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برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناهارخوران گرگان
با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
قاسم رنود 1و محمدهادی معیری

2

9دانشجویکارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 2دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت9313/5/90 :؛ تاریخ پذیرش)9314/99/5 :

چکیده
این پژوهش به برآورد ارزش تفرجیی پیارج جنگلیی طبیعیی ناهیار وران در شیهر گرگیان مییپیردازد کیه یکیی از
پربازدیدترین پارجهای جنگلی کشور است .بیرای بیرآورد ارزش تفرجیی ایین پیارج از روش ارزشیگذاری مشیرو و
پرسشنامۀ گزینش دوگانۀ دوبعدی استفاده شد .جامعۀ آماری شامل بازدیدکننیدگان پیارج طیی همیۀ فصیول سیال
 9312بود و براساس فرمول کوکران  214پرسشینامه تکمییل شید .بیرای انیدازهگییری مییزان تماییل بیه پردا یت
بازدیدکنندگان به استفاده از منافع این پارج از میدل لوجییت اسیتفاده شید و براسیاس روش دیداک ر درسیتنمایی،
پارامترهای مدل برآورد شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تمایل به پردا ت افراد با متغیرهیای مقیدار درآمید و
سطح تحصیالت رابطۀ م بت معنیدار و با متغیرهای سن ،وضعیت اقامت ،مسافت طیشده و قیمت پیشنهادی رابطیه
منفی معنیداری دارد .متغیرهای بعد انوار ،مدت اقامت در پارج و تعداد بازدید از پارج ،تأثیر معنیداری بیر مییزان
تمایل به پردا ت بازدیدکنندگان نداشتهاند .براساس نتایج این پژوهش ،میانگین تماییل بیه پردا یت هیر فیرد بیرای
بازدید از این پارج  99459ریال و تمایل به پردا ت ساالنۀ هر انوار مبلغ  990944رییال بیرآورد شید .کیل ارزش
تفرجی ساالنۀ این پارج  29145میلیون ریال ( 424424دالر آمریکا) و ارزش تفرجی سالیانۀ هر هکتار از ایین پیارج
 35315949ریال ( 9990دالر آمریکا) برآورد شد.
واژههای کلیدی :پارج جنگلی ،تمایل به پردا ت ،دداک ر درستنمایی ،لوجیت.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس91329402402 :

ایمیلronoud.q@Gmail.com :
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مقدمه و هدف
ارزشگذاری کارکردها و دمات غییربیازاری محیی
زیسییت بییه دالیییل متعییددی از قبیییل شیینا ت و درج
منییافع زیسییتمحیطییی و اکولییوکیکی ،ارا ییۀ مسییا ل
زیستمحیطی به تصمیمگیران و برنامهرییزان ،برقیراری

ارتبا میان سیاستهای اقتصادی و درآمدهای داصیل
از منییابع طبیعییی ،ارزیییابی نقییش و اهمیییت منییابع
زیسییتمحیطییی در دمایییت از رفییاه انسییانی و توسییعۀ
پایدار ،دستیابی به اطالعات مربو به سا تار و عملکرد
اکوسیسییتمهییا و جلییوگیری از تیریییب و بهییرهبییرداری
بیرویۀ منابع طبیعی از اهمیت زیادی بر یوردار اسیت
(.)Asheim, 2000; Guo et al., 2001
در دهییههییای ا یییر نگییرش یکجانبییۀ اقتصییاد
چوبمحور در جنگل تغییر یافته و با تبدیل ارزشهیای
محی زیستی بیه ارزشهیای پیولی ،شینا ت عمیومی
نسبت بهاین ارزشها نیز افزایش پیدا کیرده اسیت ،امیا
هیچ بازار مشیصی بیرای یدمات ایین اکوسیسیتمهیا
وجود ندارد و بهناچار از تواناییهیای غیرمسیتقیم بیرای
ارزیابی این ارزشها استفاده میشیود (قربیانی و فییروز
زارع .)9320 ،ارزشهییای یییر پییارج جنگلییی بییه
ارزشهییای مصییرفی و ارزشهییای غیرمصییرفی تقسیییم
میشود و ارزشهیای مصیرفی نییز یود بیه دو دسیتۀ

مستقیم ،مانند درآمدهای داصل از فروش چوب و الوار،
و غیرمستقیم ،م یل فعالییتهیای تفریحیی و یدمات
زیسییتمحیطییی و اکولییوکیکی دسییتهبنییدی میییشییود
(دهقانییییان و همکیییاران .)9304 ،روش ارزشیییگذاری
مشرو ( 1)CVMیکی از روشهای پرکاربرد است کیه
در آن با پرسش از مراجعیهکننیدگان بیه پیارج دربیارۀ
میییزان تمایییل بییه پردا ییت آنهییا ،ارزش یییر کییاالی
زیستمحیطی محاسبه میشود که روشی انعطیا پیذیر

و استاندارد برای اندازهگییری ارزشهیای غیرمصیرفی و
مصییرفی غیربییازاری منییابع زیسییتمحیطییی از جملییه
پارجهای جنگلیی اسیت ( ;Cummings et al., 1985
)Contingent Valuation Method (CVM

1

.)Mitchell and Carson, 1989
مطالعییات متعییددی در زمینییۀ ارزشییگذاری منییابع
طبیعی بهویژه منابع جنگلی در ارج و دا یل کشیور
با استفاده از روش ارزشیگذاری مشیرو انجیام شیده
اسیییت Costanza et al. (1997( .ارزش تفرجیییی
جنگلهای گرمسیری و معتدله را بهترتیب  992و 34
دالر در هکتییار بییرآورد کییردهانیید .ارزش دفییاوتی و
تفریحی ساالنۀ پارج سیسنگان بهترتییب  5/2و 2/5
میلیون ریال در هکتار برآورد شیده اسیت (امیرنیژاد و
همکاران .)9325 ،ناجی و همکاران ( )9319دریافتنید
که تمایل به پردا ت ساالنه هیر یانوار بیرای پیارج
جنگلی قا م کرمان  902919ریال و مییانگین تماییل
به پردا ت هر فرد برای بازدیید از ایین پیارج 2950
ریال است .میانگین تمایل به پردا ت بازدیدکننیدگان
پارج جنگلی نور 3205 ،ریال برای هر بازدید تعییین
و ارزش تفریحی ساالنۀ این پیارج نییز بییش از 349
میلیون ریال در هکتار برآورد شده است .این پیژوهش
که به روش ارزشگذاری مشیرو انجیام گرفتیه ،ارزش
تفرجی کیل ایین پیارج را بییش از  9392299رییال
برآورد کرده اسیت .نتیایج ایین پیژوهش دیاکی از آن
است که درآمد ماهانۀ هر فرد ،درآمد ماهانیه یانواده،
جنسیت و مقدار پیشنهاد ،رابطۀ مستقیمی بیا تماییل
به پردا ت افراد دارند (هاشمنژاد و همکیاران.)9319،
میانگین تمایل به پردا ت افراد بیرای ارزش وجیودی
جنگییلهییای ارسییباران 94521ریییال در مییاه و ارزش
وجودی ساالنۀ هر هکتار از این جنگلهیا5294001 ،
ریال برآورد شیده اسیت (پییری و همکیاران.)9322 ،
رفیعی و امیرنژاد ( )9321در پژوهشی ،متوس تمایل
به پردا ت ماهانۀ هر فرد را  0349/95ریال و متوس
تمایل به پردا ت ساالنۀ هر انواده جهت دفاویت از
جنگلهیای منطقیۀ سیلیمان تنگیه سیاری در اسیتان
مازنییدران  204493ریییال بییرآورد کردنیید .امیرنییژاد و
لیلیان ( )9325به برآورد ارزش وجودی جنگلهیای
شییمال بییا اسییتفاده از روش ارزشییگذاری مشییرو
پردا تند و دریافتند که متوسی تماییل بیه پردا یت
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مراجعان برای ارزش وجودی ایین جنگیلهیا 95953
ریال و ارزش وجودی سیاالنۀ آنهیا  9/2میلییون رییال
برای هر هکتار اسیت (امییرنیژاد و لیلییان.)9325 ،
( Firoozan et al., (2012با اسیتفاده از ایین روش بیه
بییرآورد ارزش تفریحییی جنگییلهییای منطقیۀ الهیجییان
پردا تند و نشان دادند که متوس تمایل بیه پردا یت
به ازای هر بازدیدکننده  2294ریال و کل ارزش سیاالنۀ
این جنگلهیا  923میلییارد رییال اسیت .پژوهشیگران
دیگری در بررسی ارزش تفریحی  33پارج میتلی در
ایران طی سالهای  ،2994-2999متوسی تماییل بیه
پردا ییت بییرای هییر نفییر را  9/4دالر آمریکییا و ارزش
تفریحی ساالنه برای هر هکتار از این پارجهیا را 2393
دالر آمریکییا بییرآورد کردنیید (.)Kolahi et al., 2013
( Amirnejad et al. (2013میزان متوس تماییل بیه
پردا ت افراد برای دفاوت از پارج جنگلی سیاری را
 90229ریییال در مییاه و (Shakibaie et al. (2013
ارزش کل ساالنۀ جنگیل گیزو مازنیدران را دیدود 91
میلیارد ریال برآورد کردند.
در سالهای ا یر با وجود اهمیت بارز پارج جنگلی
ناهار وران در جلب گردشگر و توسیعۀ پاییدار ،عوامیل
متعددی موجب تیریب این پارج جنگلی شیده اسیت.
هد از این پژوهش ،برآورد ارزش تفرجی ساالنۀ پارج
جنگلی ناهار وران گرگان و میزان تماییل بیه پردا یت
بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزشگذاری مشیرو
اسییت تییا اهمیییت دف ی و توسییعۀ اییین پییارج بییرای
شهروندان و بهویژه برنامهریزان این پارج نمایان شود.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ تحقیق

پارج جنگلیی طبیعیی ناهیار وران در جنیوب شیهر
گرگان و فاصلۀ  4کیلومتری مرکز شهر قرار دارد و بهدلییل
یود ،از اهمییت زییادی بر یوردار
موقعیت مکانی یا
اسیت (شییکل )9؛ چییرا کیه اسییترادتگاهی مناسییب بییرای
گردشگرانی است که قصد سفر به مشهد مقیدس را دارنید.
این پارج تحت مدیریت شیهرداری گرگیان قیرار دارد و از
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جمله پارجهیایی اسیت کیه قبیل از پیژوهش ،طرادیی و
تجهیز ،مورد استفادۀ مردم قیرار گرفتیه اسیت .گونیههیای
در تیی انجیلیی (،)Parrotia persica (DC) C.A.M.
ممیییییرز ( ،)Carpinus betulus L.بلنیییییدمازو
( ،)Quercus castaneifolia C.A.Mپلییییییت
( )Acer velutinum Boiss.و رمنیدی ( Diospyros
 )lotus L.و گونییههییای جییانوری از جملییه راسییو
( ،)Mustela nivalisسنجاب ( )Sciurus anomalusو
گراز ( )Sus scrofaدر این پارج وجود دارنید .در ایین
زانیی و
پارج بهواسطۀ وجود گونیههیای پهینبیر
سا تار ارتفاعی منحصربهفرد ،چشمانداز بسیار زیبیایی
ایجاد شده اسیت ،چشیمۀ معیرو سیفید چشیمه در
ارتفاعات باالدست و رود انیه زییارت در پیاییندسیت
وجود دارد که گردشگران زیادی از این مواهب طبیعی
بازدید میکنند .این پارج در مسیر روسیتای تفرجیی
زیییارت قییرار گرفتییه اسییت .مسییادت پییارج جنگلییی
ناهییار وران  429هکتییار اسییت و براسییاس اطالعییات
موجییود بیییش از  2399999بازدییید در سییال از اییین
پارج صورت میگیرد (برزهکار.)9319 ،
شیوۀ اجرای پژوهش

برای برآورد ارزش تفرجیی از روشهیای میتلفیی
استفاده میشود که دو روش هزینۀ سفر و ارزشگذاری
مشرو مهمترین آنها هستند .شنا تهشدهترین روش
در گروه رهیافتهای منحنی تقاضا ،روش ارزشیگذاری
مشرو است .این روش بر مبنای ترجیحات بیانشیدۀ
افراد و تابع تقاضای هیکسین که در آن درآمید واقعیی
ثابت نگه داشته میشود عمل میکنید .در ایین روش،
تمایل به پردا ت ( )9WTPبازدیدکنندگان برای دف
وضع موجود یا ایجاد تغییر م بیت در محیی زیسیت
بررسییی میییشییود .در اییین روش ،هییر دو ارزش قابییل
استفاده و غیرقابل استفاده را میتیوان ارزییابی کیرد و
بهدلیل همین ویژگی کاربرد گستردهای دارد (قربانی و
فیروز زارع.)9320 ،
)Willingness To Pay (WTP

1
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شکل  -9موقعیت پارج جنگلی ناهار وران

روش ارزشگذاری مشرو  ،بیر تصیمیمات و رفتیار
مصییر کننییده متکییی اسییت .در میییان روشهییای
اندازهگیری منیافع ،ایین روش منحصیربهفیرد اسیت و
توانایی آن برای بهدست آوردن اطالعات جز ی بسییار
زیاد است .اصوال ایین روش در پاسیخ بیه نیازهیای رو
بییهرشیید سیاسییتگذاریهییای اقتصییادی ،اجتمییاعی و
محیطی بهوجود آمده است .هد نهیایی روش CVM
بهدست آوردن برآوردی دقیق از منافعی اسیت کیه در
اثر تغییر سطوح تولید یا قیمت بر ی کاالها و دمات
عمومی و غیربازاری بهوجود میآیند .نتایج را میتیوان
برای تحلیلهیای هزینیه-فاییده و سیاسیتگذاریهیای
عمومی مانند اعطای یارانیه و قیمیتگیذاری کاالهیا و
ییدمات فاقیید بییازار بییه کییار گرفییت (عسییگری و
مهرگییییان .)9329،دو مزیییییت اسییییتفاده از روش
ارزشگذاری مشرو عبارت اسیت از -9 :بیا ایین روش
هم میتوان  WTPدر شرای موجیود محیی طبیعیی

مییورد ن ییر را بییهدسییت آورد و هییم اییین تمایییل را در
صییورت بییروز تغییییرات فرضییی در اییین اکوسیسییتم
محاسبه کرد؛  -2با استفاده از این روش مییتیوان بیه
ارزشییگذاری سییفرهای دارای چنیید مقصیید ،از طریییق
پرسیدن سؤالهای فرضی در مورد هر ییر از مقاصید
عنوان کرد ( .)Lee and Han, 2002روش ارزشگذاری
مشرو  ،تماییل بیه پردا یت افیراد ( )WTPرا تحیت
سییناریوهای بییازار فرضییی معییین از طریییق توزیییع
پرسشنامه در میان جامعۀ مورد ن ر تعییین مییکنید
( .)Lee, 1997در ارزشگذاری بهروش مشیرو  ،ارزش
پولی رفاه افراد ،در نتیجۀ استفاده ییا عیدم اسیتفاده از
کاال برآورد میشود ،ازاینرو الگوی تجربی باید با رفتار
دییییداک ر کییییردن مطلوبیییییت سییییازگار باشیییید
( .)Cameron and James, 1987یکیی از روشهیای
مورد استفاده ،استیراج میزان تمایل به پردا ت افیراد
از طریییق دییداک ر کییردن تییابع مطلوبیییت اسییت
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( )Hanemann, 1984که در این پژوهش نیز اسیتفاده
شده است .آمار و اطالعیات صیحیح و کیافی از طرییق
تکمیل پرسشنامه توس بازدیدکنندگان از پیارج کیه
درآمد مستقلی داشیتند جمیعآوری شید و بیهصیورت
مصییادبۀ دضییوری در زمییانهییای میتل ی از جملییه
روزهای میتل هفته در ساعتها و ماههیای میتلی
در طی همیه فصیول سیال  9312صیورت گرفیت .بیا
استفاده از فرمیول کیوکران ( )Cochran, 1977تعیداد
پرسشیینامههییای الزم بییر اسییاس میییانگین و واریییان
جامعۀ آماری با تکمیل  49پرسشنامۀ اولییه تعییین و
در نهایت  214پرسشنامه تکمیل شد 94 .پرسشینامه
بهدلیل عدم درج صحیح از مقدار تمایل به پردا ت و
نقص در پاسیخ سیؤاالت دیذ شید .در نهاییت 229
پرسشنامۀ صحیح تکمیلشده تجزیهوتحلیل شد .دقت
بیشییتر در تکمیییل پرسشیینامههییا هییم از ن ییر تعییداد
نمونهها و هم از ن ر تنیوع گردشیگران کیه طیی اییام
میتل سال ،ماه و هفتیه انتییاب شیده اسیت ،وجیه
تمایز این پژوهش با دیگر مطالعات انجامگرفته در این
منطقه است .از سوی دیگر ،در سالهیای ا ییر پیارج
ناهییار وران دسییتیوش تیریییبه یای شییدید افییراد و
سازمانهای میتل قرار گرفتیه اسیت و بسییار دیا ز
اهمیت بود که بهطور ویژه پژوهشی برای تعیین ارزش
اقتصادی این پارج صورت گیرد تا سندی علمی بیرای
سازمانهای مربو بهمن ور دف و ادیای این پیارج
مهیا باشد.
دداک ر تمایل به پردا ت هر فرد برای یر تغیییر
مشیص در تولید یر کاال یا دمت ،ارزش اقتصیادی
آن تغییر را از ن ر فرد نشان مییدهید .ازایینرو ارزش
اییین تغییییر بییرای جامعییه تحییت تییأثیر داصییلضییرب
میانگین انت اری دداک ر تمایل بیه پردا یت و تعیداد
افراد جامعه برآورد میشیود .روش محاسیبۀ مییانگین
انت اری دداک ر به الگوی پرسیش و اسیتیراج تماییل
به پردا ت بستگی دارد که این الگوهیا براسیاس نیوع
پاسخ ،به دو گروه پیوسته و گسسته تقسیم مییشیوند
(دشمتالیواع ین .)9312 ،در ایین پیژوهش از روش
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گییزینش دوگان یۀ دوبعییدی ( )9DDCکییه یییر الگییوی
پیوسییته اسییت ،اسییتفاده شیید .اییین روش ،اصییالح و
تعدیلشیدۀ روش انتییاب دوگانیۀ ( )2DCارا یهشیده
توسی ) Bishop (1999اسییت .اییین روش مسییتلزم
تعیییین و انتیییاب یییر پیشیینهاد بیشییتر نسییبت بییه
پیشنهاد اولیه است ،بیهطوریکیه پیشینهاد بیشیتر ،بیه
واکیینش پاسیییگو بییه پیشیینهاد اولیییه بسییتگی دارد
( .)Venkatachalam, 2003روش دوگانییۀ دوبعییدی
اولین بیار توسی ) Hanemann et al. (1991بررسیی
شد .مهمترین مزیت این روش آن است کیه مییتیوان
مقدار دداک ر  WTPرا از دادههیای اسیتیراجشیده از
این روش مشیص کرد .افزودن پرسشهیای دنبالیهدار
به انتیاب دوگانۀ تربعدی کارایی آماری آن را بسییار
ارتقا میدهد .همچنین روش دوگانۀ دوبعدی نسبت به
روش دوتایی تربعدی بیه شیرای معیامالت در بیازار
نزدیرتر است و قابلییت اعتمیاد پاسیخهیا را افیزایش
میییدهیید .از سییوی دیگییر ،در روش انتیییاب دوگان یۀ
دوبعییدی تعییداد مشییاهدات کمتییری نسییبت بییه روش
دوگانۀ تربعدی برای رسییدن بیه ییر سیطح دقیت
آماری الزم است .روش دوگانۀ تربعدی ،اریبییهیایی
همانند «اثر تکیهگاه »3و «بله گفیتن »4نییز دارد .اثیر
تکیهگاه زمانی رخ مییدهید کیه پاسیخدهنیده تصیور
میکند مبلغ پیشینهادی بیرآوردی ،نزدییر بیه ارزش
واقعییی کاالسییت (.)Mitchell and Carson, 1989
هنگامی که پاسخدهندگان با کاالی ارزشیگذاریشیده
آشنایی کمتیری دارنید ،بیه پردا یت یود بیرای آن
براسییاس مبلییغ پیشیینهادی اولییی ،دییداک ر تمایییل را
واهند داشت ( )Kahneman et al., 1982و بهعبارت
دیگر پیشنهاد اول را تکییهگیاهی بیرای پیشینهادهای
بعییدی قییرار واهنیید داد .در اریییب «بلییه گفییتن»،
پاسییخدهنییده متصییور اسییت کییه اگییر بییه پیشیینهاد
مطرحشده پاسخ م بت دهد ،محقق وشحال و راضی
1

)Double –Bounded Dichotomous Choice (DBDC
Dichotomous Choice
3
Anchoring Effect
4
Yea-Saying
2
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واهد شد؛ بنابراین بدون توجه به مقدار  WTPواقعی
یییییود ،مبلیییییغ پیشییییینهادی را مییییییپیییییذیرد
( .)Arndt and Crane, 1975این اریب موجب بیرآورد
 WTPبزر تیری مییشیود .در نتیجیه روش دوگانیۀ
دوبعییدی ،بییر روش دوگانییۀ تییربعییدی برتییری دارد
( .)Hanemann et al., 1991پرسشیینامه شییامل دو
بیییش اسییت کییه بیییش اول دربرگیرنییدۀ وضییعیت
اجتمییاعی-اقتصییادی بازدیدکننییدگان ماننیید سیین،
جنسیییت ،سییطح تحصیییالت ،شییغل ،تعییداد اعضییای
ییانواده ،میییزان درآمیید ،وضییعیت اقامییت و دیگییر
ویژگیهای بازدیدکنندگان است و بیش دوم سیؤاالت
مربو به میزان تمایل به پردا یت بازدیدکننیدگان از
پییارج اسییت .از آنجییا کییه انتیییاب روش مییالی بییرای
پردا ییت واقعییی در بررسییی تحقیقییات ارزشییگذاری
مشرو بسییار مهیم اسیت ( ،)Forster, 1989در ایین
پژوهش مقدار مبلغ ورودی بهعنوان بهترین انتییاب و
یییر وسیییلۀ پردا ییت واقعییی بییرای بازدیدکننییدگان
انتیاب شد .در این بیش سه قیمیت 99999، 5999
و  95999ریییالی بییهصییورت سییه پرسییش وابسییته بییه
یکدیگر ارا ه شید .مبلیغ  99999رییال در سیؤال اول
بهصورت قیمت پیشنهادی میانی ارا ه شد و این مبالغ
براساس پیشآزمیون بیا پرسشینامۀ انتهیا بیاز تعییین
شدند.
در روش انتیاب دوگانه ،فرض میشیود کیه افیراد
دارای تیییییابع مطلوبییییییت رابطیییییۀ  9هسیییییتند
(:)Lee and Han, 2002
رابطه 9

رابطه 2

U (1, Y-A; S) + ε1≥U (0, Y; S) +ε0

که درآن و متغیرهای تصادفی بیا مییانگین
صفر هستند که بهطور برابر و مستقیم توزیع شدهانید.
تفاوت مطلوبیت ایجیادشیده در اثیر اسیتفاده از منبیع
زیستمحیطی بهصورت رابطۀ  3تعری میشود:
رابطه 3

)∆U=U(1,Y-A;S)-U(0,Y;S)+(ε1+ε0

سا تار پرسشینامۀ دوگانیه در بررسیی تماییل بیه
پردا ت بازدیدکنندگان ،دارای یر متغییر وابسیته بیا
انتیاب دوگانه است که به یر مدل کیفیی نییاز دارد.
بهطور معمول میدلهیای لوجییت 9و پروبییت 2بیرای
روشهییای انتیییاب کیفییی اسییتفاده میییشییوند .در
مدلهایی که از متغیرهای مستقل مجیازی و رتبیهای
استفاده میشود ،نمیتیوان توزییع نرمیال را مشیاهده
کییرد ،بنییابراین از مییدل لوجیییت اسییتفاده میییشییود
( .)Sinden and King, 1990همچنین میدل لوجییت
بهعلت سادگی در بیشیتر مطالعیات اقتصیادی بیهکیار
میرود .در این پژوهش بیهدلییل وجیود ویژگییهیای
ذکرشده از مدل لوجیت اسیتفاده شید .ادتمیال ( )
اینکه فرد یکی از پیشنهادها ( )Aرا بپیذیرد بیراسیاس
الگییوی لوجیییت بییهصییورت رابط یۀ  4بیییان میییشییود
(.)Hanemann, 1984
رابطه 4

)U (Y, S

که در آن  Uتابع مطلوبیت غیر مستقیم Y ،درآمد
فرد و  Sبرداری از دیگر عوامیل اجتمیاعی -اقتصیادی
فرد است .برای تعیین میدل انیدازهگییری تماییل بیه
پردا ت فرض میشود کیه فیرد قیمیت پیشینهادی را
بهعنوان قیمت ورودی پارج جنگلی براساس دیداک ر
کردن مطلوبیت ود تحت شرایطی مییپیذیرد ییا رد
میکند (رابطۀ :)2

تیابع توزییع تجمعیی بیا ییر
کیه در آن
ا ییتال لوجسییتیر اسییتاندارد اسییت و بر ییی از
متغیرهای اجتماعی-اقتصادی در این پژوهش را شامل
میشود ، .و ضرایب قابل برآورد است و انت یار
و و بزر تر از صفر باشند.
میرود
Logit
Probit

1
2
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بییا اسییتفاده از روش دییداک ر درسییتنمایی کییه
رایییجتییرین روش بییرای بییرآورد مییدل لوجیییت اسییت،
مشیصههای مدل لوجییت بیرآورد مییشیود؛ سیپ
میزان تمایل بیه پردا یت ( )WTPبیا انتگیرالگییری
عددی در محدودۀ صفر تیا پیشینهاد ( )Aبیا رابطیۀ 5
بییرآورد میییشییود ،کییه اییین روش ثبییات و سییازگاری
محدودیتها با تئوری ،کارایی آماری و توانیایی جمیع
شدن را دف میکند (.)Lee and Han, 2002
رابطه 5

کییه در آن ) E(WTPمقییدار انت ییاری تمایییل بییه
عرض از مبدأ
پردا ت ،ضریب مبلغ پیشنهاد و
تعدیلشده است کیه از جمیع مشیصیۀ ویژگییهیای
اجتماعی -اقتصادی و عرض از مبدأ اصلی ( ) داصل
میشود (رابطۀ .)4
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نتایج
در این پژوهش سعی شد با سرپرستان انوارهایی
کییه درآمیید مسییتقلی دارنیید مصییادبه شییود تییا در
تصمیمگیری در مورد پردا ت مبلغی به عنوان ورودی
از درآمیید ییود آزاد باشییند .نتییایج تجزیییهوتحلیییل
پرسشنامههای تکمیلشده نشان میدهید کیه 24/43
درصید ( 242نفیر) مصییادبهشیوندگان مییرد و 93/50
درصد ( 32نفیر) زن بودنید؛  99/43درصید ( 32نفیر)
آنان مجرد و  22/50درصد ( 242نفر) متاهیل بودنید.
 04/02درصد پرسششوندگان ( 295نفر) بومی استان
و  23/22درصد ( 45نفر) نییز افیراد غیربیومی بودنید.
همانطور که در جدول  9مشاهده مییشیود مییانگین
مربو به متغیرهای سین ،تحصییالت ،انیدازۀ یانوار،
درآمد ماهیانۀ افراد و تعداد بازدیدها از پارج در سیال
بهترتیب برابر  32/4سیال 95/1 ،سیال تحصییلی3/1 ،
نفر 5251259 ،ریال و  99/29بازدیید در طیول سیال
است.

])[α0= (α+γY+θS

رابطۀ 4

جدول  -9نتایج آماری بر ی از ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی پاسخ دهندگان
متغیرها

میانگین

انحرا معیار

دداقل

دداک ر

سن(سال)

32/4

92/1

91

04

سالهای تحصیل افراد

95/1

0/40

9

24

بعد هر انوار

3/1

9/51

2

1

درآمد ماهیانه افراد (ریال)

5251259

2230129

3999999

25999999

تعداد بازدید در طول سال

99/29

4/54

9

55

در زمینۀ تمایل به پردا ت بازدیدکننیدگان بیرای
ارزش تفریحییی پییارج جنگلییی ناهییار وران ،از افییراد
پرسیده شد که آیا داضرند برای اسیتفادۀ تفریحیی از
این پارج مبلغیی از درآمید یود را بیهعنیوان ورودی
بپردازند .نتایج نشیان داد هنگیامی کیه پیشینهاد اول

(پیشنهاد میانی 99999 ،ریال) مطیرح شید 21 ،نفیر
( 39/01درصد) اولین پیشنهاد را پذیرفتند و  919نفر
( 42/29درصیید) آن را نپذیرفتنیید .بییه افییرادی کییه
پیشنهاد اول را نپذیرفتند ،پیشینهاد پیایینتیر (5999
ریال) ارا ه شد که  929نفر ( 43/35درصد) این مبلیغ
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را پذیرفتنیید و  09نفییر ( 34/45درصیید) نیییز آن را رد
کردنیید .بییه پاسیییگویانی کییه پیشیینهاد اول (99999
ریال) را پذیرفتند ،مبلغ باالتر (95999ریال) پیشینهاد
شد که  42پاسیگو ( 40/91درصید) پذیرفتنید و 40
نفر ( 52/29درصد) نپذیرفتنید .از مییان پاسییگویانی
که پیشنهاد 95999ریالی را پذیرفتیه بودنید 21 ،نفیر
( 41درصیید) دییداک ر تمایییل بییه پردا ییت ییود را
29999ریال بیان کردند که این مبلغ دیداک ر مییزان
تمایل بیه پردا یت پاسییگویان اسیت .در مجمیوع از

 229پاسیییگو 299 ،نفییر ( 05درصیید) داضییر بودنیید
مبلغییی را بییرای اسییتفادۀ تفریحییی از پییارج جنگلییی
ناهار وران بهعنوان ورودی پردا یت کننید و  09نفیر
( 25درصد) تمایلی برای پردا ت نداشتند.
در این پژوهش ،از بازدیدکنندگان پرسیده شد کیه
در صییورت تعیییین ورودی بییرای اسییتفاده از ییدمات
تفریحی پارج ،مقدار بازدید شما از پارج چه تغیییری
واهد کرد که نتایج آن در شکل  2مشاهده میشود.

شکل  -2واکنش بازدیدکنندگان در قبال تعیین ورودی برای استفاده از دمات پارج جنگلی ناهار وران

بهمن ور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پردا یت
بازدیدکنندگان از میدل رگرسییونی لوجییت اسیتفاده
شد .در این روش پاسخهای دادهشیده بیه سیؤالهیای
روش ارزشگذاری مشرو بیهعنیوان متغییر وابسیته و
دیگر متغیرها بیهعنیوان متغیرهیای مسیتقل در ن یر
گرفتییه میییشییوند .در بییرآورد مییدل لوجیییت از روش
دییداک ر درسییتنمایی اسییتفاده میییشییود .نتییایج

بهدستآمده از مدل لوجیت در جیدول  2آورده شیده
است.
همچنین سؤال شد که به ن ر شما دریافت نکردن
ورودی بهمن ور استفاده از دمات تفرجیی و طبیعیی
پارج تا چه اندازه در تیریب آن تأثیرگیذار اسیت کیه
پاسخها در شکل  3نشان داده شده است.
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جدول  -2نتایج برآورد مدل رگرسیونی لوجیت برای ارزش تفرجی پارج جنگلی ناهار وران
آمارۀ z

کشش در میانگین

اثر نهایی

**-2/4009

-9/9530

-9/910552

تحصیالت

9/20225

**3/9403

9/3125

9/90921

وضعیت اقامت (بومی ،غیر بومی)

4/9945

***4/4122

3/1952

9/29559

تعداد اعضای انواده

-9/29244

-9/2241ns

-9/04451

-9/949419

مسافت طی شده

-9/2355

**-2/2294

-9/5945

-9/24244

درآمد فرد

9/9215

***3/3359

2/2909

9/22945

تعداد بازدید

-9/942250

-9/25099ns

-9/99259

-9/9924990

مدت اقامت در هر بازدید (ساعت)

-9/99402

-9/32213ns

-9/91004

-9/929543

قیمتهای پیشنهادی

-9/42229×99-3

***-4/2942

-3/2541

-9/24934×99-4

ضریب ثابت

-4/5105

*-9/0193

-3/3440

-

متغیرها
سن

لگاریتم تابع درستنمایی-49/515 = 9
19/43
درصد صحت پیشبینی= 2
آزمون نسبت درستنمایی253/922 = 3

تیمین ضرایب
-9/41091

Scale Factor = 9/91425
Estrella R-Square=9/00250
Maddalar-Square =9/51590
McFadden R-Square =9/40424

* :معنیداری در سطح  19درصد :** ،معنیداری در سطح 11درصد :*** ،معنیداری در سطح 11/1درصد :ns ،غیرمعنیدار

شکل  -3میزان تأثیر دریافت نکردن ورودی در تیریب پارج از دیدگاه مصادبه شوندگان پارج جنگلی ناهار وران

1

Log-Likelihood Function
Percentage Of Right Predictions
3
Likelihood Ratio Test
2
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،ضریب
تعیییین مییرفییادن 9نشییان میییدهیید کییه متغیرهییای
توضیحی ،ددود  40درصد تغییرات در متغییر وابسیته
(تمایییل بییه پردا ییت بازدیدکننییدگان) را توضیییح
میدهند .در الگوی لوجیت برای سینجش معنییداری

کل میدل و نیکیویی بیرازش از آزمیون  2LRاسیتفاده
میشود که مقدار آن  253/922بهدست آمیده اسیت.
درصد پیشبینی صحیح میدل بیرآوردشیده نییز بیالغ
بر 19/43درصد است که مقدار بهنسبت مطلوبی است.
پیی از محاسییبات و براسییاس دادههییای جییدول
مربو به تیمین مدل لوجیت و انتگرالگیری عیددی
در محییدودۀ صییفر تییا  95999ریییال (دییداک ر مبلییغ
پیشنهادی) ،میانگین تماییل بیه پردا یت بیرای ایین
منطقۀ جنگلی بیهازای هیر بازدییدکننیده در هیر بیار
بازدید ،مبلغ  99459ریال برآورد شد (رابطۀ .)0
رابطۀ 0

همچنین میانگین تمایل به پردا یت هیر یانواده
کییه داصییلضییرب میییانگین تمایییل بییه پردا ییت در
میانگین تعیداد اعضیای یانواده اسیت ،بیرای پیارج
جنگلییی ناهییار وران  49055ریییال در هییر بازدییید
بهدست میآید و با ضرب این عدد در مییانگین تعیداد
بازدید سالیانه ،مقدار میانگین تمایل بیه پردا یت هیر
انواده در سال محاسبه میشود .بیا توجیه بیه اینکیه
میانگین تعداد بازدید از پیارج بیرای پاسیخدهنیدگان
 99/29بییار اسییت ،میییانگین تمایییل بییه پردا ییت هییر
انواده در سال  990944/5ریال برآورد میشود.
جمعیییت بییرآوردی تفرجگییران پییارج جنگلییی
ناهار وران که بر اساس زونبندی و محاسبۀ ورفییت
برد اکولوکیکی محاسبه شده است معیادل 2399999

Mcfadden

1

نفر در سال است (برزهکار .)9319 ،ازاینرو کیل ارزش
تفرجی ساالنه پارج که از طریق ضیربکیردن مقیدار
متوسییی تماییییل بیییه پردا یییت در تعیییداد کیییل
بازدیدکنندگان از پیارج قابیل بیرآورد اسیت ،معیادل
 29145999999ریال برآورد شد.
درصورتیکه کل ارزش تفریحی سیاالنۀ پیارج بیر
مسادت پارج تقسیم شیود ،ارزش تفرجیی پیارج در
هکتار در سال برآورد میشود و با توجیه بیه مسیادت
پارج تحقیق که  429هکتار (برزهکیار )9319 ،اسیت
ارزش تفرجی هیر هکتیار پیارج جنگلیی ناهیار وران
 35315949ریال در سال برآورد شد.
با توجه بیه نتیایج بیهدسیتآمیده از بیرآورد میدل
لوجیت مشیص شد که متغیرهای سیطح تحصییالت،
وضعیت اقامت ،و مقیدار درآمید فیرد تیأثیر معنییدار
مستقیم (م بت) و متغیرهای سن ،مسافت طیشیده و
قیمت پیشنهادی تأثیر معنیدار معکیوس (منفیی) بیر
ادتمال تمایل به پردا یت بیرای اسیتفادۀ تفریحیی از
پارج جنگلی ناهیار وران داشیتهانید ،امیا متغیرهیای
تعداد اعضای انواده ،مدت اقامت و تعداد بازدیید بیه
پارج پاسیگویان تأثیر معنیداری ندارند.
بحث
پارج جنگلی ناهار وران گرگان ،از قدیمیتیرین و
شنا تهشدهترین پارجهای جنگلی کشیور اسیت کیه
یر منبع طبیعی مناسیب بیهمن یور تفیریح و تفیرج
بازدیدکنندگان در سیطح کشیور محسیوب مییشیود.
تیریبهای صورتگرفتۀ سالهای ا یر در این پیارج
موجب شد تا پژوهش داضر ضرورت یابد و با اطالع از
ارزش اقتصادی این پیارج از ادامیۀ رونید تیرییبهیا
جلوگیری بهعمیل آیید و مسیئوالن در زمینیۀ تجهییز
امکانات تفرجی و تفریحی میورد نییاز بازدیدکننیدگان
در این پارج اقدامات م بتی را انجیام دهنید .بیر ایین
اساس در این پژوهش کوشش شد تیا ارزش تفریحیی
پارج جنگلی ناهار وران با بیرآورد مییزان تماییل بیه
پردا ت افراد برای منافع این پارج بیا بهیرهگییری از
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روش ارزشییییییگذاری مشییییییرو و پرسشیییییینامۀ
دوگانه-دوبعدی تعیین شود .یکی از راههای تشیییص
اهمیت منابع طبیعی و بهوییژه پیارجهیای جنگلیی از
دیدگاه بازدیدکننیدگان ،تماییل بیه پردا یت افیراد از
درآمد آنها بهعنوان ورودی بهمن ور اسیتفادۀ تفریحیی
از پییارجهاسییت .در اییین پییژوهش نیییز  05درصیید
پرسششوندگان داضر به پردا ت مبلغیی بیه عنیوان
ورودی برای استفاده از پیارج هسیتند .ارزش تفرجیی
هر هکتار از پیارج جنگلیی ناهیار وران 35315949
ریال در سال برآورد شده است که بر اسیاس متوسی
قیمیییت دالر توسییی بانیییر مرکیییزی در سیییال
39109(9312ریال) ،معادل  9990دالر در هکتیار در
سییال و کییل ارزش تفریحییی سییاالنه پییارج 29145
میلیون ریال ،معادل  424424دالر آمریکا است.
مطیابق جیدول  2برآوردهیا نشییان مییدهنید کییه
ضریب برآوردی متغیر سن از ن ر آمیاری در سیطح 9
درصیید معنیییدار شییده اسییت و عالمییت منفییی آن
نشان دهنیده ایین اسیت کیه ادتمیال پیذیرش مبیالغ
پیشنهادی در افراد جوان نسبت به افراد مسین بیشیتر
است .کشش وزنی این متغیر نشان میدهد که افزایش
 9درصدی در سن پاسیگویان ،ادتمال پذیرش قیمت
پیشنهادی بهمن ور استفاده از دمات پیارج جنگلیی
ناهییار وران را معییادل  9/9530کییاهش میییدهیید.
براساس اثر نهایی متغیر سن ،با افزایش هیر سیال بیه
سن بازدیدکنندگان ،ادتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی
معادل  9/9105وادد کاهش مییابید .ضیریب متغییر
میزان تحصیالت در سطح  9درصید بیا عالمیت میورد
انت ار م بت معنیدار شنا ته شده است .این عالمیت
نشاندهندۀ این است که سطح آموزش باالتر ،ادتمال
پذیرش مبالغ پیشنهادی را افزایش میدهد .بهعبیارت
دیگر ،با افزایش سطح تحصیالت ،دیدگاه افراد نسیبت
به منافع منابع طبیعی بهویژه پارجهای جنگلی بیشتر
شده و این موضوع سیبب افیزایش تماییل آنهیا بیرای
پردا ت مبلغیی بیه عنیوان ورودی مییشیود .مقیادیر
کشش مورد بررسی برای متغیرهای وضعیت اقامیت و
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مسافت طیشده برای بازدید از ایین پیارج بیهترتییب
 3/19و  -9/59اسییت .عالمییت مقییادیر کشییش اییین
متغیرها نشان مییدهید کیه بازدیدکننیدگان بیومی و
بازدیدکنندگانی که مسافت کمتری را بیرای بازدیید از
پارج طی میکنند ،تمایل بیشتری به پردا ت ورودی
برای بازدید از پارج دارند.
عالمت م بت ضریب برآوردی متغیر درآمد فرد نیز
با آنچه مورد انت ار بیوده اسیت ،تطیابق دارد و نشیان
میدهد که هر چه درآمد فرد افزایش یابد ،تماییل بیه
پردا ت نیز بیشتر میشود .براساس کشش وزنی ایین
متغیییر ،افییزایش  9درصییدی در مقییدار اییین متغیییر،
ادتمال پذیرش مبیالغ پیشینهادی در پیارج جنگلیی
ناهار وران معیادل  2/290درصید افیزایش میییابید.
براساس اثر نهایی متغیر درآمید ماهانیۀ فیرد ،افیزایش
یر ریالی در مقدار آن ،سیبب افیزایش  9/22وادیدی
ادتمال پذیرش مبیالغ پیشینهادی مییشیود .عالمیت
منفی ضریب تیمیین زده شیده بیرای متغییر قیمیت
پیشییینهادی دیییاکی از آن اسیییت کیییه اگیییر مبلیییغ
پیشنهادشده بیرای ارزش تفرجیی پیارج ناهیار وران
افزایش یابد ،ادتمال پذیرش مبلیغ ییادشیده کیاهش
مییابد .اثر نهایی این متغیر بیانگر ایین اسیت کیه بیا
افزایش ییر وادید در ایین متغییر ،ادتمیال پیذیرش
تمایل بیه پردا یت توسی بازدیدکننیده 9/24×99-4
درصد کاهش مییابد .متغیرهای مییزان درآمید فیرد،
وضعیت اقامت و قیمت پیشنهادی ،از ن یر آمیاری در
سطح  9/9درصید معنییدار شیدهانید و از مهیمتیرین
عوامل موثر در میزان تمایل بیه پردا یت افیراد بیرای
استفادۀ تفریحی از این پارجاند .متغیرهای تحصیالت،
مسافت طیشده و سن از عوامل بعیدی تأثیرگیذار بیر
میزان  WTPاست که در سطح  9درصد معنییدارنید.
متغیرهای تعداد اعضای انواده ،مدت اقامت و تعیداد
بازدید از پارج پاسیگویان تأثیر معنیداری بر مییزان
تمایل به پردا ت افراد بهمن یور اسیتفاده تفریحیی از
پارج ناهار وران ندارند .بر این اساس ،بازدیدکنندگان
بومی و افرادی که مسافت کمتری را برای رسیدن بیه
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پارج طی کردهاند ،بازدیدکننیدگان جیوان و افیراد بیا
سییطح تحصیییالت بییاالتر ،تمایییل بییه پردا ییت مبلییغ
بیشتری برای استفادۀ تفریحی از پیارج دارنید .نتیایج
این پژوهش نشان داد کیه عالمیت م بیت متغیرهیای
میییزان درآمیید ،میییزان تحصیییالت ،و عالمییت منفییی
متغیرهای میزان پیشینهاد و سین بازدیدکننیدگان بیا
نتایج تحقیقات امیرنژاد و لیلیان ()9325؛ امیرنیژاد
و همکیییاران)9325( ،؛ پییییری و همکیییاران ()9322؛
رفیعی و امیرنژاد ()9321؛ ناجی و همکیاران ()9319؛
هاشیمنیژاد و همکیاران ()9319؛ Shakibaie et al.
Firoozan؛
et
al.
)(2012
)(2013؛
) Amirnejad et al. (2013مطابقییت دارد و متغیییر
قیمییییت پیشیییینهادی بییییر ال یافتییییههییییای
) Shakibaie et al. (2013و متغیییر درآمیید فییرد
بر ال نتایج تحقیق ) Kolahi et al. (2013معنیدار
شنا ته شد .عالمت متغیر تعداد بازدید بر ال نتایج
تحقیقات رفیعی و امیرنژاد ()9321؛ ناجی و همکیاران
( )9319معنیدار شنا ته نشد .متغیر بعد یانوار نییز
بر ال یافتیههیای هاشیمنیژاد و همکیاران ()9319؛
)Kolahi et al. (2013؛ ) Firoozan et al. (2012بود
و با نتایج تحقیق پیری و همکیاران ( )9322مطابقیت
دارد .متغیر مسافت طییشیده مطیابق نتیایج تحقییق
) Amirnejad et al. (2013معنیداری منفی داشت.
بهن ر میرسد با توجه بیه اینکیه از سیویی سیطح
تحصیالت شهروندان در سالهای ا یر رو بیه افیزایش
بوده و این روند ادامه واهد داشیت و از سیوی دیگیر
قشر ع یمی از جمعیت کشور جوان است ،بیا تجهییز
پارج ناهار وران به جذب هر چه بیشیتر گردشیگران
پردا ته شود .همچنیین مییزان بیهکیارگیری جوانیان
تحصیییلکییرده و ترجیح یاً بییومی اسییتان گلسییتان در
بیشهای میتل از برنامهریزی و مدیریت تیا اجیرای
برنامههای هد در ایین پیارج میی توانید کیفییت و
کمیییت ییدمات را بهبییود بیشیید .دولییت و نهادهییای
محلی میتوانند از طریق منابع ملی یا مالیاتها بیرای
دریافت مبالغ ورودی بیهصیورت غییرمسیتقیم تیالش

کنند .تقویت بیش صوصی برای اجرای برنامیههیای
مورد ن ر در این پارج و ن یارت دقییق و مسیتمر بیر
فعالیت آنها در چارچوبهای مدون از سویی میتوانید
به افزایش رونق اقتصادی و کاهش بیکاری بینجامید و
از سوی دیگر ،موجب دف این پارج جنگلی در برابر
عوامل تهدیدکننده شود.
سپاسگزاری
از آقای مهندس محمدامین اسحاقی که در تکمیل
پرسشنامهها و جمعآوری دادههیا همکیاری کیردهانید،
تشکر و قدردانی میشود.
منابع
امیرنژاد ،دمیید و صیادخ لیلییان .9325 ،بیرآورد ارزش
وجییودی جنگییلهییای شییمال ایییران بییا اسییتفاده از روش
ارزشگذاری مشرو  ،مجلۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی،
.954-944 :)2(93
امیرنژاد ،دمیید ،صیادخ لیلییان و محمددسین عصیاره،
 .9325تعیییین ارزش دفییاوتی و تفرجییی پییارج جنگلییی
سیسنگان با اسیتفاده از روش تماییل بیه پردا یت افیراد،
مجلۀ پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.24-95 :02 ،
برزهکیار ،قیدرتالیه .9319 ،طیرح جیامع پیارج جنگلیی
ناهار وران ،ادارۀ کل منابع طبیعی استان گلستان.
پیری ،مهدی ،مهدیه مسینن م فیری و ابیراهیم جیاودان،
 .9322برآورد تمایل به پردا ت افراد برای ارزش وجیودی
جنگلها :مطالعیۀ میوردی جنگیلهیای ارسیباران ،نشیریۀ
جنگل و فرآوردههای چوب ،دانشیکدۀ منیابع طبیعیی42 ،
(.350-343 :)4
دشییمتالییواع ین ،سییید مهییدی .9312 ،ارزشییگذاری
اقتصییادی جنگییل (منییابع طبیعییی) بییرای تصییمیمگیییری
آمییوزههییای تجربییی و پیشیینهادهای اصییالدی( ،ترجمییه)،
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Abstract
This study aims at presenting the recreation value for the Naharkhoran’s natural forest park,
Gorgan city that is one of the best forest parks for recreation in the country. For estimating the
recreation value in this place, Contingent Valuation Method and Dichotomous Choice
questionnaires were used. The number of the park visitors was determined during all seasons
in 2013 and based on Cochran formula 294 questionnaires was completed. For measuring
willingness to pay of visitors Logit model was used to gain park benefits and model
parameters were estimated based on the maximum likelihood method. The results showed that
the willingness to pay had a positive relationship with income and education level but had a
negative relationship with age, residency status, crossed distance and offered price. Variables
such as family size, length of stay in the park and number of visitors had no significant effect
on WTP. Based on these results the average of the willingness to pay for each person is 10450
Rials to visit this park and for a year, willingness to pay for each family is estimated about
117144 Rials. Total value of annual recreation was 21,945 million Rials (about $ 686,424
America dollars) and annual recreation value per acre is estimated 35395161 Rials (1107
America dollars) for this park.
Keywords: Forest park, Logit, Maximum likelihood, Willingness to pay.
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