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 برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی یاسوج

 گذاری مشروطبا استفاده از روش ارزش
 ، سعید یزدانی، رضا مقدسیمهریار صدراالشرافی، *مهرداد مرادی

 30/32/93  :تاریخ پذیرش       31/20/93  :تاریخ دریافت
 چکیده
    لیی ییا بیا تیمیت پیایینی      بیشیرر منیافج جنگ  . نماینید نقش مهمی در رفاه بشری ایفا میی  ها جنگل

گذاری کمرر از حد چنین ارزش. شوند ها وارد نمی ارزش جنگل یگذاری شده و یا در محاسبهارزش

 یاسیرفاده . شیود  های نادرست می ریزی ی منابج و اعمال مدیریت و برنامهمنجر به تخصیص نابهینه

احمید دارای پوشیش جنگلیی    رگلی اسیت و اسیراک کهگیلوییه و بوی   تفریحی یکی از منافج مهم جن

هید    .تفریحی افراد جامعه فیراهم نمیوده اسیت    یمناسبی برای اسرفاده یوسیعی بوده که زمینه

یاسیو  و مییزاک تماییل بیه پردا یت       بیروورد ارزش تفریحیی پیارن جنگلیی شیهر      ،بررسی حاضر

میورد نییاز ایین    های داده. گذاری مشروط استاین پارن با اسرفاده از روش ارزشبازدیدکننندگاک 

ی گانیه ی دوگییری تصیادفی سیاده و تکمییل پرسشینامه     با اسرفاده از نمونه3111در سال  پژوهش

برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پردا یت، میدل الجییت بیه     . ووری گردیده استدوبعدی جمج

بررسیی در   افراد تحت %9/18دست ومده، هبر اساس نرایج ب. روش حداکثر راسرنمایی بروورد گردید

نریایج  . هسرند این مطالعه، حاضر به پردا ت مبلغی جهت اسرفاده تفریحی از پارن جنگلی مذکور

تحصییت  و  مرغیرهیای مییزاک پیشینهاد، درومید،     دهد کیه   حاصل از بروورد مدل الجیت نشاک می

کیه  لیدار داشیره، درحیا  نهادی برای ارزش تفریحیی اثیر معنیی    انوار بر پذیرش مبلغ پیش یاندازه

میزاک تماییل  . باشند داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی مرغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی

میلییارد   31/7ریال بوده و ارزش تفریحی کیل معیادل    71/990 به پردا ت هر بازدیدکننده برابر با

 .دست ومده استهریال در سال ب

JELE31Q11Q13

 .یاسو  ،گلی، ارزش تفریحیگذاری مشروط، پارن جنزشار كليدي هايهواژ

                                                 
دانشگاه وزاد استمی واحد گروه اترصاد کشاورزی اسراد ، دانشیار و (مرحوم)اسراد دانش ومو ره دکرری،ترتیب به -3

 .علوم وتحقیقا ، تهراک، ایراک

 Mehrdadmoradi21@yahoo.com: مقاله ی مسئولنویسنده *
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 پیشگفتار
میلییوک نفیر در    122اند و بر اسیاس بیرووردی، حیدود     سطح زمین را پوشانده %12ها حدود  جنگل

ها زندگی نموده و از منابج جنگلی برای سو ت، غذا، دارو و کسیب درومید    دا ل و یا اطرا  جنگل

متً به منابج میلیوک نفر افرادی هسرند که زندگی ونها کا 72د، حدود از این تعدا. نمایند اسرفاده می

 یکننیده  مینعنیواک منبیج تیا   ههیا بی   جنگیل  (.0227فریر اسمیت و همکیاراک، )جنگلی وابسره است

هیای کشیاورزی و    ت اسیرفاده جا ، چوب و اراضیی میورد نییاز جهی     محصوال  غیرچوبی نظیر میوه

هیای  هیای وبیی سیطحی و افیزایش سیطح وب      تنظیم جرییاک تولید اکسیژک، جذب کربن، صنعری، 

ها در این زمینه، عیدم توجیه بیه     پایدار و نقش جنگل یبا وجود اهمیت توسعه. باشند زیرزمینی می

های صحیح و اصولی، مشکت  و  طراتی را در ابعیاد  ریزیمنبج طبیعی تجدیدشونده در برنامهاین 

منیافعی    دما  یی  اکوسیسیرم بییانگر    (.0221ساچدیو،مرور و )وورد ی اترصادی پدید میتوسعه

هیا،  د، با وجود روند تخریبی اکوسیسرموورندست میهاست که افراد از کارکردهای ی  اکوسیسرم ب

ها و همچنین تعیین نقش واتعیی  گیری برای حفاظت از این اکوسیسرمریزی و تصمیمنیاز به برنامه

(.  0229چین و همکیاراک،  )باشید میی ناپیذیر  ونها ضرورتی اجرناب بروورد ارزش ها،ونها در رفاه انساک

وگاه سا رن مراجج دولریی   ، دما  غیر بازاری گذاری کاال ویکی از اهدا  ارزشکه تواک گفت می

هیای  و رسمی نسبت به ارزش واتعی و یا تعیین تیمت برای اسیرفاده در میواردی همچیوک فعالییت    

ی ارزش دهنیده نعکیاس صور  پذیرفره و یا مبلغ پردا ری ا تفریحی است که بدوک پردا ت مبلغی

 (.0221شافر،)باشدفعالیت مذکور نمی

 سیطو  محلیی و   برای جوامج در باعث ایجاد درومد ها مکانی برای گردشگری فراهم نموده وجنگل

تیواک بیه راهنماییاک    کیه میی   شیود ای شیغلی ایجیاد میی   هی همین رابطه، فرصیت  در .شوندملی می

در سیال  (. 0228وگیت، )نمیود  سازندگاک اشییا  هنیری اشیاره    داری،رسروراک هرلداری، ،گردشگری

 0232شود که در سال بینی میمیلیارد دالر بوده است و پیش 012ومد توریسم در جهاک در 3992

 (.3110مصدق،)در حال افزایش است% 31این درومد هر ساله حدود .  واهد شددو برابر 

 یار  و دا یل کشیور صیور  پذیرفریه کیه        ها مطالعا  مخرلفی درنگلمورد ارزش تفریحی ج در

 :باشندبر ی از این موارد به شر  زیر می

بیه ایین    0و مدل الجیت CV) ( 3گذاری مشروط، با اسرفاده از روش ارزش(0227)برناث و روزویرز

ومد و عضویت داری با افزایش در طور معنیهب (WTP) 1نریجه رسیدند که مقدار تمایل به پردا ت

                                                 
1 Contingent Valuation Method 

2 Logit Model                                                                                                                                                              

3 Willingness to pay 
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زماک بازدیدهای جنگلیی و زمیاک سیفر بیه جنگیل،      . یابد ایش میهای زیست محیطی افزدر سازماک

، طی ی  بررسی، نقیش  (0222)اسکارپا و همکاراک. داری با تمایل به پردا ت نداشرند ارتباط معنی

ا اسرفاده از روش ب های ایرلند های جنگلی را در تمایل به پردا ت افراد برای تفریح در جنگلویژگی

نریایج  نشیاک داد کیه مرغیرهیای وسیعت کیل       . گذاری مشروط و مدل پروبیت تعیین نمودندارزش

جنگل، سطح تراکم جنگل، ذ ایر طبیعی جنگل، تد و طول گیاهاک جنگل، درصد حجم وب، سطح 

و دار بودنید  معنی% 32ل و میزاک پیشنهاد در سطح درومد، جنسیت، سطح تحصیت ، کیفیت جنگ

دار  معنیی  %1در ریاک تیدیمی و کهین در سیطح     مرغیرهای مقدار فضای باز جنگل، درصد پوشش 

گیذاری مشیروط، مییانگین تماییل بیه      ، با اسیرفاده از روش ارزش (0227)لومیس و همکاراک. بودند

مرغیرهای پیشنهاد . دست ووردندهدالر ب 09پردا ت برای جنگل ملی کارائیب در پورتوریکو را برابر 

عنواک ی  فیاکرور تثثیرگیذار بیر    همت و تعداد میزهای تفریحی در پارن با ضریب منفی و جاده بتی

ودجیای و   -وسیافو . ریب مثبیت، در بیروورد حاصیل از میدل ظیاهر شیدند      دسررسی به منطقه با ض

      ، میییانگین تمایییل بییه پردا ییت بییرای پییارن ملییی تایلنیید را بییا اسییرفاده از روش (0221)تاپسییواک

هیر   دالر در هر سال برای 83/80دالر تا  27/07در محدوده  ،ذاری مشروط و الگوی لوجیتگارزش

، طیی یی  بررسیی مییانگین تماییل بیه پردا یت سیاکناک و         (3999)کتونکیوا . نفر بروورد نمودند

 .دالر محاسیبه نمیود   3و  18ترتییب  لی ماالفیاترا در جمهیوری چی  را بیه    بازدیدکنندگاک پارن م

، میزاک تمایل به پردا ت در روش کار  پردا ت را برای هر سیفر بیین   (0221)راکبارتزان و همکا

. دسییت ووردهیییورو بیی 89/3تییا  18/1بعییدی بییین  تیی  ییییورو و در روش دوگانییه 88/2تییا  83/2

، میزاک تمایل به پردا ت برای ی  سفر دو ساعره بیه چنیدین جنگیل شیهری در     (0223)تیرواینن

 . دست ووردهیورو ب 9/0تا  8/3 یگذاری مشروط در محدودهوش ارزشفنتند را با اسرفاده از ر

گیذاری  ، در انگلسیراک بیا اسیرفاده از روش ارزش   (0221)ی ی  بررسی توسط ویلیس و همکاراکط

. در سال بروورد شد( یورو در هکرار 039)میلیوک یورو 122مشروط، میزاک ارزش تفریحی در حدود 

بسیره   -بیاز  یگذاری مشروط و پرسشنامهرن با اسرفاده از روش ارزشبا انجام ی  مطالعه در دانما

ییورو   337-332میلیوک یورو در سال و ییا   17-81های دانیش در حدود ارزش کل تفریحی جنگل

 (.3991دوبگارد،)در هکرار محاسبه شد

 11191سیفر   یپلنگ دره تم را بیر اسیاس روش هزینیه    ی، ارزش تفریحی منطقه(3179)میرزایی

سینگاک  زش تفریحی پارن جنگلی سیای ارطی مطالعه (3113)امیرنژاد. دست ووردهریال در سال ب

گذاری مشروط و میدل الجییت، معیادل    را با اسرفاده از روش ارزش های شمال کشورواتج درجنگل

 مرغیرهای میزاک پیشنهاد، درومد و مییزاک تحصییت   . هکرار بروورد نمود میلیوک دالر برای هر 1/0

درحالی کیه مرغیرهیای    .بازدیدکنندگاک بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی موثر بودند
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هادی بیرای ارزش تفریحیی   داری بیر پیذیرش مبلیغ پیشین    نسیت و اندازه  انوار تاثیر معنیسن، ج

گیذاری  پارن ملیی گلسیراک را بیه روش ارزش    ، ارزش تفریحی(3113)امیرنژاد و  لیلیاک. نداشرند

 .میلیارد ریال در سال بروورد نمودند 31ط حدود مشرو

بیا ایین وجیود    . دهید ی  درصد سطح کل کشور را تشکیل میاسراک کهگیلویه و بویراحمد کمرر از 

مسیاحت  . های کشیور را در  یود جیای داده اسیت     از جنگل% 1های زاگرس و  از سطح جنگل 02%

طح جنگل به سطح کل اسیراک  نسبت ساز لحاظ . باشد هکرار می 997322های اسراک حدود  جنگل

 8/3همچنین سرانه جنگلی در این اسیراک  . ، مقام اول در کشور به این اسراک ا رصاص دارد(11%)

پیارن   38ایین اسیراک دارای   . هکرار برای هر نفر بوده که بیش از دو برابر سرانه جنگل در دنیاست

بیا وجیود بسیرر    (. ب3111نیام،   بی)اردرن جنگلی به شهر یاسو  تعلق دپا 7جنگلی بوده که تعداد 

رییزی  ی گردشیگری بیا برنامیه   های موجیود در زمینیه  ریزیوشش جنگلی، برنامهمناسب از لحاظ پ

ی عوامل میوثر بیر   بروورد ارزش تفریحی و بررس .شودهایی مشاهده میمطلوب فاصله دارد و کاسری

بینی نیازها و تفریحی جنگل، پیشی تواند گامی در جهت شناسایی اهمیت جنبهتمایت  مردم می

، ارزشی است که مردم بیرای  ترین موضوعا یکی از مهم. گردشگری باشد یرفج کمبودها در عرصه

. نماینید مبالغ تمایل بیه پردا یت ابیراز میی     اسرفاده از مناطق تفریحی تایل هسرند و وک را با بیاک

ش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بیر تماییل   توجه به موارد فوق، هد  اصلی این مطالعه بروورد ارزبا

 .باشدیح در پارن جنگلی مورد مطالعه میبه پردا ت برای تفر

 

 هاروشو  موادها
 گیری تمایل به پردا ت افیراد بیرای کاالهیا و  یدما  محیطیی و ماننید ونهیا از روش         جهت اندازه

هیای  بهریرین روش گیذاری مشیروط یکیی از    روش ارزش. شیود  اسیرفاده میی   گذاری مشروطارزش

؛ پییرس و  3919میرچیل و کارسیوک،  )باشد میارزشگذاری کاالهای عمومی و تولیدا  محیط زیست 

کننیده  این روش بر تصیمیما  و رفریار مصیر     (.3991؛ کاسونی،3991؛ ورو و همکاراک3992ترنر،

ای در در این روش پاسخگویاک باید پاسخ دهند که حاضر به پردا ت چه مقدار پول بیر . مرکی است

ا ریار گرفرن ی  مقدار معین از کاالها و  دما  غییر بیازاری از جملیه کاالهیا و  یدما  زیسیت       

برای تعیین ارزش اترصادی کاالها و  دما  . باشند محیطی با فرضیا  و شرایط ی  بازار فرضی می

اغلیب  را  گذاری مشیروط ارزشهمین دلیل روش به. اجعه به افراد مورد نیاز استزیست محیطی مر

گر تقاضای افراد بنابراین تمایل به پردا ت افراد بیاک (.0223ونکاتا چاالم،)نامند روش ترجیح نیز می

 .طیور عمیده مریاثر از شیرایط اجرمیاعی و اترصیادی اسیت       هبرای کاالی زیست محیطی بوده که بی 

اهمییت   بر تمایل بیه پردا یت در روش فیوق از   ی  از این عوامل نریجه، سنجش میزاک تاثیر هردر
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 یهای الزم از راه تکمیل پرسشنامه بیا مراجعیه  در بررسی حاضر، ومار و داده .زیادی بر وردار است

گیری روش نمونه .ووری گردیدجمج 3111ارن جنگلی یاسو  در سال حضوری به بازدیدکنندگاک پ

میول  ر اساس فرنفر بود که ب 311شامل   تعداد نمونه .گیری تصادفی ساده استنمونه مورد اسرفاده،

دسیت  هپیش وزمیوک شیده بی    یپرسشنامه 12دست ومده از ههای بو داده( 3118تاجداری،)کوکراک

گیذاری مشیروط، از   ردا یت بازدیدکننیدگاک از روش ارزش  گیری میزاک تمایل بیه پ برای اندازه .ومد

ی  پیشنهاد این روش مسرلزم تعیین و انرخاب  .دو بعدی اسرفاده شده است یدوگانه یپرسشنامه

نهاد کمریر بیه   و پیشی  "بلی"بیشرر به پاسخ  بیشرر نسبت به پیشنهاد اولیه است که پیشنهاد مقدار

   یپرسشینامه شیامل دو بخیش بیوده کیه بخیش نخسیت دربرگیرنیده        . شیود داده می " یر"پاسخ 

 اییل بیه  های مربوط به تمرصادی افراد و بخش دوم شامل پرسشهای شخصی، اجرماعی و اتویژگی

 1222و  0222، 3222در ایین بخیش سیه تیمیت پیشینهادی      . باشدپردا ت بازدیدکننندگاک می

در پرسیش اول تیمیت پیشینهادی    . هیم مطیر  گردیدنید   هیای وابسیره بیه   صور  پرسیش هریالی ب

( ریال3222)ترتیمت پیشنهادی پایین ،مطر  شده است، در صور  پاسخ منفی( ریال0222)میانی

بازدیدکننیدگاک  از ( رییال 1222)  پاسخ مثبت، تیمت پیشینهادی بیاالتر  شود و در صورپرسش می

ثر تمایل به پردا ت ونها پرسیش  همچنین از پاسخگویاک در مورد حداک. گیردمورد پرسش ترار می

 .شودمی

وماری مورد تجزییه و تحلییل    یووری ومار و اطتعا ، با اسرفاده از ومار توصیفی، نمونه پس از جمج

افیزاری   های نرم بسره. گرددتفریحی تعیین می  های اترصادسنجی، ارزش و سپس از روشر گرفره ترا

 .باشند می EVIEWS3و  LIMDEPT7، رفاده در این تحقیقمورد اس

یا سایر ابزارهای تحقیق، پیشنهادا  افراد به ارزیابی   ووری اطتعا  از طریق پرسشنامه پس از جمج

یعنی مجموع مبالغ پیشنهادی افراد برابر با ارزش کل . شوند میجامعه از کاالی تحت بررسی تبدیل 

ها، اسرفاده از مدل رگرسیوک و بروورد پارامررهای مدل یکی از روش. اترصادی وک جامعه  واهد بود

تماییل بیه پردا یت    در بررسی مربوط به ارزش تفریحی که یکی از اهدا ، تعییین مقیدار   . باشد می

در . باشد ک مرغیر وابسره مطر  میعنواهتفریحی ب یهادی برای اسرفادهباشد، پذیرش مبلغ پیشن می

وییا فیرد حاضیر بیه پردا یت      »ال مطر  شده در این مورد که پاسخ به سو واتج مرغیر مورد نظر در

. گیردد  مشخص میی « باشد یا  یر؟ تفریحی از پارن جنگلی مورد مطالعه می یمبلغی برای اسرفاده

. بر یوردار اسیت   تعریف شده، ی  مرغیر کیفی بوده که از مقادیر صفر و ی  بنابراین مرغیر وابسره

در میورد  تماییل بیه پردا یت    منظور تعیین تثثیر مرغیرهای توضیحی بر میزاک در بررسی حاضر، به

 .تفریحی از مدل رگرسیوک الجیت اسرفاده شده است  ارزش
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بینی شده بیین صیفر و    یر احرمال پیشگرفره و مقاد  مدل احرمالی الجیت از توزیج الجسری  بهره

برای بررسی اینکه چه عواملی احرمال انرخیاب یی  گزینیه را تحیت تیثثیر تیرار       . شود ی  واتج می

دست ومده از ی  انرخاب به صفا  وک انرخاب کیه  هشود که مروسط مطلوبیت ب دهند، فرض می می

 . برای افراد مخرلف مرفاو  است، بسرگی دارد

صور  هتفریحی را بپذیرد، ب  امین فرد مبلغ پیشنهادی جهت ارزش iحرمال اینکه در مدل الجیت ا

 (:3911و همکاراک، جود )وید دست میزیر به

 (3) 
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تفریحیی را نپیذیرد،     امین فرد مبلغ پیشنهادی جهت ارزش iباال، احرمال اینکه  یبا توجه به رابطه

 : رددگ صور  زیر محاسبه میهب
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بینی اثرا  تغییر در مرغیرهای توضیحی بر احرمال  یکی از اهدا  مهم در بروورد مدل الجیت، پیش

یی  از مرغیرهیای   برای ارزیابی اثیرا  تغیییر در هر   .می باشد iپذیرش مبلغ پیشنهادی توسط فرد 

 (:3993ماداال،)شودی زیر اسرفاده میپیشنهادی، از رابطهروی احرمال پذیرش مبلغ ikXمسرقل
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 زییر   یام از رابطیه  Kپذیری مرغییر توضییحی   کشش. ام می باشد Kپارامرر مرغیر مسرقل  kکه
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عنیواک  فرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی به، تمایل به پردا تری گی برای تعیین مدل جهت اندازه

اساس ماکزیمم کردک مطلوبییت  یود تحیت     تیمت ورودی برای ارزش تفریحی پارن جنگلی را بر

 (.  3993؛ هانمن،0220لی و هاک،)کند طور دیگری رد میهپذیرد یا وک را ب شرایط زیر می

(1) 
01 )S;Y,0(U)S;AY,1(U  

U  وورد دست میی هغیرمسرقیمی است که فرد بمطلوبیت .Y  وA  ترتییب درومید فیرد و مبلیغ     بیه

 .فردی تیرار دارد  یاترصادی است که تحت تثثیر سلیقه -ماعیهای اجر دیگر ویژگی Sپیشنهادی و 

0 1و  باشیند  انید، میی   توزییج شیده  مرغیرهای تصادفی با میانگین صفر که بطور برابر و مسرقل .

 تفاو  مطلوبیت U صور  زیر توصیف شودتواند به می : 

(8) )()S;Y,0(U)S;AY,1(U 01  
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احرمال iP اینکه فرد، یکی از پیشنهادها(A) صور  زییر بییاک   ، براساس مدل الجیت بهرا بپذیرد

 (: 3993،؛ هانمن0220و فاربر،؛ هوارث 0220لی و هاک،)شود می

(7) 
 )SYA(exp1

1

)Uexp(1

1
)U(FPi





 

 
که  UF سیت و بعضیی از مرغیرهیای    تابج توزیج تجمعی با ی  احرمال الجسری  اسراندارد ا

ای هسیرند   و ضرایب بروورد شده و  ، .شود اترصادی در این تحقیق را شامل می -اجرماعی

 .(3993؛ هانمن،0220لی و هاک،)باشند 0و0 ،0 رود که انرظار می

تمایل به وجود دارد؛ روش اول موسوم به مروسط تمایل به پردا ت مقدار  یسه روش برای محاسبه

گییری  ی انرگیرال وسیلههبتمایل به پردا ت مقدار انرظاری  یست که از وک برای محاسبهاپردا ت 

تماییل بیه   روش دوم موسیوم بیه مروسیط    . شیود  نهایت اسرفاده می صفر تا بی یهعددی در محدود

گییری  ی انرگیرال وسییله هبتمایل به پردا ت مقدار انرظاری  یاست که برای محاسبه 3کلپردا ت 

تمایل بیه پردا یت   و روش سوم موسوم به مروسط  رود کار میهب تا ی حدوهعددی در م

گییری  ی انرگیرال وسییله بهتمایل به پردا ت مقدار انرظاری  یاست و از وک برای محاسبه 0تسمری

ها، روش سوم  از بین این روش. شود اسرفاده می (A)ی صفر تا پیشنهاد ماکزیممعددی در محدوده

ی جمیج  ها با تئیوری، کیارایی ومیاری و توانیای     زگاری محدودیتبهرر است، زیرا این روش ثبا  و سا

تماییل بیه پردا یت    بنیابراین، مروسیط   (. 3993؛ هیانمن، 0220لی و هیاک، )کند را حفظ می 1شدک

اسیرفاده تیرار گرفریه     تسمری در این تحقیق برای بروورد ارزش تفریحی پارن جنگلی یاسو  مورد

 .است

ترین تکنی  برای تخمیین   که رایج 3پارامررهای مدل الجیت با اسرفاده از روش حداکثر راسرنمایی

؛ جود  و همکاراک، 0220؛ لی و هاک،0221همکاراک، لرونن و)شوند باشد، بروورد می ل الجیت میمد

ی صیفر تیا   هدعیددی در محیدو  گییری  ی انرگیرال وسییله هبتمایل به پردا ت سپس مقدار  .(3911

 : شود صور  زیر محاسبه میهب (A)باالترین پیشنهاد

(1)  
dA)

)A(exp1

1
(dA)U(AF)WTP(E

Max

0 *

Max

0 


 

 

                                                 
1 Overall Mean WTP 

2 Truncated Mean WTP 

3 Aggregation 

4 Maximum Likelihood 



 312 گذاري مشروطبرآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ارزش

باشید کیه    عرض از مبدأ تعدیل شده می است وتمایل به پردا ت مقدار انرظاری  E(WTP)که

اصییلی عییرض از مبییدأ یاترصییادی بییه جملییه -ی اجرمییاعیجملییه یوسیییلههبیی  اضییافه شییده

است ][ SY  . 

میدل رگرسییوک  طیی، دتیت      در 2Rای است که، همانند شا ص  وبی برازش، ومار  تصه شده

چندین شا ص بیرای  (. 3993ماداال،)کند را مشخص میهای مشاهده شده  در تقریب دادهی  مدل 

Rتواک  ترین ونها میها وجود دارد که از مهم  وبی برازش داده
Rو  3افرک 2

 . را نام برد 0م  فادک 2

تیابج   یدهد و ومیاره  ، شا ص دیگری است که  وبی برازش را نشاک می1نمایینسبت راست یوماره

این ومیاره  . کند و بدوک تید مقایسه می( که همه ضرایب صفر هسرند)لت مقیدنمایی را در حاراست

دهد و اگر این وماره با توجه به احرمال وماره نسبت  ار بودک همزماک تمام ضرایب را نشاک مید معنی

انید بیه    رهای توضیحی در مدل توانسیره تواک نریجه گرفت که مرغی اشد، میدار ب معنی 3نماییراست

 .  وبی مرغیر وابسره را توصیف نمایند

بنیدی صیحیح    شید و مسیرلزم طبقیه   با میی  1بینیی صیحیح   شا ص دیگر  وبی برازش، درصد پیش

اول ییا دوم را انرخیاب    یگیرندگاک براساس اطتعا  مرغیرهای توضیحی اسیت کیه گزینیه    تصمیم

 .کنند می

 

 نتايج و بحث
گذاری مشروط شامل اطتعا  شخصی و اترصیادی و تسیمت دوم در   ارزش یبخش اول پرسشنامه

هیای   تیمیت . ت بازدیدکننیدگاک بیوده اسیت   اال  مرتبط با میزاک تماییل بیه پردا ی   ی سوبرگیرنده

پیشنهادی   ال با تیمتاولین سو. ریال ارائه شده است 1222و  0222، 3222پیشنهادی در سطو  

در اینجا ضمن مطر  نمودک این موضیوع کیه پیارن جنگلیی     . ریال مطر  شده است 0222میانی 

که  ویا شما تمایل به پردا ت  سئوال شده ،تفریح و اسرراحت شما فراهم نمودهیاسو  فرصری برای 

یی  از اعضیای   تیمیت ورودی بیه ایین پیارن بیرای هر      عنواکه ود، ب یریال درومد ماهیانه 0222

میورد  ( رییال  3222)تر واب منفی تیمت پیشنهادی پایینج ی انواده  ود را دارید؟ در صور  ارائه

از ( رییال  1222)دی بیاالتر جیواب مثبیت، تیمیت پیشینها     یگیرد و در صیور  ارائیه   سؤال ترار می

 .شود بازدیدکنندگاک سؤال می
                                                 

1 - Efron,s R2  

2 - Mc.Fadden,s R2 

3 -Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic)  

4 - Probability (L.R. Statistic) 

5 - Percentage of Right Predictions 
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علیت نیاتص بیودک حیذ      هپرسشنامه بی  30تعداد )پرسشنامه 378بر اساس نرایج وماری حاصل از 

. بودنید %( 9/31)زک نفر از پاسخگویاک، 01و ( %3/13)نفر از پاسخگویاک، مرد 331تعداد  (.گردیدند

 .ومده است 3ی توصیفی پاسخگویاک در جدول اهاترصادی و وماره -های اجرماعی ویژگی

%( 20/38حیدود  )نفر از پاسخگویاک 13، دهد نشاک می 3طور که ومار انعکاس یافره در جدول هماک

یی  از اعضیا    رییال بیرای هر   0222مبلیغ   عبارتی تمایل به پردا یت هب پیشنهاد اول را رد نموده و

 92تعیداد  . جهت اسرفاده تفریحیی را نداشیرند   عنواک تیمت ورودی پارن جنگلیه ود ب ی انواده

ال فیوق پاسیخی   بیه سیو  %( 13/0)نفیر  1، مبلغ فوق را پذیرفره و %(33/13)نفر از پاسخگویاک نمونه

 10وک را پذیرفریه و تعیداد   %( 81/12)نفر 13، تعداد (ریال 3222)در ارتباط با پیشنهاد دوم. دادندن

ری را  واسیرار  تی  این پیشنهاد، تیمت پیایین  یکنندهردپاسخگویاک . وک را رد نمودند%( 31/31)نفر

را ( رییال  0222)نی مطر  گردید که پیشنهاد اولبرای پاسخگویا( ریال 1222)پیشنهاد سوم. شدند

 33را پذیرفره و تعیداد  ( لریا 1222)از پاسخگویاک این پیشنهاد%( 13/07)نفر 39تعداد . پذیرفرند

 .پیشنهاد مزبور را نپذیرفرند (%1/01)پاسخگو

تمایل بیه پردا یت مبلغیی بیرای     ( %9/18)نفر 311پاسخگو، تعداد  378از کل بر اساس نرایج فوق 

تمایل بیه پردا یت مبلغیی    ( %3/31)پاسخگو 01نگلی را داشره و تعداد اسرفاده تفریحی از پارن ج

 .برای هد  فوق نداشرند

در ردیف مبالغ پیشنهادی فوق ترار نگرفره و مبالغ دیگیری   با توجه به اینکه بر ی از افراد پاسخگو

را پیشنهاد نمودند، وضعیت مبالغ پیشنهادی و سیایر مبیالغ مطیر  شیده از طیر  پاسیخگویاک در       

سیطح تحصییت    ترتیب بیانگر توزیج فراوانی شغلی و فراوانیی  هب 1و 0جداول . ومده است 1جدول 

 . باشندنمونه مورد بررسی می

 3222ریالی را نپذیرفره امیا مبلیغ    0222نفر افرادی که پیشنهاد  13اطتعا  حاصله، از  بر اساس

. ریال بییاک کردنید   3222نفر از ونها حداکثر تمایل به پردا ت  ود را  19تعداد  ؛ریالی را پذیرفرند

 میا تماییل بیه پردا یت مبلغیی     رییالی را نپذیرفریه، ا   3222پاسخگویانی که پیشینهاد   10از تعداد 

نفیر   33از مییاک  . رییال اظهیار نمودنید    122نفر حیداکثر تماییل بیه پردا یت  یود را       9 داشرند؛

 11حدود  ؛ریالی را رد نمودند 1222اما پیشنهاد  ،ریالی را پذیرفره 0222پاسخگویانی که پیشنهاد 

غ ی کیه مبلی  پاسیخگوی  39از تعیداد  . ریال بیاک کردند 0222نفر حداکثر تمایل به پردا ت  ود را 

رییال و   3222نفر از پاسخگویاک حداکثر تمایل به پردا ت  ود را تیا   38 ریال را پذیرفرند، 1222

پاسیخگویاک   %12اطتعا  پرسشنامه بییش از   بر اساس. ریال عنواک کردند 1222نفر از ونها تا  33

 .رفاهی پارن جنگلی را ضعیف و  یلی ضعیف ارزیابی نمودند وضعیت بهداشری و
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ه ذکر گردید برای بروورد تمایل به پردا ت و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پردا ت از طور کهماک

 و صیفر  پذیرش مبلغ پیشنهادی که مقادیر وابسره عبار  از مرغیر. مدل الجیت اسرفاده شده است

 ،یت، سن، اندازه  یانوار و تحصییت   نماید و مرغیرهای میزاک پیشنهاد، درومد، جنسمی ی  ا ریار

 صور  موهیومی و مرغییر  هجنسیت ب از مرغیرهای مسرقل فوق، مرغیر .باشندغیرهای مسرقل میمر

درومید      مرغیرهیای مییزاک پیشینهاد و   کیه  رود انرظار میی  .باشدای میهشکل رتبسطح تحصیت  به

ل نرایج حاصل از بروورد این مد. منفی و مثبت بر پذیرش مبلغ پیشنهادی باشند ترتیب دارای اثربه

دهد که مرغیرهای میزاک پیشینهاد،   نشاک می( نماییبا اسرفاده از روش حداکثر راست) 8در جدول 

نهادی بیرای ارزش تفریحیی اثیر    سطح درومد، سطح تحصیت  و اندازه  انوار بر پذیرش مبلغ پیشی 

داری بیر پیذیرش مبلیغ     دار داشره در حالی که مرغیرهیای جنسییت و سین دارای اثیر معنیی     معنی

 . باشند هادی برای ارزش تفریحی پارن جنگلی نمیپیشن

منفی  مرغیر میزاک پیشنهاد دارای اثرکه رود ، انرظار میمطالعا  انجام شده براساس مبانی نظری و

باشد که از نظر وماری در سیطح یی     می -3119/2این مرغیر در مدل برووردی دارای ضریب  .باشد

دهد که تحت سیناریوی بیازار    عتمت منفی نشاک می.   استدار و لذا مطابق با انرظارا درصد معنی

یشنهادی، کیاهش  فرضی، احرمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در تمایل به پردا ت، با افزایش تیمت پ

مقیدار      . اسیت ( پیذیری کشیش )بییانگر تغیییر در احرمیال    8 یر جیدول  سیروک و . یابد و بالعکسمی

دهد افزایش یی    محاسبه شده که نشاک می -2231/2پذیری برای مرغیر پیشنهاد در حدود کشش

درصد در تیمت پیشنهاد شده بیه پاسیخگویاک، احرمیال پیذیرش مبلیغ پیشینهادی در تماییل بیه         

 .یابد کاهش می %2231/2ی پردا ت برای ارزش تفریحی پارن جنگلی مورد مطالعه را به اندازه

دار  ر وماری در سطح ی  درصد معنیباشد که از نظ می 9008/2نظر  ضریب مرغیر درومد مدل مورد

نماید که با افزایش سطح درومد، احرمال  عتمت مثبت بیاک می. و مطابق با عتمت مورد انرظار است

بیر اسیاس مقیدار    . یابید  در تمایل بیه پردا یت افیزایش میی    ( یا جواب بله)پذیرش مبلغ پیشنهادی

بلغ پیشنهادی بیه مقیدار   پذیرش مپذیری، افزایش ی  درصدی درومد باعث افزایش احرمال  کشش

 .شود می 223/2%

ی در سیطح  باشید و از نظیر ومیار    می 3100/2 انوار در مدل برووردی دارای ضریب منفی  یاندازه

 انوار، احرمال پذیرش مبلغ  یکه با افزایش اندازه نماید عتمت منفی بیاک می. دار است معنی 32%

بیوده کیه    -2310/2میزاک تغییر در احرمال برابیر  . ابدی پیشنهادی در تمایل به پردا ت کاهش می

 انوار احرمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در تمایل بیه   یدهد افزایش ی  درصدی در اندازه نشاک می

 . دهد کاهش می %23/2ای ارزش تفریحی را حدود پردا ت بر
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اسیباتی نشیاک   شد و میزاک کشش محبامی% 32دار در سطح سطح تحصیت  دارای اثر مثبت معنی

افیزایش    % 23/2ش مبلیغ پیشینهادی را حیدود    سطح تحصیت  احرمیال پیذیر  دهد که افزایش می

 .دهدمی

       نسیبت   یومیاره . دهنیدگی میدل اسیت    بییانگر تیدر  توضییح    8 هیای ذکیر شیده در جیدول     وماره

نمیایی را در  راستعبارتی تابج هدهد، ب دار بودک همزماک تمام ضرایب را نشاک می نمایی، معنیراست

داری این وماره با توجه بیه   معنی. نماید و نامقید، مقایسه می( ضرایب صفر باشند یهمه)حالت مقید

دار بیودک ومیاره    که این احرمال، معنیی صورتیدر. شود نمایی مشخص میاحرمال وماره نسبت راست

یحی مدل، مرغیر وابسیره  تواک نریجه گرفت که مرغیرهای توض می ،نمایی را نشاک دهدنسبت راست

فیرض  طور همزمیاک برابیر صیفر    هتواک تمام مرغیرها را ب عبارتی، نمیهب. اند  وبی توصیف نمودههرا ب

 احرمیال ومیاره نسیبت    . اسیت  80/333نمیایی برابیر   براساس نرایج مقدار وماره نسبت راسیت . نمود

در سطح باالتر از یی  درصید   دهد که تغییرا  توضیح داده شده توسط مدل  نمایی نشاک میراست

بنییدی صییحیح  یکییی دیگییر از معیارهییای  ییوبی بییرازش، معیییار طبقییه . دار گردیییده اسییت معنییی

تفریحی پارن جنگلیی   یگیرندگاک به پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی برای اسرفاده تصمیم

مدل برووردی  بر این اساس. باشد می %03/79در مدل برووردی برابر  بینی صحیح درصد پیش. است

توانسره است درصد باالیی از مقادیر مرغییر وابسیره را بیا توجیه بیه مرغیرهیای توضییحی موجیود         

بلیه ییا    یبینیی شیده   از پاسخگویاک، تمایل به پردا ت پیش %79عبارتی حدود هب. بینی نماید پیش

 .ندادرسری ا رصاص دادهسبت کامتً مناسب با اطتعا ، بهی  ن ی یر را با ارائه

 اری مروسط تمایل به پردا ت تسمریمقدار انرظ ،طور که در تسمت روش تحقیق ذکر گردیدهماک

نماید، پس از اینکه پارامررهای مدل الجیت با اسرفاده از  که ارزش تفریحی پارن جنگلی را ارائه می

تیا  صیفر   یگییری عیددی در محیدوده    نمایی بروورد شیدند؛ از طرییق انرگیرال   روش حداکثر راست

 :گردد زیر محاسبه می یماکزیمم پیشنهاد، به شیوه

(9) 
 

73/992
A1539/07239/0exp1

1
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10000
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تفریحیی از پیارن جنگلیی میورد مطالعیه       ی، برای هر بازدیدکننده جهت اسیرفاده WTPمروسط 

ارن جنگلیی  از ضیرب مقیدار فیوق در تعیداد بازدیدکننیدگاک پی      . دست ومده استهریال ب 71/990

 . دست ووردهبرا برای این پارن جنگلی  تواک ارزش تفریحی می

حاصله  WTPبر اساس مروسط . باشندنفر می 099110ک پارن جنگلی حدود تعداد بازدیدکنندگا

های جنگلی در اسراک مورد مطالعیه ارزش  مساحت پارن، تعداد کل بازدیدکنندگاک و 9 یدر رابطه

 .گردد میلیارد ریال تعیین می 31/7تفریحی کل برابر 
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بایست میانگین تعداد افیراد  یانوار در    می ،ووردک ارزش تفریحی ماهانه برای هر  انوار دستهی ببرا

میانگین تعداد افراد  انوار، از حاصیل تقسییم تعیداد     یجهت محاسبه. ضرب گردد WTPمروسط 

بیر  . های وارد شده به پارن اسرفاده شید  های وارد شده به تعداد کل اتومبیل کل سرنشیناک اتومبیل

 :سال داریم همین اساس برای ی 

 مروسط ارزش تفریحی ساالنه هر  انواده=  WTPمروسط × میانگین افراد  انوار × ماه  30

 مروسط ارزش تفریحی ساالنه هر  انواده=  71/990×  0/3× 30=  12213

ال ریی  12213بر اساس محاسبا  باال، هر  انواده بیرای بازدیید از پیارن جنگلیی یاسیو ، سیاالنه       

ی بازدیید از پیارن   هر  انواده برا یمروسط ارزش تفریحی ساالنه یدهندهده که نشاکپردا ت نمو

 . باشدجنگلی یاسو  می

 

 و پيشنهادات گيرينتيجه
بازدیدکنندگاک میزاک تمایل به پردا ت گذاری مشروط دراین مطالعه با اسرفاده از روش ارزش

رهای مدل رگرسیونی الجیت براساس روش حداکثر پس از بروورد پارامرپارن جنگلی یاسو  

سبه شده زیمم، محای صفر تا پیشنهاد ماگمحدوده گیری دراسرفاده ازروش انرگرال نمایی وراست

تفریحی از پارن جنگلی مورد  یافراد نمونه جهت اسرفاده %9/18براساس نرایج حاصله . است

میزاک تمایل به پردا ت بازدیدکنندگاک حدود  مروسط. اند حاضر به پردا ت مبلغی بوده یمطالعه

های جنگلی در اسراک مورد مطالعه ارزش تفریحی ریال و  با در نظر گرفرن مساحت پارن 71/990

از میاک مرغیرهای موجود در مدل مرغیرهای مقدار . گردد میلیارد ریال تعیین می 31/7کل برابر 

دارای  %32ر در سطح  انوا یتحصیت  و اندازهو درومد در سطح ی  درصد و مرغیرهای  پیشنهاد

به ارزش تفریحی پارن دار منفی، مثبت، مثبت و منفی در پذیرش مبلغ پیشنهادی مربوط  اثر معنی

داری  در صورتی که مرغیرهای جنسیت و سن در پذیرش مبلغ پیشنهادی تثثیر معنی جنگلی بودند؛

 . نداشرند

ای اسراک کهگیلویه و بویراحمد در تالب پارن جنگلی و ه دهد که جنگلنرایج تحقیق نشاک می

. نماید ورامش افراد فراهم می هایی برای تفریح وها، فرصتمناظر طبیعی مرمایز از این پارن

باشد و اکثریت ونها تمایل ارزش تفریحی باالیی بر وردار می اساس دیدگاه افراد مورد بررسی ازبر

انجام با تا شود  ارن مورد مطالعه را دارند، بنابراین پیشنهاد میپ به پردا ت مبلغی جهت تفریح در

های جنگلی موجود نظیر کمبود امکانا  بهداشری، ، مشکت  پارنریزی و مدیریت صحیح برنامه

صور  احداث ههای تفریحی بمکاک یهمچنین در جهت توسعه. رفاهی و امنیری مرتفج گردد
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های بیشرری برای اوتا  فراغت تجهیزا  مناسب فرصت های جنگلی جدید با امکانا  وپارن

 .فراهم گردد، تا اینکه تمایل به پردا ت موجود درسطح فردی و در مجموع بهبود یابد

 حاضر برای  یعوامل موثر و مهم بر تمایل به پردا ت افراد مورد بررسی در مطالعه یکی از

 ،براساس نرایج حاصله. باشددرومد می جنگلی مورد مطالعه، عاملتفریحی از پارن  یاسرفاده

تمایل کمرری جهت پردا ت مبلغی برای  ؛تری بر وردار هسرنددی که از سطح درومد پایینافرا

کاهش فقر در جامعه های ارتقای سطح درومدی و بنابراین اتخاذ سیاست. تفریحی دارند یاسرفاده

 .باشداز ضروریا  می

نی در دنیای امروزی نقش مهمی در بازاریابی کاال و  دما  ایفا رسا همچناک که تبلیغا  و اطتع 

هایی در جهت شناساندک مناطق جنگلی اسراک از طرق  ریزی ها و انجام برنامه نماید، تولید برنامه می

ها و بروشورهای اطتعاتی در ابعاد گردشگری و تفریحی  های ملی، کرابچه مخرلف همچوک رسانه

    . باشد ضروری می
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هاپیوست  
 (n=971)هاي توصيفی متغيرهاي مهم اجتماعی ـ اقتصادي پاسخگویان  آماره-9جدول

 های تحقیق یافره: مث ذ

 

 شغل بازدیدكنندگان از پارک جنگلیتوزیع فراوانی  -2جدول

 های تحقیق  یافره: مث ذ

 

 صيل بازدیدكنندگان از پارک جنگلیتوزیع فراوانی سطح تح -3جدول

 های تحقیق یافره: مث ذ

 

 براي ورود به پارک جنگلی وضعيت پاسخگویی به سه مبلغ پيشنهادي -4جدول 

 

 

 

 

 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين متغيرها

 88 31 70/32 33/10 (سال)سن پاسخگویاک 

 00 1 91/0 10/31 (سال)های تحصیل پاسخگویاک  سال

 9 3 73/3 11/1 (نفر)اندازه  انوار 

 0222222 82222 98/891017 39/311128 (ریال)درومد ماهیانه پاسخگویاک 

 جمع سایر دار خانه بازنشسته آزاد كارگر مدرس كارمند دولت شغل

 378 02 9 1 18 1 9 38 تعداد 

 322 18/33 33/1 73/3 18/31 73/3 33/1 33/08 درصد

 جمع سواد بی تر از دیپلم پایين دیپلم فوق دیپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري سطح تحصيل

 378 0 33 70 13 39 1 1 تعداد 

 322 33/3 01/8 93/32 10/39 13/07 13/0 7/3 ددرص

 وضعيت پذیرش

 مبلغ پيشنهادي

 جمع عدم پاسخگویی به پيشنهاد عدم پذیرش مبلغ پيشنهادي پذیرش مبلغ پيشنهادي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 322 378 13/0 1 20/38 13 33/13 92 (ریال 0222)پیشنهاد اول

 18/31 18 - - 31/31 10 81/12 13 (ریال 3222)پیشنهاد دوم

 33/13 92 - - 1/01 33 13/07 39 (ریال 1222)سوم پیشنهاد
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 داكثر تمایل به پرداخت پاسخگویانتوزیع فراوانی ح -5جدول 

 فاده تفریحی از پارک جنگلیاي استبر

 

 .نتایج مدل الجيت براي برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی مورد مطالعه -1جدول

 

 جمع 91111 5111 4111 3111 2511 2111 9511 9111 511 (ریال)WTPميزان

 311 3 33 38 31 1 11 31 19 9 تعداد

 9/18 8/2 1 3/9 0/32 7/3 8/03 1/1 3/00 3/1 درصد

 (پذیريكشش)ير در احتمالتغي داري سطح معنی tارزش آماره  ایب برآورد شدهضر متغيرها

 -2317/2 3013/2 -911/2 -1217/2 ضریب ثابت

 -2231/2 239/2 -131/0 -3119/2 پیشنهاد

 223/2 2222/2 023/3 9008/2 درومد

 -0321/2 3889/2 -110/3 -0321/2 جنسیت

 2213/2 3193/2 890/2 1293/2 سن

 -2310/2 2778/2 -781/3 -3100/2  انوار اندازه

 2311/2 2311/2 381/0 3113/2 تحصیت 

Likelihood Ratio Test (L. R. Statistic) = 141.62 
Probability (L. R. Statistic) = 0.0000 

Percent Of Right Prediction = 79.24 
2R  MC Fadden  = 0.4544 
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