  به 
جدول  در  آمده  دست  به  درست نمایی  آماره  مقدار  كرد. 

4. بحث
بيان  شده،  ارائه  این مطالعه همانند تمامی مطالعات  نتایج 
خانوارها،  پرداخت  تمایل  و  زیست  محيط  اهميت  كننده 
برای حفاظت از آن است. با توجه به نتایج بدست آمده حفظ 
مهمترین  از  آن  به  نسبت  مسئوليت  احساس  و  زیست  محيط 
بيان  دهندگان  پاسخ  از طرف  هزینه  پرداخت  به  تمایل  علت 
شده است و بعد از آن عالقه افراد به دلفين ها و محيط زیست 
آن ها، همچنين كمترین مورد بيان شده از طرف افراد افزایش 
امکانات جزیره برای گردشگران بوده است .در كل می توان 
هزینه  پرداخت  به  تمایل  كه  افرادی  اكثریت  كه  نمود  بيان 

داشته اند از عالقه مندان به محيط زیست وحفظ آن هستند.

تعداد  متغيرهای  لوجيت،  مدل  برآورد  نتایج  براساس 
دفعات بازدید، درآمد شخص، درآمد خانواده، تعداد خانوار، 
تمایل  بر  پنج درصد  تحصيالت و شغل در سطح معنی داری 
تأثير  هنگام  جزیره  دلفين های  از  حفاظت  برای  پرداخت  به 
گذار است. همچنين متغيرهای سن، جنسيت و تعداد خانوار 
سه  این  اما  نيستند  معنی دار  درصد  پنج  معنی داری  سطح  در 
اما از  تأثيرگذار هستند.  متغير در سطح معنی داری ده درصد 
آنجایی كه سطح معنی داری در این جا پنج درصد می باشد از 

معنی داری این سه متغير صرف نظر گردید.

عالمت ضریب برآورد شده برای متغيرهای سن )0/11( 
می دهد  نشان  كه  آمده  بدست  منفی   )  -0/111( جنسيت  و 
پرداخت  به  تمایل  در  منفی  تأثير  آن ها  جنسيت  و  افراد  سن 
هزینه جهت حفاظت از دلفين ها دارد. بدین معنا كه افزایش 
سن تأثير عکس بر ميزان تمایل افراد به پرداخت هزینه برای 
حفاظت از دلفين ها دارد. این نتيجه گيری برای متغير جنسيت 
به این صورت می باشد كه مرد یا زن بودن تأثيرگذار بر قبول 

یا رد پرداخت هزینه جهت حفاظت از دلفين ها نيست.

شخص  درآمد  متغير  برآوردی  ضریب  مثبت  عالمت 
افزایش  دهنده  نشان   )0/144( خانواده  درآمد  و   )0/618(
احتمال پذیرش پرداخت هزینه همراه با افزایش درآمد است.
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نسبت  احتمال آماره  به  باتوجه  مقدار  این  برابر 51/73 است. 
درستنمایی )P-Value =0/011( و درجه آزادی  برابر 10 را 
نشان می دهد كه تغييرات توضيح داده شده به وسيلٔه این الگو 

در سطح 2% معنادار شده است. 

درصد پيش بينی صحيح در مدل برآورد شده، 67 درصد 
است  توانسته  شده  برآورد  مدل  یعنی  است.  آمده  بدست 
متغيرهای  به  توجه  با  را  وابسته  متغير  مقادیر  از  باالیی  درصد 
به عبارت دیگر تقریباً 67 درصد  نماید.  بينی  توضيحی پيش 
بله یا خير  بينی شدٔه  به پرداخت پيش  پاسخ دهندگان تمایل 
درستی  به  اطالعات،  با  مناسب  كاماًل  نسبت  یک  ارائه  با  را 

اختصاص داده اند.

به  تمایل  متوسط  نظر،  مورد  الگوی  برآورد  از  پس 
دلفين ها  حفاظتی  ارزش  برای  خانوار  هر  ساليانه  پرداخت 
برای  مبنایی  می تواند  كه  شد  برآورد  ریال   1191729/36

سياستگذاری مالياتی بهينه در جزیره مطرح شود. 

تعداد  پيشنهادی،  متغيرهای  مطالعه،  این  نتایج  به  توجه  با 
شغل  و  تحصيالت  خانواده،  تعداد  و  درآمد  بازدید،  دفعات 
از  حفاظت  برای  پرداخت  به  تمایل  بر  معنی داری  اثر  افراد 
با  افراد  از  درآمدی  حمایت های  بنابراین  داشته اند.  دلفين ها 

و  حفظ  در  قویتری  نقش  می تواند  درآمدی  پایين تر  سطوح 
بقای دلفين ها و جلوگيری از تخریب محيط زیست آن منطقه 
اهميت  خانوار،  ميان  در  درآمدی  فقر  وجود  با  باشد.  داشته 
برای حفظ محيط زیست بسيار كمرنگ بوده و منابع محيطی 
و طبيعی با وجود فقر درآمدی خانوار، بيش از پيش در خطر 

نابودی قرار خواهد داشت.

در  زنان  به  نسبت  مردان  شد  مشاهده  كه  همانگونه 
حفاظت از دلفين های جزیره هنگام تمایل بيشتری به پرداخت 
مردان  بيشتر  خانوار  سرپرستان  اینکه  به  توجه  با  و  داشته اند 
برای  كشور  خانوارهای  بيشتر  پرداخت  به  می توان  بوده اند، 
حفاظت دلفين های جزیره هنگام اميدوار بود. با افزایش سطح 
تخصص شاغلين و تحصيالت آنها توان آنان برای پرداخت 

بابت حفاظت از دلفين های جزیره هنگام افزایش می یابد. در 
واقع عالوه بر سطح درآمد، سطح آگاهی افراد از اهميت منابع 

محيطی موجب افزایش حفاظت از این منابع خواهد شد.

به  نمونه، حاضر  افراد  نتایج مطالعات نشان داد كه %67 
هنگام  جزیره  دلفين های  از  حفاظت  جهت  مبلغی  پرداخت 
همکاران  و  نخعی  مطالعات  با  تقریب  به  نتایج  این  هستند. 
مطالعه  این  می كند.  برابری  نور  جنگلی  پارک  در   )10(
متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار را به طور ميانگين ساالنه 
ميانگين  از  مقدار  این  كه  نمود  برآورد  ریال   1191729/32
برآورد شده در مطالعه نخعی و همکاران )1389( و خسروی 

و صبوحی )1390( كمتر می باشد.

در خصوص ارزش اقتصادی آبزیان مطالعات جعفری نژاد 
و همکاران )3( بر روی ماهيان تاالب گميشان )كپور، سفيد، 
آنها   ساالنه  صيد  ميزان  كه  داد  نشان  كفال(  و  سوف  كلمه، 
معادل 87000000  ریال بوده كه این مقدار از ارزش اقتصادی 
آبزیان جزیره هنگام كمتر بوده است. همچنين مطالعه عباسپور 
و همکاران )7( در خصوص ارزش صيادی در دریاچه ارژن-

پریشان حدود 1597 ميليارد ریال برآورد گردید.
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