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0Bچكيده 

برخي از  ،اما. دارند) تفريحات :دمانن(بازاري ر براي كاالهاي بازاري و غي گوهاي نئوكالسيك آن است كه افراد به گزيناساسي در ال فرض
منجر به افزايش تقاضا  زيست محيطبراي اين افراد افزايش در كيفيت . دارند زيست محيطگرايانه نسبت به حفاظت از  هاي وظيفه افراد نگرش

ي پارك جنگلي شهيد زارع گرايانه در افراد به كمك الگوهاي كيفي لوجيت برا تمايالت اخالق ،در اين مطالعه .شود در تفريحات مي
نتايج . آوري شد گردشگران اين منطقه جمع گيري تصادفي از پرسشنامه به روش نمونه 190تعداد  ،براي اين منظور. شود مي گذاري ارزش

گرايي  اخالقآشنايي با منطقه و ظير جنسيت، سرپرست خانوار بودن، كنندگان، اثر عوامل مختلفي ن نشان داد كه جهت استفاده تفرجي بازديد
دار بر تمايل به پرداخت  منفي و معني ريتأثبازديد خانوادگي ر هاي پيشنهاد، تعداد افراد خانواده، سن، فاصله، هزينه ه دار و متغير معنيو مثبت 
 .د انجاميدخواه ستيز طيمحگرايي به افزايش درك از ارزش  آن است كه اخالق گر بياننتايج اين مطالعه . كنندگان داشته است بازديد

ريال در هر بازديد  6/4692دارند،  زيست محيطگرايانه نسبت به  تمايل به پرداخت افرادي كه تمايالت وظيفه ،نتايج اين مطالعه براساس
 مقادير پرداختي ،همچنين. باشد ريال در هر بازديد مي 8/3890 ،برآورد شده است و براي افرادي كه داراي تمايالت پيامدگرايانه هستند

ريال  68/39126ريال و براي هر فرد پيامدگرا  63/74012گرا  فرد اخالقر ساالنه براي استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع براي ه
هاي  گرفته شده و ويژگير گرايي به عنوان الگويي براي سايرين در نظ شود كه بين افراد جامعه اخالق پيشنهاد مي. محاسبه شده است

 .عه بيش از پيش ترويج و تبليغ شوداخالقي در جام
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 سرآغاز
زيستي و كاركردهاي اكولوژيكي از  ها به دليل تنوع جنگل

 ،در دنياي امروز. روند هاي طبيعي به شمار مي يستگاهترين ز مهم
ها نه به دليل ارزش اقتصادي توليدات آن  اهميت حياتي جنگل

، بلكه در درجه اول به دليل )چوبير چوب و توليدات غي(
 ها آنزيستي و اكولوژيكي  هاي غير قابل جانشين محيط ارزش

قابل  في بودن،به دليل كي بيشترها  متأسفانه اين ارزش. باشد مي
اين ). Guo et al., 2001( شوند لمس نبوده و ناديده گرفته مي

هاي اقتصادي منتشر شده در  در حالي است كه بيشتر پژوهش
ها متمركز  كشورهاي در حال توسعه بر روي منافع مستقيم جنگل

ها و خدمات توليد شده  عدم درك صحيح از كاركرد. شده است
 شود دي براي جامعه محسوب ميها، خطري ج توسط اكوسيستم

)Bishop, 1999(. عدم آگاهي نسبت به ارزش كل  ،در واقع
شده از سوي منابع جنگلي موجب ناديده  ارايهكاالها و خدمات 

ها  و تبديل جنگل ها آنزيستي و اجتماعي  محيط آثارگرفته شدن 
ها و  هاي صنعتي، خانه به مصالح ساختماني، زيربنايي، حوزه

 ).1386اميرنژاد، (شود  يم كشاورزي
و  )1(هاي مصرفي هاي يك پارك جنگلي به ارزش ارزش

). 1374دهقانيان و همكاران،( شود تقسيم مي) 2(مصرفيرغي
برداري  هاي مصرفي از مصرف و بهره تعريف، ارزش براساس

ارزش مصرفي  :شوند كه شامل واقعي پارك جنگلي مشتق مي
وب و الوار، و ارزش مصرفي ز چهاي حاصل ا درآمد مانندمستقيم، 

زيستي و  هاي تفريحي، خدمات محيط فعاليت مانندمستقيم، غير
در ) )3(حفاظتي( مصرفيغير يها ارزش. باشند اكولوژيكي مي

 )6(و ارزش انتخاب) 5(و ارزش ميراثي )4(برگيرنده ارزش وجودي
باشد كه ارزش وجودي، ارزش ذاتي پارك جنگلي و يا ارزشي  مي

 ،ندهست ليابراي شناخت موجوديت پارك جنگلي ق كه مردم فقط
 )7(ارزش تفريحي ،همچنين. باشد مي حتي اگر هرگز آن را نبينند،

مصرفي پارك جنگلي بوده، شامل استفاده از  يها ارزش وكه جز
روي،  پارك جنگلي براي تفريح، اوقات فراغت و سرگرمي، پياده

 ).Torras, 2002( شناختي است ييي در جنگل و زيبايپيما كوه
هاي جنگلي زيادي در شمال كشور وجود دارند كه يكي از  پارك

ها، پارك جنگلي شهيد زارع ساري است  ترين اين پارك معروف
، 7در طول جغرافيايي  ،اين پارك. دشاحداث  1359كه در سال 

در سه كيلومتري شرق رودخانه  2، 32، 36و عرض  52، 45
صله يك كيلومتري جاده تجن و شرق شهرستان ساري و در فا

هكتار بوده و داراي  70مساحت پارك . ساري به بهشهر قرار دارد
جهت  1344باشد كه در سال  تيپ درختي بلوط و انجيلي مي

آن  يآن منطقه و بازسازي و احيا يها جنگلجلوگيري از انهدام 
پوشش . ده استشكاري  هاي كاج تهران و زربين جنگل با گونه

شامل كاج تهراني و زربين  ،ه بر بلوط و انجيليدرختي پارك عالو
اين پارك داراي امكاناتي  ،همچنين. باشد كاج سياه ميو آزاد و 

همچون جاده دسترسي آسفالته، فروشگاه، كباب خانه، چاه آب 
محوطه بازي و آالچيق به تعداد قابل توجه است و و آشاميدني 

نمايند  مي گردشگران از اين منطقه ديدنز ساالنه بسياري ا
 ).1390استان مازندران،  زيست محيطسازمان (

دو  ،زيست محيطدر رابطه با حفاظت از منابع طبيعي و از جمله 
گروهي . گروه افراد وجود دارندو نگرش و به طبع آن د

چه پرداخت  چنان. گرايانه و گروهي پيامدگرايانه هستند اخالق
اساس ر ع طبيعي بو مناب زيست محيطافراد براي استفاده و حفظ 
باشد، افراد داراي تمايالت  زيست محيطاحساس وظيفه نسبت به 

ها  چه اين پرداخت گرايانه هستند و چنان گرايانه يا وظيفه اخالق
باشد، داراي تمايالت  زيست محيطد يمندي از فوا با هدف بهره

 ). 1390سالمي و رفيعي، ( باشند پيامدگرايانه مي
يابي به اهداف  جهت دست زيست محيطكلي، حفاظت از طور  به

توسعه پايدار ضروري است و در اين راستا، مشاركت افراد جهت 
تر به اين اهداف نيز ضروري خواهد  و مناسب تر عيسرنيل هرچه 

در خارج از كشور، در زمينه  ژهيبه ومتعددي  هاي بررسي. بود
و تمايل به پرداخت افراد جهت حفاظت  زيست محيطمحافظت از 

دست آمده از ه همچنين تعيين ميزان منافع ب، زيست محيطز ا
هاي ملي صورت گرفته  بازديد مناطق تفريحي جنگلي و پارك

مجموع 1997سال ر و همكاران د Costanzaنمونه  براي. است
زيستي و اكولوژيكي مختلف جهان را مورد  ارزش خدمات محيط

ي و گرمسير يها جنگلبررسي قرار دادند و ارزش تفريحي 
 دالر در هكتار برآورد نمودند 36 و 112معتدله را به ترتيب 

)costanza et al., 1997(. White و Lovet  ارزش حفاظتي
و  CVپارك ملي نورس يورك انگليس را با استفاده از روش 

افراد مورد محاسبه قرار دادند كه متوسط  WTPگيري  اندازه
WTP دست آمده استه پوند ب 10/3 هر فرد به طور ساليانه 

)white & Lovett, 1999(.  در بررسي ارزش تفرجي پنج پارك
با استفاده از روش  Han و Leeملي در كره جنوبي كه توسط

صورت گرفته، ميزان اين ارزش  )CVM(مشروط  گذاري ارزش
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دست  در هرسال به هر خانوادهدالر براي  54/10به طور متوسط 
و  Shrestha ي لعهمطا ).Lee & Han, 2002( است  آمده

بررسي آپاالچيكوال در فلوريدا به  در ،2007همكاران در سال 
كنندگان پرداخته و به اين نتيجه رسيدند  تحليل تقاضاي بازديد

دالر  18/74كه بازديدكنندگان به طور متوسط براي هرروز
  ).Shrestha et al., 2007( كنند پرداخت مي

مشروط و ميزان  اريگذ ارزشروش  ،1380طباطبايي در سال 
متوسط تمايل به پرداخت را جهت محاسبه ارزش حفاظتي 

كار برد و ميانگين بيشترين تمايل به  زيستگاه پرندگان ميانكاله به
هاي غير بومي و بومي به  را براي خانواده )WTP(پرداخت 

طباطبايي، ( ريال در هرسال برآورد نمود 73440و  24752ترتيب 
در مطالعه خود نشان  ،1385همكاران در سال اميرنژاد و . )1380
متوسط تمايل به پرداخت افراد براي ارزش حفاظتي پارك  :دادند

دست آمده و ه ريال براي هر خانواده ب 6365سنگان،  جنگلي سي
متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي 

). 1385اميرنژاد و همكاران، ( ريال برآورد شد 2477اين پارك،
به منظور برآورد تمايل  ،1390روحاني سراجي و رفيعي در سال 

به پرداخت افراد براي حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض 
مشروط و مدل  گذاري ارزشيوزپلنگ آسيايي در ايران از روش 

تمايل به پرداخت هر  ،در اين مطالعه. لوجيت استفاده نمودند
ريال و ارزش حفاظتي ساالنه  99/25064طور ماهانه   خانوار به

رد ميليا 5262طور تقريبي معادل   هر يوزپلنگ آسيايي در ايران به
 ).1390روحاني سراجي و رفيعي، (ريال محاسبه شده است 

پيشكار و اسماعيلي ساري نيز ارزش تفرجي روزانه پارك جنگلي 
از طريق محاسبه سطح زير منحني  ،1386طالقاني را در سال 

پيشكار و ( ميليون ريال محاسبه كردند 400در حدود تقاضا 
تمايل  1387دشتي و سهرابي در سال  ).1386 اسماعيلي ساري،

به پرداخت هر بازديد كننده براي هر بار بازديد و ارزش تفرجي 
مشروط به  گذاري ارزشگيري از روش  پارك نبوت كرج را با بهره

دست ه ار بريال در هكت 1400490667ريال و  3300ترتيب 
خداورديزاده و همكاران در ). 1387 دشتي و سهرابي،( آوردند

مطالعه خود به منظور برآورد ارزش تفرجي روستاي بند اروميه در 
 .مشروط نشان دادند گذاري ارزشبا استفاده از روش  ،1389سال 

درصد از بازديدكنندگان حاضر به پرداخت مبلغي جهت  75
اشند و ميانگين تمايل به پرداخت افراد ب استفاده از اين روستا مي

ي روستاي بند اروميه حدود  ريال و ارزش تفرجي ساالنه 6250
). 1389 ،خداورديزاد و همكاران( دشميليون ريال برآورد  500

انزلي  يالملل نيببه برآورد ارزش حفاظتي تاالب  ،سالمي و رفيعي
 گذاري ارزشش گرايانه با استفاده از رو ي تمايالت اخالق بر پايه

بر مبناي اين نتايج مقدار انتظاري تمايل به . مشروط پرداختند
پرداخت ماهانه هر خانوار براي ارزش حفاظتي اين تاالب براي 

گرايانه و پيامدگرايانه به ترتيب  داراي تمايالت وظيفه يخانوارها
به عالوه، نتايج . ريال برآورد شد 06/14219و  87/18811

با افزايش سطح تمايل به پرداخت خانوارها،  گوياي آن است كه
. يابد گرايان و پيامدگرايان افزايش مي اختالف تمايالت وظيفه

و ارزش حفاظتي ساالنه هر هكتار از تاالب براي اين د ،همچنين
هزار ريال برآورد  95/13051و  77/17267گروه خانوار به ترتيب 

 ). 1390سالمي و رفيعي، ( شد
هاي  بررسي تمايل به پرداخت افراد در گروه به ،مطالعه حاضر

گرا و پيامدگرا براي استفاده تفريحي از پارك  مختلف وظيفه
تالش  ،ديگر به عبارت. جنگلي شهيد زارع ساري پرداخته است

شود تا اين دو گروه از افراد از جنبه ميزان تمايل به پرداخت از  مي
مل در استفاده يكديگر متمايز شوند و بدين وسيله نقش اين عا

ي اين مطالعه در  مشاهده. مشخص شود زيست محيطتفرجي از 
بين مطالعات داخلي بسيار محدود بوده و در سطح جهاني نيز در 

 .هاي اخير به آن توجه خاصي شده است سال
 

 ها مواد و روش
 گذاري ارزشيك روش  )CVM( )8(مشروط گذاري ارزشروش 

به طور گسترده در تجزيه و پذير است كه  بازاري و انعطاف غير
زيستي استفاده  محيط آثارمنفعت و ارزيابي   -تحليل هزينه

 1963در سال  Davisاين تكنيك براي اولين بار توسط . شود مي
 .)Davis, 1963 & Venkatachalam, 2003( استفاده شد

افراد را در قالب  )WTP( )9(اين روش، تمايل به پرداخت
در اين  ،در واقع ).Lee, 1997(نمايد  يهاي فرضي تعيين م ابزار

روش به منظور تعيين ارزش اقتصادي كاالها و خدمات 
 ،به همين دليل. زيستي الزم است تا به افراد مراجعه شود محيط
. نامند روش ترجيح نيز مي اغلبمشروط را  گذاري ارزشروش 
تحت  گويان پاسخ چگونه بداندكند تا  اين روش تالش مي اساساً
 فرضي مطمئن، راضي به پرداخت هستند يوهايسنار

)Kristrom, 1999.( 
كنندگان با برآورد  هاي اقتصادي، تغيير در رفاه مصرف در نظريه

تمايل به  گر بيانكننده و تغييرات جبراني كه  مازاد مصرف
 شود گيري مي باشد، اندازه پرداخت براي كاالها نيز مي
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)Bocksteal & Mcconnell, 2007.( با  ها آنبرآورد  براي
هاي انتخاب دوتايي از الگوي  پرسشنامه هاي استفاده از داده

 در ).Hanemann, 1994( شود استفاده مي) 10(تفاضلي مطلوبيت
انتخاب دوتايي، پاسخ دهنده با دو انتخاب بله  ،اي روش پرسشنامه

 .يا خير نسبت به يك مبلغ پيشنهادي روبروست
دهنده با چند مبلغ  بعدي، پاسخ ودر پرسشنامه انتخاب دوتايي د

ديگري  هايپيشنهاد ،پيشنهادي مواجه است كه با توجه به پاسخ
در واقع پيشنهاد بيشتر به جواب بله يا خير و . شود مي به او داده

به . در پيشنهاد اوليه بستگي دارد گو پاسخ العمل عكسيا 
هاي  بر روش) 11(هاي برآورد گسسته روش گونه نيا ،كليطور

از آنجايي كه ساختار . هاي قابل توجهي دارند مزيت )12(يوستهپ
گيري افراد در معامالت  يند تصميماهاي گسسته مشابه فر الگو

به اين روش  ها پرسشبه  گويي پاسخباشد،  بازاري روزمره مي
در واقع، . تر است پيوسته مناسب گذاري ارزشنسبت به روش 

زار را تداعي نموده و در روش گسسته، ساختار با ها پرسششكل 
نمايد كه حاصل آن  را درگير رفتاري قيمت پذير مي گويان پاسخ

ها  پرسشبه  گويي پاسخكاهش ميزان مشكالت ناشي از عدم 
گسسته انگيزشي است و  ساختار انتخاب ،اين عالوه بر. باشد مي

واقعي خود درباره كاالي در  گويان ترجيح پاسخد تا شو موجب مي
 ).Herriges et al., 1996( را آشكار نمايند ريگذا ارزشحال 

بستگي به  )U( فردر مستقيم هالگوي تفاضلي مطلوبيت غيرر د
زيستي كه  فردي و كيفيت كاالي محيط هاي ويژگيدرآمد وي، 

فرد زماني حاضر به پرداخت براي . شود، دارد مي گذاري ارزش
او  استفاده تفريحي از منابع محيطي خواهد بود كه مطلوبيت

استفاده  موردنظرپردازد و از منبع  زماني كه مبلغي را براي آن مي
د، نماي ي كه از آن استفاده تفريحي نميكند نسبت به زمان مي

 )1(صورت رابطه  هاين مطلب به بيان رياضي ب. باشد تر بزرگ
 :)Hanemann, 1994( خواهد بود

)1( 
01 );,0();,1( εε +≥+− SIncomeUSBidIncomeU 

ه غيرمستقيمي است كه هر فرد ب مطلوبيت U در اين رابطه،
مبلغي Bidدرآمد ماهيانه افراد بوده و Income. آورد دست مي

درآمد خود كم كرده و براي استفاده تفريحي از  است كه فرد از
اقتصادي  – هاي اجتماعي ديگر ويژگي S. پردازد مي زيست محيط

با ) اجزاي اخالل(متغيرهاي تصادفي 1ε و0ε. باشد افراد مي
ي تصادفي و مستقل از همديگر توزيع  ميانگين صفر كه به گونه

 .اند شده

 عدد صفر براي زماني است  U(0) در تابع مطلوبيت غيرمستقيم
مبلغي را نپرداخته و  زيست محيطكه فرد براي استفاده تفريحي از 

تفاوت ايجاد  ،در نتيجه. باشد عدد يك براي حالت عكس آن مي
) شده در مطلوبيت U∆ در اثر استفاده از منبع زيستي نيز تابعي  (

 )2(صورت رابطه  هخواهد بود كه بBid وIncome، Sاز 
 :)Lee & Han, 2002(باشد  مي

)2( 
 

ه مطلوبيت خود را دهند د پاسخاز صفر باش تر بزرگ ∆U چه چنان
و موافقت با پرداختن مبلغي براي استفاده تفرجي  »بلي گفتن«با 
از هر فرد سوال  ،كه طوري هب. كند حداكثر مي زيست محيطاز 
بار بازديد از پارك جنگلي شهيد زارع حاضريد ر شود براي ه مي

را بپردازيد؟ پاسخ فرد به اين سوال بلي يا ) ريال( مبلغ پيشنهاد
براي برآورد توابع رگرسيوني با متغير وابسته صفر و . باشد خير مي

شود، كه نتايج اين  يك از الگوي لوجيت و پروبيت استفاده مي
توزيع احتمالي تجمعي . ها تفاوت چنداني به هم ندارند الگو

 :)Greene, 2002( باشد مي )3(لوجيت به صورت رابطه 
)3(  

1)1(كه در آن  =Yp احتمال پذيرش پيشنهاد، X  متغيرهاي
اساس مدل ر ب. دهد پارامترهاي الگو را نشان مي βتوضيحي و

ها را بپذيرد،  يكي از پيشنهاد i كه فرد اين، )Pi(لوجيت احتمال 
 ): Hanemann, 1984(شود  بيان مي )4(به صورت رابطه 

)4( 

{ })...(exp1
1

)exp(1
1)(

SIncomeBid

U
UFpi

θγβα

µ

+++−+
=

∆−+
=∆=

 

)(كه در آن  UF ∆µ  تابع توزيع تجمعي با يك اختالف
-ي اجتماعيرهايمتغلوجستيك استاندارد بوده و بعضي از 

اقتصادي از جمله درآمد، مبلغ پيشنهادي، سن، جنسيت، اندازه 
بازديد در اين مطالعه ر زينه هگرايي و ه خانوار، تحصيالت، اخالق

ي هستند كه ا شدهضرايب برآورد θو β،γ . شود يمرا شامل 
 ). Judge et al.,1988(باشند  0γو β≥0رود انتظار مي

 ،روش نخست: وجود دارد WTPسه روش براي محاسبه مقدار 
است كه از آن براي محاسبه مقدار  WTPموسوم به ميانگين 

)(
);,0();,1(

01 εε −+
−−=∆ SIncomeUSBidIncomeU

)exp(1
1)1(1 X

Yp
β−+

==
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به وسيله انتگرال گيري عددي در محدوده صفر  WTPانتظاري 
 WTPموسوم به ميانگين  ،ومروش د. شود تا بينهايت استفاده مي

 لهيبه وس WTPكل است كه براي محاسبه مقدار انتظاري 
روش و  رود بكار مي +∞تا  −∞انتگرال عددي در محدوده 

اي بخشي است و از آن بر WTPموسوم به ميانگين  ،سوم
به وسيله انتگرال گيري عددي  WTPي مقدار انتظاري  محاسبه

از . شود استفاده مي )MBID(در محدوده صفر تا پيشنهاد بيشينه 
اين روش ثبات و  ،زيرا .روش سوم بهتر است ،ها بين اين روش

ها با تئوري، كارايي آماري و توانايي جمع  سازگاري محدوديت
 Lee(شود  ي زير محاسبه مي كند كه از رابطه شدن را حفظ مي
& Han ,2002(: 

)5( 
dBid

Bid

dBidUWTPE

MBid

MBid

)
)}.(exp{1

1(

)()(

0 *

0

∫

∫
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مقدار انتظاري تمايل به پرداخت افراد جامعه  WTPE)(كه
صورت زير  هكه ب. باشد تعديل شده مي مبدأعرض از  α*است و

 :خواهد بود

)6( ∑
=

+=
N

i
ii X

1
0

* βαα
 

iX،الگوي اوليه لوجيت مبدأ، عرض از 0αكه در آن  متغير  

ي اپارامترهنيز  iβام به غير از متغير پيشنهاد بوده و  iتوضيحي 
 .برآوردي متغير توضيحي مربوطه است

تغيير  آثاربيني  يكي از اهداف مهم در برآورد مدل لوجيت، پيش
احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط ر در متغيرهاي توضيحي ب

يك از متغيرهاي ر براي ارزيابي اثرات تغيير در ه. باشد مي iفرد 

بر احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي، بايد از رابطه  )ikX(مستقل 
 Judge(دست آيد ه مشتق گرفته شود تا اثر نهايي متغيرها ب )4(

et al., 1988(: 
)7( 
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ه ب )8(رابطه ز ام نيز ا kپذيري متغير توضيحي  كشش تينهادر 
 :)Judge et al., 1988( آيد دست مي

)8( 

 

مشروط، متغير اصلي جهت برآورد  گذاري ارزشجه به نظريه با تو
 گر بياناين متغير در واقع . باشد توابع مربوطه متغير پيشنهاد مي

شده به افراد جهت استفاده تفريحي از منطقه  ارايهپيشنهادات 
تواند  اين متغير مي ،ديگر به عبارت. باشد مي موردنظر

نيز به  گذاري ارزشابع ي قيمت معادل بازاري و ت دهنده نشان
. تابع تقاضاي ذهني براي منطقه مورد مطالعه باشد گر بياننوعي 

چه كه از مباني تئوري تقاضا انتظار  آن بر اساساين اساس  بر
نشان اين نتيجه . رود، عالمت اين متغير بايد منفي باشد مي
دهد كه با افزايش قيمت پيشنهادي به افراد، تمايل پرداخت  مي

جهت استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع كاهش افراد 
عالوه بر متغير پيشنهاد، متغيرهاي ديگري نيز در . يابد مي

به طور . ندهست حفاظت و يا استفاده تفرجي از جنگل اثر گذار
افراد با سنين و جنسيت و تحصيالت مختلف مطلوبيت  ،معمول

را تحت تأثير قرار  تمايل به پرداخت افراد ،اين امر. يكساني ندارند
بازديد خانوادگي از ر بعد خانوار و هزينه صرف شده در ه. دهد مي

توانند بر تمايل به پرداخت  منطقه نيز از عواملي هستند كه مي
با افزايش تعداد افراد خانوار، توان مالي خانوار  زيرا، .اثرگذار باشند

ن براي پرداخت جهت حفاظت از جنگل و استفاده تفريحي از آ
 به تمايل ميزان تا شود مي سعي ،مطالعه اين در. يابد كاهش مي

 دارند، گرايانه پيامد و گرايانه اخالق تمايالت كه افرادي پرداخت
 پرداخت چه چنان ،راستا اين در. دشو محاسبه جداگانه به طور

 داراي باشد، زيست محيط به نسبت وظيفه احساس اساسر ب افراد
 اين چه چنان و بوده گرايانه وظيفه يا گرايانه اخالق تمايالت
 داراي باشد، زيست محيط ديفوا از مندي بهره هدف با ها پرداخت
 در گرايانه وظيفه هاي نگرش. خواهند بود گرايانه پيامد تمايالت

 كه افرادي. شود مي )13(گرايانه اخالق گزيني به به منجر افراد
 تفريحي تقاضاي تابع هستند، گرايانه وظيفه اخالقي نگرش داراي

 درآمدي دامنه يك در كه است معني بدان اين. دارند شكسته
داراي  كه فردي نظر به. دارند ناپذير كشش كامالً رفتار افراد

 متقابل رابطه درآمد از اي محدوده در است، اخالقي هاي نگرش
 تقاضاي. ندارد وجود زيست محيط از حفاظت و درآمد ميان

 با و است متفاوت نئوكالسيكي ضايتقا با اين افراد تفريحي
 را اخالقي هاي نگرش كه نماينده متغير يك از استفاده

در اين مطالعه  .است يابي دست قابل ،كند مي گيري اندازه
گرا، بر اساس  گرا و پيامد بندي افراد به دو گروه اخالق تقسيم

اي  تمايل و يا عدم تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت از منطقه
هاي عمر فرصت بازديد از اين  فرد ممكن است در طول سالكه  i

ik
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سوالي بدين  ،عبارت ديگر هب. منطقه را پيدا نكند، انجام گرفت
صورت مطرح شد كه آيا افراد در صورت عدم استفاده و بازديد از 

ي خاص تفريحي و توريستي به عنوان يك جاذبه  يك منطقه
ن حمايت و حفظ آن عنوا هند مبلغي را بهست زيستي، حاضر محيط

كه تنها درصورتي حاضر به پرداخت  منطقه پرداخت نمايند، يا اين
در صورتي كه پاسخ فرد . هستند كه از آن منطقه استفاده نمايند

گرا و در صورت پاسخ منفي در  مثبت باشد در گروه افراد اخالق
 .گروه افراد پيامدگرا قرار گرفته است

ر تمايل به پرداخت جهت استفاده گذار ب راثهاي  با معرفي متغير
 در الگوي بايد متغيرها از اين مجموعه زيست محيطتفرجي از 

مدل  .گيرند قرار آزمون مورد و شوند وارد اقتصادسنجي تجربي
هاي تابع لگاريتمي يا خطي برآورد  لوجيت ممكن است به شكل

يك از متغيرها بر روي ر براي برآورد اثر ه ،در اين مطالعه. شوند
تمايل به پرداخت از مدل لوجيت خطي استفاده شده است كه 

 :صورت زير است همدل رگرسيوني آن ب

)9( 
 

متغير وابسته كيفي تمايل به پرداخت براي حفظ و  yكه در آن 
باشد كه مقدار آن در  مندي از پارك جنگلي شهيد زارع مي بهره

هم شامل برخي  xiمتغير  .يك استو صفر  صورت بهنمونه 
 از منطقه موردنظر اجتماعي و اقتصادي بازيدكنندگان هاي يژگيو

  .باشد مي
 190 تكميل طريق از ،پژوهش اين به مربوط اطالعات و آمار

كنندگان  از بازديد تصادفي گيري نمونه روش به ميداني پرسشنامه
دست آمده ه ب 1390پارك جنگلي شهيد زارع ساري در سال 

هت تعيين تمايل به پرداخت در ابتدا ج ،در اين مطالعه. است
هاي  پرسشنامه اوليه از افراد سوال شد كه با توجه به محدوديت

ند جهت استفاده تفريحي هست اجتماعي كه آيا حاضر -اقتصادي
و در . از جنگل شهيد زارع ساري مبلغي در هر بازديد بپردازند

 SPSSو  SHAZAMافزار  براي استخراج نتايج از نرم ،نهايت
 .ه شده استاستفاد

 

 ها يافته
افرادي كه جهت استفاده از پارك جنگلي  ،كه بيان شد گونه همان

دامنه بررسي اين مطالعه را  ،روند شهيد زارع به اين منطقه مي
از ) درصد 82حدود(نفر  156 ،در اين مطالعه. اند تشكيل داده

آن را زنان ) درصد 18حدود (نفر  34را مردان و گويان پاسخ

هاي اقتصادي و اجتماعي  ، ويژگي)1(جدول . اند هتشكيل داد
كه  طور  همان. دهد بازديدكنندگان مورد بررسي را نشان مي

شترين انحراف معيار مربوط به متغير درآمد ماهيانه و يب ،پيداست
. است بوده موردنظراز منطقه  گويان پاسخپس از آن مسافت 

راي حداقل در نمونه مورد بررسي دا گويان پاسخسن  ،همچنين
هاي تحصيل  تعداد سال. باشد سال مي 72سال و حداكثر  18

. است سال بوده 22سال و حداكثر  5بازديدكنندگان نيز حداقل 
فاصله بازديدكنندگان از پارك جنگلي شهيد زارع ساري داراي 

كيلومتر و  2كيلومتر بوده و حداقل اين فاصله  69/23ميانگين 
 .اشدب كيلومتر مي 300حداكثر آن 

آمده، بيشترين حجم آماري ) 3و  2(چه در جدول  آن براساس
 نيتر كمو ) درصد 10/42( باشد مربوط به گروه شغلي آزاد مي

از ). درصد 05/1( دهند ن تشكيل مياحجم آماري را متخصص
لحاظ سطح تحصيالت نيز بيشترين جامعه آماري مربوط به افراد 

) درصد 40/28(نس و ليسا) درصد 20/34( با تحصيالت ديپلم
تعداد جامعه آماري نيز مربوط به افراد با  نيتر كمبوده و 

 .باشد مي) درصد  47/9( تحصيالت فوق ليسانس و دكتري
پرداخت به  هاي مربوط به تمايل به ، پرسش)4(با توجه به جدول 

هاي مياني مورد  شوند كه ابتدا پيشنهاد اين صورت مطرح مي
جواب منفي توسط  ارايهصورت ر د. گيرد پرسش قرار مي

جواب  ارايهقيمت پيشنهادي پايين، و در صورت  گويان پاسخ
اين . سوال خواهد شد گويان پاسخمثبت، قيمت پيشنهادي باال از 

از طريق ) مياني، حداقل و حداكثر(ميزان تمايل به پرداخت 
دست آمده ه پيش پرسشنامه ب لهيبه وسي اوليه از افراد ها پرسش

ي آماري موجود ها روشميان مبالغ ابراز شده با توجه به  از. است
، 20000مبلغ پيشنهادي مياني، حداقل و حداكثر به ترتيب 

 .ده استشاستخراج  ديدر هر بازدريالي  30000، 10000
دهندگان  نفر از پاسخ 136 ،شود طوري كه مشاهده مي نهما

ه حاضر به پرداخت مبلغي براي استفاد) درصد 57/71 حدود(
تعداد افرادي  ،از اين بين .باشند تفرجي از جنگل شهيد زارع مي

 20000كه اولين پيشنهاد را نپذيرفتند و تمايل براي پرداخت 
ريال را جهت هر بار بازديد از پارك جنگلي شهيد زارع نداشتند، 

 3/49 حدود(نفر  67 باشد و مي) درصد 7/50 حدود(نفر  69
 ،ي كه پيشنهاد مياني را نپذيرفتندافراد. پذيرفتند را  آن) درصد

شد،  ارايه) ريال در هر بازديد 10000(هنگامي كه پيشنهاد پايين 
و بيان  ،پيشنهاد دوم را نپذيرفتند) درصد  8/18 حدود(نفر  13

نفر  56كه  شود، در حالي ارايه يتر نييپاپيشنهاد  كردند كه
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كه  گويان پاسخآن گروه از . پذيرفتند را  آن) درصد 2/81 حدود(
را پذيرفتند در گروه ) ريال در هر بازديد20000(اولين پيشنهاد 

پيشنهاد باال قرار گرفتند و اين سوال مطرح شد كه آيا حاضر به 

نفر  32 ريال در هر بار بازديد هستند يا خير؟ 30000پرداخت 
 حدود(نفر  35 پيشنهاد سوم را نپذيرفتند و) درصد 8/47 حدود(
 .پيشنهاد را پذيرفتنداين ) صددر 2/52

 
 ) هاي مطالعه يافته: مأخذ(ي اقتصادي و اجتماعي نمونهها يژگيو ):1(جدول 
 حداقل حداكثر انحراف معيار ميانگين رهايمتغ

 19 65 57/9 39 )سال(سن 
 5 18 54/2 11/14 تحصيالت

 7 30 00/4 40/15 )هزار ريال(قيمت خريد خيار 
 1 8 12/1 4/3 )لوگرمكي(مصرف ماهيانه خيار خانوار 

 3/0 10 38/2 35/4 )كيلومتر(روستا  نيتر كينزدفاصله از 

 2 6 93/0 54/3 )نفر(اندازه خانواده 
 1000 15000 52/2238 5982 )هزار ريال(ي ماهيانه خانوار  نهيهز

 2500 20000 29/2465 7030 )ريال رهزا(درآمد ماهيانه خانوار 
 

 
 )هاي مطالعه يافته: مأخذ (گويان خپاسمشخصات شغلي ): 2(ول جد

 جمع بازنشسته بيكار دانشجو كارگر خانه دار كارمند آزاد متخصص  شغل
 190 13 3 28 7 13 44 80 2 تعداد
 100 84/6 60/1 73/14 70/3 84/6 15/23 10/42 05/1 درصد

 
 ) هاي مطالعه يافته: مأخذ( گويان پاسخمشخصات تحصيلي  :)3(جدول 

 جمع كمتر از ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس باالترو ق ليسانس فو سطح سواد
 190 34 65 19 54 18 تعداد
 100 9/17 20/34 10 40/28 5/9 درصد

 
 )هاي مطالعه يافته: مأخذ(وضعيت تمايل به پرداخت بازديدكنندگان): 4( جدول

 وضعيت پذيرش
 پيشنهاد باال پاييند هاپيشن پيشنهاد مياني زيست به پرداخت براي حفظ محيطتمايل 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 2/52 35 2/81 56 3/49 67 57/71 136  پذيرش

 8/47 32 8/18 13 7/50 69 43/28 54 عدم پذيرش 
 100 67 100 69 100 136 100 190 جمع

 
در اين مطالعه افراد به دو گروه  ،بيان شد كه يهمان طور

دست آمده در مورد ه نتايج ب. اند گرا تقسيم شده و پيامد گرا اخالق
) 5(تمايل به پرداخت افراد به تفكيك اين دو گروه در جدول 

نفري كه حاضر  136دست آمده از ه اساس نتايج بر ب. آمده است
به پرداخت مبلغي براي استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهيد 

داراي تمايالت ) درصد 7/64حدود (نفر  88اند،  زارع بوده
 6/55حدود(نفر  49بين اين افراد، ز گرايانه هستند و ا اخالق

حدود ( نفر 39باشند و  حاضر به پرداخت مبلغ مياني مي) درصد
از مجموع افرادي كه حاضر . اين مبلغ را نپذيرفتند) درصد 4/44

زارع د به پرداختي براي استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهي
گرايانه  داراي تمايالت پيامد) درصد 3/35حدود(ر نف 48 ،اند بوده
حاضر ) درصد3/37حدود(نفر  18گرا،  بين افراد پيامدز ا. باشند مي

) درصد 7/62حدود( ها آننفر  30اند و  به پرداخت مبلغ مياني بوده
 .تري را داشتند اين مبلغ را نپذيرفتند و درخواست مبلغ پايين
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 )يافته هاي مطالعه: مأخذ(داخت بازديدكنندگانوضعيت تمايل به پر: )5( جدول
 گروه

 وضعيت پذيرش
 پيشنهاد باال پيشنهاد پايين پيشنهاد مياني

 درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

 گرا اخالق
 2/63 31 5/84  33 6/55 49 پذيرش مبلغ
 8/36 18 5/15 6  4/44 39 عدم پذيرش

 100  49 100 39 100 88  جمع

 گراپيامد
 2/22  4  9/79 24 3/37 18 پذيرش مبلغ
 8/77 14  1/20  6 7/62 30 عدم پذيرش

 100   18  100  30 100 48  جمع
  

 

. است گزارش شده ،)6(نتايج برآورد مدل لوجيت در جدول 
آن است كه تمايل  گر بيانعالمت ضرايب متغيرها در اين جدول 

ريحي از پارك جنگلي شهيد به پرداخت افراد به منظور استفاده تف
متغير موهومي  صورت بهمرد يا زن بودن كه (زارع، با جنسيت 

، آشنايي با منطقه، رابطه مستقيم و )است يك و صفر وارد شده
هاي پيشنهاد، سن، تعداد افراد خانوار و فاصله  دار و با متغير معني

 .داري دارد ارتباط منفي و معني موردنظراز منطقه 
ي متغير قيمت پيشنهادي در سطح يك درصد با ضريب تخمين

با . است دار شده ي مورد انتظار از نظر آماري معنيعالمت منف
توجه به اين جدول و برآورد ميزان كشش، با افزايش يك 
درصدي در ميزان متغير پيشنهاد نسبت به ميانگين، احتمال 

درصد كاهش خواهد يافت و با  44/13پذيرش مبلغ پيشنهادي 
به برآورد ميزان اثر نهايي، با افزايش يك واحد در مقدار  توجه

واحد  8/0×10-4اين متغير، احتمال تمايل به پرداخت افراد 
 .كاهش خواهد يافت

ي آن است كه با افزايش ميزان  متغير سن نشان دهنده ،همچنين
يابد  سن افراد، احتمال پاسخ مثبت به مبلغ پيشنهادي كاهش مي

تر بيش از افراد كهنسال براي  افراد جوان دهد و اين نشان مي
 لارزش قاي زيست محيطهاي جنگلي و  اماكن تفرجي، پارك

با افزايش يك درصد در ميزان سن افراد  ،كه طوري هب. ندهست
يابد و بر اساس  درصد كاهش مي 14/1 احتمال تمايل به پرداخت

ن، ااثر نهايي اين متغير، با افزايش هرسال به سن بازديدكنندگ
واحد كاهش  45/0×10-3معادل احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 

  .خواهد يافت
 5از نظر آماري در سطح ضريب برآوردي تعداد افراد خانوار 

است و عالمت آن منفي است كه اين نتيجه   دار شده درصد معني

با افزايش تعداد افراد خانوار تمايل به پرداخت  :دهد نشان مي
غ پيشنهادي جهت استفاده از پارك جنگلي و پذيرش مبال ها آن

دست ه با استفاده از كشش ب. شهيد زارع كاهش خواهد يافت
گفت با افزايش يك درصدي در تعداد افراد خانواده،  توان يمآمده 

. يابد كاهش ميد درص 42/0احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 
 توجه به اثر نهايي، با افزايش يك نفر به تعدادا ب ،همچنين

اعضاي خانواده، احتمال پذيرش مبالغ پيشنهاد شده جهت استفاده 
واحد  15/0×10-2تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع معادل 

 . كاهش خواهد يافت
درصد با يك  5طح ضريب متغير مسافت از لحاظ آماري در س

دهد كه  عالمت منفي نشان مي. است دار شده  عالمت منفي معني
به پرداخت در افرادي كه مسافت  احتمال پذيرش در تمايل

تر به  بيشتري تا پارك جنگلي شهيد زارع دارند از افراد نزديك
با افزايش يك درصدي  ،كه طوري هب. باشد اين منطقه كمتر مي

در مسافت افراد از پارك جنگلي شهيد زارع، احتمال پذيرش مبلغ 
ه ببا توجه به اثر نهايي . يابد درصد كاهش مي 085/0پيشنهادي 

در ) ركيلومت(گفت با افزايش يك واحد  توان يمدست آمده 
احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي  مسافت طي شده تا اين منطقه

 .يابد واحد كاهش مي 51/0×4-10
دار در  ايي با منطقه، رابطه مثبت و معنيمورد آشنر همچنين د

آن است كه هرچه افراد آشنايي بيشتري  گر بياندرصد  10سطح 
داشته باشند آنگاه اهميت  موردنظرك جنگلي منطقه با پار

كه با افزايش يك  يبه طور. بيشتري به اين مكان خواهند داد
درصدي در ميزان شناخت افراد، احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 

درصد  51/0جهت استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع 
 .د يافتافزايش خواه
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 )هاي مطالعه يافته: مأخذ( تنتايج مدل لوجي): 6( جدول
 اثر نهايي كشش وزني كشش در ميانگين t آماره هاپارامتر متغير

 -00008/0 -052/1 -44/13 -15/10 -0057/0*** پيشنهاد

 - 07/1 32/9 27/3 46/9 *** ضريب ثابت

 -00045/0 -12/0 -14/1 -93/1 -032/0 ** سن

 012/0 084/0 74/0 98/1 92/0** جنسيت

 -0015/0 -046/0 -42/0 -37/2 -109/0** خانوار تعداد

 003/0 016/0 15/0 25/3 25/0*** سرپرست خانواده

 00046/0 052/0 42/0 31/0 033/0 تحصيالت

 -00010/0 -011/0 -10/0 -38/0 -0078/0 تعداد دفعات بازديد

 38/0×10-9 029/0 026/0 36/0 27/0×10-7 درآمد خانواده

 -12/0×10-6 -020/0 -18/0 -33/2 -87/0×10-5** گيهزينه بازديد خانواد

 0058/0 024/0 21/0 73/3 41/0*** گرايي اخالق

 0046/0 059/0 51/0 72/1 33/0* آشنايي با منطقه

 -000051/0 -0090/0 -085/0 -53/2 -0036/0** فاصله

 0035/0 00073/0 010/0 14/0 25/0 ستيز طيمححامي 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 89/0  
MADDALA R-SQUARE= 46/0  
LIKELIHOOD RATIO TEST= 56/205  
P-VALUE = 00/0  

 درصد 10و 5و  1داري در سطح  به ترتيب سطح معني* و** و*** 
 

شود جنسيت اثر مثبت و  ده ميمشاه ،)6( با توجه به جدول
و درصد بر پذيرش مبالغ پيشنهادي دارد  5داري در سطح  معني

تمايل به پرداخت  ها زنمردها در مقايسه با  :دهد مي اين نشان
بودن ضريب برآورد شده متغير سرپرست  ،از طرفي. بيشتري دارند

بر  توان يمدار بوده است و  مثبت و در سطح يك درصد معني
مردان و افرادي كه سرپرست  :اساس نتايج اين مطالعه گفت

استفاده  تمايل بيشتري براي پرداخت بابت ،خانواده هستند
دارند، يعني احتمال  زيست محيطجنگلي و  يها پاركتفرجي از 

 . هادي در مردها بيشتر خواهد بودپذيرش مبالغ پيشن
گرايي كه تأكيد اين پژوهش به  پارامتر برآورد شده متغير اخالق

چه افراد داراي تمايالت  چنان :دهد آن بوده است، نشان مي
بلغ پيشنهادي جهت استفاده گرايانه باشند، در پذيرش م اخالق

. داري دارد تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع اثر مثبت و معني
گرايانه دارند، تمايل بيشتري  افرادي كه تمايالت وظيفه ،بنابراين

 ،به عبارت ديگر. جهت پرداخت نسبت افراد پيامدگرا دارند
براي افراد  يا فهيوظبه عنوان  زيست محيطچه حفاظت از  چنان

 .يابد د، احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي افزايش ميشوي تلق
پردازند به  بازديدكنندگاني كه هزينه بيشتري در هر بازديد مي

دليل افزايش مخارج كل تمايل به پرداخت كمتري جهت استفاده 
 توان يمخواهند داشت و اين نتيجه را  موردنظرتفرجي از منطقه 

بيان كرد كه اثر منفي  ظرموردناز روي ضريب برآورد شده متغير 
درصد بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي  5دار در سطح  و معني
هاي صرف شده  كه با افزايش يك درصد در هزينه طوري هدارد، ب

درصد كاهش خواهد  183/0در هر بازديد، احتمال پذيرش معادل 
يان كرد با توان ب دست آمده ميه اساس اثر نهايي بر يافت و ب
هاي صرف شده احتمال   در هزينه) ريال(ك واحد افزايش ي

 پذيرش مبالغ پيشنهادي جهت استفاده تفريحي از اين منطقه 
 .يابد واحد كاهش مي122/0×6-10
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در سطح  يبه خوبدر اين برآورد،  )14(نمايي آماره نسبت درست
هاي توضيحي  متغير بنابراين، .دار است يك درصد معني

به عبارت  .وابسته را توصيف نمايند اند به خوبي متغير توانسته
مقدار . توان همزمان تمام متغيرها را صفر فرض كرد نمي ،ديگر

آماره . است 56/205دست آمده برابر ه نمايي ب آماره نسبت راست
 گر بياندست آمده ه ب )MADDALA R-SQUARE(ماداال 

توضيحي مدل، تغييرات متغير وابسته  يرهايمتغآن است كه 
معيار ديگر خوبي برازش كه در . اند توضيح داده يخوب بهمدل را 
بندي صحيح  شده است، معيار طبقه ارايه) 6(جدول 

گيرندگان به پذيرش مبلغ پيشنهادي براي استفاده  تصميم
برآوردهاي  بر اساس. تفريحي از پارك جنگلي شهيد زارع است

درصد  89بيني صحيح در اين مدل برابر  حاضر درصد پيش
مدل برآورد شده توانسته درصد بااليي از  ،بنابراين. باشد مي

توضيحي پيش بيني  يرهايمتغمقادير متغير وابسته را با توجه به 
، تمايل به گويان پاسخدرصد  90 باًيتقر ،به عبارت ديگر. نمايد

يك نسبت كامالً  ارايهبيني شده بله يا خير را با  پرداخت پيش
 .صاص داده بودندمناسب با اطالعات، به درستي اخت

كه ارزش تفرجي پارك جنگلي شهيد زارع  WTPمقدار انتظاري 
پارامترهاي مدل لوجيت با استفاده  برآورداز  پسدهد،  را نشان مي

با ) 5(رابطه  انتگرال لهيوس بهنمايي،  از روش حداكثر درست
و محاسبه مقدار عرض از  رهايمتغجايگزيني مقادير ميانگين ساير 

كه نتايج آن براي افراد . شده محاسبه شده استمبدأ تعديل 
 .آمده است ،)7(گرا در جدول  گرا و پيامد اخالق

گرا  متوسط تمايل به پرداخت افراد اخالق ،)7(با توجه به جدول 
جهت استفاده تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع ساري، 

باشد و براي افراد پيامدگرا اين  ريال در هر بازديد مي 66/4692
توان  با توجه به نتايج مي. است  دست آمده هريال ب 88/3890بلغ م

گرا ارزش تفرجي بيشتري براي پارك  گفت كه افراد اخالق
دست آمده در اين مطالعه ه نتايج ب. ل هستنديقا جنگلي منطقه
بوده ) 1390، سالمي و رفيعي(دست آمده مطالعه ه مشابه نتايج ب

كه بررسي تمايل به پرداخت  اه آندر مطالعه  ،كه طوري هب ،است
افراد براي حفاظت از تاالب بين المللي انزلي با در نظر گرفتن 

گرا تمايل  گرايانه صورت گرفت، افراد اخالق تمايالت اخالق
 . بيشتري براي پرداخت از خود نشان داده اند

گرا و  با محاسبه ميانگين تعداد دفعات بازديد ساالنه افراد اخالق
ز پارك جنگلي شهيد زارع، و با ضرب آن در ميزان گرا ا پيامد

توان  گروه، مير دست آمده براي افراد هه تمايل به پرداخت ب
گرا را براي استفاده  گرا و پيامد مقادير پرداختي ساالنه افراد اخالق

 با توجه به اين. دست آورده تفرجي از پارك جنگلي شهيد زارع ب
از پارك جنگلي شهيد  االنهكه ميانگين تعداد دفعات بازديد س

بازديد در سال و براي افراد  056/10گرا  براي افراد پيامد زارع
است، مقادير پرداختي  بازديد در سال بوده  772/15گرا  اخالق

گرا براي استفاده تفرجي از منطقه  گرا و اخالق ساالنه افراد پيامد
 .است  دهآم دست هب ريال 63/74012 و 68/39126 بيترت به موردنظر

 

 )هاي مطالعه يافته: مأخذ( فردر محاسبه مقدار انتظاري تمايل به پرداخت ه): 7( جدول
 اختالف گراهاپيامد هاوظيفه گرا ي مختلفها گروه

 78/801 88/3890 66/4692 )ريال(مقدار انتظاري تمايل به پرداخت
 

 براي استفاده تفرجي از  گرا گرا و پيامد مقادير پرداختي ساالنه افراد اخالق): 8(جدول 
 )هاي مطالعه يافته: مأخذ( زارعد پارك جنگلي شهي

 مجموع اختالف هاگراپيامد هاوظيفه گرا ي مختلفها گروه
 31/113139 95/34885 68/39126 63/74012 )ريال(فردر مقادير پرداختي ساالنه ه

 

 گيري بحث و نتيجه
جنگلي شهيد  برآورد ارزش تفرجي پارك ،هدف از اين مطالعه

اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه با . زارع ساري بوده است
دهد  نتايج تحقيق نشان مي. دست آمده استه بازديدكننده ب 190

ند براي استفاده تفرجي از اين منطقه مبلغي هست كه مردم حاضر
دهندگان حاضر به  نفر از پاسخ 136 ،كه طوري هب .پرداخت كنند

 زيست محيطدهد كه مردم براي  اين نشان مي اند و پرداخت بوده
متغير مهمي . ندهست  لياماكن تفرجي ارزش فراواني قا ژهيو بهو 

 گرايي بوده كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت، اخالق
آمده افرادي كه تمايالت به دست بر اساس نتايج . است 

براي  دارند، تمايل بيشتري زيست محيطگرايانه نسبت به  وظيفه
پرداخت مبالغ پيشنهاد شده جهت استفاده تفرجي از پارك جنگلي 
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نفر  136كه از  يا گونه به .اند خود نشان دادهز شهيد زارع ا
 ها آننفر از  88 ،كه تمايل به پرداخت داشتند يا دهنده پاسخ

پس از برآورد  ،همچنين. اند گرايانه بوده داراي تمايالت وظيفه
ميزان انتظاري تمايل به پرداخت در  الگوي لوجيت و محاسبه

گرا در ميزان تمايل به  گرا و پيامد افراد، اختالف دو گروه اخالق
ريال در هر  78/801پرداخت جهت استفاده تفريحي از منطقه 

دهنده اهميت و درك بيشتر ارزش  است و اين نشان  بازديد بوده
يشنهاد پ. و اماكن تفرجي براي اين گروه افراد است زيست محيط

عنوان الگويي  گرايي به شود كه در بين افراد جامعه اخالق مي
هاي اخالقي در جامعه  گرفته شده و ويژگير براي سايرين در نظ

 .بيش از پيش ترويج و تبليغ شود
در  ها بخش نيتر مهمسني بازديدكنندگان از  يها گروهشناسايي  

 ،اتاين اطالع. اجتماعي مناطق تفرجگاهي است يها يبررس
مين امكانات الزم اهاي تفريحي و پيش بيني ت الزمه تهيه برنامه

 ،در اين مطالعه. براي گذراندن اوقات فراغت بازديدكنندگان است
منفي و  صورت بهر الگوي لوجيت ضريب برآورد شده سن افراد د

كند  و اين نتيجه بيان مي. است  بوده) درصد 5در سطح (دار  معني
احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي كاهش با افزايش سن افراد 

مناطق تفرجي براي  :دهد اين رابطه منفي نشان مي. خواهد يافت
تواند  مي ،همچنين .جوانان از جاذبه بيشتري برخوردار است

وجود امكانات رفاهي و تفريحي مناسب براي جوانان در  گر بيان
 گذاري ارزشنه در اكثر مطالعاتي كه در زمي .اين منطقه باشد

سطح تحصيالت و درآمد جزء  انجام گرفته است، زيست محيط
داري با احتمال پذيرش  هستند كه رابطه مثبت و معني ييرهايمتغ

سطح سواد رابطه مستقيمي با درآمد . اند داشتهمبالغ پيشنهاد شده 
هاي  با افزايش سطح تحصيالت فرصت ،كه طوري هب .دارد

ر سواد باالتر مايل به پافراد با سطح . يابد فراغتي افزايش مي
را به  ها آنهايي هستند كه  كردن اوقات فراغت خود با سرگرمي

هاي طبيعي تشويق و ترغيب كند و موجب افزايش  ديدار از جاذبه
نسبت به طبيعت شده و در نهايت حس حفاظت از  ها آنآگاهي 
غالمي و يارعلي، ( كند برانگيخته مي ها آنرا در  زيست محيط
 :دهد دست آمده در مطالعه حاضر نشان ميه نتايج ب ،اما). 1387

بيشترين تعداد بازديدكنندگان از پارك جنگلي شهيد زارع داراي 

ضريب برآورد شده در  ،همچنين .سطح تحصيلي ديپلم هستند
داري  الگوي لوجيت براي اين متغير مثبت ولي از سطح معني

زمان بررسي پاييني برخوردار است و علت اين امر ممكن است به 
با توجه به  .جنگلي مربوط باشد يها پاركمختلف  يها يژگيوو 

دار تعداد افراد خانواده با احتمال پذيرش مبلغ  رابطه منفي و معني
توان اين نتيجه را گرفت كه افرادي كه داراي  پيشنهادي مي

هاي زندگي،  دليل باال بودن هزينه به ،خانواده پرجمعيت هستند
بت به پرداخت بابت استفاده تفرجي از تمايل كمتري نس

تالش براي كنترل جمعيت و اجراي  ،بنابراين. دارند زيست محيط
شود  آموزشي كه منجر به كاهش بعد خانوار مي يها برنامه

ميزان آشنايي  .تواند در افزايش تمايل به پرداخت موثر باشد مي
در  افراد از پارك جنگلي شهيد زارع به عنوان يك متغير مستقل

الگوي لوجيت وارد شده تا تأثير آن بر احتمال پذيرش مبالغ 
استفاده تفريحي از منطقه مورد بررسي  به منظورپيشنهاد شده 

نتايج برآورد نشان داد كه اين متغير رابطه مثبت و . قرار گيرد
داري با احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي جهت استفاده  معني

بدان معناست كه  ،اين يافته .دارد موردنظرتفريحي از منطقه 
ها و  هرچه افراد منابع اطالعاتي و شناخت بيشتري از تفرجگاه

اختيار داشته باشند، اهميت بيشتري براي استفاده ر د زيست محيط
اين موضوع اهميت توجه و از آن قائل هستند  حفاظتتفرجي و 
 . سازد ترويجي و آموزشي را خاطر نشان مي يها ناسازمبه نقش 
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