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  مقدمه
افـزایش   ،حـال  نیبـاا . آینـد شمار می بهکشور اجتماعی  -اقتصادي ۀتوسع مهم یکی از زیربناهاي طبیعیمنابع

ـ  بهطبیعی شده و این امر جمعیت منجر به افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات منابع خـود موجـب افـزایش    ۀ نوب
کافی  آگاهیطبیعی نیازمند داشتن برداري پایدار از منابعدیریت و بهرهمدر این راستا، . است شدهها تخریب آن

ـ  محیطیهاي اقتصادي، زیستاز ارزش یـک   ۀسـاالن ارزش . هاسـت اکولـوژیکی و تنـوع زیسـتی موجـود آن     ـ
تـا بـه کمـک     ریزان دولتی باشداري در دست مدیران و برنامهذگیک ابزار سیاست عنوان بهتواند اکوسیستم می

  ).1392فتاحی، ( گذاري کنندطبیعی سرمایهبراي حفاظت از منابع مقدار  هچصمیم بگیرند سالیانه آن ت

-ناکارآمـد از کاالهـا و خـدمات زیسـت     ةاسـتفاد ابزاري براي تمـایز میـان    عنوان بهگذاري اقتصادي ارزش

محیطـی اسـت کـه بـه     سازي در مـدیریت زیسـت  بردن به ارزش واقعی این منابع در فرآیند تصمیممحیطی و پی
 يبـازار  ریـ غگـذاري کارکردهـا و خـدمات    ارزش. )1387زاده، خـداوردي ( شودحکمرانی خوب نیز منجر می

 ۀارائـ محیطی و اکولـوژیکی،  منافع زیست انسان دربارة شناخت و فهم ازجمله ،زیادي هاي دلیلزیست به محیط
هـاي اقتصـادي و   هم آوردن ارتبـاط میـان سیاسـت   ریزان، فراگیرندگان و برنامهمحیطی کشور به تصمیم مسائل

پایدار، تعدیل  ۀتوسعمحیطی در حمایت از رفاه انسانی و درآمدهاي طبیعی، سنجش نقش و اهمیت منابع زیست
ـ بـی بـرداري  ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیري از تخریـب و بهـره   هاي محاسبه و اصالح مجموعه   ۀروی

گـذاري باعـث دسـتیابی بـه     ارزش هـاي  پژوهش در سطح خرد،  ).1387اده، اوردیزخد( استطبیعی، مهم منابع
هـا در حمایـت از رفـاه انسـانی و     آن ةپیچیـد اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم و نقـش متنـوع و   

 ايبـر ثري ؤابـزار مـدیریتی مـ    عنـوان  بـه تفریحـی،   گذاري اقتصادي منـابع امروزه، ارزش. شودپایدار می ۀتوسع
  .کنند است که مدیران محیط زیست از آن استفاده میاي هاي توسعهریزي طرحبرنامه ۀنیزم درگیري تصمیم

گـذران اوقـات فراغـت مـردم مطـرح بـوده و        مرکزهايترین اصلییکی از  عنوان به هاپاركو  هاهتفرجگا
شـهري و   هـاي پارك. شودیمها طمحی گونهایني عمومی صرف ایجاد یا نگهداري هاهبخشی از هزین ساله همه

کمیابی . دارند ظرفیت پذیرش تعداد زیادي بازدیدکننده  ،ي مختلف تفرجگاهیهاهجاذب داشتن لیدلبه جنگلی
هـاي مناسـب تفریحـی،    و از سوي دیگر کمبود منابع مـالی بـراي احیـاء و ایجـاد محـیط      طرف کیازاین منابع 

-این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء آن گذاريارزش يسو به را طبیعیمدیریت منابع

هایی  تالش ي تفرجگاهی مردمهاردستیابی به معیابراي  متخصصان اقتصادي . )1384امیرنژاد، ( دهدها سوق می
ـ . کندیما نیازهاي تفرجگاهی آینده و ارزش معیارهاي کنونی را روشن هشند که این تالا هآغاز کرد را  کـار  هب

، امکـان ایجـاد یـک مرکـز تفریحـی را در      هاهتفرجگا ةبالقوقدرت ی نیبشیپیی همراه با ها روشگرفتن چنین 
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ها را تعیین ضرورت آن ۀدرجتفریحی  يها سامانه ۀمقایسبا ، بر آنکرده و عالوه اقتصادي مشخص  ازنظرآینده 
 ).1392فتاحی، (کند می

هاي متعددي در تالش، تفریحیمناطق  ژهیو به ،ي منابع طبیعیاقتصاد يگذار ارزش با در نظر داشتن اهمیت
در  شـده  ارائـه هـاي  استحکام پاسـخ  )2006( 1بروور. است صورت گرفته در این خصوص داخل و خارج کشور

بـراي بهبـود    ،کننـدگان آب در این مطالعه، تمایل به پرداخـت مصـرف  . سنجیدگذاري مشروط را روش ارزش
دیگر هلند در دو مقطع زمانی متفاوت کـه میـزان اسـتفاده از آب و اهمیـت آن بـا یکـ      کیفیت آب استحمام در 

کننـدگان در  هاي مطالعه حاکی از آن بود که متوسط تمایل به پرداخت مصـرف یافته. سنجیده شد متفاوت بود،
م و گـذاري مشـروط از قـوا   هـاي روش ارزش دار نداشـته و پاسـخ  ، اخـتالف معنـی  گریکدیبا دو زمان متفاوت 

عنـوان  متوسـط تمایـل بـه پرداخـت افـراد را بـه      ) 2008( 2و همکـاران  رینیسـداتیر  .برخوردارند زیادياستحکام 
گذاري مشروط به ترتیب براي پارك ملی اسکافتافل و آبشار گولفوس ایرلند با استفاده از روش ارزش ورودي

، زیست، تعداد بازدید قبلینسبت به محیطها درآمد، نگرش آن. کردندمیلیون کرون ایسلند محاسبه  333و  508
. ، سن و تحصیالت را از عوامل مؤثر بر تمایل بـه پرداخـت معرفـی کردنـد    پرداخت وروديسابقۀ محل اقامت، 

گذاري مشـروط و مـدل الجیـت نشـان دادنـد کـه میـانگین         با استفاده از روش ارزش) 2008( 3نابین و همکاران
همچنـین  . اسـت دالر  2/69حفـاظتی آناپومـاي نپـال     ۀمنطقـ حفاظت از  ايبرتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 

گـروه از متغیرهـاي    ةانـداز خانوار، رضایت بازدیدکنندگان، استفاده از راهنمـا و   ةاندازمیزان قیمت پیشنهادي، 
 گـذاري اي از روش ارزشدر مطالعـه  )2011( باخلی و همکـاران در سـال  . ه استبودمؤثر بر تمایل به پرداخت 

هاي مناطق مرتعی زیرساخت ۀتوسعمشروط براي برآورد میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي بهبود و 
 براي مناطق مرتفع و پست بـه ترتیـب  متوسط  طور بهبازدیدکنندگان  نددادو نشان  ندکردمرتفع و پست استفاده 

-ارزش تفریحی پارك جنگلی سی) 1384(ژاد ایران نیز امیرن در .پوند، تمایل به پرداخت دارند 22/12و  08/9

سـحابی و  . کـرد بـراي هـر هکتـار بـرآورد      میلیـون دالر  5/2 گـذاري مشـروط معـادل   سنگان را به روش ارزش
ایـن   هـاي  نتیجـه . کردنـد میلیون ریـال بـرآورد    4595جاجرود را  ۀمنطق ۀساالنارزش تفریحی  )1391(همکاران 

فراد و بعد خانوار اثر منفی معنـادار و سـطح تحصـیالت، درآمـد ماهیانـه،      مطالعه نشان داد که متغیر قیمت، سن ا
تفریحـی  دیـدن منطقـۀ   ي بـرا  هـا  آن اثر معنادار و مثبت بـر تمایـل بـه پرداخـت     مردم  جذابیت منطقه و نگرش 

سـادات یـزد را بـا اسـتفاده از روش     بنـادك  ۀمنطقـ ، ارزش گردشگري )1391( زادهفتاحی و فتح .دارد جاجرود
                                                                                                                                                  
1- Brouwer 
2- Reynisdottir 
3- Nabin 
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 6760در این مطالعه تمایل به پرداخت گردشگران براي بازدید از منطقـه  . کردندگذاري مشروط برآورد شارز
 ۀسـاالن میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده و ارزش تفریحـی   )1391(مرادي و همکاران  .ریال محاسبه شد

نتـایج حاصـل از بـرآورد    . ه کردنـد میلیارد ریال محاسـب  43/7 ریال و 73/992 ترتیبپارك جنگلی یاسوج را به
-خانوار داراي اثر معنـی  ةاندازدهد که متغیر پیشنهاد، درآمد، تحصیالت و مدل الجیت در این مطالعه نشان می
 .داري بر پذیرش مبلغ پیشنهادي دارد

ــادي در جنگــلهــاي  تفرجگــاه ــین در اســتان گلســتان وجــود دارد زی  یکــی از ایــن  .هــاي شــمالی و همچن
 8 ۀفاصـل که در جنوب شرقی شهرستان مینودشـت و در   استهکتار  68چاي با مساحت چهل ۀتنگ، ها تفرجگاه

 ۀدامنـ اي کـه در  فشرده همبههاي انبوه و چاي با جنگلهاي طبیعی چهلپدیده. کیلومتري از این شهر قرار دارد
هـاي  از جلوه ییزیبا هاي نظرهم ،هاي دائمی و فصلی فراوانکوه وجود دارد و جریان رودخانه و همچنین چشمه

آسفالته، سرویس  ةجادبا توجه به دسترسی آسان، وجود . آفرینش در پیش روي مشتاقان طبیعت قرار داده است
 .اسـت بهداشتی، نمازخانه و زمین بازي کودکان موقعیت مناسـبی بـراي تفـریح گردشـگران و بازدیدکننـدگان      

شناسایی اهمیت  براي تواند گامی مردم می تمایل وامل مؤثر بر و بررسی عاین تفرجگاه برآورد ارزش تفریحی 
، ارزشـی اسـت   ها موضوع  این ترینیکی از مهم. باشدبینی نیازها و رفع کمبودهاي آن  پیش آن وتفریحی  ۀجنب

 ابـراز  ،تمایـل بـه پرداخـت    هـاي  لـغ مبتفریحی قائل هسـتند و آن را بـا بیـان     منطقۀاین که مردم براي استفاده از 
بـرآورد ارزش تفریحـی و تعیـین عوامـل      ،، هدف اصلی این مطالعه شده گفته پژوهش هاي با توجه به. کنند می

  .است بررسی شده جنگلی در پاركمؤثر بر تمایل به پرداخت براي تفریح 

  روش تحقیق
هـا را بـه   توان ایـن ارزش می یطورکل به. دنکنبسیاري براي بشر فراهم می يها ارزشهاي طبیعی اکوسیستم

تـورس  ( کـرد بندي میتقس ٥و ارزش میراثی 4، ارزش وجودي3، ارزش انتخاب2مستقیمغیر، 1هاي مستقیمارزش
هـاي تفریحـی، درآمـدهاي    دریاچه دربارة. شودمستقیم از منابع مربوط می ةاستفادمستقیم به  هايارزش). 2000

هـاي مسـتقیم آن   ذران اوقات فراغت جـزء ارزش بالقوه تفریحی و استفاده از طبیعت این مناطق براي تفرج و گ
اي از نتیجـه  عنـوان  بـه غیرمسـتقیم یـا    طور به مردمکه  هایی مندي بهرهبه  میرمستقیغهاي ارزش. شودمحسوب می

                                                                                                                                                  
1- Direct values 
2- Indirect values 
3- Option value 
4- Existence value 
5- Bequest value 



  5    هاي طبیعی در مناطق روستاییگذاري تفرجگاهارزش
 

خدمات اکولوژیکی مانند توانایی ایـن منـاطق   . شودمربوط می ،آورنددست می بهمنابع موجود  ۀاولیهاي فعالیت
 ارزش وجـودي، . شـوند هـاي غیرمسـتقم محسـوب مـی    ، جـزء ارزش دسـت  نیازاو مواردي  وهوا آبدر تعدیل 

-هـاي زیسـت  ارزشی است که مردم فقط براي موجودیـت آن منبـع و فعالیـت    واقع درارزش ذاتی یک منبع و 

ب لـو مطهاي آینده، ارزش میراثی یا ارزش نسل .، حتی اگر هرگز آن را نبینند یا استفاده نکننداند قائلمحیطی 
ارزش  تیـ درنها و هـاي آینـده اسـت   در نگهداري دارایی منـابع طبیعـی بـراي نسـل     مردمناشی از آگاهی  بودن

احتمـالی افـراد در آینـده     ةاسـتفاد براي حفظ پارك جنگلـی در برابـر    مردمترجیح  ۀدرجانتخاب، شاخصی از 
  .است

دهـد  هاي ملی نشان میركو پا ها جنگلهاي مختلف در خصوص برآورد ارزش تفریحی بررسی پژوهش 
گـذاري  و روش ارزش 1سـفر  ۀهزینـ روش  ،شـود  اسـتفاده مـی   تعیین ارزش تفریحـی  درکه عمده  روش دوکه 

تعداد بازدیدها در  بر اساسهاي تفریحی ، تقاضا براي مکانسفرهزینۀ  روش در). 1392فتاحی، (است  2مشروط
 -اجتمـاعی  هـاي  ویژگـی سفر، درآمد بازدیدکننـدگان و   هاي مربوط بههزینه :سال و عوامل متغیر دیگري مانند

بیش از یک تصمیم براي اسـتفاده از   ،اگر یک بازدیدکننده در طول سفر، بیترت نیا به. شوداقتصادي تعیین می
ـ تواند بـراي تخصـیص   واقعی برآورد شده که می ازحد شیبمسافرت داشته باشد، ارزش تفریحی  سـفر از   ۀهزین

چـاي از  چهـل  ۀتنگـ دلیل اینکه بازدیدکننـدگان  به ).1997، 3کاستانزا(باشد  نیآفر مشکلن گونا هاي هدفمیان 
سفر مناسـب   ۀهزین، روش کنند دیدن میهاي مختلف تفریحی استان نیز و از مکانهستند مناطق مختلف کشور 

چاي چهل ۀتنگی گذاري مشروط براي برآورد ارزش تفریحدر این مطالعه از روش ارزش، بنابراین نخواهد بود
  .است شده  استفاده

 بـه  کـه  ییهـا روش گـروه  در که است اظهارشده ترجیحی  يهاروش ازجملهمشروط  يگذارروش ارزش
 يگـذار روش ارزش کیـ مشـروط   يگـذار روش ارزش .ردیـ گیم قرار ،شودینم یمنته تقاضا یمنحن برآورد

اسـتفاده   یطـ یمح سـت یز راتیثأت یابیمنفعت و ارز -نهیهز لیوتحل هیتجزکه در  است ریپذعطافانو  يبازارریغ
 1947را ابتـدا سیریاسـی و وانتـراپ در سـال       مشـروط  يگذارروش ارزش. )1989 ،4کارسون و شلیم(شود یم

 طـور  بـه شـکار غـاز و    یحـ یتفر سـودهاي  يبـرا  )1963( در سال سیویو د کردند شنهادیپ خاك شیفرسا يبرا
ت ــ قیم عنـوان  بـه دي پیشنها هـاي  مبلـغ ا بتدگـذاري مشـروط ا  ر روش ارزشد .استفاده کرد روش نیاز ا یتجرب

                                                                                                                                                  
1- Trade Cost 
2- Contingent Valuation Method 
3- Costanza 
4- Mitchell and Carson 
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تنها  بنـابراین ، کننـد  مـی  بیشینه د را مطلوبیت خو ازآنجاکـه ان، گرـشدگرو  شودمیاز برا گردشگرانبه ورودي 
  .درـد کـهناخوآن را رد ه ـگرنوذیرفت ـهند پاخورا  مبلغآن  )1( رابطۀ یط اتحت شر

)1(                                                       U(1,Y-A;S)+ ≥U(0.Y;S)+                                                                                     

 و شنهادشـده یپمبلغ  A درآمد فرد و Y. آوردمی دست بهمطلوبیت غیرمستقیمی است که گردشگر  Uکه در آن 
S زیسـت و حمایت از محیط يدر نهادها عضویت جنس، سن، :لیاز قب اقتصادي -هاي اجتماعیویژگی دیگر 

کـه برابـر و    هسـتند  متغیرهاي تصادفی با میـانگین صـفر   و    .است فردي  ۀسلیقثیر أکه تحت ت بوده  غیره
  :شودزیر توصیف می صورت به )U∆( تفاوت مطلوبیت .شوندمستقل توزیع می

)2(                                                       )();,0();,1( 01   SYUSAYUU  

لهـتن و  ( شـود ي دوتـایی از الگـوي لوجیـت یـا پروبیـت اسـتفاده مـی       براي برآورد الگوهاي با متغیر وابسته
در ) 1990( 1تقاد سـیندن و کینـگ  زیرا به اع؛ شده است کاربرده بهمدل لوجیت در این مطالعه  ).2003همکاران 

تـوان توزیـع نرمـالی را مشـاهده     چون نمـی  ،شوداي استفاده میرهاي مستقل مجازي و رتبهیکه از متغ ییها مدل
احتمال . )ها همحاسببودن  اعتماد قابلو  یسادگ بههمچنین با توجه ( شودبنابراین از مدل لوجیت استفاده می ،کرد

)Pi( شودزیر بیان می صورت بهیشنهادها را بپذیرد اینکه فرد یکی از پ.  

t = ١) = F(   =                                                                                )3(  

 -اجتماعی يرهایمتغو بعضی از  تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است Fη(∆U)که 
 واز صـفر   تر کوچک βرود ار میظبرآورد شده هستند و انت هاي ضریب و   ،β. شودافتصادي را شامل می

 تمایـل ) یاضـی امیدر( ورد میـانگین آبـر  بـراي  ).2002 ،3و لـی و هـان   1994 ،2هانمن(بزرگتر از صفر باشند   و
هـانمن،  (شـود  هاي استخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعـی محاسـبه مـی   در روش )WTP(پرداخت افراد 

1994:(  

                                                                                                                                                  
1- Sinden and King 
2- Hanemann 
3- Lee and Han 



  7    هاي طبیعی در مناطق روستاییگذاري تفرجگاهارزش
 

                                                                                 )4(  

صـفر   ةمحدودگیري عددي در  انتگرال ۀلیوس بهپس از برآورد مدل لوجیت، مقدار انتظاري تمایل پرداخت 
  ):2002، و هان و لی 1994هانمن، (شود  محاسبه میزیر  صورت به )BID( پذیرش پیشنهاد بیشترینتا 
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اي از نماینـده  BIDحفاظت، متغیـر   براي) WTP(د پرداخت افرا مقدار انتظاري تمایل، WTP)E( در آن که
  .است شده لیتعدعرض از مبدأ تمایل پرداخت افراد در الگو و

وجـود دارد؛ روش اول موسـوم بـه    سـه روش   WTPمقـدار   ۀمحاسـب بـراي   مشروط يگذارروش ارزش در 
 ةمحـدود عـددي در   گیـري انتگـرال  ۀلیوسـ  بـه  WTPمقدار انتظـاري   ۀمحاسباست که از آن براي  WTPمتوسط 
مقدار انتظاري  ۀمحاسبکل است که براي  WTPموسوم به متوسط  ،روش دوم. شودیماستفاده  نهایتبیصفر تا 

WTP ـ  +∞تـا   -∞عددي در محدوده  گیريانتگرال ۀلیوس به  موسـوم بـه متوسـط    ،و روش سـوم  ودرمـی کـار   هب

WTP است و از آن براي محاسبه مقدار انتظـاري   1قسمتیWTP  ـ ه ةعـددي در محـدود   گیـري انتگـرال  لهیوسـ  هب
 ثبات روش این زیرا است، تربه سوم روش ،اهروش این بیناز  .شودیماستفاده ) A(صفر تا پیشنهاد ماکزیمم 

 ،لـی و هـان  ( کنـد مـی  حفـظ  را 2شـدن  جمـع  توانـایی  و آمـاري  کارایی تئوري، با هامحدودیت سازگاري و
٢٠٠٢.( 

از  نامـه تکمیـل پرسـش   و منطقـه  بـه  مراجعـه  بـا  پیمایشـی  روش بـه  تحقیق متغیرهاي به مربوط اطالعات
بـراي تخمـین تمایـل بـه      ،در ایـن تحقیـق  . اسـت  شده يآور جمع ،اند هداشت مستقل درآمد که بازدیدکنندگانی

انتخاب  ۀنامپرسشتعیین ارزش تفریحی این پارك از  براي ،چايپرداخت بازدیدکنندگان پارك جنگلی چهل
دهنده با دو انتخاب بلـه یـا خیـر نسـبت بـه      در روش انتخاب دوگانه، پاسخ .است شده استفاده يبعددو یدوبخش

دهنده با چند مبلـغ پیشـنهادي   پاسخ ،يدوبعد یدوبخشدر روش انتخاب  که یدرحال ،روست همبلغ پیشنهادي روب

                                                                                                                                                  
1- Truncated Mean WTP 
2- Aggregation 
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پیشـنهاد   درواقع. شودارائه می مواجه است که با توجه به پاسخ او نسبت به یک پیشنهاد، پیشنهادهاي دیگر به او
ارزش تفریحـی،   ۀنامـ پرسـش  .گو در پیشنهاد اولیه بسـتگی دارد العمل پاسخبیشتر، به جواب بله یا خیر یا عکس
بـا   و اسـت اقتصادي بازدیدکنندگان پارك  -وضعیت اجتماعی ةرندیدربرگشامل دو بخش بوده که بخش اول، 

ـ  ۀهزینـ تحصـیالت، تعـداد افـراد خـانواده، میـزان درآمـد و        سن، جنسیت، میزان :نظیر هایی سؤالطرح   ۀماهیان
بین عوامل مـؤثر بـر میـزان     هاي رابطهبررسی  براي، یطیمح ستیزاي هنو نیز عضویت در سازما دهندگان پاسخ
WTP  ــپرســیده ــودیم ــش. ش ــه، در بخــش دوم پرس ــؤالنام ــایی س ــت    ه ــه پرداخ ــل ب ــزان تمای ــا می ــه ب در رابط

نامـه،  پرسش WTPدر بخش . شود پرسیده میچاي تفریحی از پارك جنگلی چهل ةاستفاد ايبربازدیدکنندگان 
سه قیمت پیشنهادي براي ارزش تفریحـی  . است شده ارائهارزش تفریحی  گیري اندازه برايپیشنهادي  هاي مبلغ

پیشـنهاد  (ریـالی   20000و ) پیشنهاد میانی(ریالی  10000، )رتنپیشنهاد پائی(ریالی  5000شنهادهاي پی ةرندیدربرگ
نامه بـاز،  و با استفاده از پرسش نآزموپیشنامه، بر اساس در پرسش شده مطرحسه قیمت پیشنهادي . است) باالتر

تـا حـداکثر مقـدار     شـده  خواسـته ارزش تفریحـی از بازدیدکننـده    دربـارة به این صورت که . است شده انتخاب
به این صورت مطرح  WTPمربوط به  هاي   سؤال. ي اعالم کندچارا براي تفریح در پارك جنگلی چهل دلخواه

و در  کمتـر گـو، قیمـت   جـواب منفـی پاسـخ    ۀارائـ در صـورت  . است پرسیده شده شدند که ابتدا پیشنهاد میانی
با  شدن مواجهدر این بخش، در  دهندگان پاسخ .است شنهادشدهیپبه وي تر بیشجواب مثبت، قیمت  ۀارائصورت 

  .پاسخ مثبت یا منفی داده یا هیچ پاسخی ندهند ندستتوانیمقیمت پیشنهادي 

درصـد   5داري نیمع در سطح 1روش میشل و کارسونآزمون و در این پژوهش با استفاده از اطالعات پیش
 الزمتهیـه شـد و اطالعـات     عدد 183 ها نمونه درصد، تعداد 10و اختالف تمایل به پرداخت واقعی و برآوردي 

گیري صـورت گرفتـه در تحقیـق حاضـر، بـا روش      همچنین، نمونه. آوري شدجمع 1392ال ماه در س هشتطی 
 نیو تخمـ  یاضـ یر هـاي   همحاسـب  ،يآمار لیوتحل هیتجز يبه ذکر است که برا الزم. گیري ساده انجام شدنمونه

  .است شده استفاده Shazam10 و Excel ،Maple يافزارها نرماز  بیبه ترت تیمدل لوج يپارامترها

  نتایج و بحث 
چاي بوده، شامل اسـتفاده از جنگـل بـراي    هاي مصرفی پارك جنگلی چهلارزش تفریحی که جزء ارزش

نامه تکمیل پرسش 183شمار  شد،ها بیان براساس آنچه در مواد و روش. استسرگرمی  ج، اوقات فراغت وتفرّ
 1جـدول  . شـد چـاي اقـدام   ی چهـل تفریحی پـارك جنگلـ  ارزش  ۀمحاسببه  ها آنهاي و پس از استخراج داده

                                                                                                                                                  
1- Mitchell and Carson 
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 میـانگین سـن   1با توجه به جدول  .دهدرا نشان می گاندهندپاسخاجتماعی  -تعدادي پارامترهاي مهم اقتصادي
-سـاله و مسـن   19شونده مصاحبه ترینسنکم. است 5/13و  36، 4تحصیل به ترتیب  يها سالو  دهندگان پاسخ

 1باشد کـه کمتـرین درآمـد    می میلیون ریال 2/9انگین درآمد ماهیانه می. ساله بوده است 73شونده ترین مصاحبه
  .استریال  لیونیم 50معادل  ،ریال و بیشترین درآمد میلیون

 انحـراف  بیشـترین . آمـده اسـت   3و  2هـاي  وضعیت آموزشی و شغلی بازدیدکنندگان به ترتیب در جـدول 

، اسـاس  نیبر ا .است بوده دهندگانپاسخ سن متغیر به مربوط ازآن پس و ماهیانه درآمد متغیر به مربوط معیار
بـر  همچنـین   ).درصـد  3/38( نـد ابـوده  داراي مدرك لیسانس  کسانی است کهبازدیدکنندگان از میان  بیشترین

کـل را   درصـد  4/40دهند که را افراد کارمند تشکیل می موردمطالعه ۀنمونحجم  بیشترین 3نتایج جدول  اساس
  .آزاد بوده است هاي شغل  متعلق به هاي تفریحی مکاندیدن تقاضا براي   بیشترین ازآن پسشود و شامل می

  دهندگان پاسخ اجتماعی -مهم اقتصادي هايمتغیر -1جدول 
 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیرها

41/36  )سال(سن   19 73 335/10  
40/3  )تعداد(خانوار افراد   2 6 027/1  
52/13  هاي تحصیلسال  0 18 667/3  

1/919672  )ریال(درآمد ماهیانه   100000 5000000 905036 
 تحقیقهاي یافته: مأخذ

  

  تفریحیبراي ارزش  دهندگان پاسختوزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل  -2 جدول
  جمع  باالتر و سانسیل فوق  لیسانس  پلمید فوق  دیپلم  دیپلم از کمتر   سطح تحصیالت

  183  16  70  23  53  21  تعداد
  100  7/8  3/38  6/12  9/28  5/11  درصد

 تحقیقهاي یافته: مأخذ
 

  مشاغل بازدیدکنندگانتوزیع فراوانی  -3 جدول
  بیکار  بازنشسته  دانشجو  کارگر  دارخانه  کارمند  آزاد  متخصص  شغل

  ۶  ۶  ٩  ٢٨  ١٢  ٧۴  ۴۶  ٢  تعداد

  ٣/٣  ٣/٣  ٩/۴  ٣/١۵  ۵/۶  ۴/۴٠  ٢/٢۵  ١/١  درصد

  تحقیقهاي یافته: مأخذ

نفـر نخسـتین    89چـاي  ارزش تفریحی پارك جنگلی چهل براي دهندگان پاسخخش تمایل به پرداخت در ب
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 10000( کمتـر پیشنهاد  که یهنگام. نفر نیز پاسخی به آن ندادند 2 نفر آن را پذیرفته و 92پیشنهاد را نپذیرفتند و 
 ،ئـه شـود  ارا کمتـري ردنـد پیشـنهاد   پیشـنهاد دوم را نپذیرفتنـد و بیـان ک   ) درصـد  4/16(نفـر   30 ،ئه شدارا) ریال

بیشـتر  مبلـغ   ،ی کـه پیشـنهاد اول را پذیرفتنـد   دهندگان پاسخ به. آن را پذیرفتند) درصد 5/35(نفر  65 که یدرحال
را  آن) درصــد 7/25(نفــر  47 ایـن پیشــنهاد را نپذیرفتــه و ) درصــد 4/22(نفــر  41پیشــنهاد شــد، ) ریـال  20000(

  ).4جدول ( پذیرفتند

هـا نیـز   مربـوط بـه آن   هاي دشواريواریانس انجام و  و ناهمسانی یخطهمهاي آزمونرد الگو، پیش از برآو
طـور کـه   همـان . آمده است 5جدول نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت براي ارزش تفریحی در . برطرف شد
و عالمـت   هبـود  داریمعنـ درصـد   1در سـطح   يپیشنهادقیمت متغیرهاي درآمد و  ،شودهده میمشا 5در جدول 

افزایش احتمـال پـذیرش تمایـل بـه پرداخـت       ةدهندنشانعالمت مثبت ضریب درآمد . مطابق انتظار است ها آن
اگـر قیمـت    دهـد یمنشان  يپیشنهادقیمت متغیر  منفیت ــعالم. هستند بیشتريباست که داراي درآمد  کسانی

قیمت پیشنهادي کاهش یابد، احتمال پذیرش  و اگر یابدیمپیشنهاد کاهش  قبولاحتمال  ،پیشنهادي افزایش یابد
  .مبلغ پیشنهادي افزایش خواهد یافت

  گویی به سه پیشنهادوضعیت پاسخ -4 جدول

  هیاولمبلغ پیشنهاد   وضعیت پذیرش
  )ریال ١٠٠٠٠( 

  نییپاپیشنهاد 
  )ریال ۵٠٠٠( 

  باالپیشنهاد 
  )ریال ٢٠٠٠٠( 

  ۴٧  ۶۵  ٩٢  تعداد  پذیرش مبلغ پیشنهادي

  ٧/٢۵  ۵/٣۵  ٣/۵٠  درصد

  ۴١  ٣٠  ٨٩  تعداد  مبلغ پیشنهادينپذیرفتن 

  ۴/٢٢  ۴/١۶  ۶/۴٨  درصد

  -  -  ٢  تعداد  به پیشنهاد پاسخ ندادن 

  -  -  ١/١  درصد

  ٨٨  ٩۵  ١٨٣  تعداد  جمع

  ١/۴٨  ٩/۵١  ١٠٠  درصد

 تحقیقهاي یافته: مأخذ

احتمـال پـذیرش مبلـغ     در قیمـت پیشـنهادي   يدرصـد  کیـ با توجه به برآورد کشش این متغیر، با افـزایش  
شـده   داریمعنـ درصـد   5در سطح ي آمار ازنظرضریب تحصیالت  .درصد کاهش خواهد یافت 40/0پیشنهادي 

 احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي ،باشد بیشتر مردماست و عالمت مثبت آن بیانگر این است که هرچه تحصیالت 
هـاي تحصـیل   یک واحد افزایش در سـال  ، باتحصیلهاي بر اساس اثر نهایی متغیر تعداد سال .خواهد بود بیشتر
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 10 در سطحخانوار  ةانداز ریمتغ بیضر .یابددرصد افزایش می 12بازدیدکننده، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي 
هادي خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنة که با افزایش انداز کند یممنفی آن بیان  عالمت و بوده داریمعن درصد

 در پرداخـت  به لیدهد تمایدست آمد و نشان مهب یسن منف ریعالمت متغ .یابدرداخت کاهش میدر تمایل به پ
ـ   بـر اسـاس  . اسـت از افـراد مسـن    شـتر یب هـا ترجوان  در سـن  يدرصـد  کیـ  شی، افـزا سـن  ریـ متغ یکشـش وزن
  .دهدیدرصد کاهش م 169/0را  يشنهادیپ متیق رشی، احتمال پذدهندگان پاسخ

  تفریحیارزش  ۀمحاسبمدل لوجیت براي نتایج برآورد  -5جدول 
  ییاثر نها  نیانگیکشش در م  tارزش آماره   بیضر  ریمتغ

- 169/0  - ۵٧٣/٠ - 009/0  سن  -0/1555 

  - ۴٢۴۵/0  - ۴۵٩/0  - ٧۴٠/١  - ٢٨١/0  خانوار ةانداز
  ٠۵٢۴/0  ٠۵۶/٠  ۶٩١/٠  ٠٠٠٠١/0  درآمد

  - ٣٧١٩/0  - ۴٠٧/0  - ٩١٠/٢  - ٠٠٠٧٣/0  يشنهادیپقیمت 
 1223/0  132/0  456/0  02047/0  تحصیالت

 -  -  140/1 3586/2  ثابت بیضر

  LR(= 2795/16( یینماحداکثر درست ةآمار                             61202/0= ینیبشیدرصد صحت پ
  085/0=االماد R2                         0643/0=فادانمک R2                                            004/0= يداریسطح معن

  تحقیقهاي یافته: مأخذ          
 

 توانسته است درصـد   ،بنابراین مدل برآورد شده؛ درصد است 60صحیح در مدل برآوردي ی نیبشیپدرصد 
درصـد   60 ،گرید یعبارت به. کند ینیبشیپوابسته را با توجه به متغیرهاي توضیحی  مقدارهاياز  اي پذیرفته شده

ناسـب بـا اطالعـات،    تم نسـبتی کـامالً   ۀارائـ بله یا خیـر را بـا   ة شد ینیب شیپل به پرداخت ، تمایدهندگان پاسخ از
  .اندهاختصاص داد یدرست به

بـا کمـک    چايتفریحی پارك جنگلی چهل ارزشي ، مقدار انتظارتیلوجی ونیپس از برآورد مدل رگرس
  .شودیم محاسبه ریز صورت به نهیشیب شنهادیپ مبلغ تا صفر ةمحدوددر ي عددي ریگانتگرال

WTP =  19724 )6(  

ــه پرداخــت بــراي هــر  تفریحــی از پــارك جنگلــی ةاســتفاد بــراي دهنــدگان پاســخ بنــابراین، متوســط تمایــل ب
ــد ــه 19724 بازدی ــال ب ــه تعــداد . دســت آمــده اســتری ــا توجــه ب ــن منطقــه کــه ســاالنه   ب بازدیدکننــدگان از ای
ریــال بــرآورد   2004924876 تفریحــی ۀنســاالارزش ) زيســایت شــهر مجــا  ( اســت نفــر 101649 حــدود
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ــا در. شــد ــد خــانوار  ،مطالعــه نی ــط بع ــبازدمتوس ــدهدی ــهنفــر  4/3 منطقــهاز  کنن ــابرا آمــده دســت ب  ن،یاســت بن
  .است الیر 67061/6هر بار استفاده از منطقه  برايبه پرداخت هر خانوار  لیتما

  و پیشنهادها گیرينتیجه
میـزان تمایـل بـه     دوگانـه انتخـاب   ۀنامـ پرسشو  مشروطي گذارارزش روش ازاده با استفحاضر  ۀمطالع در

بـر   ،چاي پس از برآورد پارامترهاي مدل رگرسیونی الجیتچهل ۀپارك جنگلی تنگپرداخت بازدیدکنندگان 
صـفر تـا پیشـنهاد بیشـینه      ةمحـدود گیـري در  نمـایی و اسـتفاده از روش انتگـرال   رسـت دروش حـداکثر   اسـاس 
و ارزش  الیـ ر 19724 یحـ یتفر ةاستفاد منظور به هر فردبراي  )WTP( متوسط مطالعه، نیدر ا. است شده محاسبه

  .شدبرآوردریال  2004924876 این منطقه ۀساالنتفریحی 

هـاي  پیشـنهادي پـارك   هاي مبلغپذیرش  برايترین عوامل ، یکی از مهمها ضریب با توجه به نتایج برآورد 
دلیـل   بـه (هـاي جنگلـی   از پـارك  بیشترتفریحی  ةاستفادتقاضا براي . ندگان بوده استجنگلی، درآمد بازدیدکن

است کـه حاضـر بـه     مردم، تنها در صورت تقویت درآمد جهیدرنت. باشدباال می ، کاالیی با کشش)لوکس بودن
مبلـغ   توانـد در پـذیرش  ، بنـابراین تقویـت و حمایـت درآمـدي مـی     هسـتند منـدي از آن  بهره منظور به پرداخت 

 ها آنتأثیر افزایش تحصیالت افراد بر احتمال تمایل به پرداخت  ،مطالعهاین از دیگر نتایج . پیشنهادي مؤثر باشد
و  یطـ یمح سـت یز هـاي  موهبـت از  هـا  آن بیشترکه دلیل آن آگاهی  استهاي جنگلی استفاده از پارك منظور به

 از تفریحـی  اسـتفاده  بـراي  مبلـغ پیشـنهادي   یرشپـذ  بـا  سن متغیر که داد نتایجنشانهمچنین . هاست آنحفظ 

 مبلـغ  براي پـذیرش  بیشتري تمایل هاترجوان ،بنابراین .است داشته معکوس ۀرابط بررسی شده  پارك جنگلی

 قشر به این بیشتر توجه ،بنابراین. اندچاي داشتهچهل ۀتنگپارك جنگلی  از تفریحی ةاستفادمنظور به  پیشنهادي

بـرآورد ارزش   نتـایج  .باشد برداشته در بهتري نتایج تواندبخش می این بر اجرایی هايتسیاس بیشتر تمرکز و
توصـیه  . میلیارد ریال در سـال اسـت   2 از شیبچاي پارك جنگلی چهل ۀساالندهد که ارزش تفریحی نشان می

رسانی در اطالع تبلیغ و همچنان که .گردشگري در این منطقه فراهم شود ۀتوسعشود که امکانات الزم براي می
هـایی در  ریـزي ها و انجام برنامه، تولید برنامهکندمیدنیاي امروزي نقش مهمی در بازاریابی کاال و خدمات ایفا 

هـا و بروشـورهاي   هـاي ملـی، کتابچـه    رسـانه  :مختلف همچون هاي راه جهت شناساندن مناطق جنگلی استان از 
  .ستاگردشگري و تفریحی ضروري  زمینۀاطالعاتی در 

  عمناب
 -یطیمح ستیز يگذار بر ارزشهاي شمال ایران با تأکید تعیین ارزش کل اقتصادي اکوسیستم جنگل) 1384(امیرنژاد ح 

  .269.دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزي. رساله دوره دکتري. هاي حفاظتیاکولوژیکی و ارزش
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نبایجاوان آذرکندتـی  یسرتوي ستارد ارزش تفرجـی رو برآو) 1387( مسی کالشمی وکاو  .بحیاتی ، .ماده ز  ياوردخد
 .43 -52 .طیمحی معلو. وطمشراري گذده از روش ارزشستفاابا قی شر

 .دانشگاه فردوسی مشهد. ستیز طیمحاقتصاد  )1374(و شاهنوشی ن  .، کوچکی ع.دهقانیان س

رزش تفریحـی  ازدیدکنندگان و برآورد اعوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ب) 1391(و جواهري ب . ، حاجیان م.سحابی ب
  .111-126 :17 .سازي اقتصاديمدل .منطقه جاجرود

  .49: 66. منابع طبیعی ایران .گري منطقۀ بنادك سادات یزدتبیین ارزش گردش) 1391(و فتح زاده ع  .فتاحی ا

 .اردکان، ایران. اقتصادي منابع طبیعی يگذار ارزشمبانی ) 1392(فتاحی ا 

ارزش تفریحی پارك جنگلی یاسوج بـا اسـتفاده از    دبرآور) 1391(و یزدانی س . ، مقدسی ر.دراالشرافی م، ص.مرادي م
  .173-190: 4 .تحقیقات اقتصاد کشاورزي. گذاري مشروطروش ارزش
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Abstract 
The present study aims to estimate there creational value of the forest park named 

Chehelchay in Golestan province in visitor viewpoints, and investigate factors 
affecting willingness to pay, using conditional valuation and double-choice 
questionnaire. For this purpose, using 183 questionnaires completed through visitors, 
individual’s willingness to pay measured by the Logit model. The results suggest that 
the willingness to pay to use recreational value of Chehelchay strait is correlated 
directly to income and education variables and inversely related to price, age and 
gender significantly. So that one percent increase in the amount of the amount bid, the 
probability of accepting money in part of tourists will reduced to 40 percent. Average 
willingness to pay for forest park was obtained 19742 Rial at each visit. According to 
number annual visitors, the annual value of recreational value is estimated about 2 
billion Rials. This results, denote the importance of annual investment in the region in 
order to increase the willingness of tourists visiting and tourism incomes of such area. 

 
Keywords: Rural tourism, Chehelchay strait, Contingent valuation, Logit model. 
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