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 سرآغاز
 یهااستیس بهبود در اساسی راهبردی ،یاقتصاد یگذارارزش

 توجه .است یکیاکولوژ داریپا توسعه به لین جهت یستیزطیمح
 ،رو نیا از .انجامدمی بشر رفاه شیافزا به هاکار و ساز این به
 لیدال است. اهمیت زیحا منابع نیا کردنفهم قابل و یکم

 دگاهید از یطیمح یهاستمیس و یعیطبمنابع یگذارارزش
 یکیاکولوژ و یستیزطیمح منابع فهم و شناخت ،اقتصاددانان

 و رندگانیگمیتصم به کشور یطیمح لیمسا هیارا ها،انسان توسط
 یاقتصاد یهااستیس انیم ارتباط کی آوردنفراهم زان،یربرنامه

 لیتعد ،یعیطببعمنا تیاهم و نقش سنجش ،یعیطب یدرآمدها و
 یداخل ناخالص دیتول :مانند یمل محاسبات مجموعه اصالح و
(GDP) یعیطبمنابع هیرویب یبرداربهره و بیتخر از یریجلوگ و 
 ،ریاخ یهاسال در (.1385 ،همکاران و رنژادیام) باشدیم

 در یعیطبمنابع نقش سنجش و یگذارارزش به اقتصاددانان
 نیدرا یتوجه قابل شرفتیپ به و تندپرداخ انسان رفاه نیتأم
 و تفریحی کارکردی هایارزش محاسبه افتند.ی دست نهیزم

 است. موارد نیا از حفاظتی
 کارکردی هایارزش محاسبه یبررس نهیزم در یادیز مطالعات
 هگرفت صورت جهان در زیستیمحیط منابع حفاظتی و تفریحی

 دایفلور التیا در اُکاال یمل جنگل یحیتفر ارزش یبررس در .ستا
 روش از استفاده با (Shrestha et al., 2002) توسط که کایآمر

 ارزش نیا زانیم گرفته، صورت (1)(CVM) مشروط یگذارارزش
 .ستا آمده دست هب روز در دالر ونیلیم کی متوسط طوربه

(Fleming & Cook., 2007) اچهیدر یحیتفر ارزش 
 یبررس TCM((2)( سفر نهیهز افتیره با را ایاسترال در یکنزمک

 کنندهدیبازد هر پرداخت به لیتما ،مطالعه نیا در .کردند
)WTP((3) 30/104 برآورد دیبازد بار هر در دالر 84/242 تا 

 ارزش برآورد به (Anoop & Surapprakash, 2008) .شد
 برآورد یبرا .پرداختند هند جنوب در یمودآشتا جیخل یحیتفر

 .است هشد استفاده CVM از قیتحق نیا در یحیتفر ارزش
 هشد برآورد هیروپ 3498 منطقه نیا در WTP زانیم
 یبرا پرداخت به لیتما زانیم .Taylor et) (al., 2010ستا

 کایآمر داهویآ التیا کیاسن رودخانه در واقع یتیسا در یریگیماه
 مقدار نیا کهیطورهب .کردند یبررس سفر نهیهز افتیره با را

 و دالر 52/18 اند،رفته تیسا نیا به بار نیاول که یکسان یبرا
 دالر 48/43 ند،ینمایم استفاده آن از مستمر طور به که یکسان

 به CVM از استفاده با (Loomis, 2010) شد.برآورد 
 قسمت در یارودخانه کنار در حیتفر یبرا WTP یریگاندازه

 به ضرحا حیتفر جهت خانوارها .پرداخت کولورادو شهر یغرب
  .بودند سال هر در دالر 156 پرداخت

 یادیز مطالعات که دهدیم نشان رانیا در شده انجام یهایبررس
 و یحیتفر ارزش برآورد ینهیزم در گوناگون یهاروش با

 روش از (1380)طباطبایی، .دارد وجود مختلف مناطق حفاظتی
 به تمایل متوسط میزان منظورتعیین به مشروط یگذارارزش

 میانکاله پرندگان زیستگاه حفاظتی ارزش محاسبه جهت داختپر
 یبرا را پرداخت به تمایل حداکثر میانگین و است نموده استفاده
 ترتیب به بومی یهاهخانواد یبرا و غیربومی یهاخانواده

 و رنژادی)ام است. کرده برآورد ریال 73440و 24752

 به لیتما سطمتو نییتع و CVM از استفاده با (1385 همکاران،
 یس یجنگل پارک از هکتار هر ساالنه یتفرج ارزش پرداخت،

 نیهمچن .نمود برآورد الیر ونیلیم 5/2 از شیب را نسنگا

 تهران، در یساع پارک یتفرج ارزش (1387 ،یقاض و یبدی)م

 با را یانزل تاالب یتفرج ارزش (1388 همکاران، و رنژادی)ام

 هر یبرا الیر 8460و1840 بیترت به CVM از استفاده

 به (1388 ،یفتاح و یزدانی) .نمودند محاسبه دیبازد
 اردکان -زدی دشت ینیرزمیز یهاآب یحیتفر یگذارارزش
 استفاده مشروط یگذارارزش روش از ،پژوهش نیا در .ندپرداخت

 پرداخت به لیتما که است آن از یحاک قیتحق جینتا .است شده

 اردیلیم 6/1 مناطق نیا یحیتفر ارزش کل و الیر 5739 افراد

 متوسط CVM از استفاده با (1389 ،انیطاهر) .باشدیم الیر
 پارک یحیتفر ارزش یبرا دکنندهیبازد هر پرداخت به لیتما

 نمود. دبرآور الیر 4750 را گلستان النگدره یجنگل
 برآورد قیتحق نیا هدف شده، های انجامبررسی به توجه با

 از استفاده با ،الر دریاچه حفاظتی و تفریحی کارکردی یهاارزش
 ثرؤم عوامل و هاارزش این مقایسه شروط،م یگذارارزش روش

 بررسی بر عالوه مطالعه این ،واقع در .باشدیم هاآن بر
 نکته این بررسی به الر، دریاچه تفرجی و حفاظتی هایارزش
 بر بیشتر اجتماعی -اقتصادی عوامل که پرداخت خواهد
 بر که این یا بود خواهند مؤثر زیستمحیط یحفاظت هایارزش
 داشت. خواهند بیشتری تأثیرگذاری تفرجی هایارزش
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 هاروش و مواد

 پژوهش روش
 بسته،وا ریمتغ که کنندیم فرض اقتصاددانان ،موارد بیشتر در
 اررفت که ددار وجود یمتعدد موارد با وجود این، باشد.یمن وستهیپ

 شود.یم خالصه محدود مجموعه کی قالب در رندهیگمیتصم
 با یهامدل شوند،یم استفاده یاهداف نیچن یبرا که ییهامدل
 نبودن وستهیپ به توجه با شوند.یم دهینام یفیک وابسته ریمتغ

 یهالمد از گروه نیا به هامدل نیا در وابسته ریمتغ ریمقاد
 شودیم اطالق گسسته ونیرگرس یهامدل یسنج اقتصاد

.(Maddala, 1991)   
 ریمتغ هاآن در که هستند ییهامدل ،هامدل نیا نیترساده

 مقدار ود فقط وابسته ریمتغ یبرا یعنی باشند.یم ییدوتا وابسته
 لیتما تواندیم فرد کی ،مثال یبرا داشت. میخواه صفر و کی

 باشد. نداشته ای داشته را هاجنگل از حفاظت جهت پرداخت یبرا
 ،یفیک یرهایمتغ با یونیرگرس یهادلم موارد گونه نیا در

 ییهاونیرگرس یبررس یبرا ،یطورکلهب باشند.یم مناسب یهامدل

 احتمال یهامدل از ،باشندیم ییدوتا وابسته ریمتغ یدارا که
 موارد، در بیشتر شود.یم استفاده تیتوب و تیپروب ت،یلوج ،یخط

 زانیم بر مختلف یحیتوض یرهایمتغ ریتأث یبررس جهت
(WTP) ونیرگرس مدل از حفاظتی و یحیتفر ارزش جهت افراد 

 یراحت ،مدل نیا از استفاده لیدل .شودیم استفاده تیلوج
 .(Venkatachalam, 2003) است آن با کردنکار و محاسبات

 هامدل ریسا به نسبت تیلوج کاربرد که است لیدل نیهم به
 دارد. یشتریب تیعموم

 و حیتفری کارکردی هایارزش نییتع یبرا ،مطالعه نیا در
 ادهاستف مشروط یگذارارزش روش از الر دریاچه حفاظتی

 (WTP) پرداخت به لیتما که کندیم تالش روش نیا .شودیم
 در .دینما نییتع ن،یمع یفرض بازار یوهایسنار تحت را افراد

 تیبمطلو تابع یدارا افراد شودیم فرض ،دوگانه انتخاب روش
  هستند. ریز
(1)                                                        U= U 

(Y,S) 
 یبردار S و فرد درآمد Yم،یمستقریغ تیمطلوب تابع U آن در که
 کنندهدیبازد هر باشد.یم فرد یاجتماع -یاقتصاد عوامل ریسا از

 منبع از استفاده یبرا را خود درآمد از یمبلغ است حاضر
 (A) یشنهادیپ مبلغ عنوان به آن از حفاظت یا زیستیمحیط

 د.شویم یو یبرا تیمطلوب جادیا سبب استفاده نیا که بپردازد
 زیستیمحیط منابع از استفاده اثر رب شده جادیا تیمطلوب زانیم
 استفاده زیستیمحیط منابع از یو که است یحالت از شتریب

 که نمایدنمی پرداخت آن از حفاظت جهت مبلغی یا کندینم
 ( ;Lee & Han, 2002:دهدمی نشان را آن ریز ابطهر

(Hanemann, 1994  
ε1 U ( 1 , Y-A ؛ S ) ≥ U ( 0 , Y ؛ S ) + ε0              )2(
  

 که ندهست صفر نیانگیم با یتصادف یهاریمتغ 1ε و 0ε آن در که
 جادیا تفاوت اند.شده عیتوز گریهمد از مستقل و یتصادف طوربه

 زیستیمحیط منبع از استفاده اثر رب (U∆) تیمطلوب 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 لیتما نیترمناسب برآورد و لیتحل یبرا
 شود. استفاده یدوبعد ییدوتا انتخاب یا پرسشنامه روش از است

 افـراد، پـرداخت به لیتما یبررس در گـانه دو نامهپرسش ساختـار
 وابسته ریمتغ یبرا یعنی .باشدیم ییدوتا وابسته ریمتغ کی یدارا

 ( ,Venkatachalam داشت میخواه صفر و کی مقدار دو فقط

(2003.  
 لیدل به تیلوج یالگو و یدوبعد گـانهدو نامهپرسش بنابراین،

 ,Shrestha) نیشیپ هایمقاله در استفاده ددتع و محاسبه یسادگ

et al., 2002 ؛ Loomis, 2010؛1385 ،همکاران و رنژادیام ؛ 
 ،انیطاهر ؛1388 ،همکاران و رنژادیام ؛1387،یقاض و یبدیم

 زانیم بر یحیتوض یرهایمتغ ریتاث زانیم یبررس یبرا (1389
WTP حفاظتی و یحیتفر ارزش نییتع یبرا دکنندگانیبازد 

 .شد تفادهاس
 از یکی فرد که نیا ،(ip) احتمال تیلوج یالگو براساس

 شودیم انیب ریز رابطه صورت به رد،یبپذ را شنهادهایپ
(Hanemann, 1994): 

 کیلوجست اختالف کی با یتجمع عیتوز تابع nF(U∆) که
 جمله زا یاقتصاد ،یاجتماع یهاریمتغ از یبعض و است استاندارد

 شامل ار قیتحق نیا در ... و التیتحص ،یشنهادیپ مبلغ آمد، در
 انتظار که هستند یبرآورد قابل بیضرا γ و θ، β .شودیم
 ارمقد محاسبه یبرا روش سه .باشند β≤0 و θ>0، γ>0 رودیم

 





pi = Fn(∆U) =  =                                        )4( 
 
 
 

WTP متوسط به موسوم ،اول شرو :دارد وجود WTP که است 
 یریگانتگرال لهیوس به WTP یانتظار مقدار محاسبه یبرا آن از

 ،دوم روش .شودیم استفاده تینهایب تا صفر محدوده در یعدد
 مقدار محاسبه یبرا که است کل به WTP متوسط به موسوم
 تا -∞ دودهمح در یعدد یریگانتگرال لهیوس به WTP یانتظار
 WTP متوسط به موسوم ،سوم روش و رودیم کار به +∞

 به WTP یانتظار مقدار محاسبه یبرا آن از و است یقسمت

 ممیماکز شنهادیپ تا صفر محدوده در یعدد یریگانتگرال لهیوس
(A) تاس بهتر سوم روش هاروش نیا نیب از .شودیم استفاده. 
 ییکارا ،یورئت با هاتیمحدود یسازگار و ثبات روش نیا ،رایز

 ریز رابطه از که کندیم حفظ را شدن جمع ییتوانا و یآمار
 Lee & Han, 2002; Hanemann, 1994):) شودیم محاسبه

 

E (WTP) =  =  )dA,         α* = ( α + ϒY + ϴS )                                 )5(  

 
 از عرض α* و پرداخت به لیتما یانتظار مقدار E (WTP) که

 یاقتصاد -یاجتماع جمله لهیوس به که باشدیم شده لیتعد مبدا
 .است شده اضافه (α) یاصل مبدا از عرض جمله به

 یطراح یهانامهپرسش لیتکم قیطر از الزم اطالعات و آمار
 درآمد که الر دریاچه از ندگاندکنیبازد به یحضور مراجعه با شده

 یآورجمع 1391 سال تابستان و بهار فصل در داشتند، مستقل
 247 یتصادف یبندطبقه یریگنمونه روش به بنابراین، .شد

 و کوکران فرمول از استفاده با که دیگرد لیتکم نامهپرسش
 دستهب شده آزمون شیپ نامهپرسش 30 از حاصله اطالعات

 لیتما ها،پرسش حیصح درک عدم علت به مهناپرسش 17 .آمد
 لیتحل و هیتجز ،تینها در شد. حذف بودن ناقص و پرداخت به
 نیا در است. گرفته صورت نامهپرسش 230 با مطالعه نیا در

 CVM یبررس در دکنندگانیبازد WTP یریگاندازه یبرا مطالعه
 .شد استفاده DDC((4)( یدوبعد دوگانه انتخاب پرسشنامه از
 بازار تیموقع کی در یشنهادیپ متیق با ییارویرو در انیاسخگوپ

 از ،روش نیا در .دهندیم ریخ ای یبل پاسخ فقط ،یفرض
 استفاده هیاول شنهادیپ به نسبت متفاوت انتخاب کی با یشنهادیپ
 به نسبت پاسخگو یهیاول واکنش به ،یبعد شنهادیپ .شودیم
  .دارد یبستگ هیاول شنهادیپ

 شروع ن،یآغاز متیق با هیاول شنهادیپ کی از که تاس متداول
 اگر .نه ای ردیپذیم را آن دهندهپاسخ ایآ شود مشخص تا کنندیم
 به که شودیم آغاز یمکرر ندیافر گاهآن کند، موافقت ابتدا از

 کند انیب شخص آن که نیا تا ابدییم شیافزا هیپا متیق جیتدر
 شده، رفتهیپذ رقم نیآخر .ستین یاضاف مبلغ پرداخت به لیما که

 در مذکور نامهپرسش .است پرداخت به دهنده پاسخ لیم حداکثر

 به مربوط اطالعات ،اول بخش در .شد یطراح بخش سه
 در و گوپاسخ فرد یاقتصاد و یاجتماع ،یشخص یهایژگیو

 جهت افراد پرداخت به لیتما به مربوط هایپرسش ،دوم بخش
  شد. مطرح تفریحی استفاده

 پرداخت تایل تعیین برای پیشنهادی رقم سه انتخاب جهت اما
 شود. تکمیل نامهپرسشپیش است الزم ابتدا تفرجی، هایارزش
 باشدمی باز نامهپرسشپیش های مربوط بهسوال منظور این برای

 برای است حاضر اندازه چه تا که شودمی پرسیده فرد هر از و
 این از یک هر نماید. پرداخت الر سد دریاچه از تفرجی استفاده

 نمود. خواهد هیارا دریاچه از تفرجی استفاده برای را رقمی ،افراد
 به کوچک )یا کوچک به بزرگ از شده ارایه ارقام ،بعد مرحله در

 عنوان به شده ارایه ارقام میانه سپس شد. خواهد لیست بزرگ(
 30 به توجه با ،مطالعات این در .شودمی انتخاب میانی رقم

 بوده ریال 5000 تفرجی ارزش برای میانه رقم ،نامهپرسشپیش
 و پایین پیشنهادهای یا ارقام ها،پاسخ انحراف براساس سپس و

 و ریال 2000 پایین پیشنهاد اساس، این بر د.ش نتخابا نیز باال
  شد. برآورد ریال 10000 باال پیشنهاد

 یشنهادیپ متیق ابتدا نهایی، پرسشنامه در نهایت در
 با که، گرفته قرار پرسش مورد صورت نیا به الیر 5000یانیم

 رونیب وگردش حیتفر یبرا را یفرصت الر دریاچه که آن به توجه
 حاضر شما ایآ است، کرده فراهم شما یبرا استراحت و یشهر
 انهیماه درآمد از الیر 5000 منطقه نیا از استفاده جهت دیهست
 خود خانواده یاعضا از کی هر یبرا هیورود عنوان به را خود

 یشنهادیپ متیق ،یمنف جواب هیارا صورت در د؟یینما پرداخت
 هیارا صورت در و ردیگیم قرار پرسش مورد الیر 2000 نتر،ییپا
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 از الیر 10000 باالتر، یشنهادیپ متیق مثبت، جواب
 شد. خواهد الوس دکنندگانیبازد
 جداگانه طورهب نیز حفاظتی ارزش پیشنهادی هایقیمت مورد در

 د،ش بیان تفرجی ارزش پیشنهادی قیمت مورد در آنچه مانند
 30 اطالعات از حاصل میانه اساس بر شد. خواهد تعیین

 با بنابراین، شد. تعیین ریال 10000 میانی پیشنهاد نامه،پرسش
 ،نامهپرسشپیش هایپاسخ در موجود انحرافات به توجه

 ،الیر 15000 و 5000 رتیبت به نیز باال و پایین پیشنهادهای
  شد. گرفته نظر در

 فاظتیح ارزش برای افراد پرداخت تمایل به مربوط الوس اولین
 زا ریال 10000 هستید مایل آیا که شد مطرح صورت این به

 برای گیفرهن و آموزشی مالیات عنوان به را خود انهیماه درآمد
 وابج هیارا صورت در د؟یینما پرداخت الر دریاچه از حفاظت

 رارق پرسش مورد الیر 5000 تر،نییپا یشنهادیپ متیق ،یمنف
 التر،با یشنهادیپ متیق مثبت، جواب هیارا صورت در و ردیگیم

 نیا در .شد خواهد سؤال دکنندگانیبازد از الیر 15000
 یاضیر محاسبات رها،یمتغ یآمار لیتحل و هیتجز جهت ق،یتحق

 ،(MAPLE) یافزارهانرم از تیلوج یالگو یپارامترها نیتخم و
(EXCEL) و (SHAZAM10) است شده استفاده. 
 

 مطالعه مورد منطقه
 در و مازندران و تهران یهااستان نیب الر شده حفاظت منطقه

 شده واقع یشرق طول 33/51 و یشمال عرض 54/35 تیموقع

 با الر منطقه باشد.یم هکتار31000 حدود در آن مساحت است.
 البرز یهاکوه رشته یجنوب دامنه در هکتار ۷۳۵۰۰ حدود یوسعت
، ۶۱ سال از و شد لیتبد یمل پارک به ۵۴ سال در که دارد قرار

 عنوان به ستیزطیمح حفاظت یعال یشورا مصوبهبراساس 

 مناطق از یبعض ،70 سال از .شودیم اداره شده حفاظت منطقه

 سال در شده است. اعالم ممنوع یراندازیت و شکار یبرا آن
 اعظم قسمت الر ملی پارک در الر سد ساخت اتمام با ،۱۳۵۹
 که گرفت قرار سد دریاچه آبی محدوده در الر دره مراتع و اراضی

 شده حفاظت منطقه .باشدمی سازانسان هایدریاچه ترینمرتفع از
 یدارا منطقه نیا است. یآب و یکوهستان ستمیاکوس دو یدارا الر

 یماه انیم نیا در که است یجانور و یاهیگ یهاگونه انواع
 بر ،است جهان یآبز یهاگونه نینادرتر از که خالدار یآالقزل
 بسیار اهمیت وجود با ،طرفی از است. افزوده دریاچه نیا تیاهم
 طبیعی، یهااکوسیستم حیات در هااکوسیستم این یباال

 در افراد مالی مشارکت میزان زمینه در یمحدود مطالعات

 دقیق میزان تعیین راستا، این در. است گرفته نجاما آن از حفاظت
 از الر دریاچه اکوسیستم از حفاظت جهت افراد پرداخت به تمایل

 توجه با ،مطالعه این در بود خواهد خورداربر توجهی قابل اهمیت
 استقبال همچنین ،خود اکوسیستم در الر دریاچه حیاتی نقش به

 کارکردی هایارزش ،اخیر هایسال در هااکوتوریسم چشمگیر
 د.شومی برآورد دریاچه این حفاظتی و تفریحی

 

 هایافته
 به هاآن یهاداده استخراج و نامهپرسش 247 لیتکم از پس

 الر دریاچه حفاظتی و تفریحی کارکردی هایارزش محاسبه
 -یاقتصاد مهم یپارامترها یتعداد (1) جدول د.ش اقدام

 ،(1) جدول به توجه با هد.دیم نشان را انیپاسخگو یجتماعا
 نیانگیم زانیم باشد.یم سال 22/39 انیپاسخگو سن نیانگیم

 یخانوارها اندازه نیانگیم و سال35/11 زین افراد التیتحص
 خانوارها انهیماه درآمد نیانگیم باشد. یم نفر 21/4 دهندهپاسخ
 نیشتریب نیهمچن است. آمده دستبه الیر 000/532/9 برابر

  است. خانوار انهیماه درآمد رییمتغ به مربوط اریمع انحراف

 

 (قیتحق یهاافتهی مأخذ:) انیپاسخگو یاجتماع -یاقتصاد مهم یرهایمتغ :(1) جدول

 
 
 
 
 
 

 

 حداکثر حداقل اریانحراف مع نیانگیم رهاییمتغ

 73 18 46/13 22/39 ان )سال(یسن پاسخگو

 33 0 09/7 35/11 )سال( انیل پاسخگویتحص یهاسال

 6 1 07/2 21/4 )نفر( ه هر خانوارانداز

 000/000/30 000/500/1 003/233/4 000/532/9 ال(ی)ر انه خانواریدر آمد ماه



 انیپاسخگو لیتحص و آموزش سطح یفراوان عیتوز ،(2) جدول در

 در افراد درصد 81/17 ،جدول این به توجه با .شودیم مشاهده
 مقطع در افراد درصد 61/45 باالتر، و ارشد یکارشناس مقطع

 14/9 و یکاردان مقطع در افراد درصد 4/7دارند. قرار یکارشناس

 هاآن درصد 04/13 اند.کرده لیتحص پلمید مقطع تا درصد
 سوادیب هاآن از درصد 7 و پلمید از کمتر سواد سطح یدارا

 اند.بوده
 

 

 (قیتحق یهاافتهی :مأخذ) انیپاسخگو لیتحص و آموزش سطح یفراوان عیتوز :(2) جدول

 جمع سوادیب پلمید از ترکم پلمید پلمید فوق سانسیل باالتر و سانسیل فوق سواد سطح
 230 16 30 21 17 105 41 تعداد

 100 7 04/13 14/9 4/7 61/45 81/17 درصد
 

 هایسوال دربرگیرنده تفریحی، ارزش یپرسشنامه اصلی بخش
 در که است تفرج جهت دهندگانسخپا WTP میزان به مربوط

 به ریالی 000/10 و 5000 ،2000 پیشنهادی قیمت سه آن،
 230 بین از است. شده ارایه هم به وابسته سوال سه صورت

 برای برای تمایلی و نپذیرفته را پیشنهاد اولین نفر 131 گو،پاسخ
 را آن نفر 99 اما نداشتند. ورودیه عنوان به ریال 5000 پرداخت

 .کردند رد را اول پیشنهاد که دهندگانیپاسخ برای پذیرفتند.
 2000 ندهست حاضر آیا که شد مطرح صورت این به دوم سوال
 پیشنهاد نفر 36 بپردازند؟ ورودیه عنوان به را خود درآمد از ریال

 از دسته آن فتند.رپذی را آن نفر 95 که حالی در ،نپذیرفتند را دوم
 پیشنهاد گروه در فتند،پذیر را پیشنهاد اولین که گویانیپاسخ
 برای ریال 000/10 پرداخت به حاضر آیا که گرفتند قرار باالتر
 را سوم پیشنهاد پاسخگو 82 هستند؟ منطقه این در تفرج

 36 ،ترتیببدین پذیرفتند. را پیشنهاد این نفر 17 و نپذیرفته
 عنوان به مبلغی پرداخت به حاضر درصد( 6/15) پاسخگو
 به گوییپاسخ وضعیت نبودند. الر دریاچه از بازدید برای ورودیه

 شده ارایه ،(3) جدول در حییتفر استفاده جهت پیشنهادی مبالغ
   .است

 

  گذاریارزش برای پیشنهادی مبلغ سه به گوییپاسخ وضعیت :(3) جدول

 (قیتحق یهاافتهی مأخذ:) الر دریاچه تفریحی
 پیشنهادی مبلغ

 پذیرش وضعیت

 اول پیشنهاد

 ریالی( 5000)

 دوم پیشنهاد

 ریالی( 2000)

 سوم پیشنهاد

 (ریالی 000/10)

 یپیشنهاد مبلغ پذیرش
 17 95 99 تعداد
 4/7 4/41 43 درصد

 پیشنهادی مبلغ نپذیزفتن
 82 36 131 تعداد
 6/35 6/15 57 درصد

 جمع
 99 131 230 تعداد
 43 57 100 درصد

 

 میزان به بوطمر هایسوال دربرگیرنده پرسشنامه سوم بخش
WTP در که ستا منطقه این از حفاظت جهت دهندگانپاسخ 

 ریالی 000/15 و 000/10 ،000/5 پیشنهادی قیمت سه آن،
 230 بین از است. شده ارایه هم به وابسته سوال سه صورت به

 برای برای تمایلی و نپذیرفته را پیشنهاد اولین نفر 147 گو،پاسخ
 فرهنگی و آموزشی مالیات نعنوا به ریال 000/10 پرداخت

 پذیرفتند. را آن نفر 83 اما نداشتند. ،الر دریاچه از حفاظت برای
 به دوم سوال ،کردند رد را اول پیشنهاد که دهندگانیپاسخ برای
 درآمد از ریال 5000 ندهست حاضر آیا که شد مطرح صورت این

 از حفاظت برای فرهنگی و آموزشی مالیات عنوان به را خود
 حالی در نپذیرفتند را دوم پیشنهاد نفر 52 بپردازند؟ الر اچهدری
 اولین که گویانیپاسخ از دسته آن پذیرفتند. را آن نفر 95 که

 آیا که گرفتند قرار باالتر پیشنهاد گروه در پذیرفتند، را پیشنهاد
 پیشنهاد پاسخگو 64 هستند؟ ریال 000/15 پرداخت به حاضر
 ،ترتیببدین پذیرفتند. را پیشنهاد این نفر 19 و نپذیرفته را سوم
 عنوان به مبلغی پرداخت به حاضر درصد( 6/22) پاسخگو 52

 نبودند. الر دریاچه از حفاظت برای فرهنگی و آموزشی مالیات
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 گذاریارزش جهت پیشنهادی مبالغ به گوییپاسخ وضعیت
  است. شده ارایه ،(4) جدول در حفاظتی

 سطوح ت،یلوج مدل یحیتوض یهارییمتغ بیضرا برآورد جینتا
 وابسته ریمتغ بر رهایمتغ نیا یگذارریتأث و هاآن یآمار یداریمعن
 آمده ،(6 و 5) ولاجد در ییراستنما حداکثر روش از استفاده با

 یرهایمتغ ،دندهیم نشان ولاجد نیا کهیطورهمان .است
 ،تیرضا زانیم الت،یتحص سطح ،خانواده انهیماه درآمد شنهاد،یپ

 یبرا یشنهادیپ مبلغ رشیپذ بر یمناسب سطوح در بودن، یبوم
 .باشندیم گذارریتأث الر دریاچه حفاظتی و یحیتفر هایارزش

 

  گذاریارزش برای پیشنهادی مبلغ سه به گوییپاسخ وضعیت :(4) جدول

 (قیتحق یهاافتهی مأخذ:) الر دریاچه حفاظتی
 پیشنهادی مبلغ

 پذیرش وضعیت

 لاو پیشنهاد

 ریالی( 000/10)

 دوم پیشنهاد

 ریالی( 5000)

 سوم پیشنهاد

 ریالی( 000/15)

 پیشنهادی مبلغ پذیرش
 19 95 83 تعداد
 2/8 4/41 36 درصد

 پیشنهادی مبلغ نپذیزفتن
 64 52 147 تعداد
 8/27 6/22 64 درصد

 جمع
 83 147 230 تعداد
 36 64 100 درصد

 

 سطح در شنهادیپ ریمتغ که تاس آن گرانیب ت،یلوج مدل بیضرا
 آن یمنف عالمت و استداریمعن برآورد دو هر در درصد کی
 متیق چهچنان ،یفرض بازار یویسنار تحت که است آن گرانیب
 خواهد کاهش WTP در بله احتمال ابد،ی شیافزا یشنهادیپ
 ثابت و ریمتغ نیا کشش برآورد به توجه با .عکسر ب و افتی

 متیق در یدرصد کی شیافزا با ،لعوام ریسا کردنفرض
 و یتفرج استفاده یبرا مبلغ نیا رشیپذ احتمال ،یشنهادیپ

 ارزش یبرا و صد در 118/0 معادل الر دریاچه یستیتور
 ریمتغ .افتی خواهد کاهش درصد 107/0 معادل آن حفاظتی

 ارزش برآورد در درصد پنج سطح در زین التیتحص سطح
 یدرصد کی شیافزا با کهیطوربه ؛است شده داریمعن یحیتفر
 احتمال موجود، یهانیانگیم به نسبت التیتحص زانیم در
 درصد 083/0 یتفرج استفاده یبرا یشنهادیپ مبالغ رشیپذ

 در درصد کی سطح در ریمتغ این طرفی از .افتی خواهد شیافزا
 با ،کشش به توجه با .است شده داریمعن حفاظتی ارزش برآورد

 یهانیانگیم به نسبت التیتحص زانیم در یدرصد کی شیافزا
 حفاظتی ارزش یبرا یشنهادیپ مبالغ رشیپذ احتمال موجود،
 .افتی خواهد شیافزا درصد 802/0 الر دریاچه

 آن گرانیب خانوار انهیماه درآمد ریمتغ یبرا شده برآورد بیضر
 داریمعن برآورد دو هر در درصد پنج سطح در ریمتغ نیا که است
 ریسا کردن فرض ثابت با و آن مثبت عالمت به توجهبا و است

 احتمال ابد،ی شیافزا خانوار انهیماه درآمد چهچنان ،عوامل

 خواهد شیافزا دکنندگان،یبازد یسو از یشنهادیپ مبلغ رشیپذ
 درآمد نیا زانیم در یدرصد کی شیافز با نیهمچن .افتی

 ینهادشیپ مبلغ رشیپذ احتمال موجود، یهانیانگیم به نسبت
 درصد 110/0 معادل الر دریاچه یحیتفر منطقه از دیبازد یبرا
 ریمتغ نیا کشش به توجه با آن که ضمن .افتی خواهد شیافزا
 باشد. می 091/0 معادل احتمال این حفاظتی، ارزش برآورد در
 کی سطح در تیرضا زانیم ریمتغ ،(6 و 5) ولاجد به توجه با

 آن گرانیب آن مثبت عالمت و است داریمعن برآورد دو هر درصد
 تیرضا زانیم چهچنان ،یفرض بازار یویسنار تحت که است
 کردن فرض ثابت با ابد،ی شیافزا دریاچه از دکنندگانیبازد
 هایارزش یبرا یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال رعوامل،یسا
 به توجه با آن که ضمن .ابدییم شیافزا حفاظتی و یحیتفر

 تیرضا زانیم در یدرصد کی شیافزا با ر،یمتغ نیا کشش
 یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال موجود، یهانیانگیم به نسبت

 معادل ترتیب به الر دریاچه حفاظتی و یحیتفر هایارزش یبرا
 بیضرا برآورد .افتی خواهد شیافزا درصد 247/0 و 327/0
 نیا که است آن گرانیب بودن یبوم ریمتغ یبرا تیلوج مدل
 عالمت اما .است داریمعن برآورد دو هر درصد پنج سطح در ریمتغ
 مثبت و منفی ترتیب به حفاظتی و یحیتفر ارزش برآورد در آن

 باشد.می
 (5)حیصح ینیبشیپ درصد حاضر، یبرآوردها بر اساس ،نیهمچن

 و 5/84معادل ترتیب به حفاظتی و یحیتفر ارزش هایمدل در
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 که است آن گرانیب نکته نیا نیبنابرا .باشدیم درصد 9/74
 یرهایمتغ به توجه با نداتوانسته نظر مورد شده برآورد هایمدل
 به .دنینما ینیبشیپ را وابسته ریمتغ از ییباال درصد ،یحیتوض

 پرداخت به لیتما ان،یپاسخگو از باالیی درصد باًیتقر گر،ید انیب
 با مناسب کامالً ینسبت هیارا با را ریخ ای بله شده ینیبشیپ
 فادن مک نییتع بیاضر .اندداده اختصاص یدرسته ب طالعات،ا

 ریمتغ راتییتغ مدل، یحیتوض یرهاییمتغ که دندهیم نشان
 هایمدل برآورد از پس .اندداده حیتوض یخوب به را وابسته

 لیتما متوسط یانتظار مقدار (7 و 6) رابطه به توجه با ت،یلوج
 را الر دریاچه تیحفاظ ارزش و یحیتفر ارزش که ،پرداخت به

 تا صفر محدوده در یعدد یریگانتگرال کمک با کنند،می ارایه
 یبرا الر دریاچه یحیتفر ارزش ند.شد محاسبه ،نهیشیب شنهادیپ

 WTP متوسط شد. برآورد الیر 2/7626 معادل دیبازد هر
 هر برای الیر 6/3716 معادل الر دریاچه حفاظتی ارزش جهت

 آمد.دست به فرد

 

 (قیتحق یهاافتهی مأخذ:) الر دریاچه یحیتفر ارزش یبرا تیلوج یالگو برآورد جینتا :(5) جدول

 یوزن کل کشش t آماره ارزش شده برآورد بیضرا رهاییمتغ

 _ -76/1 -0002/10 ثابت بیضر

***-401000/0 شنهادیپ
 20/3- 118/0- 

**/221 )سال( التیتحص
0 19/2 083/0 

**/24000000 ال(ی)ر خانواده انهیماه درآمد
0 54/2 110/0 

***/5061 تیرضا زانیم
0 11/4 327/0 

 _ -36/2 **-97/1 بودن یبوم

Probability (L. R .Statistic) = 0000/0  

Percentage Of Right Prediction = 845/0  
Mcfadden R– Square = 598/0  

 است. درصد 5 و 1 سطح در یدار یمعن بیترت به ** و ***
 

 (قیتحق یهاافتهی مأخذ:) الر دریاچه حفاظتی ارزش یبرا تیلوج یالگو برآورد جینتا :(6) جدول

 یوزن کل کشش t آماره ارزش شده برآورد بیضرا رهاییمتغ

 _ -00/2 -2131/8 ثابت بیضر

 -107/0 -98/2 ***-000647/0 شنهادیپ

***/5015 )سال( التیتحص
0 75/3 802/0 

**/21000000 ال(ی)ر خانواده انهیماه درآمد
0 04/2 091/0 

***/391 تیرضا زانیم
0 26/3 247/0 

**/88 بودن یبوم
1 03/2 _ 

Probability (L. R .Statistic) = 0000/0  
Percentage Of Right Prediction = 749/0  

Mcfadden R – Square = 557/0  

 است. درصد 5 و 1 سطح در یدار یمعن بیترت به ** و ***
 

  ریال              (6)
 

1

1 exp
A

WTP dA
  

 



80000

3/01-0/0004010
7626 / 2
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  الری                 (7)
 

1

1 exp
A

WTP dA
  

 



40000

2/31-0/0006470
3716 / 6 

 

 گیرینتیجه و بحث

 کارکردی هایارزش مقایسه جهت در پژوهشی ،حاضر مطالعه
 دستهب نتایج به توجه با .باشدمی الر دریاچه حفاظتی و تفریحی

 یرهاییمتغ مورد در برآورد، دو درهر پژوهش، این از آمده
 مشابهی نتایج ،تیرضا زانیم و خانواده انهیماه درآمد شنهاد،یپ

 گروه دو این مورد در هایگذارسیاست ،بنابراین شد. حاصل
 دارد، وجود مشخص طور به چه آن اما بود. خواهد مشترک

 در بودن یبوم و التیتحص سطح رییمتغ دو تأثیرگذاری تفاوت
 سطح ریمتغ دهند،می نشان نتایج .باشدمی برآورد دو این

 درصد پنج سطح در ،یحیتفر ارزش برآورد در التیتحص
 زانیم در یدرصد کی شیافزا با کهیطوربه .است شدهداریمعن

 مبالغ رشیپذ احتمال موجود، یهانیانگیم به نسبت التیتحص
 خواهد شیافزا درصد 083/0 یتفرج استفاده یبرا یشنهادیپ
 سطح در حفاظتی، ارزش برآورد در ریمتغ این کهحالی در .افتی
 با که دهدمی نشان آن کشش و است هشدداریمعن درصد کی

 یهانیانگیم به نسبت التیتحص زانیم در یدرصد کی شیافزا
 حفاظتی ارزش یبرا یشنهادیپ مبالغ رشیپذ احتمال موجود،
 اختالف این .افتی خواهد شیافزا درصد 802/0 الر دریاچه
 از حفاظت در را التیتحص میزان چشمگیر اهمیت مشهود
 دهد.می نشان زیستمحیط

 دو درهر درصد پنج سطح در متفاوت، عالمت با بودن یبوم ریمتغ
 ارزش برآورد در منفی عالمت .است شده داریمعن برآورد

 یفرض بازار یویسنار تحت که دهدیم نشان تفریحی کارکردی
 به نسبت یبوم افراد یسو از یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال

 موضوع این عکس.رب و افتی خواهد کاهش دکنندگانیبازد ریسا
 دامداران و گیرانماهی شامل که منطقه انیبوم ینگران لیدل به

 و هاآن تیفعال شدن محدود و سمیاکوتور رقابت از باشند،می
 برآورد در ریمتغ این که است توجه قابل باشد.یم هادام یچرا

 این .است شده داریمعن مثبت عالمت با حفاظتی کارکردی ارزش
 احتمال ،یفرض بازار یویسنار تحت که دهدیم نشان عالمت

 یسو از الر دریاچه حفاظتی ارزش یبرا یشنهادیپ مبالغ رشیپذ
 .بود خواهد شتریب دکنندگانیبازد ریسا به نسبت منطقه انیبوم
 حیاتی نقش به نسبت افراد نیا شتریب شناخت و یآگاه دیشا

 در وسیستماک این یباال بسیار اهمیت و اکوسیستم در الر دریاچه
 .باشد امر نیا لیدل ،منطقه طبیعی یهااکوسیستم حیات
 یانتظار مقدار است، ذکر قابل برآورد دو دراین که دیگری تفاوت

 حفاظتی ارزش و یحیتفر ارزش در ،پرداخت به لیتما متوسط
 برابر دو از بیش یحیتفر ارزش در تمایل این .باشدمی الر دریاچه
 افراد که دهدمی نشان وعموض این است. حفاظتی ارزش

 به را خود انهیماه درآمد از بیشتری مبلغ ندهست مایل هدکنندیبازد
 دنینما پرداخت توریستی و یحیتفر استفاده جهت هیورود عنوان

 ننمایند، استفاده حیتفر جهت دریاچه این از مستقیم طور به اگر و
 یاتمال عنوان به خود انهیماه درآمد پرداخت جهت کمتری تمایل

 داشت. خواهند الر دریاچه از حفاظت برای فرهنگی و آموزشی
 و قیتحق نیا در آمده دستهب جینتا که، است ذکر به الزم
 حفاظتی و تفریحی کارکردی هایارزش بر مؤثر یرهاییمتغ

 سطح خانوار، انهیماه درآمد شنهاد،یپ :مانند ،الر دریاچه
 (Shrestha et al., 2002) مطالعات جینتا با مشابه الت،یتحص

 دایفلور التیا در اُکاال یمل جنگل تفریحی ارزش برآورد در
 ارزش برآورد در (Anoop & Surapprakash, 2008) کا،یآمر

 همکاران، و رنژادیام) ،هند جنوب در یمود آشتا جیخل تفریحی
 یجنگل پارک حفاظتی و تفریحی ارزش برآورد در (1385

 ارزش برآورد در (1387 ،یقاض و یبدیم) نیهمچن ،نسنگایس
 در (1388 ،همکاران و رنژادیام) و تهران یساع پارک تفریحی

 باشد.یم یانزل تاالب تفرجی ارزش برآورد
 کارکرد دو کمی هایارزش مقایسه جهت که نیازی به توجه با

 در بار اولین برای مطالعه این شد،می احساس حفاظتی و تفریحی
 هاآن بر موثر عوامل و ارزش دو این مقایسه به کشور سطح

 برای است ممکن پاسخگو آن که به نظر با همچنین پرداخت.
 نکرده بازدید موردنظر منطقه از هرگز حفاظتی ارزش پرداخت

ای جداگانه ماهیت که ارزش دو این اهمیت مقایسه به باشد،
 از حاصل جینتا به توجه با ،بخش نیا در .ه استاختدرپ ،دارند
  :دشویم هیارا ریز شرح به ییاهادشنهیپ ق،یتحق

 افزایش با است، مشخص پژوهش این نتایج از که گونههمان
 افزایش یپیشنهاد مبالغ پذیرش احتمال افراد تحصیالت سطوح
 جهت در تالش و افراد تحصیلی سطوح یارتقا بنابراین، .یافت
 افراد پرداخت تمایل افزایش به منجر آموزشی، وضعیت بهبود
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 زیستمحیط از حفاظت خصوص به و یحیتفر ادهاستف جهت
 .شد خواهد نظر مورد منطقه

 از یحیرتف استفاده یبرا نییپا پرداخت به لیتما لیدال از یکی
 ،گاندکنندیبازد ریسا به نسبت یبوم افراد توسط الر دریاچه

 و هانآ تیفعال شدن محدود و سمیاکوتور رقابت از هاآن ینگران
 از مندیرهبه در دیبا یبوم افراد بنابراین، .باشدیم هادام یچرا

 .رندیگ قرار تیلووا در سمیاکوتور منافع
 جهت یباالتر پرداخت به لیتما ،قیتحق نیا در یبوم افراد

 .دارند هدکنندیبازد افراد ریسا به نسبت زیستمحیط از حفاظت
 دریاچه حیاتی نقش به نسبت افراد نیا شتریب شناخت و یآگاه
 حیات در اکوسیستم این یباال بسیار اهمیت و وسیستماک در الر

 طرفی از .باشدمی امر نیا لیدل منطقه طبیعی یهااکوسیستم
 آن، تفریحی ارزش با مقایسه در الر دریاچه حفاظتی پایین ارزش
 این محیطی خدمات به نسبت افراد توجهیبی و ناآگاهی از ناشی

 چهچنان آمده، تدسبه نتایج به توجه با .باشدمی دریاچه

 مناسبی رسانیاطالع و آموزش با زیستمحیط یهایگذارسیاست
 به توجه ،بنابراین داشت. خواهند چندان دو یاثر ند،شو همراه

 منظور به ... و کتاب بروشور، مانند: آموزشی تبلیغات و آموزش

 اهمیت زیحا بسیار ،منطقه زیستمحیط حفظ به افراد ترغیب
 .بود خواهد

 از یکی ،قیتحق نیا در منطقه از دکنندگانیبازد تیرضا نزایم
 شده افراد باالتر پرداخت به لیتما به منجر که است یعوامل
 یداتیتمه افراد یمندتیرضا شیافزا جهت دیبا ،نیبنابرا .است
 جهت ییربنایز زاتیتجه و امکانات ساخت بنابراین، .شود اتخاذ
 امکانات احداث ،دسترسی راه بهسازی :رینظ گردشگر جذب

 هب ادهس اقامتگاه و آب روی اسکی پدالو، قایق، :مانند تفریحی
 آن هب دیبا که است یملزومات از ... و بهداشتی سرویس همراه
 و مدتبلند یزیربرنامه کی با توانیم بنابراین، .شود توجه

 یشتریب یهاهیسرما یخصوص بخش مشارکت نیهمچن ،هدفدار
 یحلم افراد درآمد شیافزا سبب که کرد جذب منطقه سمت به را
  .شود منطقه کل در یاقتصاد سود شیافزا و
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