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  چكيده

محيطي و ايجاد تفرجگاههاي متنوع و مراكز تفريحي گوناگون براي مردم يكي  ي مختلف زيستطرحهاريزي تفريحي، همچنين اجراي  برنامه
، آلودگي محيط ير الگوهاي سكونتييرشد روزافزون جمعيت مردم، تغ. اي در هر كشور است از مسائل مهم در مديريت در سطح كالن و منطقه

 ، ايجادبا هدفدر اين ميان، كمبود آشكار منابع مالي . شهرها و نياز مبرم به اوقات فراغت بيش از پيش اهميت اين مسئله را افزايش داده است
اي علمي جديد ها و روشه گيري و فضاهاي تفريحي مناسب، مديريت منابع طبيعي را به سوي ارزشگذاري اين منابع با استفاده از شيوه يا شكل

 در ميان كاربران و بازديدكنندگان سايت تفرجگاهي و (WTP)گيري شاخص ميزان تمايل به پرداخت  تحليل و اندازه. هدايت كرده است
انجام تحقيقات اين حوزه به خود اختصاص داده  تفريحي، از جمله اين روشهاي علمي جديد است كه امروزه جايگاه شناخته شده و مهمي در

 پژوهش حاضر، با بررسي و تبيين اين شاخص در فضاي تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران و با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط. است

(CV) بدين منظور، از مدل .  گزينش دوگانه به تعيين ارزش تفريحي و تفرجگاهي اين پارك جنگلي در شمال كشور پرداخته استةو پرسشنام
 اين مهم است مبيننتايج حاصل . اند هاي اين مدل برآورد و ارزيابي شده نمايي، شاخص  روش حداكثر درستة و بر پايتحليلي الجيت استفاده

نين چهم.  ريال براي هر بازديد برآورد شده است۳۸۷۵كه ميزان ميانگين تمايل به پرداخت بازديدكنندگان و كاربران براي اين پارك جنگلي 
زش تفريحي ساالنه اين پارك، نشانگر اهميت باال و ارزشي است كه بازديدكنندگان و كاربران براي اين سايت  با ارارتباطنتايج حاصل در 

  .قائلند
  

  كليد واژه
  .ارزشگذاري مشروط، تمايل به پرداخت، پارك جنگلي نور، محيط زيست، مدل الجيت

 سرآغاز 

مديريت صحيح تسهيالت، امكانات تفريحي و فضاي سـبز         
اين مسئله،  . گذارد  در اقتصاد آن مي    چشمگيريأثير  يك منطقه ت  

اي را   ي توسعه طرحهاريزي    برنامه ةگيري در زمين   اهميت تصميم 
بيش از پيش روشـن سـاخته و موجـب شـده ابـزار و روشـهاي                 

ارزشگذاري اقتصادي  . شودمتنوعي در اين زمينه ايجاد و استفاده        
 عنوان ابزاري   منابع طبيعي، از جمله اين روشهاست كه امروزه به        

ترنـر،  ( گيـرد   مورد استفاده مديران محيط زيـست قـرار مـي     مؤثر
تـوان در ايجـاد      با استفاده از ارزشگذاري اقتـصادي مـي       ). ۱۳۷۴

ارزشگذاري .  پايدار گام برداشتةهاي رفاه انساني و توسع شاخص

كـار   محيطـي بـه   هاي زيست  بهبود سياست  منظور  بهتوان   اقتصادي را مي  
 از اين رو كمي كردن و .جه آن باال بردن رفاه انساني است      گرفت كه نتي  

ــوردار اســت     ــسزايي برخ ــت ب ــافع از اهمي ــن من ــردن اي ــم ك ــل فه قاب
)Kramer,1977( .   ــه ــك ب ــگذاري در كم ــدف اصــلي ارزش ــوال ه معم

ست از نشان دادن كارايي اقتصادي    ا  ها، عبارت  تصميمات مديريتي جنگل  
. قابتي در استفاده از منابع جنگلـي      هاي مختلف ر   كلي، در رابطه با كاربرد    

فرض اساسـي بـر ايـن اسـت كـه منـابع جنگلـي بايـد اختـصاص بـه                     
. هايي داشته باشند كه سود خالص كلي را به جامعه عرضـه كننـد              كاربرد

تعيين ارزش پولي تفرجگاههاي عمومي و فضاهاي سبز نقش مـضاعفي         
خورشـيد   (كنـد  هاي طبيعي ايفا مـي     در مديريت تلفيقي انسان و سيستم     
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۵۷مجله محيط شناسي شماره   
۱۳۰ 

 اتـالف منـابع و   باعثتوجهي به اين شاخص    بي). ۱۳۷۶دوست،  
در ايـن    .هاي طبيعي خواهـد شـد      كاهش كيفي استفاده از محيط    

طور كلي   هب. پژوهش منطقه مورد بررسي، پارك جنگلي نور است       
ي جنگلي در شمال كـشور بـسيار زيـاد اسـت كـه             ها  پاركتعداد  

 هكتـار   ۴۰۰۰احتي بالغ بر    بزرگترين آنها پارك جنگلي نور با مس      
شـود و    ترين پارك جنگلي خاورميانه محسوب مي      است كه بزرگ  

آبـاد در قـسمت       محمـود  - كيلومتري شهر نور در جاده نـور       ۲در  
اين پارك كه در نزديكي كوه و     . شرقي شهر نور قرار گرفته است     

 هاي  ارزشهاي گردشگري و     دريا واقع شده است، به دليل جاذبه      
هـدف از   . شود ي جنگلي شاخص محسوب مي    ها  كپارطبيعي از   

اين پژوهش برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي نور با استفاده از       
ــب  ــشروط و محاس ــگذاري م ــت  ةروش ارزش ــه پرداخ ــل ب  تماي

ي جنگلي شـمال كـشور      ها  پاركبازديدكنندگان براي استفاده از     
 گيري از هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش با بهره        داده. است

 نفر از بازديدكنندگان پارك ۵۰۰ با پرسشنامه و مصاحبه حضوري   
اين تعداد نمونـه از راه فرمـول        . آوري شده است   جنگلي نور جمع  

ها در ساعات مختلف روز       پرسشنامه ،دست آمده است    به ۱كوكران
  .آوري شده است  ماه جمع۶و طي 

  مواد و روش بررسي

ـ            املموس اكوسيستم جنگلـي منـافع اقتـصادي ملمـوس و ن
توان  بندي ارزشي، مي   با تقسيم . كند بسياري براي بشر فراهم مي    

ــه   ــاگون را ب ــن وجــوه گون  هــاي ارزش مــستقيم، هــاي ارزشاي
. بنـدي كـرد     غيرمستقيم، ارزش انتخاب و ارزش وجودي تقـسيم       

)Torras,2000.( " به استفاده مـستقيم از منـابع      "ارزش مستقيم 
 تفريحـي و    ةهـاي بـالقو    در مورد جنگـل درآمـد     . شود مربوط مي 

ــراي تفــرج، اوقــات فراغــت،  جهــانگردي ، اســتفاده از جنگــل ب
. شـود   مستقيم آن محسوب مـي هاي ارزش جزء غيرهروي و    پياده

مـستقيم   طور غير   به منافعي كه افراد به     "مستقيم  غير هاي  ارزش"
هاي اوليه منابع موجود به دست  اي از فعاليت  و يا به عنوان نتيجه    

محيطـي و اكولـوژيكي      خدمات زيست . شود  مربوط مي  آوردند، مي
نظير توانايي جنگل در جذب كربن هـوا، جلـوگيري از فرسـايش         

 هــاي ارزشخــاك، كنتــرل ســيالب و تعــديل آب و هــوا جــزء  
 هـاي   ارزش، تمـام    "ارزش انتخـاب  ". هاسـت  مستقيم جنگل  غير

 يا ارزش نسبت داده     ،مستقيم و غير مستقيم قابل تحقق در آينده       
 بـه توانـايي اسـتفاده از كـاال و خـدمات در آينـده از قبيـل                   شده

اكتشافات آتي مربوط به مصارف طبي و زراعي گياهـان و منـابع       

 در برگيرنـده ارزش  "ارزش وجودي". شود جديد اكولوژيكي را شامل مي    
 بـراي موجوديـت     فقط نظير جنگل و ارزشي است كه مردم         يذاتي منبع 

بـدين  ). ۱۳۸۵نـژاد،    اميـر (ند  ا  طي قايل محي هاي زيست  آن منبع و فعاليت   
 مستقيم اكوسيـستم  هاي ارزش و تفريحي، جزء     جهانگرديترتيب ارزش   

 بوده كه شامل استفاده از جنگل و پارك براي تفـريح،            ها  پاركجنگلي و   
  .شناختي است گذراندن اوقات فراغت و سرگرمي و زيبايي

از طريـق   تفريحي مكانهاي ارزشگذاري )TC( سفر   ةدر روش هزين  
شـود   در اين روش فـرض مـي      . شود برآورد تابع تقاضاي آنها بررسي مي     

 يـا تـاريخي   ،پردازنـد تـا از محـيط تفريحـي        هايي كـه افـراد مـي       هزينه
يكـي از   .  ارزش آن محـيط اسـت      نشان دهنـدة  مشخصي استفاده كنند،    

هايي كه در كاربرد اين روش وجود دارد مربوط به مسئله امكان             دشواري
يعني فرد به چنـد نقطـه از جملـه مكـان            . ي بيشمار افراد است   بازديدها

در نتيجـه   . رود و مسافرت وي منحصر به اين محل نيست         مورد نظر مي  
شود  ارزش مكان تفريحي بررسي شده، بيش از حد واقعي آن برآورد مي           

هـاي گونـاگون    تواند براي تخصيص هزينه سـفر از ميـان هـدف       كه مي 
  . ايجاد مشكل كند

پردازند  يگر مربوط به بازديدكنندگاني است كه مبلغي نمي       موضوع د 
). ۱۳۷۶دوست،  خورشيد(چون خانه آنها در نزديكي محل مورد نظر است 

دسـت آمـده از منـابع طبيعـي و محـيط             از آنجا كه براي بيشتر منافع به      
گونه منافع در غيـاب بـازار،    شود اين  بازاري وجود ندارد، سعي مي   ،زيست

  .صنوعي ارزشگذاري شوندبا بازارهاي م
 )WTP( 2 اين روش به طور مستقيم بر موضوع تمايل به پرداخـت        

تــرين روش از ايــن نــوع، روش  رايــج. كننــدگان متكــي اســت مــصرف
ــست   ــافع زي ــگذاري من ــت     ارزش ــشروط اس ــورت م ــه ص ــي ب محيط

 بـه طـور عمـوم يكـي از          ۳روش ارزشگذاري مشروط  ). ۱۳۷۴دهقانيان،(
شود و به طور گـسترده در   پذير محسوب مي  عطافهاي استاندارد و ان    ابزار

محيطــي  هــاي زيــست ســود و ارزيــابي تــأثير-تجزيــه و تحليــل هزينــه
ايـن روش تمايـل بـه    ). Khorshiddoust, 2005(شـود   گيري مي بهره

 معـين، تعيـين   ۴هـاي بـازار فرضـي      نوشـته  پرداخت، افراد را تحت پـيش     
  . كند مي

ــراي CVدر روش  ــصادي  ب ــين ارزش اقت ــدمات   تعي ــا و خ كااله
به همين دليل به ايـن روش، روش برتـر      . محيطي مورد نياز است    زيست

هـاي ايـن روش را    بسياري از كاربرد). ۱۳۸۵اميرنژاد،  (شود   هم گفته مي  
ي ملــي، هــا پــاركتــوان در ارزشــيابي كيفيــت آب و هــوا، منــافع  مــي

ت هاي دولت بر محيط زيست، تمايل بـه پرداخـ          ماهيگيري، تأثير برنامه  
  ). ۱۳۸۷دشتي، (مشاهده كرد ...  حفاظت از آبهاي زيرزميني و براي



  

  

  

  

 ۱۳۱  ... تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران،

  مباني نظري
Hotelling  به طـور جـدي ارزيـابي     ميالدي ۱۹۴۷ از سال

 ميالدي ۱۹۴۷ وي در سال .كرد پيگيري امريكادر  را  تفرجگاهها  
گيـري    مسافرتي اندازه  ة پيشنهاد كرد كه باالترين هزين     امريكادر  

ش تفرجگاهي در نظر گرفته شود يا به عبارت         شده، به عنوان ارز   
عنوان قيمت بازاري معادل يك بار  ديگر هزينه دورترين فاصله به 

 در  امريكـا ي ملي   ها  پاركاداره  . شود استفاده از تفرجگاه محاسبه     
گذاري در تفرجگاههـا را       درآمدهاي حاصل از سرمايه    ۱۹۴۹سال  

ن ارزش تفرجگـاهي    عنـوا  هاي آن، به    يا بزرگتر از هزينه    ،مساوي
، مطالعاتي  Wood and kentsch، ۱۹۵۸در سال  .پيشنهاد كرد

 بـراي را در زمينه تفرجگاههاي آبي انجام دادند و پيشنهاد كردند         
ــصادي  ــي اقتــ ــابررســ ــاهي در دســــت طرحهــ ي تفرجگــ

طــرح مــذكور از نظــر تعــداد ) هــاي مــصنوعي درياچــه(احــداث
 حال حاضر مورد  مصنوعي همگن كه درةبازديدكنندگان با درياچ 

 هزينـه   ة از اين طريق محاسب    .گيرد، مقايسه شود   استفاده قرار مي  
د كـر متوسط، دو درياچه را با هم مقايسه و بدين ترتيب محاسبه            

كه آيا طرح درياچه مصنوعي در دست احداث به عنوان تفرجگاه           
(  يـا خيـر    ،در آينده از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بـود          

هـاي ايالـت     ايـن ارزش بـراي جنگـل      ). ۱۳۸۵سعودي شـهابي،    
 ،  )CV( بر اسـاس روش ارزشـگذاري مـشروط          امريكاتاناي   مون
 دالر براي هر سفر به دسـت آمـده اسـت، همچنـين ارزش           ۱۰۸

 كه با استفاده از روش امريكاتفريحي مناطق جنگلي شرق كشور    
CV       ،دالر براي هر خانواده  ۴۳/۱۰ مورد بررسي قرار گرفته است 

و  Krieger,2001(. Costanza( سال برآورد شـده اسـت        در هر 
همكاران كه مجموع ارزش خدمات زيست محيطـي و اكولـوژي           

نـد، ارزش تفريحـي    كرد اكوسيستم مختلف جهان را بررسـي        ۱۷
 دالر در   ۳۶ و   ۱۱۲هاي گرمسيري و معتدله را بـه ترتيـب           جنگل

 اين ارزش براي جنگل ). ,Costanza 1997(هكتار عنوان كردند    
 دالر  ۷۴۰ به دست آمده،     CVهاي مالزي كه با استفاده از روش        

در بررسـي ارزش  . )Willis,1997 (.در هكتار برآورد شـده اسـت     
، CVتفريحي پنج پارك ملي در كره جنوبي با اسـتفاده از روش             

 دالر براي هر خـانواده      ۵۴/۱۰ ،ميزان اين ارزش به طور متوسط     
بررسي مطالعـات  . )Lee, 2002(در هر سال به دست آمده است 

دهد كه مطالعات انـدكي در زمينـه         انجام شده در ايران نشان مي     
 وجود دارد، به طوري كه تعداد اين ها پاركبرآورد ارزش تفريحي    

اولين بـار   .  مورد مطالعه است   ۱۰ كمتر از    ۱۳۸۵مطالعات تا سال    

 TC با اسـتفاده از روش  ۱۳۵۳سنگان در سال    ارزش تفريحي پارك سي   
 ريال در هكتـار بـرآورد شـده اسـت           ۸۹۶۰ بررسي قرار گرفته، كه      مورد

 پارك ملي گلستان و     ةهمچنين ارزش تفريحي ساالن   ). ۱۳۵۳يخشكي،  (
، بـه   TCمنطقه پلنگ دره قم در جنوب غربي اين استان بر اساس روش           

. دست آمـده اسـت     ه ريال در هكتار ب    ۸۳۳۹۵ دالر در هكتار و      ۷۲ترتيب  
پارك جنگلي نـور كـه بـا نـام مؤسـس آن، مرحـوم         ).۱۳۸۵امير نژاد،   (
 هكتار، يكـي از    ۳۶۴۵شود، با مساحت      نيز ناميده مي   "سعيدي آشتياني "

هاي جنگلي شمال كشور در شرق شهرسـتان نـور بـه             بزرگترين بوستان 
اين بوستان در نزديكي كوه و دريـا قـرار دارد و بـه دليـل               . رود شمار مي 
گـاه   طبيعي، از جمله داشتن ذخيـره  هاي ارزشهاي گردشگري و   جذابيت

هـاي    كه بومي ايران است، از بوستان  "سفيد پلت " هكتاري درخت    ۲۷۰
هاي جنگلي اين بوسـتان شـامل ممـرز،          تيپ .شود شاخص محسوب مي  

 توسكاسـت كـه سـاالنه در حـدود يـك           -انجيلي و ممـرز   -بلوط، ممرز   
حت ايـن   هكتـار از مـسا  ۴۰۰ تـا  ۳۵۰. كننـد  ميليون نفر از آن ديدن مي   

در اين بوستان، درختاني نظير     . بوستان، تفرجي و بقيه نيز حفاظتي است      
بلوط، ممرز، توسكا، انجيلي، لرگ، سفيد پلت، ليلكي، افرا، شب خـسب،             

، نمدار، اوجا و جانوراني همچون شغال، تشي، روبـاه و گـرگ وجـود                ون
  . دندار

  روش تحقيق
ش تفريحي مناطق  برآورد ارزةهاي مختلف در زمين بررسي پژوهش 

و  TC دهد كه به طـور معمـول از روش    جنگلي و پارك ملي نشان مي
CV در ايـن روش،  . شـود  گيـري مـي    تعيين ارزش تفريحـي بهـره    براي

هـا در سـال از يـك      تفريحي بر اساس تعداد بازديدمكانهايتقاضا براي  
د هاي مربوط به سفر، درآمـ      پارك و عوامل متغير ديگر مانند انواع هزينه       

اگـر  . شـود   اقتصادي تعيـين مـي     -بازديدكنندگان و مشخصات اجتماعي   
بازديدكنندگاني طي سفر بيشتر از يك تصميم براي استفاده از مـسافرت      

 كه  ودش ميداشته باشد، ارزش مكان تفريحي بيشتر از حد واقعي برآورد           
ــ  مــي ــراي تخــصيص هزين ــد ب ــاگون  ةتوان ــان اهــداف گون  ســفر از مي

   ).,Costanza 1997( آفرين باشد مشكل
از آنجا كه پارك جنگلي نور در مجـاورت دريـاي خـزر و در مـسير      

قرار گرفته است بيـشتر     ) محمودآباد-جاده نور (جاده ساحلي شمال كشور     
 سفر اصـلي خـويش، از ايـن پـارك           ةبازديدكنندگان اين پارك در حاشي    

5كنند، بنابراين در اين پژوهش از روش  استفاده مي
TC 

رآورد غير واقعي ارزش تفريحي اسـتفاده نـشده اسـت و             به دليل ب  
 براي برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي نور مـورد اسـتفاده            CVروش  

 بازديدكنندگان  WTPگيري   در اين بررسي براي اندازه     .قرار گرفته است  



  

  

  

  

۵۷مجله محيط شناسي شماره   
۱۳۲ 

ــشنام  ــشروط و پرس ــگذاري م ــه  ةاز روش ارزش ــزينش دوگان  گ
 در سـال  Bishop, Heberlin. گيري شـده اسـت    بهره۶دوبعدي

 كردنــد ارائــه را ۷روش گــزينش دوگانــهبــراي اولــين بــار ۱۹۷۹

)Bishop,1979( .          در اين روش پاسخگويان در مواجه شـدن بـا
 موقعيت بازار فرضي، تنها پاسخ بلي يـا خيـر           باقيمت پيشنهادي   

روش گزينش ۱۹۸۵در سال Hanemann ,Carson  .دهند مي
آن روش گزينش دوگانـه  د و نتيجه كردوگانه را تعديل و اصالح      

دو بعـدي بــود كـه ايــن روش مـستلزم تعيــين و گـزينش يــك     
گزينـه  .  بيشتر نسبت بـه روش گـزينش دوگانـه اسـت           اي  گزينه

ــت    ــش اس ــه پرس ــخگو ب ــنش پاس ــدة واك ــشان دهن ــشتر ن . بي
)Venkatachalam, 2003.( 

هـاي پـژوهش پرسـشنامه        نيل به هـدف    برايبدين ترتيب   
 اسـتخراج ميـزان تمايـل بـه         گزينش دوگانـه بـراي مـصاحبه و       

 تعيين ارزش تفريحي پارك جنگلي      برايپرداخت بازديدكنندگان   
نور طراحي شد تا پاسخگويان را از موقعيت بـازار فرضـي بطـور              

 مذبور شامل دو بخش بوده است، كه        ةپرسشنام. كامل آگاه سازد  
.  اقتصادي افـراد اسـت    -بخش اول دربرگيرنده وضعيت اجتماعي    

 مورد سن، جنـسيت، شـغل، ميـزان تحـصيالت،           كه در  به طوري 
شمار افراد خانواده، ميزان درآمد و علت آمدن به پارك پاسـخگو            

ها مربوط بـه ميـزان       بخش دوم پرسش  . جو شد و  بررسي و جست  
تمايل به پرداخت بازديدكنندگان است، در اين قسمت سه قيمت          

ريال به صورت سه پرسش وابسته      ۲۰۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰پيشنهادي  
ـ      . م ارائه شد  به ه  آزمـون بـا      پـيش  ةسه قيمت پيشنهادي، بـر پاي
در  .گيري از پرسشنامه باز در پارك نور گزينش شـده اسـت            بهره

بـه ايـن    )  ريـال  ۴۰۰۰(پرسش نخست، قيمت پيشنهادي ميـاني       
صورت مورد پرسش قرار گرفت كه، پارك فرصتي براي گـردش           

گيـري از    و تفريح شما فراهم كرده است، آيا حاضريد براي بهـره          
 ريال از درآمد ماهانـه خـود را بـه عنـوان             ۴۰۰۰اين پارك مبلغ    

قيمت ورودي براي هر يـك از اعـضاي خـانواده خـود پرداخـت               
تـر   ؟ در صورت ارائه پاسخ منفـي، قيمـت پيـشنهادي پـايين      كنند

گيرد و در صورت ارائه جـواب   مورد پرسش قرار مي )  ريال ۲۰۰۰(
وال خواهد  ئ بازديدكنندگان س  از)  ريال ۶۰۰۰(مثبت، قيمت باالتر    

 پاسخگويان در مواجهـه بـا قيمـت پيـشنهادي بـه عنـوان                .شد
شـود،   طـور ماهانـه ارائـه مـي     تفريحي كه به وروديه براي ارزش

بـه همـراه   .  يا پاسخي ندهند، يا منفي داده،توانند پاسخ مثبت  مي
 WTP، از پاسخگويان در مـورد حـداكثر         WTPمبالغ پيشنهادي   

 آثـار بندي  هاي بعدي براي طبقه اين عمل به تحليل. شود ميوال ئآنها س 
براي محققـان انتخـاب روش مـالي        . جا مانده، بهتر كمك خواهد كرد      هب

اين انتخاب،  .  مهم و با اهميت است     CVبراي پرداخت واقعي در بررسي      
WTP   پرداخـت  ةوسـيل . دهـد   مطرح شده براي پاسخگويان را نشان مي 

هـاي   دي، ماليات فروش، صـورت حـساب      ممكن است شامل قيمت ورو    
 يا وجوه خاص ، كارة يا پروان،هاي مربوط به جواز   لزحمه ا الكترونيكي، حق 

قيمت ورودي به عنوان بهترين انتخاب منطقي ). Forester,1989(باشد 
 پرداخت واقعي براي بازديدكنندگان پارك جنگلي نـور انتخـاب           ةو وسيل 

 زيادي به روش بررسي     ةبه انداز تعيين ارزش دقيق و درست       .شده است 
طور كه عنوان شد براي برآورد تعـداد         در اين مطالعه همان   . بستگي دارد 

گيري تصادفي استفاده شده است و   نمونه از روش كوكران و روش نمونه      
ــاري     ــه آم ــانس جامع ــانگين و واري ــاس مي ــر اس ــه ب ــداد نمون ــه (تع ك

  . محاسبه شده است) است بازديدكنندگان پارك جنگلي نور
 پرسشنامه براي مصاحبه و استخراج ميزان تمايـل  ۵۰۰طور كلي   به

 تعيين ارزش تفريحي پارك جنگلي نـور        برايبه پرداخت بازديدكنندگان    
طـور كامـل آگـاه     هطراحي شد تا پاسخگويان را از موقعيت بازار فرضي ب 

صـحيح از    پرسشنامه به علت ناقص بودن و يا عـدم درك            ۷۲كه  . سازد
هاي نامربوط حذف شدند و بررسي نهايي با استفاده از          ها و جواب   پرسش

 ماه و در بهار     ۶ها در طول   پرسشنامه. پرسشنامه صورت گرفته است    ۴۲۸
 مذبور شامل دو بخش بـوده       ةپرسشنام. اند  تكميل شده  ۱۳۸۷و تابستان   

 .  اقتصادي افراد است- وضعيت اجتماعيدةاست، كه بخش اول دربرگيرن
كه در مورد سن، جنسيت، شغل، ميزان تحصيالت، شمار افـراد        به طوري 

خانواده، ميزان درآمد و علت آمدن به پارك پاسخگو بررسـي و جـستجو       
هــا مربــوط بــه ميــزان تمايــل بــه پرداخــت   بخــش دوم پرســش. شــد

 ۲۰۰۰،۴۰۰۰ قيمـت پيـشنهادي    سـه  قسمت اين در .است كنندگان بازديد
سـه قيمـت   . رسش وابسته به هم ارائه شـد     ريال به صورت سه پ     ۶۰۰۰،

گيري از پرسـشنامه بـاز در پـارك          آزمون با بهره   پيشنهادي، بر پايه پيش   
در پرسـش نخـست، قيمـت پيـشنهادي         . جنگلي نور گزينش شده است    

به اين صورت مورد پرسش قرار گرفـت كـه پـارك            )  ريال ۴۰۰۰(مياني  
يا حاضـريد بـراي   فرصتي براي گردش و تفريح شما فراهم كرده است، آ  

 ريـال از درآمـد ماهانـه خـود را بـه             ۴۰۰۰گيري از اين پارك مبلغ       بهره
؟ كنندعنوان قيمت ورودي براي هر يك از اعضاي خانواده خود پرداخت   

مورد )  ريال۲۰۰۰(تر  در صورت ارائه پاسخ منفي، قيمت پيشنهادي پايين    
ـ        پرسش قرار مي    ۶۰۰۰(االترگيرد و در صورت ارائه جواب مثبت، قيمت ب

به همراه مبـالغ پيـشنهادي از       . از بازديدكنندگان سوال خواهد شد    ) ريال
 ميزان تمايـل بـه پرداخـت آنهـا پرسـش      ةبازديدكنندگان در مورد بيشين 



  

  

  

  

 ۱۳۳  ... تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران،

شود  در روش گزينش دوگانه فرض مي). ۱۳۸۵نژاد،  امير(شود  مي
  : زير هستندرضامنديافراد داراي تابع 

)۱ (),( syUU   
 درآمد و   yمستقيم،    غير رضامندي تابع   Uكه در اين رابطه ،    

s    هـر بازديدكننـده حاضـر اسـت        . هاسـت   برداري از ديگر عامل
گيـري از منـافع زيـست       را بـراي بهـره     (A)مبلغي از درآمد خود     

 بـراي   رضـامندي  ايجاد   موجبگيري   محيطي بپردازد و اين بهره    
 رضـامندي  شـود ميـزان    فرض مـي  . )Whit,2006(شود   وي مي 

گيري از منابع طبيعي بيشتر از حالتي است         ايجاد شده در اثر بهره    
  . كند  گيري نمي محيطي بهره كه وي از منافع زيست

)۲ (01 _,0(),1(   syUAsyU 

ε0 و ε1     متغيرهاي تصادفي با ميـانگين صـفر هـستند، كـه
تفاوت ايجـاد   . اند يگر توزيع شده  يكدطور تصادفي و مستقل از       هب

گيـري از منـافع زيـست محيطـي          ، در اثر بهره   رضامنديدر  شده  
  :عبارت است از

)۳ (01),0(),,1(   syusAyU  
، داراي يك متغير وابسته     CVنامه در بررسي     فرمت پرسش 

طـور   هب. با متغير دوگانه است كه به مدل كيفي انتخابي نياز دارد          
بـراي روشـهاي گـزينش       ۹و پروبيـت   ۸الجيـت هاي   معمول مدل 

 در ايـن    ).۱۳۷۲گجراتـي،    ( گيرنـد  مورد استفاده قرار مـي    كيفي  
احتمـال  .  مدل الجيت انتخاب شده اسـت      ،مقاله به دليل سادگي   

(Pi)     اين است كه فرد پيشنهاد (A)  را بپذيرد كه براساس مـدل 
  :شود الجيت به صورت زير بيان مي
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Fn(∆U)ستيكي  تــابع توزيــع تجمعــي بــا اخــتالف الجــ
 ضـريب هـاي بـرآورد شـده هـستند و         γ و α،βاستاندارد اسـت،    

 .بزرگتر از صفر باشندα   وγ و  β≥0 شود بيني مي پيش

:  ميزان تمايل به پرداخت وجود داردةسه روش براي محاسب
ــانگين  ــراي محاســبWTPروش اول مي ــزان ة اســت، كــه ب  مي

 صـفر تـا     ةگيـري عـددي در محـدود        از انتگرال  WTPانتظاري  
 اسـت، كـه   WTPروش دوم ميانگين . شود نهايت استفاده مي   بي

گيـري    از انتگـرال   WTP بينـي شـده     پـيش  مقدار   ةبراي محاسب 
روش سـوم  . شـود  اسـتفاده مـي  + ∞ تا  -∞ عددي در محدوده

اسـت و از آن بـراي محاسـبه مقـدار      ۱۰ قـسمتي WTPميانگين  
گيـري عـددي در محـدوده صـفر تـا          انتگـرال  ا ب WTPانتظاري  

 از بين اين روشها روش سوم به         .شود  استفاده مي  (A)رين پيشنهاد   باالت
عنوان بهترين روش انتخاب شـده اسـت زيـرا ايـن روش داراي ثبـات،                

 . )Whit, 2006 (يي آماري استا و كارظريهن  بايسازگار

 قسمتي در اين تحقيق مورد اسـتفاده قـرار          WTPبنابراين متوسط   
گيـري عـددي در       بـا انتگـرال    WTP بيني شده   پيشميزان  . گرفته است 

  :شود به صورت زير محاسبه مي  (A)محدوده صفر تا باالترين پيشنهاد 
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، عـرض   λ است و  WTP بيني شده    پيش ، ميزان E(WTP)در اين   
 اقتـصادي پـس از      –از مبدا تعديل شده است كه با متغيرهاي اجتمـاعي         

  : از مبدا اصلي اضافه شده استبرآورد مدل الجيت به جمله عرض
)۶ (sAa ..    

 يا خطي ،هاي تابع لگاريتمي هاي الجيت ممكن است به شكل مدل
.  در اين بررسي از مدل الجيت خطي اسـتفاده شـده اسـت             .برآورد شوند 

براي تجزيـه و تحليـل آمـاري متغيرهـا، محاسـبات رياضـي و تخمـين         
 و SPSS ،Mapleب از نرم افزارهـاي  هاي مدل الجيت، به ترتي  شاخص

Eviewsاستفاده شده است .  
  نتايج

در اين قسمت تجزيه و تحليل نتايج آماري به دست آمده با بررسي 
نتـايج توصـيفي   ) ۱(در جـدول شـمارة   .  پرسشنامه ارائه شده اسـت  ۴۲۸

آمار متغيرهاي كمي نـشان داده      ) ۲(متغيرهاي كيفي و در جدول شمارة       
مخاطبـان را پاسـخگويان مـرد       )  پاسـخگو  ۲۶۰(صـد    در ۶۰ .شده است 

 محـيط پـارك را جـذاب        ، درصـد از پاسـخگويان     ۹۴.  است  تشكيل داده 
دانستند و بقيه به داليل بهداشتي و امنيتي محـيط پـارك را فـضاي                 مي

  وضعيت شغلي و آموزشي بازديد كنندگان از پارك          .دانستند نمي مناسبي

 در قسمت . شده استذكر) ۴ و ۳(ة جداول شمار جنگلي نور به ترتيب در
مربوط به تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي تعيـين ارزش تفريحـي            

پيـشنهاد اول را نپذيرفتنـد و       )  درصـد  ۶۴( نفـر    ۲۷۴ ،پارك جنگلي نـور   
 ريال براي هر يك از اعضاي خانواده خـود بـه    ۴۰۰۰تمايلي به پرداخت    

 ۱۵۴گلي نور را نداشتند و    استفاده از پارك جن    برايعنوان قيمت ورودي    
 ۲۰۰۰(تر  هنگامي كه پيشنهاد پايين. پيشنهاد را پذيرفتند  )  درصد ۳۶(نفر  
را نپذيرفتند و عنـوان كردنـد كـه          آن)  نفر ۸۷( درصد   ۳۲ارائه شد   ) ريال

آن را  )  نفـر  ۱۸۷( درصـد    ۶۸كـه     تري ارائه شود، در حـالي       پيشنهاد پايين 
در گروه   اولين پيشنهاد را پذيرفتند    آن دسته از پاسخگويان كه       .پذيرفتند

 ريال به عنوان قيمـت      ۶۰۰۰پيشنهاد باالتر قرار گرفتند، كه آيا حاضرند        
  هريك اعضاي خانواده خود بپردازند؟ ورودي براي
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    آمار متغيرهاي كيفي ):۱(شمارة  جدول
  

  

  

  

  

  آمار متغيرهاي كمي ): ۲(جدول شمارة 
  

  

  

  

  

  

  توزيع فراواني شغل بازديدكنندگان از پارك): ۳(جدول شمارة 

  ندگان از پاركتوزيع فراواني سطح آموزش و تحصيل بازديدكن): ۴(جدول شمارة 

بـا آن   )  نفـر  ۳۹( درصـد    ۲۵نپذيرفتند و   )  نفر ۱۱۵( درصد   ۷۵
 پرداخـت   بـه  تمايـل  ميـزان  بيشينه است شايان ذكر . موافقت كردند 

 مـدل  بـرآورد  آمـده از   دسـت  به نتايج.  ريال بود  ۲۰۰۰۰ پاسخگويان

هايي كـه از نظـر       متغير.  است ذكر شده  )۵(شمارة   جدول در الجيت
انـد ولـي ضـرايب برآوردشـده آنهـا عالمـت          دار نـشده   آماري معني 

در دهد، براي كمك به دسـتيابي بهتـر           را نشان مي   بيني شده   پيش
ضريب بـرآورد شـده متغيـر       . شوند  حذف مي  مدلهاي الجيت     مدل

 اسـت، در    WTPترين متغير توضـيحي احتمـال        پيشنهاد كه اصلي  
 از نظـر آمـاري      بينـي شـده      پيش سطح يك درصد با عالمت منفي     

اين نكته نشان دهندة اين است كه اگر قيمـت        . دار شده است   معني
. يابـد  كاهش مـي  WTPپيشنهاد فرضي افزايش يابد احتمال بله در        

دار شده است    ريب متغير سطح تحصيالت با عالمت مثبت معني       ض
 ،و به اين معناست كه با افزايش سطح آموزش و سطح تحـصيالت       

ضريب برآوردي بعـد خـانوار   . يابد  افزايش ميWTPاحتمال بله در   
 اين مطلب است كه با افزايش بعد مبينباشد و  دار و منفي مي معني

اثـر نهـايي يـك      ) ۶( شـمارة    جدول. يابد  كاهش مي  WTPخانوار،  
 اثـر   .دهد واحد تغيير در هر يك از متغيرهاي توضيحي را نشان مي          

 اسـت ايـن رقـم    ۰۰۰۰۱۲/۰نهايي مربوط به متغير توضـيحي درآمـد      
 اين مسئله است كه واحد افزايش درآمد بازديد كننده در صـورت        مبين

 درصـد افـزايش در احتمـال       ۰۰۱۲/۰  موجـب  ثابت بودن ديگر عوامل   
اثـر نهـائي متغيـر      . شـود  ود تمايل به پرداخت در بازديدكننـده مـي        وج

بـدين معنـي كـه در صـورت ثابـت      . اسـت  -۰۰۴۸/۰پيشنهاد برابر با  
 عوامل يـك واحـد افـزايش در قيمـت پيـشنهادي باعـث               ةماندن بقي 

 درصد در احتمال وجود تمايل به پرداخـت در بازديدكننـده            ۴۸كاهش  
 ۳۶غير مجازي جذابيت پارك برابـر بـا   اثر نهايي مربوط به مت     .شود  مي

اين ميزان مبين اين مطلب است كه با افـزايش جـذابيت        .  است درصد
پارك در صورت ثابت ماندن بقيه عوامل احتمال تمايـل بـه پرداخـت              

بينـي شـده      مقدار پيش .  درصد افزايش خواهد يافت    ۳۶بازديدكنندگان  
را ارائـه   قسمتي كه ارزش تفريحي پارك جنگلـي نـور      WTPمتوسط  

هاي مدل الجيـت بـا اسـتفاده از روش       كند، بعد از تخمين شاخص      مي
گيـري عـددي در محـدوده صـفر تـا           نمايي، با انتگـرال     حداكثر درست 

  :شود باالترين پيشنهاد به صورت زير محاسبه مي
)             ۵(
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 هاي زيست محيطي درسازمان عضويت پارك جذابيت جنس

 خير بله خير بله مرد زن

۱۶۸ ۲۶۰ ۴۰۳ ۲۵ ۱۲ ۴۱۶ 

 انحراف معيار حداقل حداكثر ميانگين متغيرها

 ۳/۱۲ ۱۸ ۶۷ ۵/۳۸ )سال(سن پاسخگويان

 ۸۲/۳ ۰ ۲۴ ۸/۱۳ )سال(سالهاي تحصيل

 ۳۶/۱ ۱ ۷ ۵ )نفر(اندازه خانواده

 ۲۱۱۵۱۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵۴۲۰۰ )ريال(درآمد ماهيانه

 جمع كل موارد شغلي ديگر بازنشسته كارگر خانه دار آزاد كارمند دولت متخصص شغل

 ۴۲۸ ۱۶ ۱۴ ۳۵ ۵۱ ۱۴۹ ۱۳۵ ۲۸ تعداد

 ۱۰۰ ۴ ۳ ۸ ۱۲ ۳۵ ۳۲ ۶ درصد

 جمع كل سوادبي كمتر از ديپلم ديپلم كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد و باالتر سطح سواد

 ۴۲۸ ۱۱ ۷۰ ۱۱۵ ۸۷ ۱۲۰ ۲۵ تعداد

 ۱۰۰ ۳ ۱۷ ۲۷ ۲۰ ۲۸ ۵ درصد



  

  

  

  

 ۱۳۵  ... تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران،

   نتايج برآورد مدل الجيت): ۵(جدول شمارة 
  
  
  
  
  
  
  

  هاي توضيحي اثر نهايي متغير): ۶(جدول شمارة 
  
  

  
 پارك براي استفاده از   WTPميانگين   باال متوسط  ةرابط طبق بر

   .است آمده دست به دكنندهبازدي هر براي ريال۳۸۷۵ نور جنگلي
متوسـط مقـدار    × تعـداد كـل بازديدكننـدگان       ( ÷مساحت پـارك  

WTP = ( ارزش تفريحي هر هكتار پارك جنگلي نور 

ــار   ــال در هكتـ  ) = ۳۸۷۵×۹۳۰۰۰(  ÷۴۰۰۰=۳۶۰۳۷۵۰۰۰ريـ
 بنـابراين ارزش    .ارزش تفريحي هـر هكتـار پـارك جنگلـي نـور           

   ريال در هكتار به   ميليون۳۶۰تفريحي پارك جنگلي نور بيش از         
  .دست آمده است

  گيري نتيجه
در اين مقاله به تعيين ارزش تفريحي پارك جنگلي نـور بـر     
حسب تمايل به پرداخت وروديه بـراي بازديدكننـدگان پرداختـه           

 درصد بازديدكنندگان حاضر بـه پرداخـت        ۸۵در اين بررسي    . شد
توسط م. مبلغي براي استفاده تفريحي از پارك جنگلي نور هستند        

WTP              به عنوان وروديه در اين بررسـي بـراي هـر بازديدكننـده 
 بازديدكننـدگان بـراي اسـتفاده از        WTP ريال و حـداكثر      ۳۸۷۵
همچنـين ارزش تفريحـي     .  ريال بدست آمده است    ۲۰۰۰۰پارك  

 ميليون ريـال در هكتـار و ارزش         ۳۶۰ساالنه اين پارك بيشتر از      
ن ريـال بـرآورد      ميليـو  ۱۳۱۲۲۰۰تفريحي كل اين پارك بيش از     

دهنـدة ارزش و اهميتـي اسـت كـه           اين مسئله نشان  . شده است 
  محققان كهبازديدكنندگان براي منابع طبيعي شمال كشور قائلند        

هاي جنگلي ايران بـا اسـتفاده از          پارك ارزش تفريحي    در ارتباط با  

 اندندپيشتر به اثبات رس   را  اين مسئله    )ارزشگذاري مشروط (روش مشابه   
دهد  دست آمده نشان مي    همچنين نتايج به   .)۱۳۸۵اد و خليليان،    نژ امير( 

ترين عوامـل   هاي درآمد بازديدكنندگان و قيمت پيشنهادي مهم كه متغير 
ي جنگلـي  ها پارك بازديدكنندگان براي استفاده از  WTPمؤثر در ميزان

  از ايـن پـيش را  WTPاست كه البته اثرگـذاري قيمـت پيـشنهادي بـر        
و داده مورد بحـث و بررسـي قـرار     )Forester, 1989( ا در اروپ فورستر

. هاي پژوهش حاضر در كشور ايـران اسـت        نتايج حاصل، منطبق با يافته    
در پژوهش مـذكور مـورد واكـاوي     WTP  اثرگذاري ميزان درآمد بر   ولي

دست آمده از اين مقاله همچنـين نـشان    نتايج به . دقيق قرار نگرفته بود   
دم بـراي اسـتفاده از منـابع تفريحـي كـشور            دهنده اهميتي است كه مر    

توجه بيشتري به حمايت،  بايد مي مسئوالن مربوط و ريزان برنامه و ندا ليقا
  .ايجاد امنيت، بهبود بهداشت و مانند آن در اين مكانها داشته باشند

  ها ادداشتي
1-Cochran 
2-Willingness To Pay 
3-Contingent Valuation Method 

4-Hypothetical Markets 

5-Travel cost Method 

6-Double-bunded Dichotomous choice (DDC) 

7-Dichotomous choice(DC) 

8-Logit 

9-Probit 

10-Overal mean WTP

 منابع مورد استفاده

مطالعة موردي پارك جنگلي : روطهاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزشگذاري مش برآورد ارزش تفريحي پارك. ۱۳۸۵. ، خليليان، ص. نژاد، ح امير
   .۱۹۱تا ۱۸۴  ،صص۲سنگان نوشهر، مجله منابع طبيعي، شمارة  سي

  

 داري آماري معني zارزش آماره  ضرايب متغيرها

 ۰۰۰۰/۰ -۲۳/۷ -۰۳۹/۰ قيمت پيشنهادي

 ۰۰۰۰/۰ ۶۲/۴ ۰۰۰۲۴/۰ درآمد

 ۰۰۵۲/۰ ۲۳/۲ ۲.۸ تحصيالت

 ۰۴۸/۰ -۴۵/۲ -.۰۰۰۹ بعد خانوار

 ۰۰۳۵/۰ ۱/۴ ۳.۸ جذابيت پارك

Log likelihood= -178 
Percent of right prediction= 67.2 %= 0.55% McFadden R

2 

 جذابيت عضويت بعد خانوار تحصيالت قيمت پيشنهادي  درآمد متغير

 ۳۶/۰ ۱/۱ -۰۰۴/۰ ۳۴/۰ -۰۰۴۸/۰ ۰۰۰۰۱۲/۰ اثر نهايي
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