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 زاغآرس
 اکوسيستم خدمات پولي ارزش برآورد براي موجود هايتالش
 طبيعي هايسيستم و انسان تلفيقي مديريت در مضاعفي نقش

 دستيابي موجب گذاريارزش مطالعات، خرد سطح در کند.مي ايفا
 نقش و هااکوسيستم کارکرد و ساختار به مربوط اطالعات به

 بعد در و شودمي انساني رفاه از حمايت در هاآن پيچيده و متنوع
 اصالح و ايجاد در تواندمي اکوسيستم گذاريارزش کالن،

 باشد. داشته مشارکت پايدار يتوسعه و انساني رفاه هايشاخص
 اقتصادي هايسيستم در زيستيمحيط هايبحران به توجه با

 تواندمي زيستمحيط اقتصاد و اقتصادي گذاريارزش کشورها،
 بنابراين کند. ايفا زيستيمحيط مشکالت رفع در مهمي نقش

 اقتصادي نظام در مناسبي حلراه تا کوشدمي زيستمحيط اقتصاد
 منابع ارزش تعيين و خسارت برآورد آلودگي، منبع شناسايي براي

 داليل (.1333 همکاران، و زادگان)کريم کند پيدا زيستيمحيط
 ديدگاه از زيستيمحيط هايسيستم و طبيعي منابع گذاريارزش

 و زيستيمحيط منافع فهم و شناخت شناسان،بوم و اقتصاددانان
 به کشور زيستيمحيط مسايل ارايه انسان، توسط شناختيبوم

 ميان ارتباط آوردن فراهم ريزان،برنامه و يرانگيمتصم
 و نقش سنجش طبيعي، هايدرآمد و اقتصادي هايسياست
 ملي هايمحاسبه مجموعه اصالح و تعديل طبيعي، منابع اهميت

 و تخريب از جلوگيري و GDP((1)( ملي ناخالص توليد :مانند
 (Ashim, 2000; Guo است طبيعيمنابع از رويهبي برداريبهره

(et al., 2001; Vaze, 1998. روزافزوني تقاضاي به توجه با 
 احساس حاضر حال در تفريح لهامس و هاتفرجگاه به نسبت که
 و اجتماعي و اقتصادي نظر نقطه از هاآن وتحليليهتجز شود،مي

 اين نتايج ارايه باالخره و مردم هايخواسته کامل بررسي
 فراغت، اوقات و تفرجگاهي نيازهاي بينيپيش و هاپويايي

 انجام بايد ضرورت علت به دشواري وجود با که باشدمي فرايندي
 به بشر، زندگي در هاتفرجگاه انکار يرقابلغ اهميت وجود با .گيرد

 در کامل طوربه هااکوسيستم گونهينا خدمات که اين يلدل
 برحسب ايشايسته نحو به يا و شوندنمي جذب تجاري بازارهاي

 بيان ايسرمايه و اقتصادي خدمات با يسهمقا قابل ارقام و اعداد
 اتخاذ و هاگيريتصميم در کمي بسيار اهميت اغلب شوند،نمي
 يبازار يرغ خدمات و کارکردها گذاريارزش دارند. هايمشخط

 منافع فهم و شناخت :جمله از زيادي داليل به زيستمحيط
 محيطي مسايل ارايه ها،انسان توسط يشناختبوم و زيستيمحيط

 ارتباط آوردن فراهم ريزان،برنامه و گيرندگانتصميم به کشور
 و نقش سنجش طبيعي، درآمدهاي و اقتصادي هايسياست ميان

 توسعه و انساني رفاه از حمايت در زيستيمحيط منابع اهميت
 توليد مانند ملي محاسبات مجموعه اصالح و تعديل ،يدارپا

 رويهبي برداريبهره و تخريب از جلوگيري و ملي ناخالص
 (,.Ashim, 2000; Guo et al باشدمي مهم طبيعيمنابع

(2001; Vaze, 1998. که است مطلب اين درك اساسي هدف 
 شناخته بهتر طبيعت و اقتصادي هايفعاليت بين حياتي رابطه
 .پذيرد صورت ايعاقالنه هايگيريتصميم و شود

 بازديد از آمدهدستبه منافع ميزان بررسي به زيادي مطالعات
 مشروط گذاريارزش روش از استفاده با تفريحي مناطق

 با آمريکا در 1333 سال در همکاران و توماس اند.پرداخته
 که رسيدند نتيجه اين به مشروط گذاريارزش روش از استفاده

 هايآالينده برابر در زيرزميني هايآب از حفاظت براي افراد
 در دالر 325 تا صفر بين هايهزينه پرداخت به حاضر شيميايي

 بررسي .(Thomas & Christopher, 1997) هستند سال
 محدودي تعداد که دهدمي نشان ايران در شده انجام مطالعات

 و هاتفرجگاه تفريحي و حفاظتي ارزش برآورد زمينه در مطالعه
 دارد. وجود افراد پرداخت به تمايل ميزان بر مؤثر عوامل بررسي
 گليائل پارك گردشگري و تفريحي ارزش پژوهشي در نهرلي
 روز در ريال 1534311 ارزش اين داد، قرار بررسي مورد را تبريز

 از استفاده با دوستخورشيد (.1334 )نهرلي، است شده برآورد
 جهت را تبريز مردم پرداخت به تمايل ميزان CV(2) روش

 در موجود هايآلودگي کاهش و شهري زيستمحيط از حفاظت
 آورد دستبه ريال 41141 ماهيانه ميانگين طوربه را شهر

 حفاظتي هايارزش همکاران و اميرنژاد (.1339 )خورشيددوست،
 از استفاده با نوشهر سنگانسي جنگلي پارك ساالنه تفرجي و

 ريال ميليون 5/2 و 5/5 ترتيب به را مشروط گذاريارزش روش
 و مواليي (.1355 همکاران، و )اميرنژاد کردند برآورد هکتار در

 که دادند نشان مشروط گذاريارزش روش از استفاده با همکاران
 اکوسيستم از حفاظت براي هاخانوار ساليانه پرداخت به تمايل

 هر حفاظتي ارزش همچنين و ريال 112521 ارسباران جنگلي
 و )مواليي باشدمي ريال 9313121 اکوسيستم اين از هکتار

 روش از استفاده با ،همکاران و ناجي (.1355 همکاران،
 به فرد هر تمايل ميانگين که دادند نشان مشروط گذاريارزش

 ريال 2153 کرمان قائم جنگلي پارك از بازديد هر براي پرداخت
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 يالر 13513133 حدود خانوار هر ساالنه پرداخت به تمايل و
 با ،همکاران و خداورديزاده (.1331 همکاران، و )ناجي باشدمي

 پرداخت به تمايل ميانگين مشروط گذاريارزش روش از استفاده
 ترتيب به را مهاباد سهوالن غار ساالنه اکوسيستمي ارزش و افراد
 و ورديزاده)خدا کردند برآورد 543111111 و ريال 4235 حدود

 گذاريارزش و معرفي مطالعه، اين از هدف (.1331 همکاران،
 باشد.مي چايليقوان رودخانه حفاظتي

 

 اهروش و دامو

 موردمطالعه منطقه 
 سطح از متر 3211 تا 1311 بين ارتفاع با چايليقوان رودخانه

 -22/33 در و است يانجر در تبريز شهر يشرق جنوب در دريا
 شرقي طول درجه 31/49-22/49 و شمالي عرض درجه 41/33
 متر( 3111 ارتفاع) داغيشيله هايکوه يشرقشمال ارتفاعات از

 )ارتفاع داغيشير متر(، 3151 ارتفاع) داغيناخير و داغييانيخ
 (متر 3215 )ارتفاع داغييدورعلي شرقي هايدامنه و متر( 3239

 سرچشمه هستند، سهند هايکوه مجموعه متعدد ارتفاعات از که
 که باشدمي هکتار 1211 حدوداً آن آبريز اصلي حوضه و گرفته
 دره در رودخانه اين است. شده تشکيل مذکور هايکوه از بيشتر

 شده واقع )اسپراخون( خوانسفيده روستاي شرق در که عميقي
 مراتع و هاباغ ،ارهکشتزا آمدن وجود به سبب و دارد جريان
 قسمت در اين بر عالوه .است شده آباد و سرسبز طبيعي

 مجموع که دارد وجود درماني خواص با معدني گرم آب باالدست
 منطقه اين که شده سبب مطلوب وهوايآب اضافهبه شرايط اين
 در شود. تبديل منطقه ازدحام پر هايتفرجگاه از يکي به

 فرهنگي ميراث سازمان که ايتوسعه امور دليل به اخير هايسال
 شده افزوده منطقه گردشگران حجم بر داده انجام گردشگري و

 ايويژه اهميت از آن حاشيه و رودخانه از حفاظت ،بنابراين .است
 از مردم هايخواسته بر مؤثر عوامل وتحليلتجزيه است. برخوردار

 و هانياز بينيپيش به تواندمي اجتماعي و اقتصادي نظرنقطه
 با نمايد. يتوجهقابل هايکمک گردشگري مناطق کمبودهاي

 مؤثر عوامل تا است شده تالش مطالعه اين در ،مهم اين به توجه
 چايليقوان رودخانه از بازديدکنندگان پرداخت به تمايل ميزان بر
 به تا گيرد قرار بررسي مورد منطقه اين حفاظتي ارزش برآورد و

 زيستيمحيط منبع اين از حفاظت ضرورت ارزش، اين پشتوانه
 شود. نمايان تربيش

 

 بیایشرزا روش 
 از ليقوان رودخانه حفاظتي ارزش برآورد براي مطالعه، اين در

 ارزيابي يانديشه شد. استفاده مشروط گذاريارزش روش
 از است. شده پيگيري بعد به 1343 ارسال هاتفرجگاه و هاپارك
 به تمايل گيرياندازه براي پذيرانعطاف و استاندارد هايروش

 روش گردشگري، مناطق اکوتوريستي ارزش و پرداخت
 پرداخت به تمايل حداکثر باشد.مي مشروط گذاريارزش

 تيفيک بهبود ليقب از بازاري غير کاالهاي براي کنندگانمصرف
 ارزش انگريب ها،جنگل و وحشحيات وجود ست،يزطيمح

 در .(Kealy & Turner, 1993) است منابع آن اقتصادي
 اين برآورد براي مشروط، گذاريارزش روش ،اخير هايسال

 و اقتصاددانان توسط اقتصادي هايارزش ساير و ارزش
 با ،روش ينا در است. قرارگرفته موردپذيرش گذارانسياست
 زانيم مورد در افراد از ميمستق طوربه ،نامهپرسش کي از استفاده

 کاالي از حفاظت يا استفاده براي پرداخت به ليتما که يمبلغ
 گذاريارزش اجراي براي .شودمي الوس دارند، زيستيمحيط

 کردن مشخص مرحله، اولين .شود طي مراحلي بايستي مشروط
 متأثر کاال به دسترسي عدم يا دسترسي از که است ايجامعه

 هايواحد از يکي معمول طوربه مطالعه مورد جمعيت شود.مي
 جامعه، شدن مشخص از پس .است خانوارها( و )افراد اجتماعي

 طراحي نامهپرسش بعد، مرحله در .شودمي انتخاب آن از اينمونه
 يآورجمع يازن مورد اطالعات شده، مشخص نمونه از و شده
 آن ،اول بخش در .دارد مختلفي هايبخش نامهپرسش شود.مي

 کاال .شودمي معرفي شود، برآورد آن ارزش بايستي که کااليي
 تا شود تشريح ياتيجز تمام با و کامل طوربه و دقتبه بايد

 ،يگردعبارتبه .بداند يقدق طوربه را آن هايويژگي دهنده،پاسخ
 را آن پرداخت به تمايل که مبلغي مقابل در باشد آگاه دهندهپاسخ
 ( ,Mitchell & Carson کرد خواهد دريافت را چيزي چه دارد،

 پولي مبالغ پرداخت روش ،نامهپرسش بعدي بخش در .1989)
 داشته مبلغي پرداخت به تمايل دهندهپاسخ اگر تا شودمي معرفي

 روش بهتر، بيان به .بپردازد را آن شکلي چه به بداند باشد
 آن تحت پولي مبالغ که است مکانيسمي و ساختار بيانگر پرداخت

 در جيرا پرداخت هايروش .(Tkack, 2002) يابندمي انتقال
 استفاده براي هيورود پرداخت) هيورود شامل مشروط گذاريارزش

 درآمد بر اتيمال شيافزا مثال براي) اتيمال پارك(، کي از
 مشخص مؤسسه کي به اهدا ها(،جنگل از حفاظت منظوربه
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 مؤسسه کي به تيعضو حق پرداخت با افراد مثال براي)
 ليتما است،زيست محيط تيفيک حفظ آن فهيوظ که يردولتيغ
 مثال )براي باالتر هايمتيق و کنند( مشخص را خود پرداخت به

 ( ,Mitchell & Carson هستند پارك( وروديه مبلغ افزايش

 پرداخت کلي گروه دو به را هاآن همکاران و بيتمن که ؛1989)
 بنديتقسيم بخشش() اهدا صورتبه پرداخت و ماليات شکل به

 از بخش آخرين .(Bateman et al., 2003) اندکرده
 پرداخت به تمايل حداکثر استخراج روش معرفي ،نامهپرسش

 حداکثر استخراج هايروش از مورد دو .است دهندگانپاسخ
-انتها روش گرفته، قرار استفاده مورد بيشتر که پرداخت به تمايل

Cameron &(  است (4)(CE) بسته -انتها روش و (3)(OE) باز

(James, 1987. پرسيده دهندگانپاسخ از باز -انتها روش در 
 باشد،مي ميزان چه شما پرداخت به تمايل حداکثر که شودمي
 بيان تمايل حداکثر عنوانبه را مبلغي بسته -انتها روش در ولي
 يا مثبت جواب آن به که شودمي تقاضا دهندگانپاسخ از و شده

 به تمايل حداکثر برآورد براي روش دو هر نتايج دهند. منفي
 (& Haneman, 1984; Boyle باشدنمي يکسان پرداخت

(Bishop, 1988. افراد شودمي فرض دوگانه انتخاب روش در 
 :(Amirnejad et al., 2006) هستند زير مطلوبيت تابع داراي

 

(1)    SYU , 
 

 S و فرد درآمدY غيرمستقيم، مطلوبيت تابع U آن در که
 هر باشد.مي فرد اجتماعي -اقتصادي ديگر هايويژگي
 از استفاده براي را خود درآمد از مبلغي است حاضر کنندهبازديد
 اين که بپردازد (A) پيشنهادي مبلغ عنوانبه زيستيمحيط منبع

 مطلوبيت ميزان .شودمي وي براي مطلوبيت ايجاد سبب استفاده
 حالتي از بيشتر زيستيمحيط منابع از استفاده اثر در شده ايجاد
 زير رابطه و کندنمي استفاده زيستيمحيط منابع از وي که است

 :(Haneman, 1984) دهدمي نشان را آن
 

(2  )      01 ;,0;,1   SYUSAYU
 

 

 که هستند صفر ميانگين با تصادفي متغيرهاي 0ε و 1ε آن در که
 .اندشده توزيع همديگر از مستقل و تصادفي گونه به

  عـمنب از ادهـاستف رـاث در (ΔU) وبيتـمطل در شده ايجاد تفاوت

 :از است عبارت زيستيمحيط

 (3)         01;,0;,1   SYUSAYU
 

 افراد، پرداخت به تمايل بررسي در دوگانه نامهپرسش ساختار
 ،بنابراين باشد.مي دوگانه انتخاب با وابسته متغير يک داراي
 توضيحي متغيرهاي تأثير ميزان بررسي براي الجيت الگوي

 ارزش تعيين براي بازديدکنندگان WTP(5) ميزان بر گوناگون
 ،(Pi) احتمال الجيت الگوي اساس بر .شد استفاده حفاظتي

 بيان زير رابطه صورتبه بپذيرد، را پيشنهادها از يکي فرد کهينا
 :(Haneman, 1984) شودمي

 

(4)    
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UFPi




exp1

1


 
 

   SYA  


exp1
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 جستيکال اختالف يک با تجمعي توزيع تابع Fη (ΔU) که
 جمله از اقتصادي -اجتماعي متغيرهاي از بعضي و است استاندارد

 تحصيالت و خانوار اندازه جنسيت، سن، پيشنهادي، مبلغ درآمد،
 برآوردي قابل ضرايب βو θ ، γ .شودمي شامل را پژوهش اين در

 باشند.θ >1 و β،1<γ≤1 رودمي انتظار که هستند
 نخست روش دارد: وجود WTP مقدار محاسبه براي روش سه

 مقداري محاسبه براي آن از که است WTP ميانگين به موسوم
 تا صفر محدوده در عددي گيريانتگرال يلهوسبه WTPانتظاري

 WTP ميانگين به موسوم دوم روش شود.مي استفاده نهايتيب
 يلهوسبه WTPانتظاري مقدار محاسبه براي که است کل

 و رودمي کارهب ∞+ تا ∞− محدوده در عددي گيريانتگرال
 براي آن از و است بخشي WTP ميانگين به موسوم سوم روش

 در عددي گيريانتگرال وسيلهبه WTP انتظاري مقدار محاسبه
 اين بين از .شودمي استفاده (A) بيشينه پيشنهاد تا صفر محدوده

 سازگاري و ثبات روش اين ،زيرا .است بهتر سوم روش ها،روش
 را شدن جمع توانايي و آماري کارايي تئوري، با هامحدوديت

 ( ,Lee & Han شودمي محاسبه زير رابطه از که کندمي حفظ

(2002: 
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 از عرض α * و پرداخت به تمايل انتظاري مقدار E(WTP) که
 به اقتصادي -اجتماعي جمله وسيلهبه که باشدمي شدهيلتعد مبدأ

 انتخاب جهت .است شده اضافه (α) اصلي مبدأ از عرض جمله
 مک ايآشيانه غير آزمون از استفاده با مناسب تابعي فرم
 :al., et (Judge (1982 شود مي برآورد (9) رابطه ،(9)نکينو

 

(9)   tt

n

i itt evXby   


10 loglog 
 

 والد آزمون از استفاده با vtمتغير ضريب باال مدل برآورد از پس
 متغير اين ضريب داريمعني صورت در گيرد.مي قرار آزمون مورد
 لگاريتمي مدل ،شدن دارمعني غير صورت در و خطي مدل

 قرار استفاده مورد بعدي هايوتحليليهتجز براي و انتخاب
 و کمي متغيرهاي ميانگين مقدار دادن قرار با ،نهايت در .گيردمي

 مقدار انتخابي رگرسيون مدل در کيفي متغيرهاي مد ميزان
 الگوي پارامترهاي آيد.مي دست به پرداخت به تمايل ميانگين
 افزارنرم از استفاده با (3)راستنمايي حداکثر روش به الجيت

Shazam10 دندش برآورد. 
 از نمونه، آمارهاي در دقت از قبولي قابل سطح به دستيابي براي
 گذاريارزش مطالعات در پرداخت به تمايل ميانگين قبيل

 دهندگان،پاسخ پرداخت به تمايل باالي واريانس يلدلبه مشروط،
 استاندارد خطاي چون باشد.مي زيادي هايداده تعداد به نياز

 دارد: عکس رابطه نمونه تعداد با ميانگين

 (3)   n
SEM

̂


 

 به تمايل معيار انحراف ̂ نمونه، حجم n ،فوق رابطه در
 پرداخت به تمايل ميانگين استاندارد خطاي SEM و پرداخت

 که هستند اين دنبال به مشروط گذاريارزش نمحققا باشد.مي
 به تمايل از را شده برآورد پرداخت به تمايل انحراف درصد

 به تمايل مطلق مقدار که اين )نه کنند حداقل واقعي پرداخت
 کنند(. حداقل واقعي پرداخت به تمايل از را شده برآورد پرداخت

 WTP تغييرات ضريب از اياوليه برآورد نيازمند شرايط اين در
 باشد:مي محاسبه قابل زير رابطه از که باشيممي

(5)   TWTP
V




 
 

 WTP واقعي مقدار TWTP و تغييرات ضريب V (،5) رابطه در
 گذشته مطالعات از توانمي را تغييرات ضريب مقدار باشد.مي

 برآورد باشد، کمتر تغييرات ضريب مقدار هرچه آورد. دستبه
WTP در بود. خواهد ترنزديک جامعه در آن واقعي مقدار به 

 تغيير 9 تا 35/1 بين رقم اين مشروط گذاريارزش مطالعات
 (.1353 )فتاحي، باشدمي 2 آن براي قبولقابل مقدار ولي کندمي

 توانمي زير رابطه از استفاده با تغييرات، ضريب داشتن نظر در با
 آورد: دستبه را نمونه حجم

 (3)    

2
ˆˆ
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 ،t-student يآماره مقدار t نمونه، حجم n (،3) رابطه در
RWTP مقدار WTP و شده برآورد d اختالف درصد RWTP 

 نشان و شده تعيين محقق توسط d مقدار باشد.مي TWTP از
 براي WTP واقعي مقدار از انحراف درصد چند که دهدمي

 مطالعات در d قبولقابل مقدار .است قبولقابل محقق
 (.1353 )فتاحي، باشدمي 3/1 و 15/1 بين مشروط گذاريارزش

 آزمونپيش بخش در فوق مقادير از يک هر ،تحقيق اين در
 حجم ميزان ،نتيجه در .شد تعيين cv=0.5 و d=8% صورتبه

 شود.مي محاسبه 143 برابر (n) نمونه
 مراجعه با نامهپرسش تکميل طريق از الزم اطالعات و آمار

 درآمد که چايليقوان رودخانه از بازديدکنندگان به حضوري
 شد. آوريجمع 1331 سال تابستان فصل در داشتند، مستقل

 آزمونپيش نامهپرسش 31 از نامهپرسش روايي اعتبار تعيين براي
 اساس بر شد. استفاده بودند، شده طراحي باز انتها صورتبه که

 هايقيمت و نهايي نمونه تعداد ،آزمون پيش نامهپرسش
 در شد. پر نامهپرسش 143 تعداد به سپس و محاسبه پيشنهادي

 پرداخت به تمايل ميزان گيرياندازه براي ،مطالعه اين
 (5)(DDC) يدوبعد دوگانه انتخاب نامهپرسش از بازديدکنندگان

 نامهپرسش تعديل و اصالح با هانمن توسط که شد استفاده
 مستلزم روش اين .(Haneman, 1984) است شده ارايه دوگانه
 است اوليه پيشنهاد به نسبت بيشتر پيشنهاد يک انتخاب و تعيين

 جواب به کمتر پيشنهاد و «بلي» جواب به بيشتر پيشنهاد که
 نامهپرسش .(Venkatachalam, 2003) شودمي داده «خير»

 مربوط اطالعات ،اول بخش در .شد طراحي بخش دو در مذکور
 در و گوپاسخ فرد اقتصادي و اجتماعي شخصي، هايويژگي به

 شد. مطرح افراد پرداخت تمايل به مربوط هايپرسش ،دوم بخش
 21111 و 11111 ،5111 يشنهاديپ قيمت سه از ،بخش اين در
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 شد. استفاده هم به مرتبط و وابسته هايپرسش صورتبه ريال
 در آمدهدستبه هايقيمت ميانه اساس بر مذکور هايقيمت

 شدند. انتخاب آن نصف و آن برابر دو ،آزمونيشپ
 

 اهفتهای
 که نامهپرسش دوم و اول بخش در آمدهدستبه اطالعات از

 اجتماعي -اقتصادي وضعيت و شخصي اطالعات به مربوط
 باشد،مي گوپاسخ رضايتمندي و مراجعات تعداد و گوپاسخ

 دفعات خانواده، افراد تعداد تحصيالت، سن، متغيرهاي توانمي
 اساس بر نمود. استخراج را بازديد هر زمانمدت و مراجعه

 (1) جدول در مربوطه، هايآماره محاسبه و هاوتحليليهتجز
 است. شده ارايه اختصار صورتبه بررسي، مورد ينمونه وضعيت

 گوپاسخ 111 نمودند، شرکت تحقيق اين در که گويانيپاسخ از
 و زن (درصد 51/25 معادل نفر، 35) مابقي و مرد (درصد 43/34)

 معادل ،نفر 32) مابقي و متأهل آنان از درصد( 52/35) نفر 113
 بخش از که توصيفي آمار اند.بوده مجرد درصد( 45/21

 خالصه طوربه نمود، برداشت توانمي حفاظتي ارزش هايپرسش
 است. شده آورده (2) جدول در

 

 گویانپاسخ حفاظتی پرداخت به تمایل درصد (:2) جدول

 مختلف هایقیمت در

ش
ارز

 
تي

اظ
حف

 

 بلي يگزينه انتخاب درصد ريال() پيشنهادي قيمت

11111 33/59% 

21111 31/9% 

5111 59/33% 
 

 11111 قيمت ابتدا که داشت عنوان بايد فوق جدول خصوص در
 شده داده پيشنهاد گوپاسخ فرد به ماه هر در نفر هر ازاي به ريال

 آن به نفر( 54) گويانپاسخ از درصد 33/59 يزانم که است
 قيمت اند،پذيرفته را قيمت اين که افرادي به اند.داده مثبت جواب
 کل از درصد 31/9 است. شده پيشنهاد ريال 21111 يعني باالتر
 قيمت که کساني اند.پذيرفته را قيمت اين نفر( 11) گويانپاسخ
 است هشد پيشنهاد ريال 5111 ترپايين قيمت اند،نپذيرفته را اول
 براي را قيمت اين نفر( 113) گويانپاسخ کل از درصد 59/33 که

 نتايج اند.پذيرفته نفر هر يازا به حفاظت براي ماهانه پرداخت
 با که هانامهپرسش از آمده دستبه هايداده پردازش از حاصل
 (3) جدول در ،است شده تحليل Shazam10 افزارنرم از استفاده

 است. شده آورده
 قيمت متغير شود،مي استنباط فوق جدول نتايج از که طورهمان

 درصد، 1 سطح در حفاظت، براي ماهانه پرداخت براي پيشنهادي
 درصد، 5 سطح در رفاهي خدمات و تأهل وضعيت متغيرهاي

 دارمعني درصد 11 سطح در خانواده افراد تعداد و مراجعه دفعات
 داراي فوق مدل مبدأ، از عرض داريمعني به توجه با و باشندمي

 نهايي اثر پيشنهادي، قيمت خصوص در باشد.مي مبدأ از عرض
 افزايش که است آن نشانگر که باشدمي -11113/1 متغير اين
 به را «بله» گزينه پذيرش ميزان پيشنهادي، قيمت در ريال يک

 دهد.مي کاهش واحد -11113/1 يزانم
 قيمت متغير شود،مي استنباط فوق جدول نتايج از که طورهمان
 که باشدمي -155/1 نهايي اثر تأهل، وضعيت متغير درباره

 از گويانپاسخ تأهل وضعيت تغيير با که است آن نشانگر
 پذيرش احتمال درصد 51/15 يزانم به ،«متأهل» به «مجرد»

 مراجعه دفعات متغير يابد.مي کاهش حفاظت براي مبلغي پرداخت
 افزايش که است آن نشانگر که باشدمي 1115/1 نهايي اثر داراي
 يزانم به را پرداخت به تمايل ميزان مراجعه، دفعات واحدي يک

 دهد.مي افزايش واحد 1115/1

 
 نامهپرسش دوم و اول بخش متغیرهای یمارهآ میزان (:1) دولج

 متغیر نام

 آماره نام

 سن

 )سال(

 تحصیالت

 )سال(

 افراد تعداد

 خانواده

 مراجعه دفعات

 سال( )در

 بازدید هر زمانمدت

 )ساعت(

 55/3 14/5 22/4 23/12 33 ميانگين

 19/9 54/5 32/1 21/4 11 معيار انحراف

 11 1 4 19 41 مد

 45 31 13 22* 95 حداکثر

 3 1 1 1 13 حداقل

 (باشديم دکتري مقطع به مربوط سال 22 تحصيالت ميزان*)
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 الجیت مدل تخمین نتایج (:3) جدول

 نهایی اثر t یآماره معیار انحراف ضریب متغیر نام

 - 1535/2 3331/1 5321/3 مبدأ از عرض

 1143/1 5341/1 1193/1 1291/1 سن

 -1933/1 -3313/1 3491/1 -3433/1 جنسيت

 -155/1 -1333/2 5221/1 -1391/1 تأهل وضعيت

 -1135/1 -3513/1 1432/1 -1411/1 تحصيالت

 -1334/1 -3133/1 1315/1 -1359/1 خانواده افراد تعداد

 -11113/1 -5933/5 1112/1 -1115/1 پيشنهادي قيمت

 1115/1 3323/1 1331/1 1532/1 مراجعه دفعات

 -1119/1 -1331/1 1245/1 -1133/1 بازديد زمانمدت

 -1944/1 -1354/2 1914/1 -3355/1 رفاهي خدمات

Percentage of Right Prediction=0.78                        ESTRELLA  R-SQUARE=0.19            CRAGG-

UHLER  R-SQUARE=0.25                       MADDALA  R-SQUARE=0.18            MCFADDEN  R-

SQUARE=0.16                         LIKELIHOOD RATIO TEST=58.36     Total Observation=149     

D.F=12         P-VALUE=0.00 

 

 افراد که کرد تفسير چنين توانمي رفاهي خدمات متغير مورد در
 وضعيت بهبود اميد به رفاهي، خدمات از ترکم رضايت داراي

 افراد ساير به نسبت بيشتري پرداخت به تمايل رفاهي، خدمات
 -1334/1 نهايي اثر داراي خانواده افراد تعداد متغير داشتند.

 به خانواده، افراد تعداد واحد يک افزايش با ،بنابراين .باشدمي
 در يابد.مي کاهش پرداخت به تمايل احتمال واحد 1334/1 يزانم

 پرداخت به تمايل متوسط توانمي (5) رابطه از استفاده با نهايت
 از استفاده با ميزان اين تحقيق، اين در نمود. محاسبه را افراد
 در ريال 5331 منطقه، اين از حفاظت براي Shazam10 افزارنرم
 ميانگين اين برآورد بر اساس .شد برآورد نفر هر ازاي به ماه

 دالر 4554/1 معادل) ريال 12511 که 1331 سال در دالر قيمت

 ،طرفي از ، به دست آمده است.باشدمي نفر هر ازاي به (ماه در
 متوسط نهايت در که باشدمي 22/4 خانواده افراد تعداد ميانگين

 معادل ريال 24151 خانوار هر يماهانه پرداخت به تمايل
 بازديدکنندگان کل تعداد چهچنان حال باشد.مي دالر 3344/1
 با توانمي را هکتار هر در حفاظتي ارزش باشد، معلوم ساالنه
 منطقه مساحت و سال در بازديدکنندگان کل تعداد از آگاهي

 نمود. محاسبه
 ،بنابراين باشد،نمي معلوم يدکنندگانبازد کل تعداد که جا آن از
 محاسبه خانوار هر ساالنه حفاظتي ارزش متوسط مطالعه اين در

 :ه استشد

 

 خانواده هر يحفاظت ارزش متوسط پرداخت= به تمايل مقدار متوسط  خانواده افراد تعداد ميانگين (12) سال هايماه
 

 

 هر حفاظتي ارزش متوسط پژوهش، اين نتايج بر اساس بنابراين،
 در ريال 231191 چايليقوان رودخانه حفاظت منظوربه خانواده

 .شد برآورد سال در دالر 2125/23 معادل سال
 

 گیرینتیجه و بحث

 ساالنه پرداخت ميزان پژوهش، اين در شده ارايه نتايج به توجه با
 ؛1353 ،اميرنژاد و رفيعي) مطالعه در مشابه ميزان از خانوار هر

 و نخعي ؛1355 ،غزالي و اسماعيلي ؛1355 ،همکاران و مواليي

 است. بوده بيشتر (1331 ،صبوحي و خسروي و 1353 ،همکاران
 براي 234532 معادل ارزشي برآورد به ،اميرنژاد و رفيعي مطالعه
 و مواليي مطالعه در است. منجر شده خانواده هر حفاظتي ارزش

 سال در ريال 112521 پرداخت به حاضر خانوارها نيز همکاران
 مطالعه در ،چنينهم .باشنديم ارسباران اکوسيستم حفاظت براي

 ريال 259 کر رودخانه حفاظتي ارزش متوسط غزالي و اسماعيلي
 هر ،همکاران و نخعي پژوهش در است. هشد برآورد سال در

 براي را خود ساالنه درآمد از ريال 151352 است حاضر خانواده
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 آشنا دليل به افزايش اين بپردازد. نور جنگلي پارك از حفاظت
 از که گونههمان باشد.مي آن بودن موردتقاضا و منطقه بودن

 دفعات تعداد متغير باشد،مي مشخص نيز لوجيت الگوي برآورد
 بيشتر ارتباط بنابراين، .باشدمي دارمعني درصد ده سطح در بازديد
 افزايش و بيشتر مطلوبيت احساس به منجر زيستمحيط با افراد

 ،چنينهم .شودمي آن از حفاظت جهت هاآن پرداخت به تمايل
 داليل ينترمهم از که دهدمي نشان شده ياد مطالعات بررسي
 بررسي، زمان در تفاوت ،آمده دستبه نتايج در اختالف
 مطالعه اکوسيستم نوع و شده مطالعه مناطق متفاوت هايويژگي

 شغل، درآمد، ميزان متغيرهاي است ذکر يانشا باشد.مي شده
 از رضايتمندي ميزان زيستي،محيط هايسازمان در عضويت

 قرار برآوردي الگوي در نيز خانواده هزينه ميزان اجتماعي، امنيت
 اند.هشد حذف الگو از داريمعني عدم علت به ولي شدند داده

 توانمي فوق، در آمده عمل رگرسيوني تحليل تجزيه به توجه با
 نمود: بيان مطالعه مورد منطقه خصوص در را زير هايپيشنهاد

 مسافران براي مناسب جايگاه تعيين مانند هاييفعاليت انجام .1
 انجام از تواندمي محل آن در مناسب رفاهي امکانات تعيين و

 قطع جمله از زيست،محيط براي آميزمخاطره هايفعاليت
 نمايد. جلوگيري آتش، نمودن روشن جهت درختان

 مقدار افراد ماهانه پرداخت به تمايل ميزان که اين به توجه با .2
 تأمين با بتواند که تشکلي احداث باشد،مي يتوجهقابل

 نمايد، حفظ را منطقه زيستمحيط مردمي، هايهزينه
 باشد. اقتصادي توجيه داراي تواندمي

 بر مثبتي يرتأث مراجعه دفعات تعداد متغير که اين به توجه با .3
 ارايه با توانيم است، داشته پرداخت به تمايل احتمال

 شود،مي منطقه به دسترسي در سهولت سبب که تمهيداتي
 ديد از را چاي ليقوان رودخانه حاشيه حفاظتي کل ارزش
 برد. باال مردم

 بازديدکنندگان اکثر که دهدمي نشان تحقيق از حاصل نتايج .4
 فضاي بهداشتي، هايسرويس جاده، وضعيت از گردشگران و

 راضي ونقل حمل سرويس و روستا در موجود پارکينگ
 والنئمس عملي و دقيق نظارت مشکالت اين رفع که نيستند

 طلبد.مي را
 

 هاشتاددای

1. Gross Domestic Production 

2. Contingent Valuation 

3. Open ended format 

4. Close ended format 

5. Willingness to Pay 

6. Mckinon Nonnested Testing 

7. Maximum Likelihood 

8. Double–Bounded Dichotomous Choice 
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