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  چكيده
آذربايجان شرقي و در سه هاي ارسباران در شمال استان  اي جنگلي و سرسبز است كه در جنگل دره) دره قلعه(سي  دره قلعه

تبديل به يكي از  هاي ارسباران را تنوع زيستي و اكولوژيكي حاكم بر منطقه، جنگل .كيلومتري جنوب غرب شهرستان كليبر قرار دارد
عنوان حداقل ارزش تفريحي   سي به ارزش تفريحي پارك قلعه دره، رو پژوهش پيشدر . است كردهفرد ايران  مناطق منحصربه

آوري اطالعات مورد  ها و جمع پس از طراحي پرسشنامه. شدگذاري مشروط برآورد  ي ارسباران با استفاده از روش ارزشها جنگل
سپس نتايج برآورد الگوهاي لوجيت و درنهايت نتايج محاسبات مقدار مورد انتظار  .هاي توصيفي متغيرها معرفي شد ارهنياز، ابتدا آم

 پارك از بازديد بار هر ريال براي 3908 دارند تمايل افراد داد كه نشان 1386ها در سال  داده تحليل نتايج. شد ارايهتمايل به پرداخت 

 پرداخت، به تمايل مبلغ در آن ضرب كه با حاصل بود هزار نفر 275 پارك اين از ساالنه بازديدكنندگان تعداد. بپردازند سي دره قلعه

ص قيمت كاال و كه براساس شاخ شدبرآورد  1386در سال پايه ريال  ميليارد 074/1 با برابر سي دره قلعه تفريحي پارك ارزش
با  برابر 1393سي در سال  دره قلعه تفريحي پارك ارزش ،شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خدمات مصرفي اعالم

  .دشو روز مي ميليارد ريال به 14/4
  

 .گذاري مشروط روش ارزش هاي ارسباران، سي، تمايل به پرداخت، جنگل دره ارزش تفريحي، پارك قلعه: هاي كليدي واژه

 

 مقدمه
 منابع غيربازاري خدمات و كاركردها  گذاري ارزش

 شناخت منافع ازجمله زيادي داليل به زيست و محيط طبيعي

 مسائل محيطي اهميت بازخورد و اكولوژيكي،زيستي  محيط

و  اقتصادي هاي سياست ميان ارتباط ايجاد ريزان، برنامه به
 و نقش سنجش طبيعي، منابع از آمده دست به درآمدهاي

 و جامعه افراد رفاه بهبود در محيط زيستيمنابع  اهميت

 مانند ملي محاسبات مجموعه اصالح و تعديل پايدار، توسعه

 برداري بهره و تخريب جلوگيري از و ملي ناخالص توليد

 ).Ashim, 2000( است اهميت حائز طبيعي، منابع رويه بي

 توليد با ارزشبا طبيعي منابع از يكي عنوان نيز به ها جنگل

 محصوالت چوب،( مستقيمطور  به هم خدمات و كاالها

 توليد( غيرمستقيم هم و )تفريحي خدمات و غيرچوبي
 و خاك فرسايش از جلوگيري اكسيدكربن، دي جذب اكسيژن،
 در توسعه زيربناهاي از يكي عنوان به) آب تصفيه و حفظ

  . درندا اساسي نقش اجتماعي اقتصادي توسعه جريان
) غيرمستقيم و مستقيم( مصرفي خدمات و كاالها

 دهند ها را تشكيل مي اي جنگل استفاده هاي ارزش
)Bateman et al., 2003( .از استفاده با اي استفاده ارزش 

 موجب اي غيراستفاده ارزش كه آن حال ،است همراه كاال يك
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 كاال از فرد كه حالي در شود، مي افراد مطلوبيت افزايش

 رفتن بين از و تخريب با ).Torras, 2000( كند نمي استفاده

 نصيب آنها طريق از كه خدماتي كميت و كيفيت جنگلي، منابع

 كه منافعي ميزان از اطالع .كند مي پيدا كاهش شود، مي جامعه

 شود، مي خارج جامعه دسترس از جنگلي منابع تخريب با

 كند مي ايجاد جامعه در را آنها از حفاظت انگيزه
)Anonymous, 2005.(  

حفاظتي و  ارزش برآورد به بسياري هاي پژوهش
از آن جمله . اند پرداخته زيست محيط و طبيعي تفريحي منابع

 ـ ارزش اقتصادي ،با استفاده از روش كالوسون يدر پژوهش
ميليون ريال و پارك لويزان  6/77تفرجي پارك پرديسان 

 & Mojabi( شدميليون ريال در روز برآورد  53

Monavari, 2005.(  ارزشدر مطالعه مشابه ديگري 
پارك جنگلي عون بن علي تبريز  تفرجگاهي -اقتصادي
 Latifi( شدمحاسبه ريال هزار  81ميليون و  125معادل 

Oskuei & Esmaeili Sari, 2008 .( ديگري بررسيدر 
ميليون  424ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي طالقاني معادل 

 تحقيقيدر  .)Pishkari, 2006( دشبرآورد  هزار ريال 5و 
ارزش غيربازاري جنگل حرا در استان هرمزگان با  ديگر

كارگيري مدل  هب و گذاري مشروط رزشاستفاده از روش ا
 فرد هر پرداخت به تمايل متوسط و شدبررسي لوجيت 

 ,Paroon & Esmaeili( آمد دست هب ريال هزار 430معادل 

در بررسي ارزش تفريحي پارك الهيجان به روش ). 2008
 نيزي لوجيت استفاده از الگو گذاري مشروط و با ارزش

و كل  ريال 8216كننده  ميزان تمايل به پرداخت هر بازديده
 ه شدبيليون ريال محاسب 123ه ارزش تفريحي ساالن

)Firoozan et al., 2012.( Nakhaei  و همكاران)2012( 
به تعيين ارزش حفاظتي پارك جنگلي نور و ميزان تمايل به 
پرداخت افراد براي حفاظت از اين پارك با استفاده از روش 

براي بررسي تأثير متغيرهاي  .گذاري مشروط پرداختند ارزش
توضيحي بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، از الگوي لوجيت 
استفاده شد و پارامترهاي اين الگو با استفاده از روش 

متوسط تمايل  كه طوري هب ،دشنمايي برآورد  حداكثر راست
 151752 ،به پرداخت هر خانوار براي حفاظت از پارك

 ظتي ساالنهارزش حفا همچنين. دست آمد هدر سال ب الير
ريال  314هزار و  707ميليون و  229 پارك براي هر هكتار

 )Loureiro )2010و Ojeaدر مطالعه ديگري  .محاسبه شد
هاي  به بررسي و تعيين ارزش اقتصادي غيرمصرفي گونه
گذاري  جانوري در حال انقراض با استفاده از روش ارزش

متوسط  .فراد پرداختندمشروط و ميزان تمايل به پرداخت ا
در ) نوعي ماهي( Hake ميزان تمايل به پرداخت افراد براي

براي هر ) الير 18/153596(يورو معادل  73/17حدود 
تي ارزش حفاظ )Han )2002 و  Lee .خانواده برآورد شد

پارك ملي جنگلي  پنج) ارزش وجودي، ميراثي و انتخاب(
در كره جنوبي را با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط 

ي هر خانواده در سال دالر برا 12و تمايل به پرداخت، 
 نيزاي  هاي ارسباران مطالعه در مورد جنگل .ندكردمحاسبه 

و ميزان تمايل به  شدتي انجام منظور بررسي ارزش حفاظ به
سال براي حفاظت از در  الير 112520پرداخت هر خانوار 

 ).Molaei et al., 2009( اين اكوسيستم جنگلي برآورد شد

و  يبه مفهوم منافع اقتصاد يستميكاالها و خدمات اكوس
دو مقوله تنوع  ني، حلقه اتصال بعتيطب يگذار قابل ارزش

 رياخ يها مفهوم در سال نيا. هستند ياقتصاد ديو تول يستيز
كه تنوع  يا عنوان واژه موجود و مرتبط، به يعلم اتيدر ادب

 رانيگ ميتصم يواژه ملموس برا كيرا مبدل به  يستيز
كار گرفته شده  ، بهكرد توسعه و اقتصاد خواهد يها بخش
از  يكيعنوان  اروپا به هياتحاد نهيزم نيدر هم. است

عضو را ملزم  ي، كشورهايستيتنوع ز ياصل يراهبردها
 يابيو ارز ييشناسا با، 2014تا سال است ه كرد
مورد نظر،  خدماتكاالها و  ديتول نظرازخود  يها بوم ستيز

) يپولريو غ يپول( يو ارزش اقتصاد ها تيكم نيينسبت به تع
 نياست در ا يهيبد. ندكناقدام  يكاالها و خدمات نيچن

 هيسرما ياقتصاد يبا مشخص شدن ارزش واقع صورت 
آن در شاخص متداول رشد  گرفتننظر در، امكان يعيطب

 خواهد فراهم )GDP( يناخالص داخل ديتول يعني، ياقتصاد
عنوان  به ستيز طيو مح يعيشد و با توجه به نقش منابع طب

 نيعرضه چن نيتعادل ب جاديامكان ا ،ديتول يها نهاده
 يآنها از سو يها و تقاضا بوم ستيز ياز سو يخدمات
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منابع  نيا يور  بهره جهيو اقتصاد و در نت ديبخش تول نفعانيذ
  .آيد مي وجود به

رو نيز برآورد ارزش تفريحي پارك  هدف پژوهش پيش
هاي ارسباران با استفاده از روش  سي در جنگل قلعه دره
است تا اهميت حفظ و ) CVM(گذاري مشروط  ارزش

  .حراست آن از ديدگاه افراد جامعه تعيين شود
 

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

  944/801  با مساحت  ارسباران  شده  حفاظت  منطقه
  60و  شرقي  آذربايجان  استان  شرقي  در شمال  مربع كيلومتر

  كليبر و در حاشيه  شهرستان  اهر، غرب  شهرستان  كيلومتري
  براساس.  است  قرار گرفته  ارس  رودخانه  مرز مشترك  جنوبي

 طور كامل به   منطقه  ظاهري  ل، شك توپوگرافي  مطالعات
در امتداد   شمالي  حاشيه استثناي هو ب است  كوهستاني
  هاي و دامنه  كوهستان  ه شكلب  مناطق بقيه،  ارس  رودخانه
 آن  حداقل ،متر 2890  منطقه  حداكثر ارتفاع. هستند  پرشيب

. استدريا   متر از سطح 1287  ارتفاع  متر و متوسط 290
  غالب  شيب  و جهت )درصد 65تا  15(  منطقه  دار بودن شيب 

  كه  است  وجود آورده هرا ب  شرايطي  شرقي  و شمال  شمالي
را   منطقه  كل  ساخت  انسان  گاهي سكونت و  برداري بهره  تنوع
اي،  هاي علفي، بوته تنوع گونه.  است  تأثير قرار داده  تحت

ط طبيعي و اكولوژيكي اي و درختي كه بر اثر شراي درختچه
 هاي ارسباران ، جنگلندا حاكم بر منطقه ارسباران ايجاد شده
 كرده است؛ان فرد در اير بهرا تبديل به يكي از مناطق منحصر

بازديدكنندگان زيادي، براي تفريح  طور مستمر كه به طوري به
چشمه،  اندازهايي مانند چيچكلو، هفت و گردشگري از چشم

اما د، كنن بازديد مي سي قلعه بابك درهقلعه  ،آينالو
دليل دسترسي  سي، به بازديدكنندگان از پارك قلعه دره

. هستندچشمه  تر، بيشتر از چيچكلو، آينالو و هفت راحت
، ارزش تفريحي پارك قلعه رو پژوهش پيشدر  همين دليل به
هاي ارسباران  عنوان حداقل ارزش تفريحي جنگل سي به دره

  .)Anonymous, 2003( شدبرآورد 
  

  روش پژوهش
منظور تعيين تعداد نمونه مورد نياز براي برآورد ارزش  به

عنوان  پرسشنامه به 30 ،سي تفريحي پارك قلعه دره
انحراف معيار و ميانگين . آزمون در پارك تكميل شد پيش

 70/2066ترتيب برابر با  به ازديدكنندگانتمايل به پرداخت ب
 10نظر گرفتن خطاي با در. دست آمد ريال به 67/3066و 

تعداد نمونه مورد  ،شدهبرآورددرصد براي تمايل به پرداخت 
 174 ،سي عيين ارزش تفريحي پارك قلعه درهنياز براي ت

در بخش اول پرسشنامه، اطالعاتي در  .نمونه محاسبه شد
هايي كه گردشگران در  مسافرت و تعداد روز أمورد مبد

اند  بار است كه به پارك آمده كه اولين اين ،پارك خواهند ماند
در . دشآوري  و آيا در آينده به پارك خواهند آمد، جمع
گذاري مشروط  بخش دوم پرسشنامه، سؤال اصلي ارزش

انتخاب دوتايي دوبعدي مطرح  طور به سؤالاين . دشمطرح 
عنوان مبلغ وروديه  به اين ترتيب كه ابتدا مبلغي به فرد به. شد

تواند به  يپذيرش و پرداخت آن م حالت  د كه درشپيشنهاد 
دو برابر آن  ،پذيرفت چه فرد آن را مي چنان .پارك وارد شود

نپذيرفتن آن،  حالتو در  شد ميعنوان پيشنهاد دوم مطرح  به
. شد مي ارايهعنوان پيشنهاد دوم  نصف مبلغ پيشنهادي اول، به

 - در بخش آخر پرسشنامه نيز خصوصيات اقتصادي
سن، جنسيت، تعداد اعضاي خانوار،  ماننداد اجتماعي افر

  . سطح تحصيالت و درآمد مورد پرسش قرار گرفت
آوري اطالعات مورد  ها و جمع پس از طراحي پرسشنامه

در برآورد  .هاي توصيفي متغيرها معرفي شد ارهنياز، ابتدا آم
ارزش منابع طبيعي با استفاده از روش انتخاب دوتايي 

دليل استفاده از حالت دوتايي متغير  گذاري مشروط، به ارزش
ي پيشنهادي  پذيرش يا عدم پذيرش مبلغ وروديه(وابسته 

از الگوهاي لوجيت و ) سي براي ورود به پارك قلعه دره
آمده  دست كه نتايج به با توجه به اين. شود پروبيت استفاده مي

 ليبراي تسهداري با هم ندارند،  از اين دو الگو اختالف معني
 ,Greene(شد استفاده  تياسبات از الگوي لوجمح در

2003; Danaeifar et al., 2015( . در اغلب مطالعات نيز
متغيرهاي توضيحي . كار برده شده است الگوي لوجيت به

اجتماعي افراد و وضعيت  -الگو، خصوصيات اقتصادي
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اولين بازديد و بازديد در (سي  بازديد آنها از پارك قلعه دره
گذاري  هاي تابعي مورد استفاده در ارزش فرم. بود) آينده

در . مشروط، فرم خطي و لگاريتمي متغير مبلغ پيشنهادي بود
گذاري مشروط كه در داخل كشور انجام  كليه مطالعات ارزش

شده است، فرم خطي متغير مبلغ پيشنهادي و الگوي لوجيت 
 ;Amirnejad et al., 2006(مورد استفاده قرار گرفته است 

Ahoo Ghalandari et al., 2008; Paroon & Esmaeeli, 

2008; Emami Meybodi & Ghazi, 2008.(  در پژوهش
رو، هر دو فرم خطي و لگاريتمي برآورد شدند و با  پيش

دار در هر دو  متغيرهاي معني(استفاده از معيارهاي مناسب 
داري  و معني R2هاي  بيني الگو، آماره فرم، درصد صحت پيش

ند و  مقايسه شد) يل به پرداخت برآوردشدهمقدار تما
درنهايت يكي از اين الگوها براي تحليل و تفسير استفاده 

نهايت نتايج در سپس نتايج برآورد الگوهاي لوجيت و. شد
  .دش ارايهمحاسبات مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت 

در الگوي خطي  WTPمقدار مورد انتظار   براي محاسبه
  :استفاده شد 2  در الگوي لگاريتمي از رابطه و 1  از رابطه

  E(WTP) = −GC /β )1(رابطه    

 E(WTP) = exp −GC 	/β 	( ) 						 )2( رابطه  

 
βو  βكه در آن  	( ترتيب ضريب متغير  به (

پيشنهاد در الگوي خطي و لگاريتمي را نشان 
GC.دهند مي GCو  	 ترتيب با استفاده   نيز به 	

  :شوند محاسبه مي 4و  3هاي  از رابطه
 

)3(رابطه   
GC = α + β 	 × M 	 + β × M + β × M  + ×M + ×M + ×M + ×M  

 
 

)4(رابطه   
GC 	 = α + β 	 × M + β ×M + β × M  + ×M + ×M + ×M + ×M  

β،3 كه در رابطه  	،β 		،β 	،β 	،β 	،β و  	 β ترتيب ضرايب متغيرهاي سن، جنسيت، تعداد اعضاي   به
خانوار، سطح تحصيالت، وضعيت اولين بازديد، درآمد 

دهندگان و وضعيت بازديد از پارك درآينده هستند  پاسخ
Mو 	،M ،M،M 	،M ،M  وM  نيز
بدأ در الگوي خطي را عرض از مαترتيب، ميانگين آنها و  به

نيز اين پارامترها مربوط به الگوي  4  در رابطه. دهد نشان مي

  . لگاريتمي هستند
، )الگوي خطي(كه يكي از الگوها انتخاب شد  هنگامي

براساس نتايج آن، به بررسي تأثير تغيير هر يك از متغيرهاي 
توضيحي بر درصد احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي پرداخته 

احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي در الگوي لوجيت  درصد. شد
 ):Greene, 2003(محاسبه شد  5  با استفاده از رابطه

 

Pr = 1 = 1
1 (                 )5(رابطه       (

 
ترتيب عرض از مبدأ و ضريب متغير  نيز به و پيشنهادي، درصد احتمال پذيرش مبلغ  =1Pr (y(كه در آن 
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براي مثال، در . توضيحي در الگوي لوجيت برآوردشده است
شده، درصد احتمال پذيرش پيشنهاد  الگوي خطي بررسي

اند در آينده نيز از پارك قلعه  توسط افرادي كه بيان كرده
  :برابر است باسي بازديد خواهند كرد،  دره

 Pr = 1 = 1

1 	( ( 3/29 2/82×1))	 = 3846/0                    )6( رابطه            

  
عرض از مبدأ الگوي لوجيت  -29/3كه در اين رابطه 

عدد . ضريب متغير بازديد در آينده است 82/2برآوردشده و 
گر افرادي است كه  بيان) ضرب شده است 82/2كه در (يك 

عدد . سي بازديد كنند تمايل دارند در آينده از پارك قلعه دره
دهد كه احتمال پذيرش مبلغ  نيز نشان مي 3846/0

اند در آينده از پارك  ادي توسط افرادي كه بيان كردهپيشنه
درصد احتمال پذيرش . درصد است 46/38كنند،  بازديد مي

مبلغ پيشنهادي توسط افرادي كه تمايل به بازديد از پارك 
محاسبه  7  سي درآينده ندارند نيز با استفاده از رابطه قلعه دره

  ):Greene, 2003( شد
 

 Pr = 1 = 1

1 	( ( 29/3 82/2 ×0))	 = 0359/0              )7( رابطه   

  
  

  ):Greene, 2003(استفاده شد  8  رابطه از براي محاسبه اثر نهايي متغيرهاي پيوسته در الگوي لوجيت
   

ME= β × ( β)
1 	( β))2 = 0359/0 )8(رابطه     

  
ضريب اين متغير  ß و Xاثرنهايي متغير  ME :كه در آن

در  Xبراي محاسبه اثر نهايي متغير . در الگوي لوجيت است
  .شود فوق، مقدار ميانگين آن جاگذاري مي  رابطه

 1386نيز در سال پايه  سي دره قلعه تفريحي پارك ارزش
كاال و خدمات مصرفي اساس شاخص قيمت و بر شدبرآورد 
شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در  اعالم
  .دش روز  به 1393سال 
  
  نتايج
  هاي توصيفي متغيرها آماره

سي، اطالعاتي  دره  در برآورد ارزش تفريحي پارك قلعه
، ه بوددشآوري  كه با استفاده از پرسشنامه از افراد جمع

تعدادي از . دو گروه از متغيرها كدگذاري شد وسيله به

متغيرهاي . ندبودمتغيرها گسسته و تعدادي ديگر پيوسته 
، )زن يا مرد بودن(دهنده  گسسته شامل جنسيت پاسخ

كه اولين بار است كه به پارك  اين(وضعيت بازديد 
، )ند آمدو آيا در آينده نيز به پارك خواه اند آمدهسي  دره قلعه

شامل نيز و متغيرهاي پيوسته  ح تحصيالت بوددرآمد و سط
  .بوددهندگان  تعداد اعضاي خانوار و سن پاسخ

  هاي توصيفي متغيرهاي گسسته آماره
هاي توصيفي متغيرهاي جنسيت و وضعيت بازديد  آماره

براساس . شده است ارايه 1 سي در جدول دره از پارك قلعه
دهندگان زن و  درصد پاسخ 64/12اطالعات اين جدول، 

از ) درصد 20/36(نفر  63. ندبوددرصد آنها مرد  36/87
 111د، اما بودن  افراد براي اولين بار از اين پارك بازديد كرده

. به اين پارك آمده بودند هم پيشتر) درصد 80/63(نفر 
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ند كه در آينده كردن بيا) درصد 10/93(نفر  162 همچنين
 9/6(نفر  12در اين بين، و  كردهم از پارك بازديد خواهند 

  .تمايل به بازديد در آينده نشان ندادند) درصد

  
 هاي توصيفي متغيرهاي جنسيت و وضعيت بازديد آماره - 1جدول 

 بازديد در آينده  اولين بازديد جنسيت متغير

 1=بلي 0=خير 1=بلي 0=خير 1=مرد 0=زن 

  162 12 63 111 152 22 فراواني
 1/93  9/6 2/36 80/63 36/87 64/12 درصد فراواني

  
 

هاي توصيفي متغير سطح تحصيالت  آماره 2در جدول 
  . ارايه شده است

  
  هاي توصيفي متغير سطح تحصيالت آماره - 2جدول 

  درصد فراواني فراواني سطح تحصيالت
  53/16 29 6=فوق ليسانس يا بيشتر 

  98/24 75 5=ليسانس 
  92/9 17 4=فوق ديپلم 

  45/26 46 3=ديپلم 
  31/3 6 2=زير ديپلم 

  83/0 1 1=سواد  بي
  

تواند بر  است كه مي متغير درآمد از متغيرهاي ديگري
. مقدار تمايل به پرداخت افراد براي تفريح تأثير داشته باشد

احتمال پذيرش مبلغ انتظار بر اين است كه با افزايش درآمد، 
. زياد شودنتيجه مبلغ تمايل به پرداخت پيشنهادي و در

كه اغلب افراد  دادهاي توصيفي متغير درآمد نشان  آماره
هاي درآمدي پنج و شش كه در  گروهدر ) درصد 32/41(

هاي  آماره. ند، قرار داشتمشخص شده است 3 جدول
 ارايه شده 3در جدول ديگر هاي درآمدي  توصيفي گروه

  .است

  هاي توصيفي متغير درآمد آماره - 3جدول 
درصد فراواني فراواني)ميليون ريال(سطح درآمد گروه درآمدي

1 0 – 1200 4 31/3  
2 1650-1200 2  65/1  
3 1950- 1650 8  61/6  
4 2400- 1950 11  09/9  
5 3000-2400 25 66/20  
6 4500-3000 25  66/20  
7 6000-4500 23  01/19  
8 7500-6000 2  65/1  
9 9000-7500 14  57/11  
  79/5  7 9000بيشتر از  10

  
  هاي توصيفي متغيرهاي پيوسته آماره

ن پيوسته شامل سد، متغيرهاي شذكر  پيشترطور كه  همان
كه ميانگين ساير  دليل آن  كه به بودندو تعداد اعضاي خانوار 

محاسبه مقدار مورد انتظار (متغيرها نيز در محاسبات بعدي 
 ، ميانگين آنها نيز محاسبه شداستفاده شد) تمايل به پرداخت

شده در اين  ارايهبراساس آمار . است آمده 4 در جدول كه
سال و متوسط  82/35دهندگان  جدول، متوسط سن پاسخ

  .بودنفر  49/4تعداد اعضاي خانوار 
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  و گسسته هاي توصيفي متغيرهاي پيوسته آماره - 4 جدول
 حداكثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين متغير

  52  20  95/8 82/35 سن
  1  0 33/0 88/0 جنسيت

  6  1 19/1 4/4 سطح تحصيالت
  10  2 71/1 49/4 تعداد اعضاي خانوار

  10  1 13/2 98/5 سطح درآمد
  1  0 48/0 36/0 اولين بازديد

  1  0 25/0  93/0 بازديد در آينده
  

  لوجيت نتايج برآورد الگوي
نتايج برآورد الگوهاي خطي و لگاريتمي با وجود تمام 

. شده است ارايه 5متغيرهاي توضيحي در جدول 
شود، در هر دو الگوي خطي و  كه مشاهده مي طور همان

هاي مورد انتظار  لگاريتمي، تمامي متغيرها داراي عالمت
جز متغيرهاي سطح درآمد، وضعيت بازديد از  به، اما بودند

سي در آينده و مبلغ پيشنهادي، بقيه متغيرهاي  پارك قلعه دره
بازديد و سن، جنسيت، سطح تحصيالت، اولين (توضيحي 

دار  معني. بودنددار ن آماري معني نظراز) تعداد اعضاي خانوار
كه اين خصوصيات افراد  دادنبودن اين متغيرها نشان 

داري بين درصد احتمال پذيرش مبلغ  معني اختالف
داري بين  يبراي مثال، اختالف معن. كند پيشنهادي ايجاد نمي

تر در  تر و افراد با تحصيالت پايينافراد با تحصيالت بيش
عالمت مثبت  .پذيرش مبلغ پيشنهادي وجود ندارداحتمال 

چه درآمد افراد دهد كه هر ب متغير درآمد نشان ميضري
د، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط آنها بيشتر بيشتر باش

اند در آينده نيز  هكردهمچنين افرادي كه بيان . خواهد بود
سي دارند، نسبت به افرادي  تمايل به بازديد از پارك قلعه دره

ند، احتمال پذيرش مبلغ كه تمايل به بازديد در آينده نداشت
بازديد  براينتيجه تمايل به پرداخت بيشتري هادي و درپيشن

مبلغ عالمت منفي ضريب متغير . دارنداز اين پارك 

عنوان  چه مبلغ پيشنهادي بهدهد كه هر پيشنهادي نشان مي
سي بيشتر باشد، احتمال  مبلغ وروديه به پارك قلعه دره

كه تغيير در مقدار هر  براي بررسي اين. استپذيرش آن كمتر 
يشنهادي چقدر يك از اين متغيرها بر احتمال پذيرش مبلغ پ

درصد ، بنابراين شد مير محاسبه اثر نهايي هر متغي ، بايداست
احتمال پذيرش مقادير اوليه و نهايي هر متغير محاسبه و از 

الگوهاي براي اين منظور ابتدا يكي از . دشيكديگر كسر 
متغيرها و مقدار اثر نهايي  شد خطي و لگاريتمي انتخاب 

محاسبه مقدار مورد انتظار ابتدا با  .شد اساس آن محاسبه بر
براساس هر  داري آماري آن داخت و ميزان معنيتمايل به پر

ي، به مقايسه الگوها پرداخته شد دو الگوي خطي و لگاريتم
  .و يكي از آنها انتخاب شد

  محاسبه مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت 
و  2382/1برابر با  GClinearمقدار  3  با استفاده از رابطه

 5335/5برابر با  GClogarithmicمقدار  4  با استفاده از رابطه
دست آمد، بنابراين مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت با  به

در الگوي  2  در الگوي خطي و رابطه 1  استفاده از رابطه
 47/3587ريال و  07/3908ترتيب برابر با  لگاريتمي به

  ).6جدول (ريال بود 
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  نتايج الگوي لوجيت با وجود تمام متغيرهاي توضيحي - 5جدول 

 متغير
 الگوي لگاريتمي -2 الگوي خطي-1

 t  آماره  شدهبرآورد ضريب tآماره   شدهبرآورد ضريب

 31/0 75/0 -81/1 -29/3 عرض از مبدأ

 -2/1 -03/0 -13/1 -03/0 سن

 7/0 42/0 69/0 41/0 جنسيت

 -8/0 -09/0 -75/0 -09/0 تعداد اعضاي خانوار

 18/1 21/0 14/1 2/0 تحصيالت

  92/2 33/0 78/2 31/0 درآمد
 04/1 44/0 03/1 43/0 اولين بازديد

 47/2 98/2 39/2 82/2 بازديد در آينده

 -4/2 -09406/0 -95/1 -00032/0 مبلغ پيشنهادي

 29/65 29/65 بيني درصد صحت پيش

 -66/73 -87/74 نمايي آماره درست

 0091/0** 022/0* نمايي داري آماره درستمعني

Pseudo R2 69/10 13/12 

Estrella R2 5/14 41/16 
  درصد 95دار در سطح اطمينان  معني*درصد؛  99دار در سطح اطمينان  معني**

  
  انتظار تمايل به پرداختنتايج مقدار مورد  - 6جدول 

 داري معني  2χ آماره خطاي استاندارد مقدار تمايل به پرداخت الگو

  ns05/0 95/1 63/2007 07/3908 خطي
  ns68/0 41/0 97/8694 47/3587 لگاريتمي

ns دار غيرمعني  

  
مقايسه الگوهاي خطي و لگاريتمي براساس درصد 

و  كه الگوهاي خطي دادبيني دو الگو نشان  صحت پيش
اساس آنها بر  مقايسه، اما شتندلگاريتمي نتايج مشابهي دا

داري مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت حاكي از آن  معني
از . كه الگوي خطي بر الگوي لگاريتمي ارجحيت دارد بود

از الگوي  شدهكه مقدار تمايل به پرداخت برآورد آنجايي
تمايل به بود، اما دار  درصد معني 95خطي در سطح اطمينان 

آماري  نظراز الگوي لگاريتمي از آمده دست بهپرداخت 
مقدار تمايل به پرداخت براي بازديد  ، بنابراينبوددار ن معني

ريال براي هر  07/3908سي برابر با  دره  از پارك قلعه

  .بازديد است
احتمال پذيرش پيشنهاد توسط افرادي  ،7رابطه  براساس

سي در آينده را  كه تمايل به بازديد از پارك قلعه دره
اختالف درصد احتمال پذيرش . بوددرصد  59/3ند، شتندا

اثر نهايي متغير وضعيت بازديد از  ،توسط دو گروه از افراد
كه معادل  دهد را نشان مي سي در آينده پارك قلعه دره

دهد كه درصد  اين عدد نشان مي. استدرصد  87/34
اند  هكرداحتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط افرادي كه بيان 

نسبت به افرادي كه تمايل  كنند، ميدر آينده از پارك بازديد 
درصد بيشتر  87/34به بازديد از پارك در آينده ندارند، 
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اي متغيرهاي نهايي بر درصد احتمال پذيرش و اثر. است
وضعيت بازديد در آينده، وضعيت اولين (گسسته دوتايي 

شده  ارايه 7در جدول ) دهندگان بازديد و جنسيت پاسخ
احتمال پذيرش مبلغ  ،شود مي مشاهدهطور كه  همان. است

پيشنهادي توسط افرادي كه براي اولين بار از پارك بازديد 

به پارك آمده نيز  پيشتركنند، در مقايسه با افرادي كه  مي
همچنين درصد احتمال . بوددرصد بيشتر  84/1بودند، 

 7/1  دهندگان مرد به اندازه پذيرش پيشنهاد توسط پاسخ
  .بوددرصد بيشتر از زنان 

  
  درصد احتمال پذيرش و اثر نهايي براي متغيرهاي گسسته دوتايي - 7جدول 

 )درصد(نهايي  اثر )درصد(پذيرش احتمال  شرح متغير متغير

 وضعيت بازديد در آينده
 59/3 0=خير 87/34 46/38 1=بلي

 وضعيت اولين بازديد
 59/3 0=خير 84/1 42/5 1=بلي

 جنسيت
 59/3 0=زن 7/1 29/5 1=مرد

  
هاي  درصد احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي براي گروه

عالمت . آورده شده است 8مختلف تحصيلي در جدول 
دهد افزايش سطح  كه نشان مي استضريب اين متغير مثبت 

احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي  برثير مثبت أتحصيالت ت

براي مثال، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط . دارد
 54/1  ح تحصيالت ليسانس به اندازها سطدهندگان ب پاسخ

  .بوددرصد بيشتر از افراد با تحصيالت فوق ديپلم 
  

  
  درصد احتمال پذيرش و اثر نهايي براي سطوح مختلف تحصيلي - 8جدول 

 )درصد(اثر نهايي  )درصد(احتمال پذيرش  ميزان تحصيالت

 91/0 34/4 )1(=سواد  بي

 09/1 26/5 )2(=ديپلم زير 

 3/1 35/6 )3(=ديپلم 

 54/1 65/7 )4(=فوق ديپلم 

 81/1 2/9 )5(=ليسانس 

 - 02/11 )6(=فوق ليسانس و بيشتر 

  
درصد احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي و اثر نهايي براي 

كه  طور همان. است آمده 9سطوح مختلف درآمد در جدول 
احتمال  ،شود رفت و در اين جدول نيز مشاهده مي انتظار مي

ه دشپذيرش مبلغ پيشنهادي با افزايش درآمد افراد بيشتر 

را براي پرداخت  آنها توانايي ،افزايش درآمد افراد. است
عنوان وروديه   تر و يا پذيرش مبالغ بيشتري كه بهمبالغ بيش

براي . كند بيشتر ميشود،  سي تعيين مي دره  براي پارك قلعه
مثال، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي افرادي كه در گروه 
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 دوافرادي كه درآمد آنها بين (درآمدي پنج قرار دارند 
 67/14) قرار دارد ريال ميليون سهتا  هزار 400ميليون و 

اما احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط  ،درصد است
درآمد بيشتر از (ند قرار دار 10افرادي كه در گروه درآمدي 

  .درصد است 28/44) ريال ميليون نه
  

درصد احتمال پذيرش و اثر نهايي براي سطوح مختلف  -  9جدول 
  درآمد

 نهايي اثر درصد احتمال پذيرش سطح درآمد

1 81/4 68/1 

2 41/6 05/2 

3 52/8 47/2 

4 23/11 95/2 

5 67/14 46/3 

6 93/18 4 

7 08/24 54/4 

8 11/30 04/5 

9 91/36 46/5 

10 28/44 - 

  
ر نهايي براي متغير مبلغ درصد احتمال پذيرش و اث

براساس اطالعات . شده است ارايه 10در جدول  يپيشنهاد
اي براي  چه مبلغ وروديه شده در اين جدول، چنان ارايه

د و هر شوريال تعيين  1000سي برابر با  پارك قلعه دره
بازديدكننده مجبور باشد براي هر بار بازديد از پارك مبلغ 

درصد  25/4ريال بپردازد، احتمال پذيرش آن مبلغ  1000
چه مبلغ پيشنهادي ، هردشو طوركه مالحظه مي همان. است

. دآم پايين مي احتمال پذيرش آن نيز ،دش ميبيشتر 
زديد ريال براي هر با 5000پذيرش مبلغ  درصدكه  طوري به

همچنين اثر نهايي . ه استدكردرصد تنزل پيدا  76/0به 
دهد كه درصد احتمال پذيرش  ريال نشان مي 1000مبلغ 
ي  ريال به اندازه 1000ريال نسبت به مبلغ  3000مبلغ 

احتمال پذيرش  درصد طور و هميناست درصد كمتر  22/1
كمتر از درصد احتمال  66/0ي  ريال به اندازه 5000مبلغ 

  .ريال است 3000رش مبلغ پذي
  

  درصد احتمال پذيرش و اثر نهايي متغير مبلغ پيشنهادي - 10جدول 
 نهايي اثر درصد احتمال پذيرش )ريال(مبلغ پيشنهادي 

1000 64/2 22/1- 

3000 42/1 66/0- 

5000 76/0 - 

  
دهندگان و تعداد اعضاي خانوار آنها  اثر نهايي سن پاسخ

 -20/2و  -64/0ترتيب برابر با  به، 8با استفاده از رابطه 
با افزايش يك سال به سن  هوم كهبه اين مف. بوددرصد 
درصد احتمال پذيرش مبلغ  64/0  اندازه به ،دهندگان پاسخ

همچنين با افزايش يك نفر به تعداد . آيد پيشنهادي پايين مي
دهندگان، درصد احتمال پذيرش مبلغ  اعضاي خانوار پاسخ

  .شود د كمتر ميدرص 2/2پيشنهادي 
  
  بحث

براي برآورد ارزش تفريحي پارك رو  در پژوهش پيش
د انتظار تمايل به مقدار موركه  بودسي ضروري  قلعه دره

. دشوشده در تعداد بازديد كنندگان ضرب پرداخت برآورد
مقدار مورد انتظار تمايل به پرداخت براي استفاده تفريحي 

ريال براي هر  07/3908 برابر با سي از پارك قلعه دره
اما در مورد تعداد بازديدكنندگان از پارك ، بودبازديد 

براساس اطالعات . بوداطالعات دقيقي در دست ن
سي در  كه پارك قلعه دره(شهرداري كليبر   نشدهمنتشر

 300تا  250ساالنه بين ) فاصله سه كيلومتري آن قرار دارد
، رو يشپژوهش پدر . كنند هزار نفر از پارك بازديد مي

د بازديدكنندگان عنوان تعدا به) هزار 275(ميانگين اين رقم 
و براي محاسبه ارزش تفريحي پارك قلعه  نظر گرفته شددر
 ارزش گر ها بيان داده تحليل نتايج. شدسي استفاده  دره

در براي اين پارك ريال  ميليارد 074/1 با تفريحي برابر
كاال و ص قيمت اساس شاخبر. بود 1386سال پايه 

شده از سوي بانك مركزي جمهوري  خدمات مصرفي اعالم
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 سي در سال دره قلعه تفريحي پارك ارزش ،اسالمي ايران
  .دش روز ميليارد ريال به 14/4 با برابر 1393

در مطالعه مشابه ديگري كه به برآورد ارزش تفريحي 
با استفاده از روش  لنده شهرستان وگرمونممنطقه توريستي 

 به تمايل متوسط بود،شده پرداخته  گذاري مشروط ارزش
 2835منطقه  ارزش تفريحي براي بازديدكنندگان پرداخت

 ساالنه تفريحيو ارزش دست آمد  بهبراي هر بازديد  ريال
 8/139141 معادل براي هر خانواده منطقه مورد مطالعه

در مقايسه  ).Danaeifar et al., 2015( .برآورد شد ريال
ارزش ) 1999( و همكاران Strange ،رو پيش با پژوهش

هاي آمريكا را با استفاده از روش هزينه  تفريحي جنگل
دالر آمريكا  2/1نهطور ساال هب براي هر بازديدكنندهسفر 

اگر هزينه فرصت به اين نتيجه رسيدند كه  آنها. تخمين زدند
 رفته محاسبه و اضافه شود، ارزش تفريحي منافع از دست

دست  هدالر آمريكا براي هر بازديد در سال ب 1/2 معادل
هاي  ارزش لذت از منظره، ارزش )Clinch )2000 .آيد مي

هاي ايرلند را با روش  تفريحي و ارزش حيات وحش جنگل
دالر براي هر خانوار و  16گذاري مشروط به اندازه  ارزش
 با ديگر پژوهشي در .دالر در هر هكتار تخمين زد 280

 انتخاب پرسشنامه و مشروط گذاري ارزشروش  از استفاده

تفريحي پارك جنگلي  ارزش حفاظتي و تعيين به ،دوگانه
 براي پرداخت افراد به تمايل ميزان گيري اندازه و سنگان سي

 براي تعيين. پارك پرداخته شد اين تفريحي و منافع حفاظتي
و  مدل لوجيت استفاده شد از افراد پرداخت به تمايل ميزان

ي، پارامترهاي اين مدل يمان روش حداكثر راستاساس بر
درصد و  7/81ترتيب  به كه داد نشان نتايج .برآورد شدند

، حاضر به پژوهشبررسي در اين  مورددرصد افراد  8/78
سنگان و  پارك جنگلي سياز حفاظت براي پرداخت مبلغي 

 پرداخت افراد به تمايل متوسط .بودنداستفاده تفريحي از آن 

 هر براي ريال 6365سنگان،  پارك سي ارزش حفاظتي براي

پرداخت  به تمايل متوسط و دست آمد هب خانواده
 2477 معادل ارزش تفريحي اين پارك براي بازديدكنندگان

تفريحي  ارزش حفاظتي و. ريال براي هر بازديد برآورد شد
ميليون ريال در  5/2و  8/5ب ترتي بهنيز ساالنه اين پارك 

 ,.Amirnejad et al(برآورد شد) دالر 291و  666(هكتار 

2015(.  
كه  بودحاكي از آن  رو پيش طور كلي نتايج پژوهش به

دارد و  زيادي پتانسيل گردشگري سي پارك قلعه دره
را  يمنظم مقامات شهري بايد ساختارهاي گردشگري

با . را در اين زمينه بهبود بخشند ها تدوين كنند و تالش
جذب گردشگر در  زيادو پتانسيل تفريحي ارزش  آگاهي از

گذاري در بخش گردشگري  جذب سرمايهبايد اين منطقه، 
مرتبط با  يندههاي آ گيري ريزي و تصميم برنامهالويت در 

تواند  اين موضوع مي. قرار گيردبومي منطقه  مديريت زيست
هاي  گذاري هاي ذيربط را براي سرمايه گردشگري و سازمان

منجر به منفعت اقتصادي  د و در آيندهبيشتر تشويق كن
از آن  آمده دست بههاي  گردشگري و ارزش آمده از دست به

  .شود در منطقه 
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Abstract  
Dareh Si is a forested valley located 3 km from southwest of Kalaybar county within 
the Arasbaran forests in the north of East Azerbayijan Province. High Biodiversity and 
ecological conditions that generally govern Arasbaran area had turned those forests to a 
unique biogeographic area of Iran. In this study, the recreational value of the Dareh Si 
Castle Park (as the minimum recreational value of Arasbaran forests) was estimated 
using Contingent Valuation Method (CVM). Questionnaires were used to collect the 
required information. Descriptive statistics of variables were introduced, followed by 
providing results of LOGIT models and expected WTP values. Analytical results 
indicated that for each visit to the park the visitors would like to pay 3908 IRR. 
Annually, 275000 individuals visit the park, which results in the estimated recreational 
value of 1.074 billion IRR when multiplied by the WTP (The base year was 2007). This 
was updated based on Consumer Price Indexes (CPI) announced by Central Bank of 
Islamic Republic of Iran in 2014, accounting for 4.14 billion IRR.  
 
Keywords: Recreational value, Dareh Si Castle park, willingness to pay, Arasbaran 
forests, contingent valuation method. 


