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 دهیچک

 روش دو از اساتفاده  باا  نورآباد شهرستان گاویار حسن جنگلی ۀمنطق تفرجی ارزش برآورد ،تحقیق این اجرای از هدف

 با   تمایال  بارآورد  منظاور  با   ،مشاروط  ذاریگا  ارزش روش در. اسات  فردی  سفر  ۀهزین روش و مشروط گذاری ارزش

 سافر  تولیاد  تابع سفر،  ۀهزین روش در. شد استفاده یینما درست حداکثر روش برمبنای لوجیت مدل از افراد، پرداخت

 معیارهاای  براسااس  آنهاا  بین از و برآورد لگاریتمی -لگاریتمی و لگاریتمی، -خطی لگاریتمی، خطی، تابعی های فرم با

گذاری مشروط نشان داد ک  میانگین تمایل ب  پرداخات   . نتایج روش ارزششد انتخاب خطی تابعی فرم اقتصادسنجی،

 .ریاال در ساال اسات    7/73773ریال و ارزش تفریحی هر هکتار از تفرجگاه  95191هر فرد برای بازدید از این پارک 

 ارزش و ریاال  57/31301هار بازدیاد    ازای ب فرد هر برای کنندهمصرف مازاد ک  داد نشانسفر نیز  ۀنتایج روش هزین

 کا   داد نشاان این بررسی  نتایجهمچنین  است.در هکتار در سال  ریال 995343 ه،هر هکتار از تفرجگا ساالن  یجتفر

 در تاوان  می تحقیق این نتایج از. دارد وجود بررسی این در شده استفاده روش دو بین( خطا درصد 7) معناداری تفاوت

 حفاظات،  لازوم  ،چشمگیری است مقدار فوق، تفریحی ارزش ک  ازآنجا. ردک استفاده مناسب ورودی های قیمت تعیین

 .شود می آشکار پارک امکانات و کیفیت بهبود و توسع 

 .فردی سفر هزین  روش مشروط، گذاری ارزش روش یار،گاو حسن یجنگل تفرجگاه :يدیکل هايهواژ
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 و هدف مقدمه

های اخیر  در سال یعیطب  منابع ۀعرص اقتصاددانان

گاذاری و سانجن نقان آن در تا مین رفااه       ب  ارزش

 آنهاا  (.9307)امیرنژاد و خلیلیاان،  اند  انسان پرداخت 

گاذاری بارای خادمات     مطالعات ارزش جرایا ضرورت

: محدود کردن تجاوز با   اند کرده یانب چنینجنگل را 

بناادی اقاادامات  هااا و منااابع جنگلاای، اولویاات عرصاا 

ای  هاای بودجا    برای شرایطی ک  محادودیت حفاظتی 

پاااذیر شااادن فهااام آ اااار    وجاااود دارد و امکاااان 

بر روی  جرایا در حال ا گرفت   انجامهای  گذاری سرمای 

و  امیرناااژاد(کارکردهاااای اکوسیساااتمی جنگااال   

خاادمات  ینتاار مهااماز  یکاای(. 9310ساالوط،  عطااا ی

ایجاد مراکز تفرجگااهی اسات    ،های جنگلی اکوسیستم

روزافازون افاراد جامعا  با       ی  با  تقاضاا  ک  با توجا 

 -یاقتصااد  هاای  یال تحل یحای، ها و مراکز تفر تفرجگاه

منظاور   افاراد با    یها کامل خواست  یو بررس یاجتماع

، آنهااا باارای الزم یالتفاراهم کااردن امکاناات و تسااه  

 خادمات  اقتصاادی  ارزش تعیاین  بارای . است ضروری

 باارای ولاای. دارد وجااود مختلفاای هااای روش جنگاال

 رهیافاات دو منطقاا ، یاا  تفرجاای ارزش خمااینت

1سافر  ۀو هزینا  9مشروط گذاری ارزش
. اسات  مناساب  

 گاذاری  ارزش، ناوعی روش  مشروط گذاری ارزش روش

 وتحلیال  یا  تجز در گسترده طورب  ک  است غیربازاری

 تا  یرات  ارزیاابی  و ای توسع  های طرح منفعت -هزین 

 و نیتاار مهاام از و شااودماای اسااتفاده زیسااتی محاای 

)امیرناژاد و   است گذاری ارزش های روش پرکاربردترین

 ک  هاییهزین  سفر،روش هزین   در(. 9307خلیلیان، 

 متحمال  تفرجای  مکاان  یا   از بازدید در شخص ی 

 مکاان  آن بارای  شاخص  گاذاری  ارزش بیانگر شود،می

 هاای  تالش تاکنون .(9307 فیروززارع، و)قربانی  است

 از بازدیااد از شااینا منااافع تعیااین باارای زیااادی

 گرفتا   صاورت  ملی های پارک و جنگلی های تفرجگاه

در بررساای  Forester(1989) پااژوهننتااایج  .اساات

 
1
 Contingent Valuation Method 

2
 Travel Coast Method 

مناطق تفرجگاهی نشان داد ک  تمایل ب  پرداخت افاراد  

مساتقیمی باا ساطو ساواد و درآماد افاراد دارد.        ۀرابط

ا ب فرانس  گارون ۀرودخان زیستگاه ساحل حفاظتی ارزش

 توبیت، یالگوهابا  مشروط گذاری ارزش روشاستفاده از 

ترتیاب   با   یا دومرحلا   هکمان  و لگاریتمی نیم  خطی،

مشاخص شاد    و آمد دست ب  فران  933، 93، 75، 77

 با   تمایال  در افراد سکونت محل و ک  سطو تحصیالت

 باااین از عوامااال دیگااار مااا  ر اسااات   پرداخااات

(Amigues et al., 2002.)  یدیگاااربررسااای در  

(2008) Cook  Fleming and    ارزش تفریحی دریاچا

و پارک جنگلی مکنزی و جزیره فریبر در اساترالیا را باا   

میلیاون دالر بارآورد    4/919و  0/39 سافر  ۀروش هزین

از متغیرهااای  یاا  یچهاا پااژوهن. در ایاان ناادکرد

دار سان، درآماد و تحصایالت معنای     ماننددموگرافی  

با کاربرد  et al. (2008) Reynisdottir .شناخت  نشدند

 متوسا   کا   گذاری مشروط نشاان دادناد   روش ارزش

 ملای  پاارک  بارای  ورودیپرداخات    با   افاراد  تمایال 

و  700ترتیاب   با   ایرلناد  گولفاوس  آبشار و اسکافتافل

 ۀیندرزممطالعات باشد.  میلیون کرون ایسلند می 333

ها در ایران تا قبال از ساال   برآورد ارزش تفرجی پارک

ماورد باوده اسات. ارزش تفریحای      90 از کمتر 9307

توسا  نهرلای باا     9354گلی تبریز در ساال  پارک ا ل

ریاال در روز   9714300 سافر  ۀهزیناستفاده از روش 

. در بررسای  (9307 فیاروززارع،  و)قرباانی   تعیین شاد 

دیگااری ارزش تفرجگاااهی پااارک جنگلاای شااوراب   

میلیاون   3باین از  سافر   ۀهزینا با روش نیز  آباد خرم

باا   مقادار کا  ایان    شدتار در سال برآورد ریال در هک

یاباد )رضاوانفر و    افزاین فاصل  از پاارک، کااهن مای   

 منظاور  با   تحقیقای (. همچناین نتاایج   9310 عادلی،

تعیین ارزش تفریحی پارک شاهری فادک شهرساتان    

هاای هزینا  سافر و درآماد      خوی نشان داد ک  متغیر

ی و ب ا ار منفا  ترتیا افراد بر تعداد بازدیدهای آنهاا با   

و ارزش تفریحی سااالن  پاارک    دار داشتمثبت معنی

میلیااون ریااال محاسااب  شااد )حیاااتی و  170حاادود 

-(. برای حفاظات از مجتماع تفریحای   9310نیا،  صالو
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آبرود متوس  تمایال با  پرداخات هار      توریستی نم 

 پااژوهنریااال باارآورد شااد در ایاان  10091خااانوار 

اد از جنسیت، وضعیت ت هل و تحصیالت و درآماد افار  

عوامل ت  یرگذار بر پاذیرش مبلاپ پیشانهادی بودناد     

 بررسای (. ایان متغیرهاا در   9319)عابدی و همکاران، 

گااذاری تفریحاای بوسااتان ناااهوان اصاافهان نیااز  ارزش

ت  یرگذار شناخت  شدند. از طرفی ارزش حفااظتی آن  

ریال تعیین شد )صامتی و  501/0103برای هر خانوار 

اری اقتصااادی پااارک  گااذ (. ارزش9319همکاااران، 

دره نشان داد ک  تعداد بازدیدها، درآماد  جنگلی پلنگ

پاذیرش  متغیرهای ت  یرگذار بر  ینتر مهمو تحصیالت 

طااور باا  .(Samadpor, 2013) ناادامبلااپ پیشاانهادی

هاای   بررسای  ازحاضار   پاژوهن وج  تماایز   ،مشخص

یااد   تحقیقاات در هار یا  از   شده این است ک   مطرح

گذاری مشروط یا هزین   ارزش) شاز ی  روفق   شده

یا  منطقا     اقتصاادی   ارزشتعیاین   منظاور  ب  (سفر

از هار   شدک  مالحظ   طور همان و است شده  استفاده

 هادف اماا  . دسات آماده اسات    با نتایج متفااوتی  ی  

جنگلای   ۀتعیین ارزش اقتصادی منطقحاضر،  پژوهن

 روشاز دو  اساتفاده شهرستان نورآبااد باا    یارگاو حسن

تاا عاالوه بار     .است سفر ۀهزینگذاری مشروط و  ارزش

هر هکتار از منطقا ، هار یا  از    مشخص شدن ارزش 

تعیاین   یات درنهانیز متغیرهای ت  یرگذار در هر روش 

با توج  ب  شرای  موجود در منطقا   همچنین  و شود.

از دو  یا   کادام کا   مشخص شود و نتایج هر رهیافت 

اری اقتصاادی  گاذ  ارزش منظور ب نتایج بهتری را روش 

 گاویار ایجاد خواهد کرد. تفرجگاه حسن

 

 ها روش و مواد
 تحقیق ۀمنطق

 97 ۀفاصاال در گاویااار حساان جنگلاای تفرجگاااه

 اساتان  در نورآبااد  شهرساتان  غربای   جنوب کیلومتری

 این. دارد قرار هکتار 9753 تقریبی حتمسا با لرستان

 یمعدن  آب هایچشم  متعدد، آبشارهای دارای منطق 

 با   آن آبشاار  ینتار  معاروف . است زیارتی مکان  ی و

 30-40 مسااحت  با   آن حوضچ  و است متر 0 ارتفاع

 منطقا   ایان . اسات  شاده  واقاع  آن دست یینپا در متر

 و زالزالا   باادام،  مثل گیاهی های گون  با عمده طور ب 

 9شاکل  . اسات  شاده  پوشایده  کهنسال بلوط درختان

و ان لرسااتان تدر اساارا منطقاا   موقعیاات جغرافیااایی

 دهد.می نشان شهرستان نورآباد

 

 گاویار شهرستان نورآباد موقعیت جغرافیایی تفرجگاه جنگلی حسن -9شکل 
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گاااذاری  ارزش منظاااور بااا هاااای مختلفااای  روش

 ۀروش هزینا  مانناد  ؛های جنگلی وجاود دارد  تفرجگاه

گذاری مشاروط،   ای و فردی(، روش ارزش سفر )منطق 

هاای موجاود دو    ک  از بین روش غیرهروش رفراندم و 

سافر فاردی باا      ۀگذاری مشاروط و هزینا   روش ارزش

توج  ب  شرای  منطق  و ب  دالیلی ک  در اداما  بیاان   

 گردآوری برای. هاست روش دیگرتر از  مناسب شود  می

 شاامل  ای پرسشانام   ،نظار  ماورد  اطالعاات  و هاا  داده

 ،پرسان  91افاراد بازدیدکنناده    های و ویژگی شرای 

و وضااعیت تفرجگاااه،  اقتصااادی افااراد هااای ویژگاای

 باا  کننادگان  کمبودها و مشکالت آن از دیدگاه مراجع 

آگااااهی افاااراد از مساااا ل مختلااا    و پرسااان 90

طراحای و اجارا   با هفت پرسان  زیستی منطق   محی 

هاا از روایای    تعیاین روایای پرسشانام     منظوره ب . شد

  محتااوایی، معیااار و ساااختار اسااتفاده شااد. مرحلاا   

تعیاین اعتباار پرسشانام  در     منظور ب آزمون نیز  پین

افازار   انجام گرفت و باا اساتفاده از نارم    تحقیق ۀمنطق

SPSS 19 9ضریب آلفای کرونباخ
دست آماد   ب 177/0 

دهد س االت پرسشنام  از همسانی درونی  ک  نشان می

مناسب یا اعتبار خوبی برخوردار بودند. در این تحقیق 

 بارای  ،دقات  ضاریب  حاداکثر  با   یمنظور دساتیاب  ب 

 ۀهای جامع ویژگی از باالیی ۀدرج دارای ک  هایی نمون 

 اینکاا  نتااایج آنرای همچنااین باا و ناادبود آماااری

 عماومی  فرماول  از جامعا  باشاد،   کال  با   پاذیر  یمتعم 

1977) )Cohcran است. تعداد پرسشنام   شده  استفاده

پرسشنام  تشاخیص   17 تحقیقاین  اجرایالزم برای 

 پرسشنام  تکمیل شد. ک  علت آن 990اما  ،داده شد

 با   رسایدن  و هاا  احتمال نااقص باودن برخای پاساخ    

، مصاحب  باا افارادی   بررسیبود. در این  الزم حدنصاب

درآمدی مساتقل بودناد )افاراد     ازنظرک   گرفتانجام 

شدن باا مباالپ    سال سن( تا در هنگام مواج  17باالی 

 کنناادگیااری  تصاامیمبتواننااد  یراحتاا باا پیشاانهادی، 

(Chen et al., 2004 پرسشانام .)       هاا در ایاام مختلا

 
1
 Cronbach  

 

در بااین  9311تااا ماارداد  9319بهماان  هفتاا ، طاای

. شاد  توزیاع  نقاط مختل  گردشگاه در بازدیدکنندگان

 حضاور  ساال و  فصاول  سایر در هوا ۀازانداز ینب سردی

در  تحقیاق  اجارای  دلیل منطق  در گردشگران نداشتن

  یطاور  ب  .تکمیل پرسشنام  بود رایب ذکرشده های ماه

ارزش  ۀمحاساب  بارای  آماده  دسات  با   اطالعاات  کا  

 آماار  کفایات  ماذکور  هاای  مااه  در منطقا   گردشگری

 و کناد  مای  را تصادیق  محاسابات  برای شده یآور جمع

 .سازد می ممکنرا  سال کل ب  تعمیم نتایج

 ( CVM) مشروط يگذار ارزش روش

 را افاراد  رداختپ ب  تمایل کند می تالش روش این

 بارای . دکن تعیین معین، فرضی بازار سناریوهای تحت

 فار   پرداخات  با   تمایال  گیاری  انادازه  مدل تعیین

 از حفاظات  بارای  پیشانهادی  مبلاپ  فارد  ک  کنیم می

 خاود  مطلوبیات  کاردن  مااکزیمم  براساس را تفرجگاه

 رد دیگاری  طاور  ب  را آن یا پذیرد می زیر شرای  تحت

 :(9)رابطۀ  کند می

 9رابطۀ 
01 );,0();,1(   SYUSAYU 

U،    یدکنناده بازدمطلوبیت غیرمستقیمی است کا 

ترتیاب مبلاپ پیشانهادی    با   ،Yو Aآورد.  ب  دست می

دیگار   Sو  اسات  )قیمت ورودی( و درآمد بازدیدکننده

کا  تحات تا  یر     است اقتصادی-اجتماعیهای  ویژگی

اساات.ساالیق  فااردی 
01 ,، بااا صااادفیت متغیرهااای 

 از مساتقل  و تصاادفی  طورب  ک  هستند صفر میانگین

 در یجادشاادها تفاااوت. انااد شااده  یااعتوز یکاادیگر

 محای   منباع  از اساتفاده  ا ار  در (U∆) منادی  رضایت

 :(1)رابطۀ  از است عبارت زیستی 

)1,;()0,;()(1رابطۀ  01   SYUSAYU 

 انتخااب  هاای  روش برای طور معمولب  لوجیت مدل

 مادل  محاساب ،  ساادگی  بارای . شاود مای  دهاستفا کبفی

براساس الگاوی   .کار گرفت  شدب  پژوهن این در لوجیت
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( A) پیشانهادها  از یکای  فرد ک ینا(، Piاحتمال ) ،لوجیت

 بیاان  3 رابطاۀ  صورت ب  لوجیت مدل براساس بپذیرد، را

 (:Hanemann et al., 1994) شود می
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 اخااتالف بااا تجمعاای توزیااع تااابع F(U) کاا 

 متغیرهااای از بعضاای و اساات اسااتاندارد لجسااتی 

 و پیشانهادی  مبلاپ  درآماد،  مثل اقتصادی -اجتماعی

 ، . شاود  می شامل را تحقیق این در متغیرها سایر

 بینای  پاین  کا   هساتند  ای نیشد برآورد ضرایب و

اشند. پارامترهاای  ب 0و 0،0 شود می

ی یمدل لوجیت با استفاده از روش حاداکثر درساتنما  

تخماین مادل    بارای  روشترین  ک  رایج 9ی(ی)راستنما

شاود. در ایان بررسای مقادار      برآورد می  لوجیت است

گیااری عااددی در  انتگاارال یل وساا باا  WTPانتظاااری 

( Aصاافر تااا باااالترین پیشاانهاد ماااکزیمم )  ۀمحاادود

 :است شده  محاسب  4 ۀرابط صورت ب 
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عر  از   وWTP مقدار انتظاری E (WTP) ک 

  ۀجملاا ۀیلوساا باا کاا   اساات شااده یلتعاادمبااد  

( αاقتصادی ب  جمل  عر  از مبد  اصلی ) - اجتماعی

 .(4)رابطۀ  است شده اضاف 

 7رابطۀ  )( SY   

 (ITCM) 2يانفراد سفر نهیهز روش

سفر برای  ۀاز روش هزین تحقیقدر بخن دوم این 

گاویار شهرستان  حسن ۀزش تفرجگاهی منطقبرآورد ار

ساافر،  ۀنورآباااد اسااتفاده شااده اساات. روش هزیناا   

 هااای افااراد را در مااورد مکااان ۀترجیحااات آشکارشااد

 از آن بازدیاد  پرداخت بارای  ب  تمایل صورت ب  طبیعی

 روش ایان  از اساتفاده  بناابراین،  .گیارد  می اندازه مکان

 کا   تاسا  زیساتی   محای   و خدمات کاالها ب  محدود

روش  ۀنمونا هاا. دو   جنگل مانند تفریحی دارند؛ کاربرد

سافر انفارادی    ۀروش هزینا 92 سفر وجاود دارد:  ۀهزین

(ITCM و روش هزینا )ای سافر منطقا    ۀ.(ZTCM) 
3 

افراد بارها از  ک  است هایی مکان مناسب نخست، روش

کا    برای بازدیدکننادگانی  و اندکرده محلی بازدید آنها

 تار  مناساب  دوم روش روناد،  می کانیم ب  دور نواحی از

 با تحقیق، این (. درFleming and Cook, 2008است )

 افاراد محلای صاورت    رابازدیادها   اغلب اینک  ب  توج 

شاده   سافر فاردی اساتفاده    ۀهزینا  از روش ،ددهن می

 پیمایشای  هاای  داده نیاز از  ماذکور  روش اسات. در 

   درطاور جداگانا  با   بازدیدکننده افراد از آمده دست ب 

شود. با توج  ب  اینک   می آماری استفاده وتحلیل ی تجز

 از افاراد  و ماداوم  مرتاب  بازدیادهای  نیازمند روش این

آوری  جماع  با   فاردی  روش در هر ساال اسات،   پارک

 نیاز تری پیچیده تقریباً وتحلیل ی تجز و بیشتر های داده

)امیرناژاد و   شاود  مای  حاصال  تری نتایج دقیق اما دارد،

 هاای  داده از ماذکور  روش در (.9310لوط،سا  عطاا ی 

طاور  با   بازدیدکنناده  افاراد  از آماده  دست ب  پیمایشی

شاود.   مای  آمااری اساتفاده   وتحلیال  ی تجز جداگان  در

 و بررسای  بارای  انفرادی سفر ۀهزین روش در ک  تابعی

 4سافر  تولید تابع شود، می پیشنهاد منابع در سازیمدل

 هزینا   تغیرهاای م ۀیرناد دربرگ کا  (، 7 ۀ)رابطا  اسات 

 عوامال  برخای  و محال  ازبازدیادها   تعداد و فرد بازدید

 کا   یدرصورت .است بازدید بر م  ر اقتصادی‐ اجتماعی

 وجاود  پاارک  از بازدیدکنندگان برای ،P ورودی ۀهزین

 بازدیاد عمال    ۀعناوان هزینا   با  P متغیار  باشد، داشت 

 
1
 Maximum Likelihood Estimator (MLE) 

2
 Individual Travel Cost Method 

3 
Travel Cost Method 

4
 Trip Generation Function (TGF) 
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و بااا  متغیااار کنااادمااای
jiTC شاااود اضااااف  مااای  

(Lansdell and Gangadharan, 2003)  (7)رابطۀ: 

 7رابطۀ 
inijiji XXpTCfV ,...),( 1 

  ک
jiV فرد بازدید تعداد i مکان  ازj ساال  هار  در 

(i عناوان  دهنده ب  پرسشنام  ب  هر فرد پاسخ ۀمشخص 

دهناده مکاان ماورد     نشاان  jبازدیدکننده از منطقا  و  

 ه، در اینجاااا تفرجگااااهدهناااد بازدیاااد فااارد پاساااخ

 ،(گاویار حسن
jiTC سفر فرد  ۀهزینi   برای بازدیاد از

و  ،jمکان 
iX اقتصادی فرد  -عوامل اجتماعیi   مانناد

 از پا   اسات. درآمد، سن، هزین ، تحصیالت و غیاره  

 هاااای داده از اساااتفاده باااا بااااال هۀرابطااا بااارآورد

 تقاضااا ۀمعادلاا باارآورد باارای آن زا شااده، آوری جمااع

 قیمات  فرضای  افازاین  باا  ساپ  . شاود  مای  استفاده

 بازدیادها  کال  تعداد زیر، ۀرابط از استفاده با و ورودی

(
jiV )  متغیار  ورودی هاای  قیمات  از یا   هار  ازای با 

 .(5)رابطۀ  آیدمی  دست ب 

)( 5رابطۀ 
1

pTCfV
n

i iji  
 

 یا معمولی تقاضای منحنی مراحل، نای اجرای از پ 

 تغییار  باا  تواند می منحنی این .شود می استخراج مارشال

. کناد  بینی پین را فرد هر بازدیدهای تعداد بازدید، قیمت

 را تفاریو  از حاصال  های هزین  و منافع افراد، مدل این در

 بازدیاد  خالص ارزش ک  یدرصورت تنها و خواهند سنجید

 کارد  خواهناد  تفرجگااه  از بازدیاد  با   اقادام  باشد، مثبت

(Lansdell and Gangadharan, 2003 )ها هزین  این 

 خاود  مخارج ورودی، ۀهزین سفر، ۀهزین شامل تواند می

 در(. Fleming and Cook, 2008) باشد غیره و مکان

 مجموع از بازدیدکننده هر سفر ۀهزین کل تحقیق، این

 نزماا  فرصات  هزینا   و وبرگشات  رفات  ۀکرایا  قیمت

 زماان  ۀهزینا  همان فرصت، ۀهزین. است آمده دست ب 

 ممکان  مسایر  در زمان این اگر ک  معنی این ب  است،

 داشت  توانست می سود مقدار چ  شد، می صرف دیگری

 فرصات  ۀهزینا (. Ward and Loomis,1986. )باشاد 

 ساوم  یا   مسااوی  طاور معماول  با   شاده صرف زمان

 . ودشاا ماای گرفتاا  نظاار در افااراد ۀروزاناا دسااتمزد

(Cesario, 1976 Cesario and Knetsch, 1970  .)

 دارد وجاود  تقاضا ۀمعادل برآورد برای مختلفی های فرم

 و 1لگاااریتمی نیماا  ،9خطاای آنهااا، تاارین مرسااوم کاا 

بارای   خاصای  یاد ت ک کا   است 3لگاریتمی -لگاریتمی

 و مهم ۀنتیج. ندارد وجود ها فرم این از ی  هراجرای 

 گرفتا   سفر هزین  روش ب  یگذار ارزش از ک  اساسی

 ماازاد . اسات  کنناده  مصارف  ماازاد  بارآورد  شاود،  مای 

 واقعاً ک  است مبلغی بین تفاوت ،فرد ی  ۀکنند مصرف

 با   تمایال  ک  مبلغی و پردازد می پارک از بازدید برای

گیری از مسااحت   با انتگرال یتدرنها. دارد آن پرداخت

 موردنظر کننده توان مازاد مصرف زیر منحنی تقاضا می

 .(0)رابطۀ  دست آورد را ب

dppTCfCS 0رابطۀ  i )(   

دست آوردن منافع کل، این رقام در   سپ  برای ب

سااال ضاارب خواهااد شااد  درتعااداد بازدیدکنناادگان 

در  دکننادگان یتعداد بازد. (9307 فیروززارع، و)قربانی 

 )ادارات مناابع  مسائوالن  گازارش  طباق  پاژوهن این 

براسااس  ( ادبا ورآن زیسات شهرساتان    ی و محی یعطب 

ک  در بخن مواد  طور همان .بوده است میدانی تحقیق

برخاورداری از   یال دل ب این منطق   ،ها بیان شد و روش

هاای محادودی از    در مااه  کوهستانیسرد و  یوهوا آب

 پاذیرای بازدیدکننادگان  تا اواخر مهر(   ینفروردسال )

تفارج و   رمنظاو  با  تعداد مراجعاات با  منطقا     . است

شهرساتان  طبیعی   منابع ۀطبق گزارش ادار ،استراحت

بااا در نظاار گاارفتن میااانگین تعااداد افااراد    نورآباااد 

و  ادارهسرشماری این  براساسکننده ب  منطق   مراجع 

زیست شهرستان نورآباد در سال   محی  ۀهمچنین ادار

 
1
 Linear 

2
 Semi-Log 

3
 Log-Log  
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 (لرساتان هاای   پیرو طارح حفاظات از جنگال   ) 9311

 حاق پاارک  ک  در این بررسای   طوری  ب ؛شده محاسب  

و شامارش تعاداد    ورود هر نوع وسیل  نقلیا   منظور ب 

در عناوان پارکیناگ    با  ویاژه  با  جایگااه    ،سرنشینان

نتااایج ایاان   اساات.در نظاار گرفتاا  شااده  تفرجگاااه 

  ینفاارورداول  ۀدر دو هفتااسرشااماری نشااان داد کاا  

نفار   070طور میانگین حدود  ب  کنندگانتعداد بازدید

 نفار کااهن   770با    ینفارورد آخر  ۀدو هفتر و د بود

از ایان  نفر  9100 در دو ماه اردیبهشت و خرداد .یافت

نسبت ب  هر ی  در تیر این رقم  .کردند یدبازدمنطق  

افازاین  نفر  570ب  حدود از دو ماه قبلی بیشتر بود و 

جاوی و   یکسان باودن شارای    دلیلب  . در ادام یافت

ب  سا  مااه   بازدیدکننده تعداد این  ،تعداد بازدید افراد

 دادهتعمایم  ( مهار )مرداد، شهریور تا اواخر  سال بعدی

تاوان گفات    میبنابراین با توج  ب  این توضیحات  .شد 

 7000حاادود  در (9311سااال ) تحقیااق ۀکاا  منطقاا

 ۀبرپایا  تحقیاق در ایان  ، رقمی ک  داشت بازدیدکننده

در ا تعداد بازدیاده  منظور ب اطالعات و بررسی میدانی 

بارای   پژوهندر این  در نهایت نظر گرفت  شده است.

در دو  شاده  مطارح هاای   باین میاانگین ارزش   ۀمقایس

 SPSS 19افزار  با کاربرد نرم یجفت - tاز آزمون  ،روش

آمااری متغیرهاا،    وتحلیال  ی تجزبرای . گرفت  شد  بهره

 تخمااین پارامترهااای مختلاا  و محاساابات ریاضاای   

 ، SPSS 19 ،EVIEWS 8ایافزارها  ترتیاب از نارم  با  

SHAZAM 10 و MATLAB استفاده شد. 

 

 جینتا

 گانبازدیدکنناد  توسا   ک  ها پرسشنام  های یافت 

 :است زیر شرحب  است شده تکمیل

 ياقتص  اد -یاجتم  اع يره  ایمتغ یابی  ارز

 دکنندگانیبازد

بیشااترین گااروه   آمااده دساات باا نتااایج  طبااق

 01) بازدیدکنناااده از تفرجگااااه را عمومااااً آقایاااان  

درصاااد( تشاااکیل  74ن )متااا هال درصاااد( و گاااروه

 یخااانوادگ صااورت باا  اغلاابافااراد  یاان. ادهنااد یماا

درصاد( با     10) یشخصا  ۀدرصد( و باا وسایل   5/01)

کننادگان   مراجعا   یشاتر . بکنناد  یمنطق  مراجعا  ما  

درصاااد( و از  1/70ساااال ) 30-40 یاز گاااروه سااان

درصااد( بااا  71آزاد ) نامتخصصااقشاار فرهنگیااان و 

ناایم میلیااون تومااان وساا  یاا  تااا یاا  درآمااد متو

دیااپلم و  یسااطوح تحصاایل  یداراو درصااد(  4/34)

درصااد( هسااتند. طبااق اظهااارات    7/59لیسااان  )

 یاسااتراحت و اسااتفاده از هااوا   ،کنناادگان مراجعاا 

گااراین آنهاا باا    یاصال  ۀدرصاد( انگیااز  1/31) ساالم 

 .رود یشمار متفرجگاه ب  ینا

 (CVM) مشروط يگذار ارزش روش جینتا

 میازان  بررسای  منظاور  با   پرسشانام   دوم سمتق

( WTP) بازدیدکننااادگان پرداخااات بااا  تمایااال

 ۀمحاساب  بارای . شاد  تنظایم  گاویاار،  حسان  تفرجگااه 

 تفرجگااه  ورودی عناوان  با   افاراد  پرداخات  با   تمایل

 30000و 10000، 90000 ) پیشانهادی  مبلاپ  سا  

 از گیااری بهااره بااا آزمااون پااین ۀپایاا ( باارریااالی

 در گاویاار  حسان  جنگلای  تفرجگااه  در بااز  ۀپرسشنام

ب  این صاورت کا  باا توجا  با  رقام       ؛ شد گرفت  نظر

 ۀهمچناین باا یاادآوری هزینا    و ورودی وسایل نقلیا   

و ایجااااد نظافااات محااای (  و  ظ)حفااانگهاااداری 

خااوری در  )وجااود آالچیااق و آب امکانااات جدیااد  

باا توجا  با  نیااز خاود      محیطی محادود از منطقا (،   

 کاا  یدرصااورت ،تفرجگاااهکننااده باا    افااراد مراجعاا 

 ۀاسااتفاد منظااور باا حاضاار باا  پرداخاات مبلغاای    

تفرجااای از ایااان منطقااا  باشاااید حاااداکثر رقااام   

ایاان  رو،ازایاانپیشاانهادی شااما چقاادر خواهااد بااود  

 ۀاز دامنااطبااق نظاار کارشناسااان اقتصااادی   ارقااام 

در  اناد.  ارقام پیشنهادی متفااوت افاراد انتخااب شاده    

 پرساان ساا ب انتخااابی در قالااایاان مبااالپ  ،اداماا 

اصااالی  ۀدر پرسشااانام )پیوسااات ( هااام بااا  وابسااات 

  باارای تعیااین تمایاال باا  پرداخاات افااراد  منظااور باا 

تحلیال   ه اسات. شاد  ارا ا  تفرجای از منطقا     ۀاستفاد
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 10/70 نتاااایج در ایااان بخااان نشاااان داد کااا     

 ) اولیاا  پیشاانهادی مبلااپ درصاادبازدیدکنندگان

 تفرجگااه  ورودی با  عناوان   را (مااه  در ریاال  10000

 در ریاال  90000 پیشانهاد  کا   یهنگاام . نپذیرفتناد 

 را دوم پیشانهاد ( درصاد  14/1) نفار  3 ،شاد  ارا   ماه

 تااری پیشاانهاد پااایین کردنااد بیااان و نپذیرفتنااد

 را درصااد آن  01/77 کاا   یدرحااال  شااود،  مطاارح

 پیشاانهاد کاا  پاسااخگویان از دساات  آن پذیرفتنااد

 بااالتر  پیشانهاد  گاروه  در پذیرفتناد  را ریاال  10000

 حاضار  آیاا  کا   سا ال  ایان  ب  پاسخ در و گرفتند قرار

 ورودی عنااوان باا  ریااال 30000 پرداخاات باا 

( درصااد 70/10) نفاار 19 هسااتند  ماااه در تفرجگاااه

 نفاار 11 کلاای، طااور باا . پذیرفتنااد را پیشاانهاد ایاان

 پرداخاات باا  حاضاار پاسااخگویان از( درصااد 15)

 3) نفار  3 و بودناد  تفرجگااه ورودی  عناوان  با   مبلغی

نداشاتند   ورودی پرداخات  با   تماایلی  هایچ ، (درصاد 

 (.9)جدول 

 گاویار حسن تفرجگاه ورودی عنوان ب  پیشنهادی های قیمت ب  نسبت افراد پرداخت ب  تمایل -9 جدول

 مبلپ پیشنهادی

 

 پذیرش وضعیت

 

 

 اول پیشنهاد

 (تومان 1000)

  تر پیشنهادپایین

 تومان(9000)

  باالتر پیشنهاد

 (تومان 3000)

 پیشنهادی مبلپ شپذیر
 19 75 41 تعداد

 70/10 01/77 95/49 درصد

 پیشنهادی مبلپ رد
 19 3 70 تعداد

 70/10 14/1 10/70 درصد

 

 داده نشااان 1 جاادول در الجیاات ماادل ۀنتیجاا

 نشاده  دارمعنای  آمااری  ازنظار  کا   متغیرهاایی  .است

 ضااریب .شاادند گرفتاا  نادیااده ماادل در بودنااد،

 توصاایفی متغیاار کاا  پیشاانهاد متغیاار تخمیناای

 در ،بااود پرداخاات باا  تمایاال احتمااال در اصاالی،

 کا   دهاد  مای  نشاان  ایان . باود  دار معنی- 09/0 سطو

 کمتاار پرداخاات باا  تمایاال ،پیشاانهاد افاازاین بااا

 تمایال  باا  پیشانهادی  مبلاپ  دیگار،   عبارت ب . شود می

 کاا  دارد دار یمعناا و منفاای ۀرابطاا، پرداخاات باا 

 تمایال  یشانهادی پ قیمات  افازاین  باا  دهاد نشان می

 تمایاال و درآماد  باین . یاباد  ماای کااهن  پرداخات  با  

 ؛دارد وجااود دار یمعناا و مثباات ۀرابطاا پرداخاات باا 

 ،پرداخاات باا  تمایاال، درآمااد بااا افاازاین  یعناای

 مثبات  ۀرابطا  نیاز  جنسایت  متغیار . یاباد افزاین مای 

 یعنااای ،دارد پرداخاات  باا   تمایاال  بااا  دار یمعناا  و

 اماا . دارناد  تپرداخا  با   تمایال  زناان  از بیشتر مردان

 باا  تمایاال بااا دار یمعناا و منفاای ۀرابطاا ساان متغیاار

 بااا  تمایااال، سااان باااا افااازاین و دارد، پرداخااات

 4 ساااتون. یاباااد مااای کااااهن ورودی پرداخااات

 هاار در تغییاار واحااد هاار نهااایی تاا  یر ۀدهنااد نشااان

. ماثالً، ا ار نهاایی    اسات  توصایفی  متغیرهاای  از یا  

کاا  بااوده اساات   900/0 متغیاار توصاایفی درآمااد  

یا    ،باا  ابات باودن ساایر متغیرهاا      دهاد مای  نشان

شااود تمایاال باا    ماای سااببواحااد افاازاین درآمااد  

یاباااد. همچناااین  درصاااد افااازاین  0/90پرداخااات 

دهااد کاا  متغیاار جنساایت از بااین  نتااایج نشااان ماای

 پیشاانهادی قیماات پااذیرش باارمتغیرهااای دیگاار  

 37/0 جنسایت  متغیار  نهاایی  تا  یر . گاذارد  می ت  یر

 افازاین  و رهاا یمتغ ساایر  دنباو   ابات  با یعنی ؛است

 باا  تمایاال احتمااال بازدیدکننااده مااردان تعااداد

 .یابد می افزاین درصد 37 تا پرداخت

 ایاان در برآوردشااده ماادل صااحیو بیناای پااین



 ...از استفاده با اریگاو حسن جنگلی برآورد ارزش تفرجی منطقۀ  797

 

 

کا    ازآنجاا  و اسات  درصاد  01/0بار   باالپ  نیاز  تحقیق

 برابار  لوجیات  مادل  بارای  آمااره  اینقبول  قابل مقدار

-با   حیوصا  بینای  پاین  اسات، درصاد   درصاد  50 با

 از اسات. بعاد   مطلاوبی  رقام  الگاو،  ایان  در آمدهدست

 مقااادار لوجیااات مااادل پارامترهاااای تخماااین

 بارای  پرداخات  با   تمایال  متوسا   شاده  بینای  ینپا 

 در عاااددی گیاااری انتگااارال از راه تفرجگااااه، ورودی

 رابطااۀ مطااابق ماااکزیمم پیشاانهاد تااا صاافر محاادوده

 شد: محاسب  4

   
17919

0049.078.8exp1

130000

0



  dA

A
WTP 

  در بازدیدکننااادگان تعاااداد×قااا  منط مسااااحت

 هار  تفریحای  ارزشمیانگین تمایل ب  پرداخت= ×سال

ارزش  یجا  درنتگاویاار   حسان  جنگلای  تفرجگاه هکتار

 ریال است. 7/73773 یارگاو تفریحی تفرجگاه حسن

 اریگاو حسن جنگلی ۀمنطق تفرجی ارزش تعیین برای لوجیت مدل نتایج -1 جدول

 نهایی ا ر tآماره رزشا شده برآورد ضرایب متغیرها

  ابت ضریب

 پیشنهاد

 درآمد

 تحصیالت

 جنسیت

 سن

Liklihood Ratio Test (L.R. Statistic) =   

Percentage of Right Prediction=   
 درصد  90در سطو   داری معنی٭درصد،  7در سطو  یدار یمعن ٭٭درصد،  9در سطو  یدار یمعن ٭٭٭ 

 

 (ITCM) يفرد سفر ۀنیهز روش جینتا

ها، و تحلیال   اطالعات حاصل از پرسشنام  براساس

و با  روش   Eviewsافازار   نتایج حاصل از خروجی نرم

 باااین متعاااددی روابااا ( OLSحااداقل مربعاااات ) 

 ایان  از بخشای  کا   آماد  دسات ب  مختل  پارامترهای

نیز از  تحقیق. در این است آمده 3 جدول در اطالعات

داشاتن   یال دلبا  های موجود، مادل خطای    بین مدل

Rشده یاا   ضریب تعیین تعدیل
بااالتر و ساازگاری باا     2

هااا شااناخت  شااد.  تاار از سااایر ماادل مناسااب ،هااا داده

متغیرهای  ،شود می مشاهده 3ک  در جدول  طور همان

اند منفی عال م دارای افراد سفر ۀهزین و تحصیالت سن،

 درآمد متغیر ک   یدرصورت .نشدند شناخت  دار معنی اما

 تعاداد  بار  درصد 9 سطو در داری معنی مثبت ا ر افراد

 .داشت افراد بازدید

 بین رابطۀ منطق ، ی  تفرجگاهی بررسی در چون

 رفتار بیانگر یدکنندگان،بازد شمار و سفر هزینۀ متوس 

 مرحل  است، در هزین  تغییرات ب  نسبت بازدیدکننده

 ا ار  مختلا ،  فرضای  های ورودی گرفتن نظر در با بعد

 تاابع  در گذاری جای با بازدیدها تعداد بر هزین  افزاین

 از اساتفاده  با گاهآن. شد بررسی برآوردشده سفر تولید

 و بارآورد  زیار  تقاضاای  معادلاۀ  ،آماده  دست ب  های داده

 .شد رسم( 9)شکل  پارک تقاضای منحنی

 از کنناده،  مصارف  ماازاد  محاسبۀ منظور ب  یتدرنها

 بازدیادها  تعاداد  متوس  تا صفر فاصلۀ در تقاضا معادلۀ

 (Prayaga, 2007 Rolfe and) شااد گیااری انتگاارال

 .(1)رابطۀ 

 ریال 1رابطۀ 
04/157239

)31/1109907/50409(
4

0



  QCS  
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 سفر تولید تابع مختل  های فرم برآورد از حاصل نتایج - 3 جدول

 خطی یخط-لگاریتمی لگاریتمی -خطی لگاریتمی -لگاریتمی
 یفرم تابع

 متغیر

 مبد  از عر  05/3 17/0 -45/1 -90/3

04/0 07/0- 07--E05/1- 07--E1/0-  هزین 

33/0 13/9 05--E59/4 07-E-75/9 درآمد 

 تحصیالت -09/0 -093/0 -47/0 -000/0

14/0- 57/0- 090/0- 01/0- 

 تعیین ضریب 17/0 14/0 93/0 91/0

 پژوهن( یها )منبع:یافت 
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 ورودی قیمت افزاین ازای ب  بازدیدها تعداد بینی پین -9 شکل

 

سفر نیاز نشاان داد کا  متغیار      ۀروش هزین نتایج

دار  معنای درآمد افراد بر تعداد بازدید آنها ا ر مثبات و  

 04/975131 فارد  هر برای کنندهمصرفداشت. مازاد 

 سااال در بازدیااد بااار چهااار متوساا  ازایباا  ریااال

 تفریحای  ارزش و( بازدید هر ازایب  ریال 57/31301)

 7000) سااالن   بازدیدتعداد متوس   ب  توج  با پارک

 نتاایج . شاد  محاسب  ریال 917740000 ،(در سال نفر

 روش دو در شاده  محاساب   های ارزش میانگین ۀمقایس

 باارای فااردی ساافر هزیناا  و مشااروط گااذاری ارزش

 باا ( ساال  در هکتار در ریال برحسب) کنندگان مراجع 

آزمااون  Sigزوجاای نشااان داد کاا   tروش از اسااتفاده

باین   زیادیدرصد است، بنابراین تفاوت  7تر از  کوچ 

های برآوردشاده در دو روش در ساطو    میانگین ارزش

 وجود دارد. 07/0خطای 

 

 بحث

 از بازدیدکنناادگان، ساانی هااای گااروه شناسااایی

  منطقا   هر اجتماعی های بررسی در ها بخن ینتر مهم

 ۀالزما  اطالعاات  این(. Shrestha et al., 2007) است

 ت مین و بینی پین همچنین و تفرجی های برنام  تهی 

 بازدیدکنندگان فراغت اوقات گذران برای الزم امکانات

 از برخای  در مطالعات بررسی(. Asheim, 2000) است
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 برای مناطق این ک  دهد می نشان کشور های تفرجگاه

رو ، از ایان دارناد  بیشتری ۀجاذب ساالنیانم تا نوجوانان

 توجا   سانی  هاای  گاروه  ایان  تفرجی نیازهای ب  باید

ب   با توج   (.9305 کار، دان  و)محمودی شود  بیشتری

باارای اسااتفاده از   یورود، در شاارای  حاضاار  ینکاا ا 

نتاایج   شود، یدریافت نم یپارک جنگل یخدمات تفرج

 حاضارند  درصد بازدیدکننادگان  15ک   دهد ینشان م

 افارادی  آماار . کنند پرداخت ورودی عنوان ب  را مبلغی

 نکتا   ایان  بیانگر ،هستند ورودی پرداخت ب  حاضر ک 

 و آگااهی  جنگال  هاای  ارزش ب  نسبت مردم ک  است

 نتیجا   ایان  مدیریتی ازنظر ک  دارندی مناسب شناخت

 ایاان بازدیدکنناادگان و ماادیران و اساات یاادبخنام

 و بهتار  صایانت  و حفاظ  ب  موظ  را جنگلی تفرجگاه

مادل   یجبا توج  با  نتاا   .کندمی منطق  این تر مناسب

 یت،درآماد افاراد، جنسا    یشنهاد،پ یرهایمتغ یت،لوج

مباالپ   یرشبار پاذ   داری یو سان ا ار معنا    یالتتحص

 دراند.  تفرجگاه داشت  یبرا یعنوان ورود ب  یشنهادیپ

شاناخت  شاد کا      یار متغ ینم  رتر یتجنس بین  ینا

آن از  ییرتغ دهد ینشان م یرمتغ ینا ییا ر نها ۀمحاسب

 یدرصاد  37 ین)مارد( سابب افازا    ی صفر )زن( ب  

  یدکننااادگانبااا  پرداخااات بازد  یااالاحتماااال تما

 ;Forester, 1989) مطالعاات برخای   یج. نتاا شاود  یم

Amigues et al., 2003; Reynisdottir et al., 2008؛ 

 ،ناااجی و همکاااران و  ؛9310 ن؛خسااروی و همکااارا 

 با   قیاق حت نتاایج . اسات  یافتا   این م ید نیز( 9310

بیشاترین   کا   داد نشاان  نیاز  فاردی  سافر  ۀهزین روش

یعنای باا    ؛بازدید برای قیمات ورودی صافر وجاود دارد   

یاباد تاا اینکا      زدید کاهن مای افزاین ورودی تعداد با

ریاال تعاداد بازدیادها با       70000برای قیمات ورودی  

بارای تعیاین    کاررفت  ب رسد. از بین متغیرهای  صفر می

دار شاد   تقاضای سفر، متغیر درآمد مثبت و معنی ۀمعادل

و همکااران   حیااتی  بررسای ک  این نتیج  مشاب  نتایج 

دارای متغیار سان و هزینا  سافر فقا        است.( 9301)

 عال م مورد انتظار و منفی شادند کا  مشااب  مطالعاات    
Matthew et al., 2000; Mayor et al., 2007; 

Twerefou, 2012 .ایان  در تحصایالت  متغیر اما است 

 و باود  ما  ر  بازدیادها  تعاداد  بر منفی عالمت با روش

 ساطو  افازاین  با ک  باشد موضوع این بیانگر تواند می

 محیطاای داشااتن باارای نهاااآ توقااع افااراد، تحصاایالت

 ۀمنطقا  چون و یابد می افزاین باال کیفیت با و مناسب

 عرضا   و ت مین ازنظر باالیی کیفی سطو دارای تحقیق

 ساطو  افازاین  باا  ،یسات ن بازدیدکنندگان ب  خدمات

 دلیاال .یابااد ماای کاااهن بازدیاادها تعااداد تحصاایالت

 تحصایالت  باا  افراد ک احتمالی دیگر این است بیشتر، 

 در و تفرجگااه  از بازدیاد  بارای  کمتاری  فرصات  باالتر

 ارزش ،روش ایاان در. دارنااد کمتااری بازدیااد یجاا نت

هار فارد در روش    بارای  گاویاار  حسان  ۀمنطق تفرجی

 و 95191 معادل یبترت ب  یسفر فرد ۀینمشروط و هز

از  آماده  دسات  با   ارقام ک  شد تعیین ریال 5/31301

آمده از دست دو روش با ارقام ب یگذاری بر مبنا ارزش

 کا    یطاور  ب . داردها تفاوت محسوسی را   سایر بررسی

(Lansdell (2003 و نیاااز Mendes (2002)  بیاااان

شاده را   هاای محاساب    دارناد کا  تفااوت در ارزش    می

 فارم  و کاررفتا   با   روش ناوع  نظیر عواملی ب  توان می

 ورودی هااای قیماات ویااژهباا  ،شااده انتخاااب تااابعی

 طاور  با  . داد نسبت غیره و یقتحق ۀمنطق و شده تعیین

 آن در و باود  امیدوارکنناده  نتاایج  تحقیق این در کلی

 ۀحوما  در جنگلای  هاای   پاارک  اهمیت و نقن از افراد

 شادت  با   آنها این، برعالوه. داشتند زیادی آگاهی شهر

 کا   بودناد  مند عالق  اکوسیستمی چنین از حفاظت ب 

 مناابع  رایبا  ریازی  برنام  و آینده مدیریت در تواند می

 هااای سااازمان و دولاات و شااود نظرگرفتاا  در طبیعاای

 پیشاگیری  و طبیعی  منابع حفظ برای توانند می محلی

 تاالش  ارزشامندی  مناابع  چناین  تخریب و نابودی از

 معنااداری  تفااوت  داد، نشان نتایج ک  طور همان. کنند

 ایان  در شاده اساتفاده  روش دو باین ( خطاا  درصد 7)

، کاار  اجارای  مراحال  سااس برا ک  دارد وجود پژوهن

 و تار  منطقای  نتایج یلدل ب  مشروط گذاری ارزش روش

 همچناین . شود می پیشنهاد مشاب  تحقیقات برای بهتر

 ورودی های قیمت تعیین در تواند می تحقیق این نتایج
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 فاوق،  تفرجای  ارزش کا   ازآنجا. استفاده شود مناسب

 و توساع   حفاظات،  لازوم  ،شایان توجهی اسات  مقدار

 طاور  با   .شود می آشکار پارک امکانات و کیفیت بهبود

در دو روش  آماااده دسااات بااا کلااای، مقاااادیر ارزش 

 ساافر فااردی در حااد ۀگااذاری مشااروط و هزیناا ارزش

های مرباوط با  کاالهاای     گذاریدر سیاستای  گسترده

مبناایی   عنوان ب  توان میو  کاربرد دارندزیستی  محی 

آنهاا را  ن گذاری مالیاتی بهین  در شهرستابرای سیاست

 ،بررسای با مدنظر قرار دادن مراحال ایان    .کردمطرح 

گاذاری مشاروط رهیافات     رساد روش ارزش  نظر میب 

تری برای برآورد حاداکثر تمایال با  پرداخات      مناسب

گاویاار   حسان  ۀبرای دیدن مناظر طبیعی مانند منطقا 

دلیل ک  افاراد باا پرداخات ورودی    ب  این شاید  ؛باشد

ق  تا حد زیادی آشنایی داشات   برای دیدار از ی  منط

و افاراد   دارناد ورودی  ،اکثر مناطق دیدنی زیرا ؛باشند

اماکن  دیدنبرای  یی راها پرداخت چنیندر طول سال 

سفر فاردی   ۀدهند. اما در روش هزین مختل  انجام می

آگاهی از درآمد واقعی و دقیق افراد و صحت اطالعاات  

غیرممکن ب  نظر شده از بازدیدکنندگان تقریباً دریافت

 ۀتا حدی کا  ایان عامال ممکان اسات پایا       ؛رسد می

شعاع خاود قارار    ری  استفاده از این روش را تحتتئو

کاااربرد روش مشااروط در چنااین   در نتیجاا  ؛دهااد

 خواهد بود. تر بخن یج نتشرایطی 

 الگوهای ک  دهد می مختل  نشان الگوهای ۀمقایس

 نهاایی ی هاا ا ر و دار متغیرهاای معنای   شاده، بارآورد 

  بات از الگوها و هم ندارند با چندانی اختالف متغیرها

 اعتبار برای الزم شرای  از یکی این د.ننسبی برخوردار

 نیسات.  کافی ولی ،گذاری است های ارزش روش الگوی

 اعتباار  هاای  ارزیاابی  کافی باید شرای  ب  حصول برای

 .شاود  بررسای  هم ساختار اعتبار و معیار اعتبار ،محتوا

موجاود   وضاعیت  بررسای  با ،پرسشنام طراحی  از قبل

 همچناین  و دیگار  هاای  پرسشانام   بررسای  و منطق 

 ساعی  شد. و طراحی پرسشنام  ،کارشناسان با مکاتب 

هاای   جنبا   هماۀ  و باشاد  کامل و پرسشنام  جامع شد

 جمالت از استفاده گاویار با حسن جنگلی ۀکیفی منطق

 تشاریو  جامعا   ساطوح  تمامی برای درک قابل ساده و

 و شده حذفهای  تعداد پرسشنام  بودن کم شاید .شود

 هنوپژ این محتوای اعتبار بر دلیلی ،استفاده غیرقابل

 مطالعاات  در معماول  طاور  با   اینکا   بارای  باشاد؛ 

 غیرقابال  هاا  پرسشانام   زیاادی از  گذاری درصاد  ارزش

 ماوارد،  ایان  بار شود. افازون  می داده تشخیص استفاده

 روش نیاز  و اساتخراج  روش از اساتفاده  توان گفت می

افازاین   را تحقیقاین  محتوای اعتبار مناسب، پرداخت

 از شده گیری اندازه مقادیر ،معیار ارزیابی در .است داده

 مقایسا   باازاری  هاای  یمتق با ITCMو  CVM روش

کاالهاای غیرباازاری    بارای  بازاری های قیمت ؛شوند می

 این ارزیابی رو؛ از اینندارد زیستی( وجود محی  مانند)

 سااختار  ارزیاابی  بارای  .آید غیرممکن می نظرب  معیار

عالمات   بررسای ) تئاوریکی  اعتباار  هم باید تحقیق این

 انتظارات با اجتماعی - اقتصادی خصوصیات متغیرهای

 مقاادیر  باا  )مقایسا   اعتبار همگرایای  هم و تئوریکی(

د شااو یبررساا (دیگاار مطالعااات در شااده باارآورد

(.(Bateman and Langford, 1997 الگوهایی ۀهم در 

- متغیرهاای اقتصاادی   تا  تا   ،اناد  شاده  برآورد ک 

 یجا  درنت دارناد؛  را انتظاار  مورد های عالمت اجتماعی

مقاادار تمایاال باا  پرداخاات و مااازاد  گفاات تااوان ماای

. بارای  اسات  اعتبار دارای تئوریکی ازنظرکننده  مصرف

ماازاد  تمایل ب  پرداخت و  است بهتر گرایی،هم ارزیابی

تمایال با  پرداخات     مقادیر با شدهکننده برآورد مصرف

تمایل ب  پرداخت  مقدار شود. مقایس  کشور در موجود

 برای شدهبرآورد مقدار از پژوهندر این  شده محاسب 

سالوط   ایران توس  امیرنژاد و عطاا ی  شمال های جنگل

ۀ کننااد  مصاارف  اساات. مقاادار مااازاد  ( کمتاار9304)

مشاب  توس  حیااتی   تحقیقات ۀاز نموننیز  آمده دست ب 

( برای پارک جنگلی شهرستان خوی 9301و همکاران )

 چون نیست؛ انتظار از دور نتایجی چنین نیز کمتر است.

و ارسباران  شمال های جنگل ۀانداز ب  زاگرس های جنگل

 اطالعاات  جامعا   در و نیساتند  شاده  شاناخت   ایران در

 .دارد وجود بازه آنها در کمتری
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 يسپاسگزار

 آقااای جنااابو مساااعدت  زحمااات ازبدینوساایل  

 و تشاکر  تحقیق این اجرای در رحیمی جالل مهندس

 .شود می قدردانی

 

 منابع

 ارزش بارآورد . 9307 خلیلیاان،  صاادق و  حمیاد امیرنژاد، 

 روش از اسااتفاده بااا ایااران شاامال هااای جنگاال وجااودی

 ی،طبیع منابع و کشاورزی علوم مجلۀ مشروط، گذاری ارزش

1 :944-973. 

 گاذاری  ارزش. 9310 سلوط،عطا ی مالو ک حمید امیرنژاد،

جلاد اول، انتشاارات آوای    محیطای، زیست منابع اقتصادی

 ص.   431مسیو، ساری، 

 فیاروزی و  زاده  ینجواد حسا  نیا،صالو منور اهلل، باب حیاتی،

 فادک  پاارک  تفریحای  ارزش بارآورد . 9301 ی،قادر دشات 

 تحقیقات مجلۀ فردی، سفر هزینۀ روشب  خوی شهرستان

 .919-994: 1 کشاورزی، اقتصاد

 ارزش بارآورد . 9310 صابوحی،  محمود مهدی وخسروی، 

 از اساتفاده  با فهلیان رودخانۀ حاشیۀ گز درختان حفاظتی

 .03-53 (:4)0 محیطی، علوم مشروط، گذاری ارزش روش

بارآورد ارزش  . 9310رضوانفر، معصوم  و کاامران عاادلی،   

و تغییارات   آبااد خارم  کاوه  پارک جنگلی مخمل اهیتفرجگ

بااا اسااتفاده از روش   (WTP) تمااایالت باا  پرداخاات  

گذاری مشروط. مجموعاۀ مقااالت اولاین کنفاران       ارزش

ید بر اقتصااد و مادیرت، ساازمان میارا      ت کگردشگری با 

 .917ا991دستی و گردشگری. تهران،  یعصنافرهنگی، 

هاا و مجتبای    ماردی  صامتی، مجید، شهرام معینای، ساارا  

گااذاری تفرجاای بوسااتان  . ارزش9310امیااری،   زاده خااانی

گاذاری   جنگلی ناهوان اصافهان باا اساتفاده از روش ارزش   

 .51-74(:9)9مشروط. اکولوهی کاربردی، 

. 9310 اانی،   عابدی، زهرا، حمید امیرنژاد و نگین سالطانی 

 توریساااتی تفریحااای مجتماااع اقتصاااادی گاااذاری ارزش

 70-47 کشاورزی، آموزش و ترویج های وهن. پژآبرود نم 

 باار ایمقدماا . 9307 زارع،فیااروز علاای و محماادقربااانی، 

  دانشاااگاه انتشاااارات محااای  زیسااات،  گاااذاری ارزش

 .ص 194 مشهد،فردوسی 

. ارزیااابی 9305 ،کااار داناا  فشااینا و اهلل یااتب ،محمااودی

اولاین  تقاضای تفرجی در مناطق تفرجگاهی طبیعی ایران. 

گاذاری در صانعت   های سارمای   المللی فرصتهماین بین

 .910-911اردیبهشت، تهران،  91-90، گردشگری ایران

 رفیعی، حامد و صالو جایر اسد،بنی مصطفی حمد،م ناجی،

. برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قا م کرماان باا   9310

جنگل ایاران،   ۀمجل ،مشروط گذاری ارزش روش از استفاده

3 (3 :)133-149. 
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Abstract 

This study aims at estimating the recreation value of Hassan Gavyar Forest Park, using 

contingent valuation and iindividual travel cost method. The contingent valuation method 

uses maximum likelihood logit model for estimating the willingness to pay, based on was 

used. Also, in the travel cost method, the functional forms of travel, with linear, logarithmic, 

linear-logarithmic, logarithmic-linear estimated based on econometric criteria and linear 

functional form were chosen. The results showed that the average WTP for a person to visit 

the park is 17919 RLS and recreation values per acre was 53553.5 RLS ha/year. The results of 

travel cost method also showed that the consumer surplus per person for every visit was 

39309.76 RLS and recreation values per acre was 117343 RLS ha/year. The result also 

showed that there was a significant difference (P<0.05) between the two methods in this 

study. The management of the park can use these estimates to consider the entrance fees. In 

addition, these figures showed the necessity of allocating the resources for maintaining the 

park and upgrading its facilities. 

Keywords: Conditional valuation method, Hassan Gavyar Forest Park, Individual travel cost 

method. 
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