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 دهيچك
 يبرا الزم كار و ساز ها ستميس نيا .دانست يستيز طيمح يها استيس ساختن بهتر چه هر در مؤثر كاري راه توان يم را ياقتصاد يگذار ارزش

 يتفرج ارزش برآورد به مطالعه نيا .است برخوردار ييباال تياهم از منابع نيا نمودن يكم بنابراين، .آورند يم فراهم را بشر رفاه شيافزا
 حاتيترج بر مؤثر عوامل و پردازد يم 1392 سال در دوگانه انتخاب نامه پرسش 230ليتكم با تهران استان در حصار سرخه يجنگل پارك

 افراد پرداخت به ليتما ت،يلوج يونيرگرس مدل و مشروط يگذار ارزش روش از استفاده با ،پژوهش نيا در .دينما يم يبررس را افراد يمومع
 مدل نيا يپارامترها بيضرا ييراستنما حداكثر روش اساس بر و است گرفته قرار يبررس مورد آن بر مؤثر عوامل و يتفرج استفاده جهت
 فصل و مجدد ديبازد جهت ليتما سن، ت،يرضا زانيم الت،يتحص سطح خانواده، انهيماه درآمد ،يشنهاديپ مبلغ يرهايمتغ .اند شده برآورد

 درآمد ،يشنهاديپ مبلغ ريمتغ سه يمعنادار .اند داشته پارك نيا از يتفرج استفاده جهت افراد پرداخت به ليتما بر يمعنادار اثر تابستان و بهار
 پرداخت به ليتما زانيم .است كشور يجنگل يها پارك ريسا در شده انجام مطالعات يها افتهي با مشابه الت،يتحص سطح و خانواده انهيماه

 يها پارك ريسا با سهيمقا در زانيم نيا .آمد دست هب الير 53/2168 د،يبازد هر در فرد هر يبرا حصار سرخه يجنگل پارك در حيتفر جهت
 جهت پرداخت به ليتما ريگ چشم اختالف موجب ها، پارك نيا يها تيجذاب تفاوت .است تر نييپا يتوجه بلقا زانيم به شاهد گروه يجنگل

 افراد كه دهد يم نشان ها پارك ريسا مطالعات از حاصل جينتا خالف بر حاضر مطالعه در سن ريمتغ يمعنادار .است شده ها آن يتفرج استفاده
 الزم .دارند پرداخت به ليتما تر، جوان افراد مانند شاهد گروه يجنگل يها پارك يها تيجذاب بودن االب ليدل به زين شتريب سن با دكنندهيبازد
 شده ذكر مطالعات ريسا يبرآورد روش با مشابه حصار سرخه يجنگل پارك يتفرج ارزش برآورد يبرا استفاده مورد روش كه است حيتوض به
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 سرآغاز
 كه كند يم فراهم را ياريبس خدمات و كاالها جنگل ستمياكوس

 يگذار ارزش از يمختلف مطالعات .دينما يم كمك انسان رفاه به
 تياهمگر  بيان كه دارد وجود كشور 100 از شيب در جنگل

 ستمياكوس يكاالها و خدمات ها، كاركرد ارزش نييتع ادهالع فوق
 و كاالها ارزش ها ستياكولوژ و دانان اقتصاد .باشد يم جنگل

 ندنماي يم استدالل و اند كرده برآورد را جنگل ستمياكوس خدمات
 ها جنگل خدمات بالقوه يها ارزشارايه  يبرا يكار نيچن كه

 و يستيز طيمح خدمات چند هر .است مهم اريبس و بوده تر واضح
 شناخته طوركامل هب يانسان جوامع لهيوس به ها جنگل يكياكولوژ

 ستمياكوس نيا خدمات از ياقتصاد يگذار ارزش ستند،ين شده
 ليدال .باشد يم ها آن منافع فهم يبرا موثر روش كي

 دگاهيد از جنگل خدمات و كاالها كاركردها، يگذار ارزش
 و يستيز طيمح منافع فهم و ناختش :از عبارتند دانان اقتصاد
 در ها جنگل سهم ييشناسا ،ها ناانس توسط ها جنگل يكياكولوژ

 به كشور يطيمحارايه مسايل  كشور، يعيطب و ياجتماع رفاه
 انيم ارتباط كي آوردن فراهم زان،ير برنامه و رندگانيگ ميتصم

 جنگل، ستمياكوس از حاصل يدرآمدها و ياقتصاد يها استيس
 ريسا و يجنگلدار نيب نيزم صيتخص درباره يريگ ميتصم
 جاديا ياجتماع يها خسارت زانيم يابيارز ن،يزم يها يكاربر
 استفاده و يبخش اثر كيتحر ها، جنگل بيتخر لهيوس به شده

 و ليتعد ،ها آن خدمات و كاالها تمام يبرا ها ازجنگل عاقالنه
 ،يمل ناخالص ديتول مانند يمل محاسبات مجموعه اصالح

 رنژاديام( يجنگل منابع هيرو يب يبردار بهره و بيتخر از يريجلوگ
 ).1385 همكاران، و

 و ملموس از اعم ياريبس ياقتصاد منافع يجنگل ستمياكوس
 به را ها ارزش نيا توان يم كه كند يم فراهم بشر يبرا ناملموس

 ارزش و انتخاب ارزش م،يرمستقيغ يها ارزش م،يمستق يها ارزش

 ميمستق يها ارزش جزء يتفرج ارزش، كرد يبند ميتقس يوجود
 تفرج، يبرا جنگل از استفاده شامل كه است يجنگل ستمياكوس

 و جنگل در ييمايپ كوه ،يرو ادهيپ ،يسرگرم و فراغت اوقات
 عمطبو يگذار ارزش نهيزم در ياديز يها تالش .است يشناخت ييبايز

 ديبازد از مدهآ دست به منافع زانيم و ها جنگل ستيز طيمح بودن
 نيچن .است گرفته صورت يمل يها پارك و يجنگل يتفرج مناطق

 نهيهز ‐منفعت ليتحل و هيتجز از يمهم بخش ييها اقدام
 (Lockwood et .است يجنگل يها پارك يتيريمد يها برنامه

al., 1993( را، اياسترال يشرق جنوب يها جنگل يتفرج ارزش 
 نيهمچن .نددنمو محاسبه سال در خانواده هر يبرا دالر 240

(Hadker et al., 1997)، يبرا ماهانه پرداخت به ليتما زانيم 
 هر يبرا هيروپ 5/7 را يبمبئ پارك يتفرج و يحفاظت يها ارزش
 اُكاال يمل جنگل يتفرج ارزش يبررس در .نمودند برآورد خانوار

 با (Shrestha et al., 2002) توسط كه كايآمر دايفلور التيا در
 گرفته، صورت )CVM()1( مشروط يگذار ارزش روش از ادهاستف

 دست هب روز در دالر ونيليم كي متوسط طور به ارزش نيا زانيم
 پرداخت به ليتما متوسط (Myerset et al., 2012) تاس آمده

(WTP))2( در دالور جيخل مهاجر پرندگان از ديبازد جهت 
 يگذار رزشا روش از استفاده با را يشمال كيآتالنت انوسياق

 .نمودند محاسبه خانواده هر يبرا دالر 66-99 نيب مشروط
Mittelhammer., 2012) & Osorio( جنگل يتفرج ارزش 

 روش از استفاده با را كايآمر يشرق جنوب در بيكار ريجزا يمل
 نيهمچن .دندبرآورد كر دالر 80/27معادل مشروط يگذار ارزش

(Yashoda & Reddy., 2012) هر پرداخت به ليتما متوسط 
 استفاده با را هندوستان باساوانا جنگل در تفرج جهت كننده ديبازد

 برآورد دالر 63/17 زانيم به مشروط يگذار ارزش روش از
 كه دهد يم نشان رانيا در شده انجام يها يبررس .نمودند

 يها پارك يتفرج ارزش برآورد ي نهيزم در ياديز مطالعات
 متوسط ،)1384 ان،يليخل و رنژاديما( .دارد وجود مختلف يجنگل

 پارك يستيتور ارزش يبرا كننده ديبازد هر پرداخت به ليتما
 مشروط يگذار ارزش روش از استفاده با را گلستان يمل

 را پارك نيا ساالنه يستيتور ارزش و ديبازد هر يبرا الير3520
 همكاران، و رنژاديام( .نمودند برآورد هكتار در الير ونيليم 1/ 96

 پرداخت، به ليتما متوسط نييتع و CVM از استفاده با، )1385
 را سنگال يس يجنگل پارك از هكتار هر ساالنه يتفرج ارزش

 معادل ديبازد هر يبرا را ارزش نيا و الير ونيليم 5/2 از شيب
 متوسط، )1388 ،يعيرف و رنژاديام( .نمود محاسبه الير 2477

 آباد عباس جنگل ديبازد هر در فرد هر يبرا پرداخت به ليتما
 الير 2200 مشروط يگذار ارزش روش از استفاده با را بهشهر
 متوسط CVM از استفاده با، )1389 ان،يطاهر( .نمودند برآورد

 پارك يتفرج ارزش يبرا دكنندهيبازد هر پرداخت به ليتما
 و نژاد هاشم( .نمود محاسبه الير 4750 را گلستان النگدره يجنگل

 يبرا را افراد پرداخت به ليتما نيانگيم زانيم ،)1389 ،همكاران
 ديبازد هر يبرا الير 3875 مازندران نور يجنگل پارك از ديبازد
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 يگذار ارزش روش از خود مطالعه در ها آن .آوردند دست به
  .نمودند استفاده مشروط

 يجنگل پارك تيمطبوع ياقتصاد يبررس ،قيتحق نيا هدف
 جهت دكنندگانيبازد پرداخت هب ليتما زانيم ،حصار سرخه
 سهيمقا و آن بر موثر عوامل نيهمچن، تفرجآن و  از يمند بهره

  .باشد يم كشور يجنگل يها پارك ريسا با جينتا
 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه
 قابل و هكتار 625 بر بالغ يمساحت با حصار سرخه يجنگل پارك
 واسط حد در و تهران شرق محدوده در هكتار 800 تا توسعه
 گرفته قرار حصار سرخه ارتفاعات و هيافسر بزرگراه ،يآبعل جاده
 و كنترل تحت هيناح نيا تمام ،يشرق شمال بخش جز به .است

 نيا در جاجرود هرودخان .دارد قرار ستيز طيمح سازمان حفاظت
 انيجر منطقه هيحاش در ان،يلت پارك از پس و دارد انيجر هيناح
 ،منطقه نيا .شود يم خارج منطقه از نيپارچ شهرك در ويابد  مي
 از متاثر و سو كي از نيورام يريگرمس هيناح به يكينزد علت به

 و يپست داشتن ليدل به و گريد يسو از يمركز البرز ارتفاعات
 يمتفاوت يمايس يدارا ،ياهيگ پوشش نظر از اريبس يها يبلند

 ،ارس ،يكوه بادام ،بنه :شامل پارك نيا ياهيگ پوشش .است
 و عرعر ،گنجشك زبان ،زالزالك ،پده ،داريسپ ،چنار ،داغداغان

 منظره در ييسزا به ريتأث متنوع ياهيگ پوشش .باشد يم كاج
 نيهمچن مطبوع، يهوا و بايز مناظر نيا .دارد منطقه يعيطب

 و ياصل عامل كودكان، يباز نيزم و يسوار دوچرخه ستيپ
 يجنگل پارك در ستيتور و گر گردش جذب يبرا يمشوق
  .باشد يم حصار سرخه

 
 پژوهش روش

 يجنگل پارك يتفرج ارزش نييتع يبرا مطالعه نيا  در
 نيا. شود يم استفاده مشروط يگذار ارزش روش از حصار سرخه
 را افراد )2((WTP) پرداخت به ليتما كه كند يم تالش روش
 انتخاب روش در .دينما نييتع ن،يمع يفرض بازار يوهايسنار تحت

  .هستند ريز تيمطلوب تابع يدارا افراد شود يم فرض دوگانه
)1(                  U= U (Y,S) 

 يبردار S و فرد درآمد Yم،يمستق ريغ تيمطلوب تابع U آن در كه
 كننده ديبازد هر .باشد يم فرد ياجتماع -ياقتصاد عوامل ريسا از
  عـــمنب زا ادهـاستف يراـب را خود دـدرآم از يـمبلغ است رـاضـح

 نيا كه بپردازد )A( يشنهاديپ مبلغ عنوان به يستيز طيمح
 تيمطلوب زانيم .دشو يم يو يبرا تيمطلوب جاديا باعث استفاده

 يحالت از شتريب يستيز طيمح منابع از استفاده اثر رب شده جاديا
 ريز رابطه. كند ينم استفاده يستيز طيمح منابع از يو كه است

 ,Lee & Han, 2002; Hanemann( دهد يم نشان را آن
(1994. 

ε1 U (1, Y-A ؛ S ) ≥ U ( 0 , Y ؛ S ) + ε0 )2(               
 كه هستند صفر نيانگيم با يتصادف يرهايمتغ ε1 و ε0 آن در كه
 جاديا تفاوت .اند شده عيتوز گريهمد از مستقل و يتصادف طور به

 يستيز طيمح منبع از استفاده اثر رب )U∆( تيمطلوب در شده
 (Lee & Han, 2002 ): از است عبارت

)3( 
∆U = U (1,Y – A؛ S ) – U (0 , Y ؛ S) + (ε1 – ε0)      

 

 بهتر افراد، پرداخت به ليتما نيتر مناسب برآورد و ليتحل يبرا
 استفاده يدوبعد ييدوتا انتخاب يا نامه پرسش روش از است
 پـرداخت به ليتما يبررس در گـانه دو نامه پرسش ساختـار .شود

  يبرا يعني .باشد يم ييدوتا وابسته ريمتغ كي يدارا افـراد،
 داشت ميخواه صفر و كي مقدار دو فقط وابسته ريمتغ

.(Venkatachalam, 2003)  
 ليدل به تيلوج يالگو و يدوبعد دوگـانه نامه پرسش بنابراين،

 ,Shrestha( نيشيپ مقاالت در استفاده تعدد و محاسبه يسادگ
et al., 2002 Loomis, 2010;؛1385 ،همكاران و رنژاديام ؛ 

 ان،يطاهر ؛1388 همكاران، و رنژاديام ؛1387،يقاض و يبديم
 زانيم بر يحيتوض يرهايمتغ ريتاث زانيم يبررس يبرا )1389
WTP شد استفاده يتفرج ارزش نييتع يبرا كنندگان ديبازد. 

 از يكي فرد كه نيا ،)pi( احتمال تيلوج يالگو اساس بر
 شود يم انيب ريز رابطه صورت به رد،يبپذ را شنهادهايپ
)Hanemann, 1994:( 
)4( 

pi = Fn(∆U) =  =   
 

 كيلوجست اختالف كي با يتجمع عيتوز تابع Fn(∆U) كه
 جمله  از ياقتصاد ،ياجتماع يرهايمتغ از يبعض و است استاندارد

 شامل را قيتحق نيا در ... و التيتحص ،يشنهاديپ مبلغ آمد، در
 انتظار كه هستند يبرآورد قابل بيضرا γ و θ، β .شود يم
 مقدار محاسبه يبرا روش سه .باشند β≥0 و θ<0 ، γ<0 رود يم

WTP متوسط به موسوم، اول روش :دارد وجود WTP كه است 
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 يريگ انتگرال لهيوس به WTP يانتظار مقدار محاسبه يبرا آن از
، دوم روش .شود يم استفاده تينها يب تا صفر محدوده در يعدد

 مقدار محاسبه يبرا كه است كل به WTP متوسط به موسوم
 تا -∞ محدوده در يعدد يريگ انتگرال لهيوس به WTP يانتظار
 WTP متوسط به موسوم، سوم روش و رود يم كار به +∞

 به WTP يانتظار دارمق محاسبه يبرا آن از و است يقسمت
 مميماكز شنهاديپ تا صفر محدوده در يعدد يريگ انتگرال لهيوس

)A( است بهتر سوم روش، ها روش نيا نيب از .شود يم استفاده .
 ييكارا ،يتئور با ها تيمحدود يسازگار و ثبات روش نيا ،رايز

 ريز رابطه از كه كند يم حفظ را شدن  جمع ييتوانا و يآمار
 Lee &Han, 2002; Hanemann, 1994):( ودش يم محاسبه

)5( 
E (WTP) =  = 

 )dA, α* = ( α + ϒY + ϴS )  
 

 از عرض *α و پرداخت به ليتما يانتظار مقدار E (WTP) كه
 ياقتصاد -ياجتماع جمله لهيوس به كه باشد يم شده ليتعد مبدا

 .است شده اضافه )α( ياصل مبدا از عرض جمله به
 به شاهد گروه يجنگل يها پارك يتفرج ارزش ليتبد منظور به
  :شود يم استفاده ريز رابطه از يجار سال متيق

 pt = A(1+r )n             )6(  

pt يجار سال متيق به يتفرج ارزش، A سال در يتفرج ارزش 
 سال دو اختالف n و مربوطه استان تورم نرخ r ،موردنظر

 يها نامه پرسش ليتكم قيطر از الزم اطالعات و آمار .دباشن يم
 پارك از كنندگان ديبازد به يحضور مراجعه با شده يطراح
 بهار فصل اواخر در داشتند، مستقل درآمد كه حصار سرخه يجنگل

 روش به بنابراين، .شد يآور جمع 1392 سال تابستان لياوا و
 كه دش ليتكم نامه پرسش 230 يتصادف يبند طبقه يريگ نمونه

 نامه پرسش 30 از حاصله اطالعات و كوكران فرمول از استفاده با
 درك عدم علت به نامه پرسش 12 .آمد دست هب شده آزمون شيپ

 در و دش حذف بودن ناقص و پرداخت به ليتماها  پرسش حيصح
 صورت نامه پرسش 218 با مطالعه نيا در ليتحل و هيتجز تينها 

 در كنندگان ديبازد WTP يريگ اندازه يبرا ،مطالعه نيا در .گرفت
 )3((DDC) يدوبعد دوگانه انتخاب پرسشنامه از CVM يبررس

  .شد استفاده
  روعــش ن،ـيآغاز متيق با هياول ادـشنهيپ كي از كه است متداول

 اگر .نه اي رديپذ يم را آن دهنده پاسخ ايآ شود مشخص تا كنند يم
 كه شود يم آغاز يمكرر نديافر هآنگا كند، موافقت ابتدا نيهم او
 انيب شخص آن كه نيا تا ابدي يم شيافزا هيپا متيق جيتدر به

 رقم نيآخر .ستين ياضاف مبلغ پرداخت به ليما كه كند
 .باشد مي او پرداخت به ليم حداكثر دهنده، پاسخ توسط يشنهاديپ

، اول بخش در .شد يطراح بخش دو در مذكور نامه پرسش
 ياقتصاد و ياجتماع ،يشخص يها يژگيو به مربوط اطالعات

 به ليتما به مربوطهاي  ، پرسشدوم بخش در و گو پاسخ فرد
 يشنهاديپ متيق سه، بخش نيا در .دش مطرح افراد پرداخت

 و وابستههاي  پرسش صورت هب الير 5000 و 3000 و 1000
 آزمون شيپ براساس ريمقاد نيا .ديگرد مطرح هم به مرتبط

 به ليتما حداكثر گو پاسخ فرد ازپرسش  نيآخر در .شدند انتخاب
 عنوان به رقم نيا .شود يم پرسش يارياخت شكل به پرداخت

 مورد پرداخت به ليتما انتگرال محاسبه در نهيشيب شنهاديپ
  .رديگ يم قرار استفاده

 محاسبات رها،يمتغ يآمار ليتحل و هيتجز جهت ق،يتحق نيا در
 يافزارها نرم از تيلوج يگوال يپارامترها نيتخم و ياضير
)MAPLE(، )EXCEL( و )SHAZAM( است شده استفاده.  
 
 ها افتهي

 به ها آن يها داده استخراج و نامه پرسش 230 ليتكم از پس
 جدول .دش اقدام حصار سرخه يجنگل پارك يجتفر ارزش محاسبه

 را انيپاسخگو ياجتماع -ياقتصاد مهم يپارامترها يتعداد ،)1(
 انيپاسخگو سن نيانگيم ،)1( جدول به توجه با .هدد يم نشان

 23/13 زين افراد التيتحص نيانگيم زانيم .باشد يم سال 11/38
 .باشد يم نفر 6/3 دهنده پاسخ يخانوارها اندازه نيانگيم و سال

 دست به الير 8/323/480/6 برابر خانوارها انهيماه درآمد نيانگيم
 ريمتغ به مربوط اريمع انحراف نيشتريب ،نيهمچن .است آمده

 .است خانوار انهيماه درآمد
 انيگو پاسخ ليتحص و آموزش سطحي فراوان عيتوز، )2( جدول در

 در افراد درصد 2/15 جدول نيا به توجه با .شود يم مشاهده
 مقطع در افراد درصد 4/35 باالتر، و ارشدي كارشناس مقطع

 6/20 وي ردانكا مقطع در افراد درصد 2/8 .دارند قراري كارشناس
ي داراها  آن درصد 3/13 .اند كرده ليتحص پلميد مقطع تا درصد
 .اند بوده سواد يبها  آن از درصد 3/7 و پلميد از كمتر سواد سطح

  يرجــتف ارزش جهت انيوـگ پاسخ رداختـپ به لياـتم بخش در
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 )قيتحق يها افتهي :مأخذ( انيپاسخگو ياجتماع -ياقتصاد مهم يرهايمتغ :)1( جدول
 حداكثر حداقل اريمع انحراف نيانگيم رهايمتغ

 75 17 13/12 11/38 )سال( انيگو پاسخ سن
 23 0 101/6 23/13 انيگو پاسخ ليتحص يها سال

 8 2 54/1 6/3 )نفر( خانوار هر اندازه
 30/000/000 000/000/1 4/307/733/4 8/323/480/6 )الير( خانوار انهيماه آمد در

 
 )قيتحق يها افتهي :مأخذ( انيگو پاسخ ليتحص و آموزش سطح يفراوان عيتوز :)2( جدول

 جمع سواد يب پلميد از رتكم پلميد پلميد فوق سانسيل باالتر و سانسيل فوق سواد سطح
 218 16 29 45 18 77 33 تعداد

 100 3/7 3/13 6/20 2/8 4/35 2/15 درصد
 

 نينخست )درصد 7/46( نفر 102حصار  سرخه يجنگل پارك
 هري برا الير 3000 پرداختي براي ليتما و رفتندينپذ را شنهاديپ
 از .نداشتند هيورود متيق عنوان به خود خانواده ياعضا از كي
 رفتندينپذ را الير 1000 شنهاديپ )درصد 4/6( نفر 14 ،تعداد نيا
 116 انيم از .كردند قبول را شنهاديپ نيا )درصد 3/40( نفر 88 و
 48 رفتند،يپذ را الير 3000 شنهاديپ كه ييگو پاسخ )درصد 3/53(

 5000 يعني باالتر شنهاديپ پرداخت به حاضر )درصد 22( نفر
 5000 شنهاديپ افراد نيا )درصد 3/31( نفر 68 و بودند الير
 .رفتندينپذ را يالير

 سطوح ت،يلوج مدل يحيتوض يها ريمتغ بيضرا برآورد جينتا
 وابسته ريمتغ بر رهايمتغ نيا يگذار ريتأث و ها آن يآمار يدار يمعن
 .است آمده ،)3( جدول در ييراستنما حداكثر روش از استفاده با

 شنهاد،يپ يرهايمتغ ،دهد يم نشان جدول نيا كه يطور همان
 سن، ت،يرضا زانيم الت،يتحص سطح ،خانواده انهيماه درآمد

 سطوح در تابستان و بهار فصل و مجدد ديبازد جهت ليتما
 پارك يتفرج ارزش يبرا يشنهاديپ مبلغ رشيپذ بر يبمناس
 كل كشش به توجه با .باشند يم گذار ريتأث حصار سرخه يجنگل
 در يدرصد كي شيافزا با شنهاد،يپ ريمتغ يبرا شده داده وزن

 يتفرج استفاده يبرا مبلغ نيا رشيپذ احتمال ،يشنهاديپ متيق
 درصد 6171/0 معادل حصار سرخه يجنگل پارك يستيتور و

 ر،يمتغ نيا يينها اثر به توجه با كه آن ضمن .افتي خواهد كاهش
 مبلغ رشيپذ احتمال ،يشنهاديپ متيق در يالير هزار شيافزا با

 كاهش واحد 51/0 پارك نيا يتفرج استفاده بابت پرداخت جهت
 .افتي خواهد
  الت،يتحص سطح يحيتوض يرهايمتغ يبرا شده داده وزن كل كشش

 ،142/0 با برابر بيترت به تيرضا زانيم و خانواده انهيماه درآمد
 ،عوامل ريسا كردن فرض ثابت با يعني .باشد يم 413/0 ،168/0

 زانيم و درآمد الت،يتحص زانيم در يدرصد كي شيافزا با
 مبلغ رشيپذ احتمال موجود، يها نيانگيم به نسبت تيرضا

 يجنگل پارك يتفرج منطقه از ديبازد يبرا يشنهاديپ
 درصد 413/0 و168/0 ،142/0 معادل بيترت به حصار هسرخ
 سال هر شيافزا با :دهد يم نشان يينها اثر .افتي خواهد شيافزا
 مبالغ نيا رشيپذ احتمال دكنندگان،يبازد ليتحص يها سال به

 شيافزا با ،نيهمچن .افتي خواهد شيافزا واحد 0342/0 معادل
 زانيم در ازيامت هر شيافزا و درآمد زانيم در يالير ونيليم كي

 ،047/0 معادل بيترت به يشنهاديپ مبلغ رشيپذ احتمال تيرضا
 كي شيافزا با نيهمچن .افتي خواهد شيافزا واحد 1211/0
 يها نيانگيم به نسبت دكنندهيبازد افراد سن زانيم در يدرصد
 منطقه نيا از ديبازد يبرا يشنهاديپ مبلغ رشيپذ احتمال ، موجود
 رييمتغ نيا يينها اثر .افتي خواهد كاهش ددرص 566/0 معادل
 دكنندهيبازد افراد سن به سال هر شيافزا با :دهد يم نشان

 كاهش واحد 00101/0 معادل يشنهاديپ مبلغ رشيپذ احتمال
 ديبازد جهت ليتما مستقل يرهايمتغ يينها اثر .افتي خواهد
 63/0 و 71/0 با برابر بيترت به تابستان و بهار فصل و مجدد

 به ليتما احتمال ،عوامل ريسا كردن فرض ثابت با يعني .باشد يم
 به نسبت ،دارند مجدد ديبازد به ليتما كه يافراد در پرداخت

 در و واحد 71/0 معادل ندارند، را ليتما نيا كه يكسان
 پارك از ديبازد جهت را تابستان و بهار فصل كه يدكنندگانيبازد

 فصول ريسا كه يكسان به نسبت اند دهيبرگز حصار سرخه يجنگل
 ،نيهمچن .بود خواهد شتريب واحد 63/0 معادل اند، كرده انتخاب را
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 نيا در )4(حيصح ينيب شيپ درصد حاضر، يبرآوردها بر اساس
 آنگر  بيان نكته نيا ،نيبنابرا .باشد يم درصد 1/87معادل مدل
 به توجه با است توانسته موردنظر شده برآورد مدل كه است

 ينيب شيپ را وابسته ريمتغ از ييباال درصد ،يحيتوض يرهايمتغ
 ان،يگو پاسخ از درصد 1/87 بييتقربه طور  گر،يد انيب به .دينما

 ينسبتارايه  با را ريخ اي بله شده ينيب شيپ پرداخت به ليتما
 بيضر .اند داده اختصاص يدرست هب اطالعات، با مناسب كامالً

 مدل، يحيتوض يرهايمتغ كه دهد يم نشان زين فادن مك نييتع
 .اند داده حيتوض يخوب به را وابسته ريمتغ راتييتغ

 

  )قيتحق يها افتهي :مأخذ( حصار سرخه يجنگل پارك يتفرج ارزش يبرا تيلوج يالگو برآورد جينتا :)3( جدول
 رهايمتغ شده برآورد بيضرا )t( آماره يوزن كل كشش يينها اثر

 ثابت بيضر -2623/15 -06/1 - -
 شنهاديپ -00098/0 ***-11/3 -6171/0 -00051/0
 )سال( التيتحص 4359/0 *98/1 142/0 0342/0

 )الير( خانواده انهيماه درآمد 00000021/0 **23/2 168/0 000000047/0
 تيرضا زانيم 4821/0 ***87/3 413/0 1211/0
 سن -0431/0 **-03/2 -566/0 -00101/0

 مجدد ليتما 39/3 ***47/3 - 71/0

 وتابستان بهار 83/2 ***52/2 - 63/0
Probability (L . R .Statistic) = 0000/0  
Percentage Of Right Prediction = 871/0  
Mcfadden R – Square = 533/0  
Maddala R – Square = 427/0  
Esterella R – Square = 508/0  

 .است درصد 10 و 5 ، 1 سطح در يدار يمعن بيترت به* و**، ***
 

 به ليتما متوسط يانتظار مقدار ت،يلوج مدل برآورد از پس
 يجنگل پارك يگر گردش منطقه يتفرج استفاده جهت پرداخت

 تا صفر محدوده در يعدد يريگ انتگرال كمك با حصار سرخه
 برابر رقم نيا كه شد محاسبه ،)الير 15000( نهيشيب شنهاديپ

 گر،يد عبارت به .دش برآورد دكنندهيبازد هر يبرا الير 53/2168
 معادل ديبازد هر يبرا حصار سرخه يجنگل پارك يتفرج ارزش

 .شد برآورد الير 53/2168
 

الير
     

( )[ ] 53.2168
exp1

115000

0 00098.0998.1 =
+

= ∫ −− dAWTP A
 

 به ليتما متوسط يانتظار مقدار ،)6( شماره رابطه از استفاده  با
 يبرا را موردنظر يجنگل يها پارك يتفرج استفاده جهت پرداخت

 سال متيق به حصار سرخه يجنگل پارك يتفرج ارزش با سهيمقا
 يها سال در رانيا آمار مركز در تورم نرخ .ميكن يم ليتبد يجار

 يبرا و %4/12 ،%4/10 گلستان استان يبرا 1389 و 1384

 بيترت به ،1389 و1388 ،1385 يها سال در ازندرانم استان
 ارزش ،نيبنابرا .است شده گزارش 4/12% ،8/10% ،9/11%

 آباد عباس سنگال، يس گلستان، يجنگل يها پارك يبرا يتفرج
 ،7/7767 معادل بيترت به مازندران نور و گلستان النگدره بهشهر،

 نيا .ديآ يم دست به الير 6/5502 و 1/6745 ،7/3315 ،7/5441
 تيمطبوع كسب جهت پرداخت به ليتما :دهد يم نشان جهينت

 مورد يجنگل يها پارك ريسا به نسبت حصار سرخه يجنگل پارك
 يتوجه قابل زانيم به واقعند كشور شمال در عموماً كه نظر

 اختالف موجب ، ها پارك نيا يها تيجذاب تفاوت .است تر نييپا
 از حاصل بودن مطبوع كسب جهت پرداخت به ليتما ريچشمگ
 يجنگل پارك در اختالف نيا .است شده ها آن يتفرج استفاده
 از كمتر حصار سرخه يجنگل پارك به نسبت بهشهر آباد عباس

 بودن كمتر از يحاك جهينت نيا .باشد مي ها پارك ريسا
 شاهد گروه يها پارك ريسا با سهيمقا در پارك نيا يها تيجذاب
  يتوجه قابل شكل به جهينت نيا ن،ـس رـيمتغ يـررسـب در .است
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 .شد داريپد
 

 يريگ جهينت و بحث
 برآورد و يستيز طيمح بودن مطبوع ياقتصاد يگذار ارزش يبرا

 از حصار سرخه يجنگل پارك يگرگردش منطقه يتفرج ارزش
 انتخاب نامه پرسش 230ليتكم و مشروط يگذار ارزش روش

 به الير 5000 و 3000 ،1000 يشنهاديپ مبلغ سهارايه  با دوگانه
 تيلوج يونيرگرس مدل .است شده استفاده هيورود متيق عنوان

 كار به دكنندگانيبازد پرداخت به ليتما زانيم يريگ اندازه يبرا
 بيضرا يينما راست حداكثر روش اساس بر و شده گرفته

 پرداخت به ليتما متوسط .شدند برآورد مدل نيا يپارامترها
 جينتا .است آمده دست به الير 53/2168 معادل دكنندگانيبازد

 يجنگل پارك يتفرج ارزش يبرا قيتحق نيا در آمده دست هب
 انهيماه درآمد شنهاد،يپ مانند آن، بر مؤثر يرهايمتغ و حصار سرخه
 (Shrestha, et مطالعات جينتا با مشابه الت،يتحص سطح خانوار،

(al., 2002 كا،يمرآ دايفلور التيا در اُكاال يمل جنگل در 
 و رنژاديام( گلستان، يمل پارك در )1384 ان،يليخل و رنژاديام(

 ،يعيرف و رنژاديام( سنگال، يس يجنگل پارك در )1385 همكاران،
 پارك در )1389 ان،يطاهر( بهشهر، آباد عباس جنگل در )1388
 پارك در )1389 همكاران، و نژاد هاشم( و گلستان النگدره يجنگل
 كشور يشمال يها پارك انداز چشم .باشد يم مازندران نور يجنگل

 دكنندهيبازد افراد تيرضا يتوجه قابل زانيم به ها آن بودن بكر و
 .كند يم جلب خود به حصار سرخه يجنگل پارك با سهيمقا در را
 دهش افراد پرداخت به ليتما در مشهود اختالف موجب عامل نيا
 جنگل در يعيرف و رنژاديام مطالعه در تنها سن ريمتغ .تسا

 نيا و است شده دار يمعن حاضر مطالعه مانند بهشهر، آباد عباس
 به زين شتريب سن با دكنندهيبازد افراد كه دهد يم نشان جهينت
 گلستان، يجنگل يها پارك يها تيجذاب بودن باال ليدل
 تر، جوان افراد مانند مازندران نور و گلستان النگدره سنگال، يس

 مورد روش كه است حيتوض به الزم .نددار پرداخت به ليتما
 حصار سرخه يجنگل پارك يتفرج ارزش برآورد يبرا استفاده
 .است شده ذكر هاي بررسي ريسا يبرآورد روش با مشابه

 به يشنهاداتيپ ق،يتحق از حاصل جينتا به توجه با ،بخش نيا در
  :دشو يمارايه  ريز شرح

 ميمستق ريتأث يآمددر ريمتغ د،ش مالحظه جينتا از كه طور همان
 مورد منطقه از يتفرج استفاده جهت يشنهاديپ مبلغ رشيپذ بر

 تيتقو به بنابراين، .است داشته شاهد گروه يها  پارك ريسا و نظر
 .شود يم هيتوص جامعه درآمد كم افراد يدرآمد سطوح
 و مطالعه نيا در يبررس مورد افراد آموزش و التيتحص سطح
 افراد پرداخت به ليتما در رگذاريتأث لعوام از يكي ،شاهد گروه
 جامعه افراد يعموم يها آموزش يارتقا بنابراين، .است بوده

  .دينما كمك سمياكوتور صنعت توسعه به تواند يم
 پارك از دكنندگانيبازد تيرضا زانيم و مجدد ديبازد به ليم

 كه است يعوامل از يكي ،قيتحق نيا در حصار سرخه يجنگل
 باال يطرف از .است شده افراد باالتر پرداخت به ليتما به منجر
 ليتما توجه قابل اختالف موجب ،شاهد گروه يها تيجذاب بودن

 ديبا بنابراين، .است شده حصار سرخه يجنگل پارك در پرداخت به
 ديبازد جهت ليتما بردن باال افراد، يمند تيرضا شيافزا جهت
 .شود گرفته نظر در يداتيتمه پارك، نيا شدن تر جذاب و مجدد
 جذب جهت ييربنايز زاتيتجه و امكانات ساخت ،نيبنابرا

 :مانند يگاه استراحت ،ياقامت ،يبهداشت امكانات :مانند گر گردش
 يبرا مناسب يتفرج و يحيتفر امكانات نگ،يپارك ق،يآالچ
 است مواردي از مسن، اشخاص جمله از افراد يسن گروه يتمام
 تيحما و قيتشو بنابراين، .دباش ضروري مي آن به توجه كه

 .شود يم هيتوص بخش نيا در يگذار هيسرما جهت يخصوص بخش
 تابستان و بهار فصل در ق،يتحق يها افتهي به توجه با

 پارك از ديبازد جهت يباالتر پرداخت به ليتما دكنندگانيبازد
 در را هيورود مبلغ توان يم ،نيبنابرا .دارند حصار سرخه يجنگل

 .داد شيزااف فصول نيا
 
 ها ادداشتي

1. Contingent Valuation Method 
2. Willingness To Pay 
3. Double Dichotomous Choice  
4. Percentage Of Right Prediction 
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