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 چکيده

ترين پار  ملی جنوب شرق كشور است كه از تنوع زيستی جانوری و گياهی و تناوع آب و هاوايی روساتايی    ملی خَبر مهمپار 
تواند ارزش واقعای پاار  را بارای افاراد     گذاری پار  ملی خَبر می ارزش بنابراين، مطالعه. باشد بااليی جهت تفريح برخوردار می

در پاژوهش حاضار،   . گيری مديران تأثيرگذار باشدتواند برای تصميمچنين، میروستايی درون پار  و گردشگران بيان كند و هم
تمايش به پرداخت افراد روساتايی و   برای بررسی عوامش مؤثر بر ميزان. ارزش حفاظتی مواهب طبيعی اين پار  برآورد شده است

های مورد نياز تحقيق از طريق تکميش  داده. گردشگران، الگوی الجيت و روش گزينش دوگانه دو حدی مورد استفاده قرار گرفت
به مدت ساه مااه باا اساتفاده از فرماول       0350نفر از افراد روستايی و گردشگران در سال  000پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 

های قبلای در  نتايج نشان داد كه متغيرهای جنسيت، تحصيالت، مشاركت. آوری شد گيری تصادفی جمعمی كوكران و نمونهعمو
دار سن و مبلغ پيشنهادی اثر منفای  های ترويجی، مشاركت در نهادهای دولتی، بومی بودن افراد و درآمد اثر مثبت و معنیكالس
هازار توماان و متوسا      00ميانگين تمايش به پرداخت ماهيانه هر فارد حادود   . نطقه دارنددار بر تمايش به پرداخت افراد م و معنی

نتايج نشان داد كاه افاراد روساتايی درون پاار  و     . دست آمده است هزار تومان به 01تمايش به پرداخت ماهيانه هر بعد خانوار، 
گذاران هم توجه خاصی  شود دولتمردان و سياسته میبااليی قائش هستند و در نتيجه توصيطبيعی ارزشگردشگران برای مواهب

 .گذاری كنندبه اين منابع داشته و جهت حفظ و بهبود كيفيت اين منابع سرمايه
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 مقدمه

های مهمای در ماورد آيناده مناابع طبيعای كاه باه         در ايران مصمم به تصميم گذاران های آينده سياستطی سال
های طبيعی پيامدهای زيادی برای تمامی مردم  بوم تخريب مستمر زيست. سرعت در حال تخريب هستند، اتخاذ نمايند

ماردم خواهاد    ها متکی هستند، و هم برای سااير هايی كه مستقيماً برای گذراندن زندگی به اين سيستمكشور، هم آن
-ها فراهم می اتکاء جامعه به اين منابع، فق  به دليش كاالها و خدمات مستقيمی نيست كه آن(. 0301اميرنژاد، )داشت 

ها در تنظيم شراي  اقليمی، تنظيم گازها، حفظ آبخيزها، كنترل فرساايش   آورند  بلکه به دليش نقش مهمی است كه آن
هاای طبيعای باه مراتاب      بوم در حقيقت ارزش خدمات غير بازاری زيست. رندی داسال خشکخا ، كنترل وقوع سيش و 

برداری واقعای منباع   های مصرفی از مصرف و بهرهارزش .(0117، 0بويد) ها است ها و خدمات بازاری آنبيشتر از كاال
چوب، علوفه، ماواد غاذايی، ماواد    شوند كه شامش ارزش مصرفی مستقيم، نظير درآمدهای حاصش از طبيعی مشتق می

های ارزش. باشندهای تفريحی، خدمات زيست محيطی و اكولوژيکی میيرمستقيم، نظير فعاليتغخام و ارزش مصرفی 
 0و ارزش انتخااب  3، ارزش ميراثای 0گويند در برگيرنده ارزش وجودیهای حفاظتی نيز میغير مصرفی كه به آن ارزش

صورت تمايش به پرداخت افراد  ارزش وجودی به(. 0500، 7والش و همکاران و 0117، 1گوتمن ؛0110،  5برن)باشد می
جامعه برای حفاظت از منطقه حفاظتی، ارزش ميراثی به شکش تمايش به پرداخت جهات حفاظات منااطق گردشاگری     

صورت تمايش به پرداخات جهات حفاظات منااطق گردشاگری بارای        زش انتخاب بههای آينده و اربرای منفعت نسش
 منظاور  باه  روستايی مناطق (.0113 ،0كاتاچاالم ون)شود  های مصرفی احتمالی در آينده تعريف میها و فعاليتفرصت
 پاياداری  ناابراين ب ،(0557 ،5جاوكز و  يساکا م)دارناد   طبيعای  منابع به بااليی وابستگی خود، نيازهای و معيشت تأمين
-خشاک  از ناشای  خطرهاای  و زايای بيابان با مقابله منظور به ملی توسعه اهداف تحقق در مناطق، اين محيطیزيست

 باشاد مای  اهميات  حائز ها،اقليم خرده نيز و طبيعی منابع نگهداری و حفظ خا ، تخريب و فرسايش با مقابله ها،سالی
  (.0305 يی،و سرا یاصفهان يریگلش)

گاذاری، مياانگين تماياش باه پرداخات بارای حفاظات از         با استفاده از روش ارزش  (0110) 01بروبرم و بران نند
پرداخت دارند و ميانگين درصد مردم سوئد تمايش به  51به باور ايشان . حيوانات شکاری بزرم را در سوئد برآورد كردند

به برآورد ميزان تمايش باه پرداخات     (0100) 00بکلی و همکاران .كرون برآورد شده است 051ها  تمايش به پرداخت آن
نتايج بيانگر آن بود كه . های مناطق مرتعی مرتفع و پست استفاده كردندبازديدكنندگان برای بهبود و توسعه زير ساخت

تائو . پوند، به طور متوس  تمايش به پرداخت دارند 00/00و  10/5ديدكنندگان برای مناطق مرتفع و پست به ترتيب باز

                                                                                                                                                         
1 -  Boyd 

2 - Existence value 
3 - Bequest value 
4 - Option value 

5 - Brun 
6 - Gutman 

7 - Walsh et al 

8 - Vankatachalam 
9 - Miska and Joekes  
10 - Brobeg and Brannund 

11 - Buckley et al 
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-مؤثر بر تمايش باه پرداخات پاساخ    یای در جنوب كشور به منظور تعيين عوامش عمدهدر مطالعه (0100) 0و همکاران

WTPنتايج نشان داد كه . پرداختند جنگش دهندگان برای حفاظت خدمات اكوسيستم
تحات تاأثير عواماش متعاددی      0

كنناد، درآماد، مسااحت    مانند سن، سطح تحصيالت، شغش، جمعيت خانواده، ميزان افرادی كه خارج از خانواده كار مای 
گذاريشاان   کاايی را در ماورد ارزش  تعدادی از شاهروندان آمري   (0557) 0و كرامر 3مرسر. جنگش و باليای طبيعی است

براسااس  . گذاری مشروط مورد پرسش قرار دادناد های بارانی گرمسيری با استفاده از روش ارزشبرای حفاظت جنگش
درصاد اضاافی    5دالر آمريکاا بارای حفاظات از     30تاا   00به دست آمده برای هر خانواده  WTPنتايج بطور متوس  

باه بارآورد ارزش تفرجای روساتا توريساتی كنادوان       ( 0307)خاداورديزاده و همکااران    .های بارانی بوده اسات جنگش
داد تحصيالت، جذابيت روستا ، درآمد و گذاری مشروط پرداختند و نتايج نشانشرقی با استفاده از روش ارزشآذربايجان

ی متغيرهای سن، جنسيت، و انادازه خاانوار از لحااظ    داری بر تمايش به پرداخت افراد دارد ولقيمت پيشنهادی اثر معنی
آباد بهشهر در مطبوعيت محي  زيست منطقه گردشگری جنگش عباس  (0300)اميرنژاد و رفيعی . دار نبودهآماری معنی

داد كاه متغيرهاای   نها نشاا  نتايج تحقيق آن. گذاری مشروط  تعيين كردند استان مازندران را با استفاده از روش ارزش
درآمد فرد، درآمد خانوار و تحصيالت بر تمايش پرداخت بازديدكنندگان جهت استفاده از مطبوعيات محاي  زيسات اثار     

 .همچنين، متغيرهای سن افراد و مسافت، رابطه منفی با ميزان تمايش پرداخات افاراد داشاته اسات    . مثبت داشته است
نتاايج  . گذاری مشاروط پرداختناد  به برآورد ارزش تفرجی روستای بند اروميه به روش ارزش( 0305)نراحلی و همکارا
چنين، هم. باشنددرصد بازديدكنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از اين روستا می 75داد كه تحقيق نشان

داری بار  ديدكنندگان و قيمت پيشنهادی اثر معنیمتغيرهای تحصيالت، جنسيت، اندازه خانوار، درآمد، ميزان رضايت باز
ملی خَبر و پناهگاه حيات وحش روچون از نظر تقسيمات كشوری در استان كرمان، پار  .تمايش به پرداخت افراد دارند

پاار   . كيلومتری جنوب غربی شهرستان بافت واقع شده است 01در محدوده استحفاظی شهرستان بافت و در فاصله 
در حوزه پار  ملی خَبر روساتاهای   .هزار هکتار است 051وحش روچون دارای مساحت حدود گاه حياتپناه ملی خَبر و

چنين پار  ملی از تنوع آب و هوايی باااليی  وجود دارند و هم غيره زيادی از قبيش خبر باال، خَبر پايين، روچون، مزار و
اطق سردسيری، روچون جزء منطقه گرمسيری و مازار جازء   برخوردار است كه روستاهای خبر باال و خبر پايين جزء من

باتوجه به مراتع غنی ممنوع و آزاد كه پار  ملی در خود جای داده است، روساتاييان  . باشندمنطقه نيمه گرمسيری می
گاردو و آلاو از   : كنناد و همچناين در زميناه كشااورزی محصاوالتی مانناد      پار  درآمد ويژه ای از دامداری كسب می

ای است كه در ايران عنوان پار  پار  ملی خَبر يازدهمين منطقه. باشندت پر درآمد روستاييان پار  ملی میمحصوال
ی حفاظت شده شناخته شده و در ساال  عنوان منطقه به 0351در سال  اين منطقه .ملی را به خود اختصاص داده است

هاای ناادر   دليش دارا بودن تنوع زيستی و گونهار  بهاين پ. عنوان پار  ملی ثبت سازمان يونسکو شده است به 0370
 (.0300سازمان محي  زيست استان كرمان، )جانوری و گياهی از اهميت بااليی در جنوب شرق ايران برخوردار است 

ه از روش هدف اين مطالعه برآورد ارزش حفاظتی پار  ملی خَبار از ديادگاه روساتاييان و گردشاگران باا اساتفاد      

                                                                                                                                                         
1 - Tao et al 
2 - willingness to pay 

3 - Kramer 

4 - Mercer 
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گذاری مشروط، محاسبه ميانگين تمايش به پرداخت افراد برای حفاظت از پار  ملی خَبار و عواماش اثرگاذار بار     ارزش
 .باشدتمايش به پرداخت افراد روستايی درون پار  و گردشگران می

 مواد و روش

اه روساتاييان درون پاار  و   حفاظتی مواهب طبيعی پار  ملای خَبار  از ديادگ    در اين مطالعه برای برآورد ارزش 
كند كه تمايش باه پرداخات   اين روش تالش می. است گردشگران با استفاده از روش تمايش به پرداخت استفاده گرديده

محيطای باه    گذاری و تعيين قيمت كاالها و خادمات زيسات   ارزش. افراد را تحت سناريوهای بازا فرضی تعيين نماييد
محيطای بسايار    های زيستكه سرمايه ولی به دليش آن. ها بسيار مشکش است رده آنداليش ماهيت خدمات و تنوع گست

هاايی  زيست، با توجه به پيچيادگی كاار، روش  ها متکی است، علم اقتصاد محي  ارزشمند هستند و حيات انسان به آن
های اقتصاادی  ت ديگر بخشها بر حسب واحدهای قابش مقايسه با ساير كاالها و خدما برای ارزيابی و تعيين قيمت آن

گذاری اقتصادی مواهب طبيعی بر اساس مفهاوم تماياش باه پرداخات بناا شاده اسات         ی ارزشايده. ابداع نموده است
 3گاذاری مشاروط   ملای خَبار از روش ارزش  در اين مطالعه برای برآورد ارزش حفاظتی پاار   (.0110، 0و فابر 0هاوارد)

 0513ارائه شد و برای اولين بار در ساال  ( 0507) 0انتراپ سيريسی واوليه اين روش توس   تئوری .استفاده شده است
ميالدی استفاده از اين روش  01در دهه . منظور برآورد ارزش شکار در مناطق بيابانی خاص استفاده شداز اين روش به
ماورد   5پرسیگذاری مشروط، انتخاب مشروط و همه ارزش حفاظتی روشبرای برآورد و تعيين ارزش. به اوج خود رسيد
گذاری مشروط مبتنای بار ترجيحاات     روش ارزش .(0555، 7بيشاپ و 0110، 1گروت و همکاران)گيرد استفاده قرار می
-های غيرمصرفی مربوط به محاي  اين روش نه تنها با برآورد ارزش (.0113، 0چيلتون و هوچيستون)بازگو شده است 

مربوط باه  ( های مصرفی مستقيم و غير مستقيمارزش)های مصرفی تواند ارزشزمان می سازگار است، بلکه هم زيست
تاورنر و  و  0110، 01لوميس و هلفاناد   0111، 5براور)بهبود ايجاد شده در پديدهای زيست محيطی را نيز استخراج كند 

از  00گاذاری مشاروط  گياری تماياش باه پرداخات افاراد در روش ارزش     در اين مطالعه برای اندازه(. 0101، 00همکاران
قيمات  در اين روش، ابتادا پاساخگويان در مواجاه شادن باا      . استفاده شده است 03پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی

دهند و ساپس بار اسااس جاواب فارد باه       می "خير"يا  "بلی"پيشنهادی تحت يک موقعيت بازار فرضی، فق  پاسخ 
ايان روش   (. 0113كاتاچاالم،  ونو  0117، 00مارتا پدرسا و همکاران) گيرد پيشنهاد اول، ديگری مورد پرسش قرار می

                                                                                                                                                         
1 - Howard 

2- Farber 

3- Contingent Valuation 
4 - Ciriacy – Wanterup 

5 - Referendum 

6 - Groot et al 

7 - Bishop 

8 - Chilton and Hutchinson 
9 - Brouwer 

10 - Loomis and Helfand 

11 - Turner et al 
12 - Contingent Valuation Method 

13  - Double-Bounded Dichotomous 

14 - Marta - Pedroso 
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. (0110، 0جنيوس و همکااران )نياز به افزايش حجم نمونه مورد مطالعه، طراحی شد العات بيشتر بیبرای گردآوری اط
بتمن و ) كنند ی برآورد تمابش به پرداخت كمک میصورت قابش توجهی به بهبود دقت ميانگين و ميانه اين اطالعات به

پرسشنامه طراحی شده برای تعياين ارزش حفااظتی پاار  ملای خَبار      (.  0110، 3هاب و مک كونشو  0110، 0ويلس
اقتصادی افراد اسات كاه متغيرهاايی مانناد سان،       –باشد كه بخش اول شامش وضعيت اجتماعی شامش سه بخش می

بخش دوم شامش مشاركت . دهدرار میگويان را مورد بررسی ق ميزان تحصيالت، تعداد افراد خانواده، ميزان درآمد پاسخ
و بخاش ساوم   . شاود های قبلی، مشااركت در نهادهاای دولتای در روساتا را شاامش مای      های ترويجی دورهدر كالس

. باشدافراد برای ارزش حفاظتی پار  ملی خَبر می( WTP)پرسشنامه در برگيرنده سؤاالتی در مورد تمايش به پرداخت 
پرسشنامه در منطقه پار  ملی خَبر و گردشاگران   301ملی خَبر، تعداد رزش حفاظتی پار در اين مطالعه برای تعيين ا

 000پرسشنامه به دليش ناقص بودن و مفقود شدن حذف و تجزيه و تحليش در اين مطالعه باا   00تکميش شد كه تعداد 
 باه . انجاام شاده اسات    0350بهار سال  ها در مدت زمان سه ماه درتکميش پرسشنامه. پرسشنامه صورت گرفته است

 هاای جامعاه  ويژگای  از باااليی  درجاه  دارای كه هايینمونه آوردن دستبه  دقت در ضريب حداكثر به دستيابی منظور

-گيری از روش نموناه در اين تحقيق برای نمونه جامعه باشد، كش به تعميم قابش آن از آمده دستهب نتايج و بوده آماری

 :شد استفاده كوكران عمومی فرمول م نمونه ازگيری تصادفی و جهت تعيين حج

(0)   
        

           
  

تواند گو میهای اول و دوم به پيشنهادهای قيمتی برای هر پاسخی دو حدی، پاسخدر يک پيمايش گزينش دوگانه
ولی با بردارهای پاسخ و جازء تصاادفی مختلاف     ها دارای كواريانس متفاوت، و يا همسانبنابراين، پاسخ. متفاوت باشد

ی حقيقی ی افراد يکی است، مشاهدهبرای همه( WTP)به اين ترتيب با فرض اينکه ميانگين تمايش به پرداخت . است

 (.1771 هاب و مک كانش،)شود صورت الگوی اقتصاد سنجی عمومی زير توصيف می يا بيشينه به

          
      (0 )  

WTPij ی تمايش به پرداخت بيان كنندهj 0،0گو است و امين پاسخ=i  دهاد هاای اول و دوم را نشاان مای   پاساخ .
يک بردار ضارايب تخماين    βگويان، اجتماعی و تمايالت تفريحی پاسخ –های اقتصادی برداری از ويژگی Xهمچنين 
روی عناوان پيشانهاد اولياه و دنبالاه     باه ترتياب باه    B2و  B1با در نظر گرفتن . ی استجزء خطای تصادف εزده شده و 

 : شده بر تمايش به پرداخت به شکش رواب  دو تا پنج است های تعيينگويان، محدودهشده به پاسخ داده

(3)                                      

(0)                                               

                                                                                                                                                         
1 - Genius et al 

2 - Bateman and Willis 

3 - Haab and Mc Connell 
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(5)                                             

(1)                                           

صاورت   امين توزيع تابع راست نمايی بهj ، (رواب  دو تا پنج)متناوب ممکن های با استخراج احتمال مشاهده پاسخ
 (. 0110هاب و مک كانش، )شود ی شش، مشخص میرابطه

Li(                                 *Pr(  +   ≻      ,   

    B2)
YY

*Pr(           ,          B2)
NN

*Pr(           ,       ≻     B2)
NY 

(4) 

1µ  2وµهای اوليه و ثانويه استها به پرسش، ميانگين پاسخ .YY برابر يک در غيار  « بله –بله » های برای پاسخ
برابر يک در غير اينصورت برابر صفر و به همين ترتيب بارای  « بله –ير خ» های برای پاسخ NYاينصورت برابر صفر، 

YN  وNN گردد اين فرمول به الگوی گزينش محدود بر می. شوددر نظر گرفته می . 

ساختار پرسشنامه دوگانه دو حدی در بررسی تمايش به پرداخت افراد، دارای يک متغير وابسته باا انتخااب دوگاناه    
مختلاف در تماياش باه    ( مساتقش )تواند برای بررسی ميزان تأثير متغيرهای توضيحی گوی الجيت میبنابراين، ال. است

در نهايت بر اساس احتمال مدل الجيت، احتمال اينکه . پرداخت بازديدكنندگان برای تعيين ارزش اقتصادی به كار رود
 –تواند بعضای از متغيرهاای اجتمااعی    می صورت تابع توزيع تجمعی است و فرد يکی از مبالغ پيشنهادی را بپذيرد، به

 .اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پيشنهادی، سن، جنسيت، اندازه خانوار و غيره را شامش شود

به طور كلی شکش مدل تمايش به پرداخت افراد جهت تعيين ارزش حفاظتی پار  ملی خَبر در رابطه هفات نشاان   
 .شودداده می

(0)                                                 

                      

ترين تکنيک برای تخمين مدل الجيات  پارامترهای مدل الجيت با استفاده از روش حداكثر راستنمايی كه رايج    
سپس مقدار انتظاری تمايش به پرداخت افراد از رابطه هشت باه   (.0113، 0ليتينن و همکاران)شوند آورد میباشد، برمی

 (.0103، 0جی جن و همکاران) آيددست می

(5) Mean        
  

  
   

دهناده   نشان 1βريب به دست آمده مقدار پيشنهادی است و دهنده ض نشان 0βدر رابطه ميانگين تمايش به پرداخت 
 .باشدحاصلضرب ميانگين هر متغير توضيحی در مقدار پارامتر برآورد شده آن متغير می

                                                                                                                                                         
1 -  Lehtonen et al 

2 - Jianjun et al 
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 نتايج و بحث

اقتصادی  -های اجتماعی پرسشنامه ارزش حفاظتی پار  ملی خَبر، ويژگی 000بعد از استخراج اطالعات الزم از 
 .گران مورد بررسی قرار گرفته است كه در جدول يک ارائه شده استروستاييان و گردش

 آماره توصيفی متغيرهای كمی روستاييان و گردشگران -1جدول 

 حداقل واريانس انحراف معيار ميانگين متغيرها
حداك

 ثر

 51 00 00/007 700/05 055/00 سن
 00 0 05/0 01/0 37/0 اندازه خانوار
 00 1 51/07 00/5 01/5 تحصيالت

 0111 51 07055111 538730 578005 (هزارتومانده ) درآمد

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

های نفر، ميانگين تعداد سال 37/0سال، ميانگين اندازه خانوار  00باتوجه به نتايج جدول ميانگين سن افراد تقريباً  
 .باشدتومان می 570051تحصيش سيکش  و ميانگين درآمد افراد 

 های پيشنهادیول قيمتوضعيت قب

فارد ديگار تماياش باه      55ها مبلاغ مياانی را پذيرفتاه و     فرد از آن 015پاسخگو  000باتوجه به جدول دو از تعداد 
گوياانی كاه    فرد از پاساخ  015اند و همچنين پرداخت پيشنهاد ميانی را نداشته و مبلغ پيشنهادی پايين را انتخاب كرده

 . اندافزايش داده( 01111)فرد از آنان تمايش به پرداخت خود را تا مبلغ پيشنهادی باال  017اند مبلغ ميانی را پذيرفته

 ملی خَبر حفاظتی پارک ارزش یبرا پيشنهادی مبلغ سه پاسخگويی روستاييان و گردشگران به وضعيت. 2جدول 

 وضعيت پذيرش مبلغ پيشنهادی
 پيشنهاد پايين 

 (تومان 5555)

پيشنهاد ميانی 

 (مانتو15555)

 پيشنهاد باال 

 (تومان 25555)

 پذيرش مبلغ پيشنهادی
 017 015 55 فراوانی
 07 70 01 درصد

 عدم پذيرش مبلغ پيشنهادی
 10 55 1 فراوانی
 07 01 1 درصد

 جمع
 015 000 55 فراوانی
 70 011 01 درصد

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 از مدل الجيت بررسی عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت با استفاده

عوامش گوناگونی مانند جنسيت افراد، اندازه خانوار، سن افاراد، تحصايالت، مشااركت افاراد در نهادهاای دولتای،       
افراد، درآمد و مبلغ پيشنهادی ممکن است بر ( اهالی روستايی درون پار )های آموزشی، بومی بودن شركت در كالس
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اثر عوامش مؤثر بر تمايش   CVMدر الگوی. تأثيرگذار باشد( پار  ملی خَبر)تمايش به پرداخت افراد منطقه مورد مطالعه 
 .آورده شده است 3به پرداخت بررسی و نتايج حاصله در جدول 

 ای از عوامل تأثيرگذار بر تمايل به پرداخت افراد با استفاده از مدل الجيتخالصه -9جدول 

 رديف متغير ضريب ارزش آمارهT كشش وزنی اثر نهايی

- 70/1  13/0 ***
 01/3  0 عرض از مبدأ 

03/1  05/1  03/0 **
 75/1  0 جنسيت 

157/1  30/1-  51/1-  133/1-  3 اندازه خانوار 
07/1-  150/1-  03/0- ***

 150/1-  0 سن 
100/1  100/1  00/0 *

 00/1  5 تحصيالت 
107/1  130/1  30/0 *

 01/1  1 مشاركت در نهادهای دولتی 
101/1  105/1  70/0 **

 55/1 هادر كالسشركت    7 
00/1  00/1  01/0 **

 10/1  0 بومی بودن 
00/1  05/1  10/0 ***

 11111100/1  5 درآمد 
05/1-  50/1-  00/7- ***

 11107/1  01 مبلغ پيشنهادی 

 Log Likelihod Founction= 11/000-  Estrella R- Square= 00/1  

 Log Likelihod(0)= 70/015-  Cragg-Uhler R- Square= 07/1  

 Likelihood Ratio Test = 05/51  Maddala R- Square= 05/1  

 Probability= 1111/1  Mcfadden R- Square= 00/1  

 Percentage of Right Prediction= 70/1  Total Observation=000 

 . های تحقيقيافته: مأخذ
 %01در سطح % * 5در سطح % ** 0در سطح : *** داری متغيرهای مدلمعنی

 

 15/1حاكی از اين است كه جنسيت اثر مثبت بر تماياش باه پرداخات افاراد دارد و در ساطح       نتايج به دست آمده
گر اين اند و بياندرصد از مشاهدات را آقايان تشکيش داده 07باشد، يکی از داليش اين نتيجه اين است كه دار می معنی

حي  زيست دارند، در نتيجه اهميت بيشتری است كه آقايان خارج از خانه مشغول به كار هستند و رابطه مستقيمی با م
سان افاراد   . دار نيسات  اندازه خانوار اثر منفی بر تمايش به پرداخت افراد دارد، اما اثر آن معنی. دهندبه محي  زيست می
محي  ترها به ويژه در روستاها نسبت به افراد مسن برای دار بر تمايش به پرداخت دارد  بنابراين، جواناثر منفی و معنی

. دليش اين وضعيت سطح تحصيالت باالتر جوانان در مقايسه با افراد مسان اسات  . زيست اهميت بيشتری قائش هستند
دهد كه افراد  اين نتيجه نشان می. باشددار می معنی 0/1تحصيالت اثر مثبت بر تمايش به پرداخت افراد دارد و در سطح 

 .در حفاظت از محي  زيست و منابع طبيعی دارند دارای تحصيالت باالتر تمايش بيشتری به مشاركت

. باشاد دار میمعنی 0/1مشاركت در نهادهای دولتی در روستا اثر مثبت بر تمايش به پرداخت افراد دارد و در  سطح 
دليش اين نتيجه اين است كه افرادی وابسته به نهادهای دولتی روستا، دارای تحصيالت باالتر هستند و روابا  بااالی   

ماعی و درآمد بيشتر نسبت به ديگر افراد جامعه روستای دارند و در نهايت ارزش بيشتری برای محي  زيست قائاش  اجت
 15/1های ترويجی زيست محيطی اثر مثبت بر تماياش باه پرداخات افاراد دارد و در ساطح      شركت در كالس. هستند
رويجی زيست محي  به ويژه روستاها مشااركت  های تدهنده اين است افرادی كه در كالس دار است و اين نشانمعنی
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باومی باودن   . اناد هاا مشااركت نداشاته   دهند تا افارادی كاه در كاالس    اند اهميت بيشتری به محي  زيست می داشته
گر اين است باشد و بياندار میمعنی 15/1اثر مثبت بر تمايش به پرداخت افراد دارد و در سطح ( روستاييان درون پار )

اين . دهند پار  ملی خَبر ارزش بيشتری به پار  ملی نسبت به گردشگران می( روستاييان درون پار )ومی كه افراد ب
بيشتری برای پاار     شان رابطه نزديکتری با پار  ملی دارد، ارزشنتيجه حاكی از آن است كه مردم بومی كه زندگی

 .داشته باشند( گردشگران)نسبت به افراد غير بومی 

دهنده ايان اسات كاه     اين نشان. باشددار میمعنی 10/1بت بر تمايش به پرداخت افراد دارد و در سطح درآمد اثر مث
هر چه افراد از درآمد باالتری برخوردار باشند ارزش بيشتری برای محي  زيسات قائاش هساتند و تماياش باه پرداخات       

 .باالتری نسبت به افراد كم درآمد دارند

اين نتيجه حاكی از آن . باشددار میمعنی 10/1مايش به پرداخت افراد دارد و در سطح مبلغ پيشنهادی اثر منفی بر ت
يابد، كه خود بيانگر قانون تقاضا است كه هر چه مبالغ پيشنهادی افزايش يابد تمايش به پرداخت افراد جامعه كاهش می

مال پذيرش قيمت پيشانهادی را  بر اساس كشش وزنی متغير جنسيت، افزايش يک درصد در متغير جنسيت، احت. است
احتمال پذيرش  1به خانم  0تغيير جنسيت از آقا  03/1بر اساس اثر نهايی متغير جنسيت . دهددرصد افزايش می 05/1

 .كندتغيير می 03/1مبلغ پيشنهادی 

قيمات پيشانهادی را    گويان، احتماال پاذيرش  بر اساس كشش وزنی متغير سن، افزايش يک درصد در سن پاسخ
با افزايش يک واحد در . باشد می -107/1 به مقدار ها دادهدر ميانگين  متغير سن اثر نهايی. دهددرصد كاهش می 50/1

 .يابدواحد كاهش می 107/1متغير سن افراد، احتمال پذيرش مبلغی جهت حفاظت اين پار  را معادل 

، احتمال پذيرش قيمت پيشنهادی بر اساس كشش وزنی متغير تحصيالت، افزايش يک درصد در متغير تحصيالت
بر اساس اثر نهايی اين متغير افزايش يک واحد در اين متغير احتمال پاذيرش مبلغای   . يابددرصد افزايش می 100/1را 

 . يابدواحد افزايش می 100/1جهت حفاظت از پار  ملی را 

مشاركت در نهادهای دولتای،  بر اساس نتايج به دست آمده برای كشش وزنی متغير مشاركت، يک درصد افزايش 
بر اساس اثار نهاايی   . دهددرصد افزايش می 130/1زيست را احتمال پذيرش قيمت پيشنهادی جهت حفاظت از محي 

باه مشااركت   به حالت تمايش  به مشاركت در صورت افزايش تمايش به مشاركت از حالت عدم تمايش 107/1اين متغير 
 .يابد میافزايش  واحد 107/1 رادمبلغ پيشنهادی اف ميزان احتمال پذيرش

ترويجی، افزايش يک درصد در اين متغير  –های آموزشی بنابراين، بر اساس كشش وزنی متغير شركت در كالس
همچناين، بار اسااس اثار نهاايی متغيار       . يابددرصد افزايش می 105/1احتمال پاسخ مثبت به تمايش به پرداخت افراد 

شاركت كناد    اگر فردی كه مشاركت در كالس نداشته، در كاالس  105/1يجی ترو –های آموزشی شركت در كالس
 .كندتغيير می 105/1احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادی 

با افزايش يک درصد در متغير بومی احتماال  ( افراد روستايی درون پار )بر اساس كشش وزنی متغير بومی بودن 
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همچنين، بار اسااس اثار    . دهددرصد افزايش می 00/1خَبر را بله در تمايش به پرداخت برای ارزش حفاظت پار  ملی 
اگر فردی بومی منطقاه نباشاد و باومی منطقاه ناامبرده شاود احتماال پاذيرش مبلاغ           00/1نهايی متغير بومی بودن 

 .كندتغيير می 00/1پيشنهادی 

ش مبلاغ پيشانهادی   گويان، احتماال پاذير  بر اساس كشش وزنی متغير درآمد با افزايش يک درصد در درآمد پاسخ
گويان، افزايش يک ريال در درآمد پاسخ 00/1همچنين، با توجه به اثر نهايی متغير درآمد . يابددرصد افزايش می 05/1

 .دهدواحد افزايش می 00/1احتمال پذيرش مبلغی جهت حفاظت پار  ملی را فق  به اندازه 

گويان، احتمال بلاه در  قيمت پيشنهاد شده به پاسخ با توجه به كشش وزنی متغير پيشنهادی افزايش يک درصد در
همچنين، بر اسااس اثار نهاايی    . دهددرصد كاهش می 50/1تمايش به پرداخت برای ارزش حفاظتی پار  ملی خبر را 

اين متغير، افزايش ده هزار ريال در مبلغ پيشنهادی به افراد، احتمال پذيرش مبلغی جهت حفاظت اين پار  را معاادل  
 .دهداحد كاهش میو 05/1

-درصد تغييرات متغير وابساته را توضايح مای    00دهد كه متغير توضيحی مدل، فادن نشان میضريب تعيين مک

يعنی، مادل بارآورد شاده توانساته     . درصد به دست آمده است 70بينی صحيح در مدل برآورد شده، درصد پيش. دهند
 70به عبارت ديگر، تقريباً . بينی نمايده به متغيرهای توضيحی پيشاست درصد بااليی از مقادير متغير وابسته را با توج

ی بله يا خير را با ارائه يک نسبت كامالً مناسب با اطالعاات، باه   بينی شدهدرصد پاسخگويان، تمايش به پرداخت پيش
 .  درستی اختصاص داده بودند

ا در معادلاه تخماين زده شاده، ميازان تماياش باه       هبعد از برآورد مدل الجيت تمايش به پرداخت، با قرار دادن داده
متوس  . پرداخت مربوط به هر فرد از افراد جامعه مورد مطالعه محاسبه و متوس  تمايش به پرداخت به دست آمده است

تومان جهات   001/000و  035/00تمايش به پرداخت محاسبه شده به طور ماهيانه و ساليانه به ازای هر فرد به ترتيب 
در جادول  ( روساتاييان و گردشاگران  ) باتوجه به ميانگين بُعد هر خانوار. ز پار  ملی خَبر به دست آمده استحفاظت ا
تومان جهات   003/551و ساليانه  101/75باشد، هر خانواده حاضر است به طور متوس  ماهيانه نفر می 37/0چهار كه 

نفری روستاييان درون پاار  ملای خَبار تماياش باه       08111باتوجه به جمعيت . حفاظت از پار  ملی خَبر پرداخت كنند
همچنااين، باا توجاه بااه   . باشاد هاازار توماان مای   001/075و  501/70ترتيااب ماهياناه و سااليانه   پرداخات افاراد باه   

 050/107/01و  711/300/0نفری شهرستان بافت تمايش به پرداخت افراد به ترتيب ماهيانه و ساليانه  758501جمعيت
 .باشدهزار تومان می

 (تومان 1555واحد ) خالصه ميانگين تمايل به پرداخت افراد  -4جدول 

 شهرستان بافت 

 (759345جمعيت) 

 خَبر 

 (49555 جمعيت)
 دوره به ازای هر فرد (97/4)ميانگين خانوار

 ماهيانه 035/00 101/75 501/70 711/300/0

 ساليانه 001/000 003/551 001/075 050/107/01

 های تحقيقيافته: مأخذ      
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 گيری نتيجه

پرسشنامه انتخاب دوگانه با ارائه  000گذاری مشروط با تکميش  جهت برآورد تمايش به پرداخت افراد از روش ارزش
داد كاه  مياانگين تماياش باه     نتايج اين تحقيق نشان. تومان استفاده شد 01111و  01111، 5111سه مبلغ پيشنهادی 

تومان است كه از مقادير به دست آمده در تحقيقات والش و  035/00پار  و گردشگران  پرداخت افراد روستايی درون
 .بيشتر است( 0300)اميرنژاد و رفيعی ، (0110)بروبرم و بران نند ، (0500)همکاران 

هاای  های دولتای در روساتا، ساابقه مشااركت در كاالس     متغيرهای جنسيت، سن، تحصيالت، مشاركت در نهاده
، درآمد و مبلغ پيشنهادی از عواماش ماؤثر بار تماياش باه      (افراد روستاييان درون پار ) جی، بومی بودنتروي -آموزشی

باشند اما متغير اندازه خانوار تأثير معناداری بر تمايش به پذيرش مبالغ پرداخت افراد جهت حفاظت از پار  ملی خَبر می
 .پيشنهادی برای ارزش حفاظتی اين پار  ندارد

دهناد و از  به محي  زيسات و مناابع طبيعای اهميات مای     ( روستاييان و گردشگران) دهد كه افرادمینتايج نشان 
شاوند و همچناين   ها قائش می های مادی و معنوی طبيعت آگاه هستند و ارزش قابش توجهی برای حفاظت از آنارزش

صاورت مالکيات    ی ايان مناابع كاه باه    شود دولت نيز برا بنابراين، توصيه می. دانندطبيعت را جزيی از زندگی خود می
عمومی در اختيار دارد، ارزش بيشتری قائش شود و اقداماتی برای حفاظت، بهباود و توساعه روساتاها پاار  و منااطق      

 .آنها انجام دهدگردشگری 

رادكم يکی از عوامش مؤثر بر تمايش به پرداخت افراد جامعه پيرامون پار  ملی خَبر، درآمد است  نتايج نشان داد اف
شود جهت كاهش فقار   بنابراين، پيشنهاد می. درآمد تمايلی كمتری جهت حفاظت از محي  زيست و منابع طبيعی دارند

در بين مردم ساكن در منطقه مورد مطالعه تدابيری انديشيده شود و همچناين قادرت انتخااب شاغلی از كشااورزی و      
وسعه هستند سوق دهند تا از نابودی منابع طبيعای و محاي    ها كار آفرينی كه خود زمينه ساز تدامداری به سمت شغش

 .زيست جلوگيری شود، همچنين سبب توسعه مناطق گردشگری پار  و روستاهای درون پار  شود

دهنده ايان اسات افارادی كاه      نتايج به دست آمده در خصوص تأثير سطح تحصيالت بر تمايش به پرداخت، نشان
دلياش ايان وضاعيت    . زيست و منابع طبيعای ندارناد  دگاه مطلوبی نسبت به محي دارای تحصيالت باالتری هستند، دي

بناابراين پيشانهاد   ، های آموزش رسمی كشاور باشاد   شايد، جای نداشتن موضوعات حفاظت از محي  زيست در برنامه
درسای   هاای  هاای آن در كتااب  شود كه شورای فرهنگی از دوره ابتدايی مطالبی در زميناه مناابع طبيعای و ارزش    می

 .      های آموزشی و ترويجی در روستاها برگذار كنندبگنجاند و كالس

شود لذا پيشنهاد می. تر تمايش به پرداخت بيشتری نسبت به افراد مسن دارندنتايج تحقيق نشان داد كه افراد جوان 
 .گذاری جهت حفاظت محي  زيست و منابع طبيعی، به نقش جوانان توجه بيشتری شوددر سياست

های آموزشی را دارند بارای محاي  زيسات و مناابع طبيعای      براساس نتايج، افرادی كه سابقه مشاركت در كالس
شاود  اند و تمايش به مشاركت بيشتری جهت حفاظت پار  ملی خَبر دارند، در نتيجه پيشنهاد مای  اهميت بيشتری قائش
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زيرا عاملی مهمای در جهات   . بيشتری داده شود های ترويجیش زيست محيطی به ويژه در روستاها اهميت كه به كالس
 .باشدحفاظت منابع طبيعی و محي  زيست می

تمايش به پرداخت بيشتری نسابت باه افاراد غيار     ( اهالی روستاييان درون پار )براساس نتايج تحقيق افراد بومی 
های ماادر و معناوی   از ارزش بومی دارند، كه دليش آن رابطه مستقيم روستاييان درون پار  با محي  و شناخت بيشتر

های حفاظتی پاار   در مديريت طرت (اهالی روستاييان درون پار )ومی شود، كه از افراد بلذا پيشنهاد می. پار  است
 .عمش آيد ملی خَبر استخدام بيشتری به

 منابع

ششامين كنفارانس   . ت افرادبرآورد ارزش حفاظتی پار  ملی گلستان با استفاده ار تمايش به پرداخ. 0301. اميرنژاد، ت 
 .075-000: 3 ،اقتصاد كشاورزی

 آذربايجاان  كنادوان  توريستی روستای تفرجی ارزش برآورد .0307. و كاوسی كالشمی، م. حياتی، ب. خداورديزاده، م

 .03-50: 0 ،علوم محيطی. مشروط گذاریارزش از روش استفاده با شرقی

مطالعاه ماوردی منطقاه گردشاگری     : گذاری اقتصادی مطبوعيت محي  زيست ارزش. 0300. و رفيعی، ت. يرنژاد، تام
 .011-015(: 3)01مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعی، . جنگش عباس آباد بهشهر  استان مازندران

 ارزشگذاری روش به اروميه بند روستای تفرجی ارزش آوردبر.0305. و نجفی علمدار لو، ت. خداورديزاده، م. راحلی، ت

 .05-10: 0 ،كشاورزی تحقيقات اقتصاد. مشروط

قاباش   .مطالعه طرت مديريت پار  ملی خبر و پناهگاه حيات وحش روچون. 0300. سازمان محي  زيست استان كرمان
 .00/5/0355: آخرين دسترسی. kerman.doe.ir/: دستيابی در

محيطای روساتا باا تجزياه و تحلياش      ريزی راهبردی نظام زيسات برنامه. 0305 .ت. و سرايی، م. گلشيری اصفهانی، ز
SOWT 73-50: 0 ،های روستايیپژوهش. بخش گندمان، شهرستان بروجن: مطالعه موردی. 

Bishop, J. T. 1999. Valuing forests: A Review of Method and Application in Developing 

Countries. International Institute for Environment and Development ( IIED), London: WC1 

ODD, U.K. 

Brouwer, R. 2000. Environmental value transfer: state of the art and future prospects. 

Ecological Economics, 32(1): 137-152. 

Bateman, I. J. and Willis, K. G. 2001. Valuing Environmental Preferences: Theory and Practice 

of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and Development Countries. London, 

UK: Oxford University Press. 

Brun, F. 2002. Multi functionality of mountain forests and economic valuation. Journal Forest 

Policy and Economics, 4: 101-112. 



 015      ...حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر  از دیدگاه روستاییان برآورد ارزش

 

Boyd, J. 2007. Nonmarket benefits of nature: What should be counted in green GDP. Journal 

Ecological Economics, 61(4): 716-723. 

Broberg, T. and Brannund, R. 2008. On the value of large prediction in Sewedn: A regional 

stratified contingent valuation analysis. Environmental Management, 88: 1066-1077. 

Buckley, C., Van-Rensburg, T. and Hynes, S. 2011. Recreational demand for farm commonage 

in Irland: A contingent valuation assessment. Land Use Policy, 26: 846-854. 

Chilton, S. M. and Hutchinson, W. G. 2003. A qualitative examination of how respondents in a 

contingent valuation study rationalize their WTP respondents to an increase in the quantity 

of the environmental good. Journal of Economic Psychology, 24: 65-75. 

Ciriacy – Wanerup, S. V. 1947. Capital returns from soil conservation practices. Journal of 

Farm Economics, 29: 1181 – 1196. 

Groot, R. S., Wilson, M. A. and Boumans, R. M. J. 2002. A typology for the classification, 

description and valuation of ecosystem function goods and services. Ecological Economics, 

41: 393-408. 

Gutman, P. 2007. Ecosystem services: Foundation for a new rural-urban compact. Journal 

Ecological Economics, 62(3-4): 383-387. 

Genius, M., Hatzaki, E., Kouromichelaki, E., Kouvakis, G., Nikiforaki, S. and Tsagarakis, K. 

2008. Evaluating consumers' willingness to pay for improved potable water quality and 

quantity. Water Resources Management, 22(12):1825-1834. 

Haab, T. C. and McConnell, K. E. 2002. Valuing Environmental and Natural Resources: the 

Econometrics of Non-Market Valuation. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

Howard, B. R. and Farber, S. 2002. Accounting for the value of ecosystem services. Ecological 

Economic, 41:421-429. 

Jianjun, J., Chong, J. and Lun, L. 2013. The economics valuation of cultivated land protection: 

A contingent valuation study in Wenling City, China. Landscape and Urban Planning, 119: 

158-164. 

Kramer, R. A. and Mercer, D. E. 1997. Valuing a global environmental goods: US residents 

willingness to pay to protect tropical rain forests. Land Economics, 73: 196-210. 

Loomis, J. and Helfand, G. 2001. Environmental Policy Analysis for Decision Making. New 

York, US: Kluwer Academic.  

Lehtonen, E., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M. and Li, C. 2003. Non-market benefits of 

forest conservation in southern Finland. Environmental Science and Policy, 6:195-204. 

Masika, R. and Joekes, S. 1997. Environmentally sustainable development and poverty: A 

Gender analysis, BRIDGE (development-gender). Institute of development studies. The 

gender equality unit, Swedish international development cooperation agency (Sida), report, 



 1316 بهار، 1، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      016

 

52: 1-16. 

Marta-Pedroso, C., Freitas, H. and Domingos, T. 2007. Testing for the survey mode effect on 

contingent valuation data quality: A case study of web based versus in-person interviews. 

Ecological Economics, 62: 388-398. 

Turner, R. K., Morse Jones, S. and Fisher, B. 2010. Ecosystem valuation: Some principles and 

a partial application. Annals of the New York Academy of Sciences, 1185(1): 79-101. 

Tao, Z., Yan, H. and Zhan, J. 2012. Economic valuation of forest ecosystem services in heshui 

watershed using contingent valuation method. Procedia Environmental sciences, 13: 2445-

2450. 

Venkatachalam, L. 2003. The contingent valuation method. Journal Environmental Impact 

Assessment Review, 24: 89-124. 

Walsh, R. G., Loomis, J. B. and Gillman, R. A. 1984. Valuing option, existence, and bequest 

demand for wilderness. Journal Land Economic, 60: 14-29. 

 



 Rural Development Strategies                            Vol. 4, No. 1, Spring 2017, P. 123-136           8 

Estimation of the value of conservation of the Khabr National 

Park's natural resources from the perspective of villagers and 

tourists inside the park using willingness to pay 

 
Shoja Mousapour

1
*, Mahmoud Ahmadpour

2
, Ahmad Ali Kheikha

3
, 

Mohammad Reza Sasouli
4
 and valiollah Sarani

5 

 

Submitted: 4 May, 2016                                   Accepted: 4 March, 2017 

 

Abstract 
The Khabr National Park is the most important national park that is located in 

the South East of the country. It benefits from a great deal of animal and plant 

biodiversity and climate variability that are of great importance for rural recreation. 

Therefore, the National Park's valuation could explain its importance to the rural 

people and the tourists inside the park.as well as affect the decisions of the 

managers. The main aim of this study is to estimate the value of protecting the 

natural resources of this national park. The Logit model and a dual two-part 

selection method was used in order to investigate the factors affecting rural people 

and tourists’ willingness to pay. The data needed for this research study was 

collected by completing questionnaires and interviews with 228 persons from local 

people and tourists in 2015. This activity was carried out for three months using the 

Cochran general formula and random sampling was used. The results showed that 

factors such as gender, education, previous participation in promotional classes, 

participation in state institutions, being a local resident and income have a positive 

and significant effect while age and the proposed amount have a negative and 

significant effect on local people's willingness to pay (WTP). The per person’s 

average willingness to pay is about 180 thousand Rials and the per family’s 

average willingness to pay is about 800 thousand Rials per month. The results 

show that the rural people and the tourists inside the park and other tourists place a 

high value on the natural resources. Therefore, it is recommended that politicians 

and policy-makers pay special attention to these natural resources and invest more 

on maintaining and improving the quality of these resources. 

Keywords: Khabr National Park, Willingness to Pay, Logit Model, Villagers 

and tourists, Dual Two-Part Selection 
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