
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/ijfpr.2021.355411.2011شناسه دیجيتال  نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران

 20.1001.1.17350883.1400.29.2.8.7 (:DORشناسه دیجيتال ) (1400، )189-200، صفحه 2شماره  29جلد 

 

 (CVM) مشروط یگذارارزشبا استفاده از روش  المیا استان در داالببرآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی 

 

 5 مهدوي عليو  4 خلياني هناره جالل ،3 مدبري امير ،* 2 كرمشاهي عبدالعلي ،1 كرمي فرشيد

 ایران ایالم، ،ایالم دانشگاه كشاورزي، دانشکده اقتصادي، مسائل و داريجنگل -جنگل علوم دكتري دانشجوي -1

 a.karamshahi@ilam.ac.ir: يکالکترون پست .ایران دانشگاه ایالم، ایالم، ،كشاورزي دانشکده داري،جنگل گروه دانشيار،مسئول،  نویسنده -*2

 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه كشاورزي، دانشکده طبيعی، منابع دكتري -3

  ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان ی،غرب یجاناستان آذربا يعیو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق مراتع، وها جنگل يقاتپژوهش، بخش تحق یاراستاد -4

 ایران اروميه، كشاورزي،    

 ایران دانشگاه ایالم، ایالم، ،كشاورزي دانشکده داري،جنگل گروه دانشيار، -5

 

 28/06/1400: رشیپذ خیتار                 10/05/1400: افتیدر خیتار

 

 دهیچک
 نيازهاي تواندمی كنندگانبازدید نگرش بر مؤثر عوامل وتحليلتجزیه ،جنگلی هايهتفرجگا براي افزونروز ضايتقا بهباتوجه     

 تاریخی و طبيعی جنگلی هايجاذبه واسطهبه داالب یجنگل منطقه .شود هاتفرجگاه این موفق مدیریت سبب و كند بينیپيش را تفرجی
 استفاده با منطقه این تفرجی ارزش ،روپيش پژوهش در. آیدمی شماربه ایالم استان در گردشگريتوسعه  ليپتانس يدارا مهم مناطق از
استفاده از  با منطقه از بازدید براي افراد پرداخت به تمایل بر ثرؤم عوامل ن،يهمچن. شد برآورد (CVM) مشروط يگذارارزش روش از

 1399 سال در داالب یمنطقه جنگل به حضوري مراجعه با ازين مورد يهاداده .شد بررسی ییآزمایراست نسبتروش به تيجال يالگو
 كه داد نشان نتایج. ندشد آوريجمع مستقل درآمد يدارا دكنندهیبازد 180 توسط یتصادف يريگروش نمونهبه هانامهپرسش تکميل و

یمعن و مثبت اثر منطقه، تيامن و ساالنه درآمد ،یشخص يخودرو يدارا تأهل، يدارا الت،يتحص مقطع خانواده، افراد تعداد يرهايمتغ
 ،يورود يبرا يشنهاديپ مبلغ و دیبازد مدت بودن، مسافر يرهايمتغ ريتأث كهیدرحال داشتند، دكنندگانیبازد پرداخت به لیتما بر يدار
 .داشتند راداالب  یجنگل منطقه از بازدید براي ورودي پرداخت به تمایل ،دهندگانپاسخ از درصد 66/81 .بود داریمعن و یمنف

 منطقهكل  يبرا ساالنه تفرجی ارزش ،همچنين .آمد دستبه ریال 47690 منطقه نیا از بازدید براي فرد هر پرداخت به تمایل ميانگين
 ادیز یتفرج ارزش انگريب جینتا نیا .شد برآورد ریال هزار 7/184 حدود آن هکتار هر يبرا و ریال ونيليم 9/476 داالب یجنگل
 .دهدیم نشان را زاگرس ارزشمند يهاسازگانبوم از یکی عنوانبه آن داریپا تیریمد به توجه لزوم كه است مذكور منطقه

 
 .الجيت مدل ،پرداخت به تمایل جنگلی، تفرجگاه: كليدي يهاواژه

 

 مقدمه
 منابع يربازاريكاركردها و خدمات غ يگذارارزش

 منافع قيعم شناخت و فهم مانند يادیز لیدالبه یعيطب
ها در رفاه نقش آن يريگاندازه ،هاسازگانبوم نیاحاصل از 

و  انريگميتصم بهكشور  یستیزطيانتقال مسائل مح ،یانسان
 و ياقتصاد يهااستيس نيب ارتباط جادیا زان،یربرنامه
خدمات در  نیا نقش زينو  عتيطب از حاصل يهادرآمد
 ،یجنگل يهاسازگانبوم .هستندمهم  اريبس ،داریپا توسعه
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یم فراهم انسان رفاه يبرا یمتنوع خدمات و محصوالت
 هاكاال ارزش حال،نیا با (.Sayade & Rafee, 2015) دنكن
 شده بررسی كمتر نتاكنو هاجنگل نامحسوس تدماـخ و

بوم این یپول ارزش در كمتر برآورد سبب عامل همين .است
 تخریب كه است هشد هاآن واقعی ارزش به نسبت هاسازگان

 كرده پذیرتوجيه ديصاـقتا رـنظ از را هاجنگل دينابو و
 (. 2018et al.Modaberi ,) ستا

 کی عنوانبه يصنعت گردشگر شرفته،يپ يكشورها در
 به كشورها نیا اساس، نيهم بر .است شده رفتهیپذضرورت 

 ،يگردشگر مهم يهاشاخه از یکی عنوانبه يگردعتيطب
 شتريب يبرا(.  et alTuan., 2014) دارند يجد توجه

كه  (ميرمستقيو غ مي)مستق یاجتماع و یستیزطيمح خدمات
وجود  يبازار ،شودیمارائه  یعيطب يهاسازگانبوم توسط
 نیا یارزش پول برآورد يبرا روش نیترجیرا نیبنابراندارد، 

 و مشروط شکلبه یستیزطيمنافع مح يگذارارزش ،خدمات
(. Heshmatol Vaezin, 2013) است یفرض بازار بریمبتن

 يهاروش از (CVM) وطمشر يگذارارزش روش
كه  دیآیم شمار به اوانفر دبرركا با و پذیرفنعطاا ارد،ستاندا

 به تمایل از استفادهبا  را طبيعت گردشگري و تفرجی ارزش
 (.2006et al Amirnejad ,.) كندیم برآوردافراد  ختداپر

ارزش  ،یعيطب منابع خدمات نیاز پركاربردتر یکی
 يبرااست  حاضر سانان كه یمعن نیا به ،ستا آن یتفرج
 كاركرد نیا از بتواند تا كنند نهیهز را یمبلغ ،خود رفاه

 درمورد يمتعدد يهاپژوهش. شود مندبهره عتيطب
استفاده از  با هاسازگانبوم یتفرج كاركرد يگذارارزش
CVM اندشده انجام (Osorio & -Henry

Mittelhammer, 2012; Yashoda & Reddy, 2012; 

., 2021; Nurin et al., 2014; Doli et alTuan 

., 2021et alFadhlin ). Khaksar Astaneh همکاران و 

 یجنگل يهاپارک از هکتار هر یتفرج( ارزش 2011)
 ن،ي. همچنكردندبرآورد  الیر ونيليم 22 را شهر مشهد
 نگرشخانوار، تحصيالت، درآمد،  ياعضا تعدادمتغيرهاي 

شونده نسبت به اهميت حفاظت از منابع افراد مصاحبه
 یجنگل پارکتا  هاآنطبيعی و فاصله محل سکونت 

 تمایل به پرداخت بر راثير أبيشترین ت بيترتبه
 Mohammadi پژوهش در .داشتند دهندگانپاسخ

Limaei يبرا ساالنه یتفرجارزش  ،(2016) همکاران و 
 3/15حدود  النيدر استان گ سراوان یجنگل پارک

پژوهشگران  نی. اشدبرآورد  در هکتار الیر ونيليم
 ،يشنهاديپ يمبلغ ورود يرهايمتغ گزارش كردند كه

 دگاهید ،یردولتيغ يهاسازماندر  تیعضو انه،درآمد ماه
بر  يداریمعن ريتأث ،و مدت اقامت یستیزطيمح اخالق

 سراوان یجنگل پارک دكنندگانیبازدبه پرداخت  لیتما
 یتفرج ارزشMoayeri (2016 ) و Ronoud .داشتند
ناهارخوران گرگان را  یجنگل ارکهر هکتار از پ ساالنه
 لیتما ن،يهمچن. كردندبرآورد  الیر ونيليم 4/35حدود 

و  مثبتپارک، رابطه  نیاز ا بازدیدكنندگان به پرداخت
رابطه  وافراد  نیا التيتحصو  درآمد سطحبا  يداریمعن
 اقامت، تيوضع سن، يرهايمتغبا  يداریو معن یمنف

 ورود به پارک يبرا يشنهاديپ متيق و شدهیط مسافت
 ،(2018) همکاران و Modaberiپژوهش  در .داشتند

 از دكنندگانیبازد پرداخت به لیتما بر اثرگذار يرهايمتغ
درآمد  شاملگل در استان لرستان قلعه یمنطقه جنگل

 يبرا يشنهاديپ مبلغ سکونت، محل از فاصله انه،ماه
 سطحو  یشخص يداشتن خودرو ،منطقه این ورود به

حدود  زين مذكور جنگل یتفرج ارزش .بودند التيتحص
 .شد برآورد هکتار در الیر هزار 974

ها كه پژوهش دهدیمنابع موجود نشان م یبررس
 اندک ،زاگرس يهاجنگل یتفرج يگذارارزش مورددر

 باروزافزون  يهابیتخر علتبه هاسازگانبوم نیا. هستند
 يگذارلزوم ارزش نیبنابرا ،اندشده مواجه جدي تهدیدات
 شیافزا منظوربه .شودیممختلف آن آشکار  يكاركردها

داالب  یمنطقه جنگل داریپا تیریو مد توجه به حفاظت
 یجنگل يهاسازگاناز بوم یکیعنوان به المیاستان ا در

 پژوهشدر  منطقه نیا ساالنه یتفرج ارزش ،زاگرس
 برآوردمشروط  گذاريارزشاز روش  با استفاده روشيپ

به پرداخت  یلبر تماثر ؤمعوامل  ،نيهمچن .استشده 
 .ندشد ییشناسا منطقه نیا از یدكنندگانبازد
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 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 شش درهکتار  2582به مساحت  داالب یجنگل منطقه
(. 1)شکل  دارد قرار المیشمال شهرستان ا يلومتريك

 یهواشناس ستگاهیا (1393تا  1365) ساله 28 آمار براساس
 590 حدودمنطقه  نیا یبارندگ متوسط ،المیا کينوپتيس
 ساالنه يدما نهيكمو  نهيشيب نيانگيم .استسال  در متریليم

 مياقل. هستند گراديسانت درجه 5/11 و 1/22 بيترتآن به
 از نوع دومارتن یخشک بیبه ضرباتوجه داالب منطقه

 Yari& ) استمعتدل  يوهواآب با خشکمهين ياترانهیمد

Rostami, 2019.) فائو بنديتقسيم براساس منطقه نیا خاک 
غالب  گونه. گيردمی قرار ليتوسل هايخاک رده در

 (Lindl. Quercus brantii) ایرانی بلوط ،داالب يهاجنگل
 دهید اشکوبهتک و زادشاخه رویشی فرم بهكه اغلب  است

 يهاجاذبه و جغرافيایی موقعيت ليدلبه منطقه نیا. شودیم
 هايچشمه ها،بلنديوپستی در تنوع مانند تاریخی و طبيعی
 مهم مناطق از بانقالن يروستا و رانيقالق كوه ،فراوان

 .دیآیم شماربه كشور و المیا استان گردشگري
 

 
 مطالعه مورد منطقه جغرافيایي موقعيت -1 شکل

 

 پژوهش روش
 يبرا مشروط يگذارارزش روش از روشيپ پژوهش در

 نیا. شد استفاده داالب یجنگل منطقه یتفرج ارزش نييتع
 Willingness to) پرداخت به لیتما كه كندیم تالش روش

pay) برآورد نيمع یفرض بازار يوهایسنار تحت را افراد 
صورت به هياول نامهپرسش 30اطالعات  ابتدا، در .كند

 ،سپس. شد يآورجمع بودند،كه باز و بدون مبلغ  آزمونشيپ
 يانامهپرسش ن،يشيپ يهاپژوهش ها وداده نیا براساس

 یعموم يهاپرسش شاملاول آن  بخش كه شد یطراح
 خصوص در ییهاپرسش زين و تيجنس سن، درآمد، مانند

 افراد ورود و شب در نور س،يپل حضور نظر از منطقه تيامن
 يورود پرداخت به لیتما مربوط به هايپرسش بود. شرور

. گرفت يجا نامهپرسش دوم بخش در منطقه از دیبازد يبرا
، 10) یمتيق نهیگز سه با بسته شکلبه ابتدا درها پرسش نیا

 شامل نامهپرسش ،انتهادر .شد دهيپرس( الیر هزار 30 و 20
 یحاضر به پرداخت مبلغ ایاول )آ پرسش .بود باز پرسش دو
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داالب  یورود به منطقه جنگل يبرا الیهزار ر 10كمتر از 
 يشنهاديپ متيق نیكمتر كه شد دهيپرس يافراداز  (د؟يهست

حاضر به پرداخت  ایآ) دوم باز پرسش .بودند رفتهینپذ را
 یورود به منطقه جنگل يبرا الیهزار ر 30از  شتريب یمبلغ

 نیشتريبود كه ب ییهادهندهپاسخ مختص زين( د؟يتداالب هس
 نیا در يآمار جامعهبودند.  رفتهیرا پذ يشنهاديمبلغ پ

 سال کی یط مذكور منطقه از دكنندگانیبازد تعداد ،پژوهش
 یدست عیصنا و يگردشگر ،یفرهنگ راثيم كل اداره. بود

 درآمد با) دكنندهیبازد يخانوارها كل تعداد ،المیا استان
 خرج نحوه در عمل يآزاد يدارا تاحدامکان ای و مستقل
 را داالب یجنگل منطقه از( دارند ارياخت در كه یپول كردن
پرسش تعداد. كرد برآورد 1399 سال در نفر هزار 10 حدود

. آمد دستهب عدد 180 كوكران، فرمول از استفاده با هانامه

 زیيتابستان و پا در يبا مراجعه حضور هانامهپرسش نیا
 از كنندگاندیبازد توسط یتصادف روشبه و 1399سال 
شدند.  ليكه درآمد مستقل داشتند، تکم داالب جنگلی منطقه

 180 همه ،هاآن كدام ازهيچ نبودن ناقص بهباتوجه
 گرفته كاربه يبعد يهاليوتحلهیتجز يبرا هانامهپرسش

 يآلفا بیضر براساسها نامهپرسش یدرون ییایپا. شدند
 ییروا. بودقبول  قابل (،76/0) آمدهدستبه كرونباخ

 .شد دیيتأ زين( 89/0) نامهپرسش ییمحتوا
 از افراد پرداخت به لیتما مناسب برآورد و ليتحل يبرا
 يالگو و( کی و صفر) ییدوتا انتخاب ییانامهپرسش روش

 يالگو براساس (. 2018et al.Modaberi ,) شد استفاده تيالج
به ،(ip) ردیبپذ را شنهادهايپ از یکی فرد نکهیا احتمال ،تيجال

 (:Hanemann, 1989) شودیم انيب 1 رابطه صورت
 

pi = Fn(∆U) = 
1

1+exp(−∆𝑢)
 = 

1

1+𝑒𝑥𝑝{−(𝛼−𝛽𝐴+𝛾𝑌+𝜃𝑆)}
 رابطه )1(   

 

 کی با یتجمع عیتوز تابعبيانگر  nF(U∆) :آن در كه
 يرهايمتغ از یبرخ و است استاندارد کيلجست اختالف
 ،يشنهاديپ مبلغ درآمد، جملهاز ياقتصاد -یاجتماع

 شغل و بودن یبوم تأهل، تيوضع ت،يجنس سن، الت،يتحص
 هستند يبرآورد قابل يهابیضر γ و θ ،β. شودیم شامل را
 .باشد β≤0 و θ، 0<γ>0 رودیم انتظار كه

 پرداخت به لیتما مقدار محاسبه يبرا یمختلف يهاروش
 پرداخت به لیتما متوسط ،هاآن نیترمرسوم .دارد وجود
 به لیتما يانتظار مقدار محاسبه يبرا آن از كه است یقسمت

 در يعدد يريگانتگرال لهيوسبه (E (WTP)) پرداخت
 شودیم استفاده( Amax) نهيشيب شنهاديپ تا صفر محدوده

 :(Lee & Han, 20029198,nnHanema ;؛ 2رابطه )
 

E (WTP) = ∫ 𝐹𝑛(∆𝑢)𝑑𝐴
𝑚𝑎𝑥𝐴

0
 =∫ (

1

1+𝑒𝑥𝑝[−(𝛼∗+𝛽𝐴)]
)𝑑𝐴

𝑚𝑎𝑥𝐴

0
α* = ( α + 𝛾Y + 𝜃S )  )2( رابطه 

 
 با كه است شدهلیتعد مبدأ از عرض α* :كه در آن

 یاصل مبدأ از عرض به ياقتصاد -یاجتماع جملهافزودن 
(α )شودیم محاسبه. 

 از تيالج يالگو در برازش نیبهتربه  یابيدست منظوربه
 و(  testatio rLikelihood) ییآزمایراست نسبت آزمون
 correctPercentage of ) درست يهاینيبشيپ درصد

predictions) نييتب بیضر. شد استفاده (2R)  مجذوركه 
 يهااحتمال و ییدوتا وابسته ريمتغ نيب یهمبستگ بیضر

 برازش يبرا یمناسب شاخص ،(3)رابطه  است شدهینيبشيپ
 (:Maddala, 1983) شودیم محسوب نمونه يهاداده

 

𝑅2 = 1 − [
𝐿(𝛽𝑀𝐿)

𝐿0
(3) رابطه  [  

 ییآزمایراست تابع تمیلگار نهيشيب مقدار 0L :كه در آن
 يهابیضر رازيغبه ونيرگرس يهابیضر همه كه است
 𝛽𝑀𝐿 .هستند صفر برابر با تیمحدود نیا در ثابت یجزئ
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 در را مدل است كه ییآزمایراست تابع نهيشيب دهندهنشان
 حالت با( هستند صفر برابر با هابیضر همه) ديمق حالت

 ییآزمایراست تابع تمیلگار زين L .كندیم سهیمقا ديرمقيغ
 نشان را هابیضر زمانهم بودن داریمعنكه  (4 رابطه) است

 گرفت جهينت توانیم ،باشد داریمعن آماره نیا اگر .دهدیم
 ريمتغ یخوببه اندتوانسته مدل در یحيتوض يرهايمتغ كه

  (.Maddala, 1983) كنند فيتوص را وابسته

 

𝐿. 𝑅. 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = −2[𝐿(𝛽𝑀𝐿) − 𝐿]    (4) رابطه  

 

 براي پژوهش این درذكر شد،  ترشيكه پ طورهمان
 به تمایل بر مختلف توضيحی متغيرهاي تأثير بررسی

 مدل از داالب جنگلی منطقه از بازدید يبرا افراد پرداخت
 احتمال مدل، این براساس. شد استفاده جيتال رگرسيونی

 قيمت پذیرش) نظر مورد فعاليت در فرد یک مشاركت
 شودیم محاسبه 5 رابطه از استفاده با( پيشنهادي

(Maddala, 1983:) 

 

𝑝𝑖 = 𝐹(𝑍𝑖) = 𝐹(𝛼 + ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ) =

1

1+𝑒−𝑧𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1+𝑒𝑧𝑖
(5) رابطه     

 

 طرف از پرداخت به لیتما رشیپذ احتمال ip :آن در كه
 iB مدل، مبدأ از عرض α ،یتابع رابطه F ام،i فرد

به یحيتوض يرهايمتغ iX مدل، برآورد مورد يپارامترها
 فرد، ياقتصاد -یاجتماع يهایژگیو از يامجموعه صورت

i كنندهدیبازد شماره، n و مشاهدات كل تعداد iz انگريب 
 ،واكنش شاخص. هستند دكنندهیبازد فرد واكنششاخص 

 شتريب یخاص حد از آن مقدار اگر كه است یتصادف يريمتغ
 يشنهاديپ متيق كنندهقبول افراد جزء نظر مورد فرد باشد،
 محسوب رندگانیپذ جزء ،صورت نیا ريغ در و است

 رييتغ سبب +∞ تا -∞ نيب iz رييتغ ،5 رابطه در. شد نخواهد
ip نیا مذكور رابطه گرید یژگیو .شودیم کی تا صفر نيب 

 .شودیم مربوط( هاiX یعنی) iz به یرخطيغ طوربه كه است
 iB و α يهابیضر و هاiX با( ip) احتمال گر،یدعبارتبه

 تیباعث محدود یژگیو نیا. داشت خواهد یرخطيغ رابطه
یم هابیضر نيتخم يبرا یمعمول مربعات حداقل از استفاده

 کی به 4 رابطه لیتبد منظوربه و مشکل نیا حل يبرا. شود
 انجام یاضیر ازنظر را ریز يهالیتبد توانیم یخط عبارت

 مورد صفت بودن دارا ای شامديپ وقوع احتمال ip اگر. داد
 نظر مورد صفت وقوع عدم احتمال ip-1 آنگاه ،باشد نظر

 شود هداد نشان 6 رابطه صورتبه دتوانیم كه بود خواهد
(Maddala, 1983:) 

 

𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑧𝑖 = 𝛼 + 𝐵𝑖𝑋𝑖   (6) رابطه  

 عدم به تيموفق احتمال نسبت تمیلگار L :آن در كه
 از استفاده با توانیم را رابطه نیا. است تيموفق احتمال
 .زد نيتخم ییآزمایراست نهيشيب روش
 تنها هياول برآوردشده يهابیضر ،تيجال يالگو در
 رشیپذ احتمال درمورد را یحيتوض يرهايمتغ ريتأث عالئم

یدرحال ،ندارند يمقدار ريتفس و دهندیم نشان وابسته ريمتغ
 يریپذكشش. دارند ريتفس تيقابل ،یینها اثرات و كشش كه
 از توانیم را تيجال يالگو در kX و امk یحيتوض ريمتغ

 (: 1982et al.Judge ,) آورد دستهب 7 رابطه
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𝐸 =
𝜕(𝐵𝑋𝑘)

𝜕𝑋𝑘
×

𝑋𝑘
(𝐵𝑋𝑘)

=
𝑒𝐵𝑋

(1+𝑒𝐵𝑋)2
× 𝐵𝑘 ×

𝑋𝑘
(𝐵𝑋𝑘)

(7) رابطه     

 

 كه كندیم انيب (E) یحيتوض ريمتغ هر به مربوط كشش
 در يچنددرصد رييتغ باعث kX در يدرصدکی رييتغ

 نوع بهباتوجه. شودیم( 1iY=) وابسته ريمتغ تيموفق احتمال
 در یینها اثر محاسبه يبرا جداگانه روش دو ،یحيتوض ريمتغ

 رييتغ باشد، یكم يريمتغ kX اگر. دارد وجود تيجال يالگو
 در يواحدکی رييتغ اثر بر وابسته ريمتغ تيموفق احتمال در

kX یینها اثر كه (ME) دستبه 8 رابطه از ،شودیم دهينام 
 (: 1982et alJudge ,.) دیآیم

 

𝑀𝐸 =
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥𝑘
=

𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑥)

(1+𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑥))2
× 𝐵𝑘   (8) رابطه  

 

 وابسته ريمتغ تيموفق احتمال در رييتغ مقدار ،الگو نیا در
 يرهايمتغ همه هياول يهاارزش به جهيدرنت و هياول احتمال به

 ريمتغ kX اگر. دارد یبستگ هاآن يهابیضر و مستقل
 عبارت ريمتغ نیا يبرا یینها اثر ،باشد( یموهوم) يمجاز
( 1iY=) وابسته ريمتغ تيموفق احتمال در رييتغ از است

 يرهايمتغ كهیدرصورت ک،ی به صفر از kX رييتغ جهيدرنت
 ريمتغ یینها اثر مقدار. شوند گرفته نظر در ثابت ،گرید

 شودیم محاسبه 9 رابطه از (DME) يمجاز یحيتوض
(., 1982et alJudge :) 

 

𝑀𝐸𝐷 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋𝑘 = 1, 𝑋∗) − 𝑃(𝑌 = 1|𝑋𝑘 = 0, 𝑋∗)   (9) رابطه  

 

 نمونه حالت عنوان با X* ريمتغ ثابت ریمقاد :در آن كه
 ليوتحلهیتجز يبرا ،پژوهش نیا در .شوندیم شناخته

 يپارامترها نيتخم و یاضیر يهامحاسبه رها،يمتغ يآمار
 ،SPSS، Microfit يافزارهانرم از تيجال يالگو

WolframAlpha، Excel و Shazam شد استفاده. 
 

 جینتا
 جامعهبا درآمد مستقل،  افرادذكر شد،  ترشيپ طوركههمان

 74 ماهانه درآمد. دادندیم ليرا تشک روشيپ پژوهش يآمار
 ،بود الیر ونيليم 9/83 تا 51 نيب دهندگانپاسخ ازدرصد 

 ونيليم 25ها، درآمد ماهانه كمتر از درصد آن شش كهیدرحال
 نياجاره امالک و زم قیطر ازدرآمد  نیااز  یبخشداشتند.  الیر

درصد افراد  71 .شدیم دیعا کاريافراد ب يبرا یبانک سودو 
دهندگان را پاسخ شتريب داشتند. یشونده، قسط بانکمصاحبه

منطقه  یو بوم سالانيجوان تا م یسن متأهل در محدوده انمرد

و خط  ی)ساختمان كارگراز قشر  هاآن اغلب. دادندیم ليتشک
درصد  36 .بودند یدانشگاه التيشركت( و كارمند با تحص ديتول

 كهیكمتر بودند، درحال اینفره دهندگان، سهپاسخ يهاخانواده
 46. شدندیم ليتشک هنفرپنج تا سه يهاخانواده از هاآن شتريب

 داالب یجنگلبه منطقه  یدسترس ينفر( برا 83ها )درصد از آن
از  شتريب ،درصد افراد 76. كردندیم استفاده یشخص يخودرو از
سه تا  ها،آن شتريب. بودند كرده دیبازد یتفرج منطقه نیااز  بارکی

 در و كردندیم مراجعه داالب یجنگلمنطقه  بهپنج بار در سال 
 ،گذراندندیم منطقه نیا در را ساعتتا شش  دو حدود هربار
شونده در هربار مراجعه، كمتر مصاحبه افراد درصد 24 كهیدرحال

از  یدرصد كم .كردندیم يسپر آنجااز دو ساعت را در 
 30 و بودند یستیزطيمح يهاعضو سازمان دهندگان،پاسخ

 جدول در .داشتند تیعضو نهادمردم يهاسازمان در هاآندرصد 
 دهندهپاسخافراد  ياقتصاد -یاجتماع يهااز شاخص يتعداد ،1

 .است شده ارائه
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 دهندگانپاسخ هیپا اطالعات -1 جدول

 درصد اطالعات اقتصادي -اجتماعی ویژگی

 سن

 5/0 24 سال و كمتر

 56 سال 44 تا 25

 43 سال 64 تا 45

 5/0 65 سال و بيشتر

 جنسيت
 82/80 مرد

 18/19 زن

 تأهلوضعيت 
 38/83 هلأمت

 62/16 مجرد

 یا مسافر بومی
 53/95 ایالم شهر بومی

 47/4 مسافر

 شغل

 79/1 استاد و خاص درزمينه متخصص پزشک،

 01/31 دولت كارمند

 89/32 كارگر

 93/27 آزاد

 12/1 دارخانه

 26/5 بيکار

 تحصيالتمقطع 

 04/48 بيشتر و ارشد كارشناسی

 02/24 كارشناسی

 43/18 كاردانی

 94/8 كمتر و دیپلم

 55/0 سوادبی

 

 درصد 33/18 داد كه نشان نامهپرسش دوم بخش جینتا
از  دیبازد يبرا یمبلغبه پرداخت  لیتما ،دكنندگانیبازد از

 را هاآن اغلب .(2)جدول  نداشتندداالب  یجنگلمنطقه 
از  شتريب سن با یدانشگاه التيتحص بدون يهادهندهپاسخ

یم ليتشک الیر ونيليم 50از  كمتر ماهانهسال و درآمد  45
 يهامبلغ از یکی حداقل دهندگانپاسخ از 66/81 .داد

 را نامهپرسش در( الیر هزار 30 و 20، 10) يشنهاديپ
 20 افراددرصد  80 در پرداخت به لیتما نیكمتر .رفتندیپذ

به  لیها، تمادرصد آن 88/68 كهیدرحال بود، الیر هزار
ورود به  ياز آن را برا شتريو ب الیهزار ر 30پرداخت مبلغ 

 پرداخت به لیتما نهيشيب گر،یدعبارتبهمنطقه داشتند.  نیا

 كهیاز آن بود، درحال شتريو ب الیهزار ر 30نفر، مبلغ  124
 10پرداخت حداكثر  به حاضر بيترتبه دهندهپاسخ 20 وسه 

 .بودند داالب یجنگل طقهورود به من يبرا الیر هزار 20و 
 عوامل درمورد تيالج يالگو برآورد جینتا ،3 جدول در

 یمنطقه جنگل از دیبازد يبه پرداخت افراد برا لیتما بر مؤثر
از  مدل نیا یكل يداریمعن یبررس يبرا .است آمدهداالب 
آزمون  نیااستفاده شد. مقدار آماره  ییآزمایراست نسبت آزمون

از  شتريب كه آمد دستبه 32/427برابر  14 يدرجه آزاد در
برآوردشده در سطح  يكل الگو جه،ي. درنتاستارزش احتمال 

 است. داریدرصد معن 99 نانياطم
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 داالب يجنگل منطقهاز  دیبازد يبرا دهندگانپاسخپرداخت  به لیتما تيوضع -2 جدول

 يشنهاديپ يهامبلغ رشیپذ تيوضع
 از كدامچيه رشیپذ عدم

 يشنهاديپ يهامبلغ
  شدهرفتهیپذ يشنهاديپ مبلغ

 مجموع شتريب و الیر هزار 30 الیر هزار 20 الیر هزار 10

 180 124 144 147 33 یفراوان

 100 88/68 80 66/81 33/18 درصد

 

، 3برآوردشده در جدول  يهابیضر اعتبار و براساس
 تأهل، يدارا الت،يتحص مقطع تعداد افراد خانواده، يرهايمتغ
منطقه، اثر  تيدرآمد ساالنه و امن ،یشخص يخودرو يدارا

درصد بر  95حداقل  نانيدر سطح اطم يداریمثبت و معن

 تأثير كهیدهندگان داشتند، درحالبه پرداخت پاسخ لیتما
در هربار مراجعه  دیبازد مدت ،بودن مسافر يرهايمتغ

 یورود به منطقه جنگل يبرا يشنهاديو مبلغ پ )ساعت(
 دست آمد.به داریو معن یداالب، منف

 

 داالب يمنطقه جنگل يارزش تفرج محاسبه يبرا تيجال يالگو جینتا -3 جدول

 اعتبار نهایی اثر وزنی كل كشش T آماره ارزش بیضر متغير

 031/0 0/003- 0/136- 0/865- 4/743- مبدأ از عرض

 341/0 0/002- 0/062- 0/158- 0/423- سن

 765/0 0/365 0/785 0/233 0/842 جنسيت

 046/0 0/111 0/023 0/875 0/145 تأهل وضعيت

 029/0 0/006 0/212 1/355 1/451 خانوار افراد تعداد

 049/0 0/018- 0/365- 1/455- 3/854- یبوم ای مسافر

 205/0 0/045 0/652 0/251 1/485 شغل

 016/0 0/052 0/083 1/54 1/128 تحصيالت مقطع

 009/0 0/023 0/092 0/629 0/725 یشخص يخودرو داراي

 766/0 0/069 0/978 1/209 1/176 بانکی قسط داراي

 649/0 0/014- 0/306- 0/725- 1/546- سال در بازدید تعداد

 001/0 0/027- 0/165- 2/952- 1/716- بازدید مدت

 634/0 0/113- 0/239- 3/445- 2/658- نهادمردم هايسازمان در تیعضو

 001/0 0/213 0/027 0/758 0/349 ساالنه درآمد

 000/0 0/262 0/082 3/221 3/854 منطقه امنيت

 001/0 0/008- 0/055- 0/654- 0/003- پيشنهادي قيمت

 32/427 = ییآزمایراست نسبت آزمون آماره
 74/0=  فادنمک تعيين ضریب

 83/0=  درست يهابينیپيش درصد
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 از دیبازد هربار يبرابه پرداخت هر فرد  لیتما نيانگيم
 و اساسنیبرا .آمد دستبه الیر 04769 مورد مطالعه منطقه

هزار نفر در  10) دكنندگانیبازد يآمار جامعه بهباتوجه
 داالب یجنگل منطقه كل يبرا ساالنه یتفرج ارزش سال(،

 یتفرجارزش  نیشد، بنابرا برآورد الیر ونيليم 9/476
 ریال هزار 7/184 برابر با منطقه نیهر هکتار از ا ساالنه
 .است

 

 بحث

درصد از  82/80 كه داد نشان روشيپژوهش پ جینتا
در  زنان تركمرنگ حضور علت. بودند مرد ،دهندگانپاسخ

 عدم و هاآن یاجتماع تيموقع در را داالب یمنطقه جنگل
 توانیم خانواده یهمراه بدون یتفرج مناطق در حضور
 (2017) همکاران و Eskandari هايیافته .كرد وجوجست

 جینتا از بخش نیا با زين (2018) همکاران و Modaberi و
 نیا جینتا ،مسافت ازنظر. دارد یهمخوان روشيپ پژوهش
 یبوم ،دهندگانپاسخ درصد 53/95 كه داد نشان پژوهش

 نیا به دنيرس يبرا را یكم مسافت و بودند المیا شهر
 فاصله ريمتغ ،یاندك يهاپژوهش در .كردندمی یط تفرجگاه

 Khaksar رو،شيپژوهش پ جیهمانند نتا .است شده یبررس

Astaneh (2011) همکاران و، Azadi (2014) همکاران و، 
Eskandari و( 2017) همکاران و Modaberi همکاران و 

در  كهیدرحال ،گزارش كردند یمنف را ريمتغ نیا اثر( 2018)
 به لیتما بر فاصله ريمتغ ،(2015) همکاران و Siew پژوهش
 ،يدر مالز Paya Indahاز تاالب  دكنندگانیبازد پرداخت
این نتيجه با عدم مطابقت  علت نداشت. يداریاثر معن

 اختالف از یناش تواندیم روپيشپژوهش  هايیافته
 و Eskandari. باشد كشور دو نيب ونقلحمل زاتيتجه

ترجيحات تفرجی  یبررس با (2017) همکاران
تهران و  درحصار جنگلی سرخه يهاپارک ازبازدیدكنندگان 

 شیافزا ليدلبه كه كردند گزارش سنگان در نوشهرسی
ها پارک نیاز ا یربوميافراد غ ساالنه دیبازد تعداد فاصله،

 حيترج روشيدر پژوهش پ دهندگانپاسخ اغلب .است كمتر
 داالب یجنگل منطقه ازسال  در بارکی از شتريب كه دادندیم

 یدسترس و كمتر فاصله ،بودن یبوم ليدلبه كه كنند دیبازد
 از يزدهندگان ندرصد پاسخ 47/4 .بود منطقه به هاآن آسان

 المیا شهر به فراغت اوقات گذراندن يبرا و اطراف يشهرها
 منطقه از بارنياول يها براآن شتريب كه بودند كرده سفر

 .كردندیم دیبازد داالب یجنگل
 و كارگر قشر را روشيدر پژوهش پ دهندگانپاسخ شتريب
 نيب خانواده ياعضا تعداد و یدانشگاه التيتحص با يادار
 افراد شغل است ممکن نیبنابرا داد،یم ليتشک نفر پنج تا سه

 مراجعه در كنندهنييتع یعامل ،هاآن آزاد وقت ،آن پيرو و
 يهاافتهی با جینتا نیا .باشد یتفرج منطقه نیا به افراد

Osorio-Henry و Mittelhammer (2012 )و Modaberi 
 مذكور پژوهشگران .اردند همخوانی( 2018) همکاران و

 مراجعهسبب كاهش  انكارگر كمتر درآمد كه كردند گزارش
 پژوهش در كهیدرحال ،شودیم یتفرج يهامکان به هاآن

 انكارگر دهنده بهپاسخ 180در بين بيشينه فراوانی  ،روشيپ
 به نيشيپ يهاپژوهش اغلب .(درصد 89/32) تعلق داشت

 ريتأث و دكنندگانیبازد التيتحص سطح و درآمد مثبت اتاثر
 اشاره هاآن پرداخت به لیتما بر يشنهاديپ مبلغ یمنف

 Goudarzi, et alKhaksar Astaneh ;2011 ,.) نداهكرد

2014;  et al.,Reddy, 2012; Tuan  2012; Yashoda &

Sayade & Rafee, 2015; Ronoud & Moayeri, 2016.) 
 رو،شيدهندگان در پژوهش پدرصد پاسخ 90از  شتريب

تحصيالت افراد  سطحهرچه  .ندداشت یدانشگاه التيتحص
 ابدییم شیافزانيز  هاآن، اوقات فراغت باشد ادتریز
(, 2012et al.i ., 2002; Ebrahimet alShrestha ) یكه م

داشته  یرا در پ یتفرج يهااز مکان شتريب دیبازد تواند
 ينشان داد كه افراد دارا روشيپ پژوهش گرید جینتا. باشد

به پرداخت مبلغ  لیتما يداریطور معنبه یشخص يخودرو
 داالب دارند. یورود به منطقه جنگل يبرا يشتريب

Modaberi را  یمشابه هايیافته( 2018) همکاران و
 یتفرج مناطق از شتريب استفاده ،دركل. كردند ارشگز
 یشخص يخودرو داشتن مانند خانواده امکانات با ينحوبه

 (. 2017et alEskandari ,.) دارد ارتباط
 فقط شدهبرآورد هياول يهابیضر ،تيجال يالگو در
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 ريمتغ رشیپذ احتمال بر را یحيتوض يرهايمتغ ريتأث عالئم
 ها،آن يجابه. ندارند يعدد ريتفس و دهندیم نشان وابسته
 .شوندیم ريتفس یینها اثرات و یوزن كل يهاكشش
 تعداد يرهايمتغ يبرا 3 جدولآمده در دستبه يهاكشش
درآمد ساالنه،  ،در هر بار مراجعه دیبازد مدت ،خانواده افراد

 شیافزا با كه دهندیم نشان يشنهاديپ مبلغ و منطقه تيامن
 ،گرید عوامل بودن ثابت فرض با و هاآن يدرصدکی

 دهندگانپاسخ توسط يشنهاديپ مبلغ رشیپذ احتمال
 -505/0 و 082/0 ،027/0 ،-516/0 ،212/0 بيترتبه

 يرهايمتغ يبرا یوزن كل كشش .كندیم رييتغ درصد
 بودن مسافر ،تأهل تيوضع الت،يتحص مقطع مانند یموهوم

 نيهم به .ندارد يريتفس تيقابل ،یشخص يخودرو يدارا و
 براساس .دنشو یبررس دیبا مذكور يرهايمتغ یینها اثر ل،يدل

 جهينت توانیم 3در جدول  رهايمتغ نیا نهایی اثر ریمقاد
 افزایش دیگر، متغيرهاي بودن ثابت صورت در كه گرفت

 به مجرد از الت،يتحص مقطع) فوق متغيرهاي از واحد یک
( یشخص يخودرو يبه مسافر و دارا یبوم از متأهل،

 023/0 و -018/0 ،111/0 ،052/0 تغيير سبب بيترتبه
 توسط يشنهاديپ مبلغ پذیرش احتمال در واحدي

 .شودمی بازدیدكنندگان

باتوجه  افراد جامعه یتفرج يرفتارها و قیاز عال یآگاه
و  گذاراناستيبه س امکان را نیا ،یمورد بررس يرهايمتغ به

 يهايزیرطرحو  هايريگميتصم كه دهدیم زانیربرنامه
برنامه ازينشيپ ،تاطالعا نیا. باشند داشته یدرست و مناسب

گذراندن  يامکانات الزم برا نيتأم ینيبشيپ و یتفرج يزیر
 مطالعه مورد خانوار هراست.  دكنندگانیاوقات فراغت بازد

 داالب جنگلی منطقه از سال در بار 16/4 متوسط طوربه
 متوسط گرفت كه يجهنت توانیم اساسبراین. داشت بازدید

 کی درو  دیهربار بازد دربه پرداخت هر خانواده  لیتما
. است الیر هزار 51/553و  06/133 حدود بيترتبه سال

 9/476داالب  یجنگل كل منطقه ساالنه یتفرج ارزش
 ریالهزار  7/184حدود  آن هکتار هر براي و ریال يليونم

 نیا یتفرج ادیارزش ز دهندهنشان جینتا نیا .شد برآورد
در منطقه  يمنطقه است كه لزوم توجه به صنعت گردشگر

 متوسط نکهیبه ا. باتوجهكندیم آشکار راداالب  یجنگل
 يشينهب از( ریال 47690) دهندگانپاسخبه پرداخت  یلتما

 نیبنابرا ،آمد دستبه يشتر( بیالهزار ر 30) يشنهاديمبلغ پ
گردشگر و  جذب تيقابل ،منطقه نیكه ا رسدیم نظربه

و  یرفاه امکانات توسعه صورت در يمبلغ ورود شیافزا
 تياهم رو،شيپ پژوهش جینتا. باشد داشته را یحیتفر

 و داالب یجنگل منطقه از حفاظتمدیریت پایدار و 
ارزشمند و  سازگانبوم نیا يو نابود بیاز تخر يريجلوگ

 .دهدیم نشان رادرآمدزا 
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Abstract 
     In light of the increase in demand for recreational forest areas, it is imperative to determine 

factors influencing visitor attitudes to better anticipate recreational needs and improve the 

management of these areas. Due to its natural and historical attractions, the Dalab forest area is 

considered one of the most important areas of tourism potential in the Ilam Province, Iran. By 

using the contingent valuation method, this study estimated the recreational value of this area. A 

logit model was evaluated by the likelihood ratio test to investigate the factors affecting the 

willingness to pay (WTP) for visiting it. The information was collected by filling out 

questionnaires by 180 visitors to the area with independent income in 2020. The results showed 

that family size, education level, marriage, owning a car, annual income, and the level of 

security in the area all contribute positively to visitors' WTP, but being a passenger, the length 

of the visit, and the amount offered of entry provided negatively affect the quality of this 

characteristic. 81.66% of respondents were willing to pay an entrance fee to visit the Dalab 

forest area. It was estimated that the respondents would be willing to spend on average 47690 

Rials on a visit to this recreation area. Furthermore, the annual recreational value of the Dalab 

forest area was estimated at 476.9 million Rials, which is the equivalent of 184.7 thousand Rials 

per hectare. The results demonstrate that the region has a high recreational value, indicating its 

importance for sustainable management as one of the Zagros' most valuable ecosystems. 
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