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 چکیده 

این   ذخیره  بررسیهدف  تفرجی  ارزش  از  برآورد  استفاده  با  ایالم  شهرستان  در  ارغوان  جنگلی  گاه 

ارزش پرداختروش  به  تمایل  احتمال  بر  مؤثر  عوامل  تعیین  برای  است.  مشروط   وجه   گذاری 

از طریق    ازیموردن. اطالعات  گرفته شد  کاربه  یینماراست بازدیدکنندگان، الگوی الجیت به روش حداکثر  

. شدآوری  جمع  1393مذکور در سال  ة  بازدیدکننده از منطق  245  حضوری باه  نامه و مصاحبتکمیل پرسش

استفاده تفرجی از این منطقة    منظوربهگویان، حاضر به پرداخت مبلغی درصد از پاسخ 90داد که   نتایج نشان

هستند معنی  .جنگلی  اثر  دارای  سن  و  افراد  درآمد  تحصیالت،  مبلغ  متغیرهای  متغیرهای  و  مثبت  دار 

انداز معنی  ةپیشنهادی،  اثر  دارای  منطقه  از  بازدید  دفعات  تعداد  و  به  خانوار  تمایل  احتمال  بر  منفی  دار 

  الی ر  10202بازدیدکنندگان برای هر فرد    وجه  گویان بودند. میانگین تمایل به پرداختپاسخ  وجه  پرداخت

هر هکتار از  که برای  برآورد شد  ریال    15054352398/ 33گاه  کل ذخیرهدست آمد. ارزش تفرجی ساالنه  هب

به  8855514  آن آمدریال  این  دست  نتایج  می  بررسی.  جامعنشان  افراد  که  به    بررسیمورد    ةدهد  نسبت 

بهبود و توسعه این منابع    برای  یتوجه  قابل  وجه  اهمیت منابع جنگلی آگاهی دارند و تمایل به پرداخت

گذاران تواند شرایطی را برای سیاستمیاین تحقیق  های تفرجی و حفاظتی وجود دارد. نتایج  برای استفاده

 .از این منابع جنگلی فراهم کند بیشتر حفاظت و حمایت  منظوربهمنابع طبیعی استان ایالم و مسئولین 

 . ارغوان یجنگل گاهرهی، ذخوجه به پرداخت لیتما  ت،یالج  یالگو ،یارزش تفرج   های کلیدی:واژه
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 مقدمه

اکوسیستم  در روی  میان  بر  موجود  متنوع  های 

جنگلخشکی زمین،  مجموعههای  میزبانی  با  از  ها  ای 

پیچید و  شکل  سببشناختی،  بوم  ةفرآیندهای  گیری 

می خدماتی  و  تولیدات  مستمر  به  جریان  که  شوند 

اقتصادی و    زندگیمستقیم و غیرمستقیم در    هایشکل

ت انسانی  معیشت  تأمین  )أیا  هستند   Hashemثیرگذار 

nejad et al., 2011 ).   بهجنگل اغلب  بانک  ها  عنوان 

می گرفته  نظر  در  بهزمین  نه  و  منبع  شوند  یک  عنوان 

قطع و به    یراحتبهها  ارزش، بنابراین جنگل  دکنندهیتول

میکاربری  دیگر تبدیل  ارزش  .  شوندها  محاسبه  در 

گرده مالی  ارزش  فروختهبینهجنگل،  تجاری  شده  های 

گرفته  به نظر  در  غالب  ارزش  یا  ارزش  تنها  عنوان 

ها  جنگل  یپول  ری غبنابراین ارزش کارکردهای  ؛  شودمی

از   حفاظت  زیستی،  تنوع  حفظ  ،  وخاکآبدر 

فرصتذخیره ایجاد  یا  و  کربن  زندگی  سازی  های 

 .(Kengen, 1997شود )نادیده گرفته می عمدتاً

محیط  یطورکلبه منبع  یک  کـل  زیستی  ارزش 

ارزش استفادهشامل  و  های  است.    یااستفاده  ریغای 

ای مستقیم  استفاده  ارزش  ةای در دو دستارزش استفاده

می قرار  غیرمستقیم  استفادهو  ارزش  مستقیم  گیرد.  ای 

و   الوار(  و  )چوب  مصرفی  یکی  است  دسته  دو  هم 

)تفرج( غیرمصرفی  بدین  .(Torras, 2000)  دیگری 

ارزش جزء  تفرجی،  و  توریستی  ارزش  های  ترتیب 

جنگلی و    یها ستمیاکوسی  ای مستقیم غیرمصرفاستفاده

پارک    هاپارک و  جنگل  از  استفاده  شامل  کـه  بـوده 

سرگرمی،   و  فراغت  اوقات  گـذرانـدن  تفـریـح،  برای 

استفـادهپیاده و  است    یشناختییبایزهای  روی 

(Sameti et al., 2012.)  تخریبی    باوجود روند 

برنامهاکوسیستم به  نیاز  تصمیمها،  و  برای  ریزی  گیری 

اکوسیستم این  از  نقش  حفاظت  تعیین  همچنین  و  ها 

آن انسانواقعی  رفاه  در  واقعی ها  ارزش  برآورد  و  ها 

اجتنابآن ضرورتی  )ها  است   ,.Sameti et alناپذیر 

2012 .) 

یکی به  مشروط عموماً  یگذارارزشروش   عنوان 

انعطاف و  استاندارد  ابزارهای  برای  از    ی ر یگاندازهپذیر 

و  استفاده  یهاارزش زیست  یا استفاده  ری غای  -منابع 

 پرکاربرد در  یهاروشو یکی از    رودیم  کاربهمحیطی  

 Willing's To Pay)  وجه  ختپرداتمایل به  یریگاندازه

(WTP)  )  منابع    ی هاارزشو و    یطی محستیزتفرجی 

 ,.Raheli et al)  رودمی  شماربهگردشگری    یها مکان

ارزش (.2011 روش  از  برای  استفاده  مشروط  گذاری 

مناطق    آمدهدستبهمنافع    مقداربررسی   بازدید  از 

در   توریستی  و  بسیار    هایپژوهشتفرجی  خارجی 

است. )  Tao  متداول  همکاران  ارزش 2012و   ،)

های جنگلی در چین را با  اقتصادی خدمات اکوسیستم

برآورد  استفاده از روش ارزش ده و  کرگذاری مشروط 

پرداخت  قدارم به  و    وجه   تمایل  احیا  برای  را  افراد 

ریال    4044)یک یوان معادل  یوان    238حفاظت جنگل  

ها  آن  بررسیدست آوردند و نتایج  هب  هرسال در    است(

که    نشان پرداخت   مقدارداد  به  با    وجه  تمایل  افراد 

اقتصادی اساسی  درآمد،    -متغیرهای  مانند  اجتماعی 

سطح تحصیالت، تعداد افراد خانواده و افراد شاغل در  

است مرتبط  مزرعه  از  همکاران   Tuan  .خارج  و 

افراد برای احیا    پرداخت وجهتمایل به    مقدار(،  2014)

روش  جنگل از  استفاده  با  را  ویتنام  در  مانگرو  های 

  20800دونگ )   146700ط حدود  گذاری مشروارزش

ویتنام معادل یک دالر است( برای هر خانواده   دونگ 

،  Dumenu (2013)دست آوردند. در پژوهشی دیگر  هب

منظور ارزیابی ارزش  گذاری مشروط را بهروش ارزش

های شهری در غنا،  جنگل  یبازار  ری غاقتصادی مزایای  

کار از    به  استفاده  با  و    –هزینه    لی وتحلهیتجزبرد 

 69476550های شهری را  منفعت، ارزش پولی جنگل
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برآورد   نیز  .  کرددالر  کشور  داخل    های پژوهشدر 

تفریحی   مناطق  تفرجی  ارزش  برآورد  برای  زیادی 

پارک و  روش  جنگلی  از  استفاده  با  جنگلی  های 

و  ارزش مشروط  سفر(  روش  دیگر گذاری  )هزینه  ها 

استانجام آن  گرفته  از  برخی  به  میکه  اشاره   شود.ها 

Hashem nejad  ( همکاران  با    (2011و  پژوهشی  در 

است  در  نور  جنگل  تفرجی  ارزش  تعیین  ان هدف 

به   تمایل  میانگین  وجه مازندران،    پرداخت 

فرد   هر  برای  ارزش    2950بازدیدکنندگان  و  ریال 

. کردریال برآورد    809327تفرجی هر هکتار از آن را  

Piri  ( همکاران  بهره2010و  با  روش  (  از  گیری 

پرسشارزش و  مشروط  دوگانه  گذاری  گزینش  نامه 

به    یدوبعد تمایل  وجهمیانگین  برای    پرداخت  افراد 

جنگل وجودی  ارسباران  ارزش  در    16589های  ریال 

ها  ماه و ارزش وجودی ساالنه هر هکتار از این جنگل

 .کردندریال محاسبه   5216779را 

گاه جنگلی ارغوان یکی از  با توجه به اینکه ذخیره

ایالم  گاهتفرج استان  اصلی  و  می  شماربههای  رود 

فعالیته از  ناشی  تخریب  معرض  در  های  مچنان 

  شد   یسعبر این اساس در این پژوهش    ؛انسانی است

برآورد  طریق  از  جنگلی  منطقه  این  تفرجی  ارزش  تا 

افراد برای استفاده از این    پرداخت وجهتمایل به    مقدار

گذاری مشروط  منابع جنگلی با استفاده از روش ارزش

 .شود نییتع

 ها روشمواد و 

 بررسی منطقه مورد 

کیلومتری شمال    سه  ةتفرجگاه جنگلی ارغوان در فاصل

محدود  در  ایالم  شهر  منطقة  شرقی  شرقی    ة جنوب 

محدود  شدهحفاظت در  و  قالرنگ  و   46  ةمانشت 

و    38درجه،   و    ةثانی  37دقیقه  درجه،    33طول شرقی 

و    28 شمالی  ةثانی  24دقیقه    است.   قرارگرفته  عرض 

جنگلی  ذخیره استان  گاه  سردسیر  مناطق  جزو  ارغوان 

بین   متوسط  بارندگی  از  که  بوده    600تا    500ایالم 

برخوردار  میلی سال  در  درجه    .استمتر  متوسط 

منطقه   سالیانه  سانتی  12/17حرارت  است. درجه    گراد 

و   ارغوان  آن  انقراض  حال  در  و  نادر  گیاهی  گونه 

دافنگونه بلوط،  شامل:  همراه  زالزالک  های  و  کیکم  ه، 

منطقه .  ( Anonymous, 2002)  است  از    این  یکی 

ای و کوهستانی بوده و  های متراکم جنگلی، صخرهتنگه

و   باوجود جاده  طرف  دو  در  بلوط  انبوه  جنگل 

مکانتیغه از  یکی  کوهستان  زیبای  و  سنگی  های  های 

های گردشگری شهر ایالم در  تفرجی و یکی از جاذبه

سال   فصول  )شکل    ژهیوبههمه  است  تابستان  و  بهار 

1). 

   

 
 در استان ایالم و کشور  بررسیموقعیت منطقه مورد  -1شکل 

Figure 1. Map of the location of study area in Ilam province and Iran 

Iran 

Ilam province 

Ilam city 
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 تحقیقروش 

به   توجه  به  ذخیره  بودن  ک ینزدبا  ارغوان  جنگلی  گاه 

به  ایالم  شهرستان  از  بازدیدکنندگان  بیشتر  ایالم  شهر 

می تفریحی  مکان  هزینه    .آینداین  از روش  اسـتـفـاده 

نتایـج را دچـار انحراف    تواندیم  پژوهشسفر در این  

گذاری  حاضر از روش ارزش  بررسیبنابراین در  ؛  کند

ای  منظوربهمشروط   تفرجی  ارزش  منطقه  برآورد  ن 

 تخمین ارزش روش در این  .شده استاستفادهجنگلی  

شرایط بر شدهزده  تعیین فرضی بازار یک اساس 

به  منظور  بهد.  شومی تمایل  وجه برآورد    پرداخت 

پرسشاین  در    ،بازدیدکنندگان از  انتخاب  بررسی  نامه 

استاستفاده  یدوبعددوگانه   انتخاب    .شده  روش  در 

اولیهپاسخبه  دوبعدی    گانهدو مبلغ  پیشنهاد  دهنده  ای 

شود که در صورت پذیرش این مبلغ، دو برابر آن را  می

کنند؛ در غیر این صورت،  عنوان مبلغ دوم پیشنهاد میبه

به  اول  پیشنهاد  مبلغ  ارائه  نصف  دوم  پیشنهاد  عنوان 

دوگانهاما در روش  ؛  شودمی به هر    یبعد تک  انتخاب 

پیشنپاسخ مبلغ  یک  فقط  خواسته  دهنده  او  از  و  هاد 

تا آن را به می به  شود  تمایل    پرداخت وجه عنوان مبلغ 

رد   یا  قبول  روش .  (Molaei, 2013)  کندخود  در 

می فرض  دوگانه  تابع  انتخاب  دارای  افراد  که  شود 

 هستند: 1 رابطه مطلوبیت بر اساس
 U= U (h, y; S) ( 1رابطه )

آن   در  غیرمستقیم،  Uکه  مطلوبیت  در    h  تابع 

ورودی   مبلغ  پذیرش  غیر  صورت  در  و  یک  مساوی 

بود برابر صفر خواهد  و    y  .این صورت    Sدرآمد فرد 

)سن،    اجتماعی فرد  -عوامل اقتصادی  دیگربرداری از  

خانوار،   اعضای  تعداد  و    اندازةجنسیت،  تحصیالت 

از  غیره(   مبلغی  است  حاضر  بازدیدکننده  هر  است. 

-محیطی بهزیست  منبعدرآمد خود را برای استفاده از  

  سبب بپردازد که این استفاده ( A) بلغ پیشنهادیعنوان م

می وی  برای  مطلوبیت  مطلوبیت    اندازةشود.  ایجاد 

منابع زیستایجاد  از  استفاده  اثر  در  بیشتر  شده  محیطی 

م از  استفاده نابع زیستاز حالتی است که وی  محیطی 

 Molaei and)دهد  آن را نشان می  2  رابطهکند که  نمی

Kavosi Kalashmi, 2011) . 
 ) + SU (0, y;  ≥ 1) + SA; -U (1, y ( 2رابطه )

مط رابطه  است این  غیرمستقیمی  فرد    لوبیت  که 

میبه  بازدیدکننده  مبلغ  1  آورد،دست  پذیرش   :

ورودی پیشنهادی  0،  پیشنهادی  مبلغ  پذیرش  عدم   :

ورودی،  Aورودی،   پیشنهادی  مبلغ   :S  : دیگر  

اقتصادیویژگی م  -های  ترجیحات  ؤاجتماعی  بر  ثر 

صفر    1و    ε0  فرد، میانگین  با  تصادفی  متغیرهای 

به که  شدههستند  توزیع  برابر  و  مساوی  اند.  صورت 

  (U∆)تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت فرد بازدیدکننده  

از   استفاده  اثر  از  زیست  منبعدر  است  عبارت  محیطی 

 : (3 رابطه)

 ;U (1, y-A; S) - U (0, y∆ ( 3رابطه )

) - 1S) + ( 
در   یدوبعدنامه دوگانه  ساختار پرسشاین رابطه  

افراد، دارای یک متغیر    پرداخت وجه بررسی تمایل به  

است،   دوگانه  انتخاب  با  به   ،برآورد  منظوربهوابسته 

که  م داریم  نیاز  انتخاب  کیفی  در    طورمعمولبهدل 

 Logit)  های الجیت و پروبیتهای کیفی، از مدل روش

& Probit)    بررسی متغیرهای  أت   مقداربرای  ثیر 

بر   مختلف  به    مقدارتوضیحی  وجه تمایل    پرداخت 

استفاده  تفرجی  ارزش  تعیین  برای  بازدیدکنندگان 

 وابسته، متغیر بنابراین  .(Haneman, 1984)شود  می

پیشنهادی پذیرش است   کیفی متغیر یک که است مبلغ 

کمی و  مستقل، شامل هر دو متغیر متغیرهای کهیدرحال

می ت باشند.  کیفی  بررسی  برای  تحقیق  این  ثیر  أدر 

بر   مختلف  توضیحی  به    مقدار متغیرهای  تمایل 

وجه مدل    پرداخت  از  تفرجی،  ارزش  برای  افراد 

شدالجیت   با  شاخصو    استفاده  الجیت  مدل  های 

حداکثر   روش  از   Maximum)  یینماراستاستفاده 



 مشروط   یگذار با استفاده از روش ارزش   المی ارغوان استان ا  یجنگل  گاهره یذخ  یتفرج  یگذار ارزش 

111 

 

)likelihood estimator (MLE)  شد مدل   .برآورد  در 

احتمال  از  (  Pi)  الجیت،  یکی  بازدیدکننده  فرد  اینکه 

ب بپذیرد،  را  تفرجی  استفاده  برای  پیشنهادی  -همبالغ 

 شود:بیان می 4صورت رابطه  

 ( 4رابطه )
𝑃i= Fη (∆U) =  

1

1 + exp(−∆U)

=
1

1 + exp  {−(α − βA + γY + θS)}
             

تابع توزیع تجمعی با یک    Fη (ΔU)  رابطهدر این  

لجستیک   از اختالف  بعضی  و  است  استاندارد 

اقتصادی مبلغ    ماننداجتماعی  –متغیرهای  درآمد، 

تحصیالت   و  خانوار  اندازه  جنسیت،  سن،  پیشنهادی، 

،  مبدأعرض از    αشود.  و... در این تحقیق را شامل می

β    وθ    وγ    انتظار که  هستند  برآوردی  قابل  ضرایب 

 Marta-Pedroso et)باشند    γ>0و    β  ،θ>0  0≥رود  می

al., 2007) . 

به   تمایل  متوسط    قسمتی   پرداخت وجهاز روش 

(Truncated mean WTP  )  به خاطر ثبات و سازگاری

-جمعها با تئوری، کارایی آماری و توانایی  محدودیت

محاسبه    (Aggregation)  شدن به    مقداربرای  تمایل 

وجه شدبازدیدکنندگان    پرداخت  در  ؛  استفاده  بنابراین 

قسمتی برای    پرداخت وجهاین تحقیق روش تمایل به  

سپس  WTPبرآورد   گرفت.  قرار  استفاده  مقدار   مورد 

عددیانتگرال  وسیلهبه  WTP  ی انتظار  در گیری 

  5  رابطه  لهیوسبه پیشنهاد باالترین تا صفر ةمحدود

 شد:  محاسبه
 ( 5رابطه )

𝐸(𝑊𝑇𝑃)

=  ∫ Fη (∆U)dA ∫ (
1

1 + exp [−(α∗ + βA]
)dA

MaxA

0

             

𝑀𝑎𝑥𝐴

0

 

*α* = (α + γY + θS) α ( 6رابطه ) = (α + γY + θS) 
این   )در   به تمایل انتظاری مقدار  (WTPرابطه 

که    است شدهلیتعد مبدأ از  عرض  *αو    پرداخت وجه

عرض از    ةاقتصادی به جمل  -جمله اجتماعی  لهیوسبه

اصلی   استاضافه  (α)مبدأ   Amirnejad and)  شده 

Ataie Solute, 2011 ) . 

 گیری نمونه روش

پ این  در  بررسی  مورد  آماری    کل وهش  ژجامعه 

ذخیره از  بازدیدکننده  درة خانوارهای  جنگلی  گاه 

سازمان  در  که  برآوردی  اساس  بر  هستند.  ارغوان 

محیط مسئولیت  حفاظت  )که  ایالم  استان  زیست 

ذخیره دارد(  مدیریت  عهده  بر  را  ارغوان  جنگلی  گاه 

سازمان    شد انجام   داخلی  گزارش  در  استو  ،  آمده 

حداقل   که  خانوارهایی  کل  از  د  بارکیتعداد  سال  ر 

می  گاهذخیره بازدید  ارغوان  به  جنگلی    52474کنند 

می عمدتاًخانوار  که  هستند   رسد  ایالم  شهرستان   از 

(Mirzaii, 2014)  .مورد به نمونه  حجم  برآورد  منظور 

پیش پرسشنامه  ابتدا  توسط  بررسی  و  طراحی  آزمون 

در   نتایج    .شد  لیتکم  1393  ورماهیشهربازدیدکنندگان 

نشان پیش حدود    آزمون  که  از    80داد  درصد 

به  پاسخ تمایل  وجهدهندگان  به   پرداخت  عنوان  مبلغی 

داشتند.    ورودی ارغوان  جنگلی  منطقه  از  بازدید  برای 

کوکران فرمول  از  استفاده  با  و  (  Cochran)  سپس 

پیش  آمدهدستبهاطالعات   انجام از  تعداد  آزمون  شده، 

 حجم تعیین منظوربه  ت آمد.دس نمونه مورد بررسی به

شده  استفاده  7رابطه   صورتبه کوکران فرمول  از نمونه،

 : (Molaii and Kavosi Kalashmi, 2011) است

 ( 7رابطه )
𝑛 =  

𝑁𝑡2 𝑝𝑞

𝑁𝑑2+ 𝑡2 𝑝𝑞
=

  
52474∗(1/96)2∗(0/8)∗(0/2)

52474∗(
0

05
)

2
+(

1

96
)

2
 ∗(0/8)∗ (0/2)

= 244/71 

رابطه   این  در  )خانوارهای    ةانداز  Nکه  جامعه 

 با که بوده  قبول قابل اطمینان ضریب  tشهرستان ایالم(،  

بودن فرض  tجدول   از  موردنظر  صفت توزیع نرمال 

 فاصله نصف  dدرصد(،    95آید )در سطح  می دستهب

وجه به تمایل احتمال درصد p اطمینان،  q ،پرداخت 

 حجم  nو    پرداخت وجه به تمایل عدم احتمال  درصد

نمون   .است نمونه نهایی    ةتعداد  نظرسنجی  برای  الزم 
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دست آمد. آمار و اطالعات الزم از طریق  نمونه به  245

با مراجعه حضوری    شدهی طراحی هانامهتکمیل پرسش

گاه جنگلی ارغوان در طول  به بازدیدکنندگان از ذخیره

فصل در  ماه  سال  سه  تابستان  و  بهار  با    1393های  و 

نمونه آوری  گیری تصادفی ساده جمعاستفاده از روش 

تعداد،  شد این  بین  از  بهپرسش  20.  ناقص  دلیل  نامه 

  حذف شد ها  ها و عدم درک صحیح پرسشپاسخ  بودن

با    لی وتحلهیتجزو   انجام  پرسش  225نهایی  .  شدنامه 

اصلی  پرسشنامه طراحی بخش  از سه   شده لی تشکشده 

اقتصادیبود اطالعات  اول  بخش  در  اجتماعی  -. 

اعضای   تعداد  جنسیت،  سن،  شامل:  بازدیدکنندگان 

تعداد   فرد،  ماهیانه  درآمد  تحصیالت،  شغل،  خانواده، 

مسافرتی، فاصله  دفعات بازدید از تفرجگاه، نوع وسیله  

دوم   تا منطقه جنگلی مورد پرسش قرار گرفت. بخش

 به افراد نسبت نگرش مورد در االتیؤ س شامل پرسشنامه

س محیط شامل  سوم  بخش  و  مربؤزیست  به  االت  وط 

بود. در  (  WTPافراد )  پرداخت وجهسنجش تمایل به  

پرسشنامه  WTPبخش   از  یک  مبالغهر   پیشنهادی ها 

استارائه تفرجی ارزش گیریاندازه  برای سهشده   . 

ارزش  پیشنهادی  مبلغ  صورتبه تفرجی برای 

پایین  5000پیشنهادهای   )پیشنهاد    10000تر(،  ریالی 

میانی(،   )پیشنهاد  باالتر(    15000ریالی  )پیشنهاد  ریالی 

مبلغ پیشنهاد میانه از روی میانه تمایل    .شده استارائه

  ن ییتعدست آمد،  هآزمون بکه در پیش  پرداخت وجهبه  

 . گرفته شدنظر عنوان مبلغ پیشنهاد اول درو به شد

 نتایج 

پرسشبه اعتبار  احتساب  پیشمنظور  -Pre)  آزموننامه 

test  )شد تعداد    یا گونهبه.  انجام  از    30که  نمونه 

. سپس  شد لیتکمها در یک آزمون مقدماتی  نامهپرسش

نرم  از  استفاده  آلفای    SPSSر  افزابا  اعتبار  ضریب 

آمد،  به  56/0  (Crobnach's alpha)  کرونباخ دست 

  شاخص آلفای کرونباخ به عدد   هرقدربدیهی است که  

پرسشنزدیک  یک بین  درونی  همبستگی  باشد،  ها  تر 

پرسش نتیجه،  در  و  همگنبیشتر  بود. ها  خواهند  تر 

پدهاذور که  است  اعتبار  ضریب  (  Pedhazur)  گفتنی 

پژوهش  8/0تا    5/0بین   برای  غیرتجربی  را  های 

 ,.Voss et al., 2000; Tuan et al)  داندپذیرفتنی می

و    .(2014 آماری  اقتصادیویژگیخصوصیات    -  های 

 است. آمده 1در جدول  بازدیدکنندگاناجتماعی 

 

 ها اطالعات پایه نمونه -1جدول 
Table 1. Basic information of samples 

 متغیرها
Variables 

 گین میان

Averages 

 حداقل 

Minimum 

 حداکثر 

Maximum 

 معیار   انحراف

Standard deviation 

 سن

Age 
34.66 19 65 8.25 

 های تحصیل )سال( سال

Education years 
14.76 0 18 2.95 

 تعداد اعضای خانوار )نفر( 

Household size 
4.22 1 9 1.52 

 )ریال( 1393در سال  درآمد فرد 

Income (Rials) 
10490180 500000 40000000 766860.1 

 دفعات بازدید در سال 
Re-visit times in year 

8.33 1 45 9.32 
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 تحصیالت  سطح نظرگویان از پاسخوضعیت 

تحصیل   و  آموزش  سطح  به  مربوط  اطالعات 

جدول    گویانپاسخ است  2در  درصد  آمده  بیشترین   .

تحصیلی  پاسخ مدرک  دارای  افراد  به  مربوط  گویان 

گویان نیز از میان افراد  لیسانس و کمترین درصد پاسخ

بودهبی به    اند.سواد  تمایل  از  حاصل  پرداخت  نتایج 

ذخیره  برای  کنندگان  دیباز  وجه تفرجی  گاه ارزش 

 . آمده است 3جنگلی ارغوان در جدول  

 

 گویان پاسختوزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل  -2جدول 
Table 2. Frequency distribution of education level of respondents 

 

 (1393)سال ی  ورود انعنو به دیپیشنها یهامبلغ شپذیر ضعیت و -3جدول 
Table 3. Acceptance status of the proposed amount as entrance (2014) 

 پذیرش  وضعیت

Acceptance status 

 مبلغ پیشنهاد اولیه

 ( ال ی ر 10000)

First proposed 

amount (10000 Rials) 

 مبلغ پیشنهاد میانی 

 ریال(  5000)
Middle proposed 

amount (5000 Rials) 

 مبلغ پیشنهاد باال

 ( ال ی ر 15000)
High proposed 

amount (15000 Rials) 

 پذیرش مبلغ پیشنهادی

Acceptance of 

proposed amount 

 تعداد 
 Number 

139 49 51 

 درصد 

Percentage 
78.61 21.78 22.67 

عدم پذیرش مبلغ 

 پیشنهادی

Non acceptance of 

proposed amount 

 تعداد 
 Number 

86 37 88 

 درصد 

Percentage 
38.22 16.44 39.11 

 جمع 

Total 

 تعداد 
 Number 

225 86 139 

 درصد 

Percentage 
100 38.22 78.61 

 

 تفسیر ضرایب مدل الجیت

الجیت، نتایج برآورد ضریب متغیرهای توضیحی مدل  

معنی آن سطوح  آماری  ت داری  و  این  أها  ثیرگذاری 

حداکثر   روش  از  استفاده  با  وابسته  متغیر  بر  متغیرها 

است  4در جدول    یینماراست تخمینی  .  آمده  ضریب 

دفعات متغیر و  خانوار  اندازه  پیشنهادی،  قیمت  های 

 سواد  سطح

Education 

level 

و  سانسیلفوق

 باالتر 

Master's 

degree and 

higher 

 لیسانس

Bachelor's 

degree 

 پلمی دفوق

Associate 

degree 

 دیپلم

Diploma 

 کمتر از دیپلم 

Less than 

diploma 

 سوادبی

Illiterate 

 جمع 

Total 

 تعداد 

Number 
48 85 31 48 11 2 225 

 درصد 

Percentage 
21.33 37.78 13.78 21.33 4.89 0.89 100 
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درصد با عالمت منفی مورد انتظار،  بازدید در سطح یک

این    دار معنیآماری    ازنظر مبین  منفی  عالمت  شدند. 

که   مبلغ  است  چنانچه  فرضی،  بازار  سناریوی  تحت 

برای   مثبت    یورودپیشنهادی  پاسخ  کند،  پیدا  افزایش 

به   تمایل  وجهبه  پیشنهادی(    پرداخت  مبلغ  )قبول 

های درآمد ماهانه  یابد. ضریب تخمینی متغیرکاهش می

پنج درصد    در سطح یک درصد و تحصیالت در سطح

پیش قابل  مثبت  عالمت  معنی  ازنظربینی  با  دار  آماری 

تحصیالت،   سطح  و  درآمد  افزایش  با  همراه  شدند. 

به   تمایل  در  پذیرش  وجهاحتمال  افزایش    پرداخت 

سن  یابد.  می متغیر  مثبت  است   دهندهنشانعالمت  آن 

پیشنهادی   مبالغ  پذیرش  احتمال  سن  افزایش  با  که 

ا بازدیدکنندگان  میتوسط  متغیر    کهیدرحالیابد  فزایش 

 .نشده استدار جنسیت معنی

 

 ارغوان جنگلی گاهذخیرهارزش تفریحی  محاسبةنتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت برای  -4جدول 
Table 4. The results of the logit model to calculate recreational value of Arghavan forest reserve 

Total observations: 225, Percentage of right predictions = 78%, McFadden R-squared: 0.451372, P-Value = 

0.00345, Likelihood Ratio Test (L.R. Statistic): 74.68656, Probability (L.R. Statistic) = 0.000 

 

جدول  آماره پایین  قسمت  در  که  آمده   4هایی 

 کنند. دردهندگی مدل را بیان مییحقدرت توض  است

و  مدل  کل داریمعنی سنجش برای الجیت الگوی

 liklihood)  یینماراستنسبت   آماره از برازش نیکویی

ratio test (L.R. Statistic)  )مقدار  شومی استفاده د، 

جدول   در  آماره  معنیاست  74/ 68برابر    4این  دار  . 

برآورد  مدل  که است موضوع این بیانگر بودن این آماره

است معنی  یطورکلبه شده  ,.Amirnejad et al)  دار 

مک.  (2009 تعیین  ضریب  با  مقدار  برابر    45/0فادن 

لوجیت    است الگوی  برای  به   برآورد شدهکه  توجه  با 

 .استرقم قابل قبولی  تعداد مشاهدات متغیر وابسته،

 ( WTP)  پرداخت وجه به تمایل  مقدار

انتظاری   به  مقدار  وجهتمایل  تخمین    پرداخت  از  بعد 

تفرجی  شاخص ارزش  همان  که  الجیت  مدل  های 

با استفاده از  گاه جنگلی ارغوان را ارائه میذخیره کند، 

متوسط   انتگرال   WTPروش  در  با  عددی  گیری 

 : محاسبه شدمحدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم 

 متغیرها

Variables 

 برآورد شده مقدار ضریب  
Estimate coefficient 

 Z ارزش آماره

Z ratio at mean 

 داری سطح معنی

Significant level 
 عرض از مبدأ 
Constant 

-1.283 -2.036 0.0299 

 سن

Age 
0.000 2.167 0.039 

 تحصیالت 

Education 
0.210 3.870 0.044 

 خانوار  ةانداز

Household size 
-0.525 -3.187 0.001 

 دفعات بازدید در سال 
Times of visit in Year 

-0.058 -2.489 0.012 

 فرد ةدرآمد ماهیان

Monthly income 
0.000 4.815 0.000 

 مبلغ پیشنهادی

Propose amount 
-0.000 -5.078 0.000 
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𝐸(𝑊𝑇𝑃)

=  ∫ Fη (∆𝑈)𝑑𝐴 = ∫ (
1

1 + exp [−(1/13771484 + 0/0005)]
)𝑑𝐴

15000

0

𝑀𝑎𝑥𝐴

0

= 10201/70 

به   تمایل  متوسط  وجه بنابراین    پرداخت 

  بررسی مورد    ةگویان برای استفاده تفرجی از منطق پاسخ

ازا ریال    10202 بازدیدکننده    یبه  شدهر  با  برآورد   .

مورد   خانوار  هر  افراد  تعداد  میانگین  به    بررسی توجه 

با   برابر  به  استنفر    22/4که  حاضر  خانواده  هر   ،

وجه در  43051/ 17  پرداخت  برای    هر  ریال  بازدید 

ارزش تفرجی   محاسبه . حال برای استاستفاده تفرجی 

هر   پرداخت وجهتمایل به   مقدارساالنه هر خانوار باید  

در   را  طول  خانوار  در  بازدید  دفعات  تعداد  میانگین 

( ارزش  بنابراین  ؛  کرددفعه( ضرب    8/ 33سال  متوسط 

ریال    27/358616تفرجی ساالنه برای هر خانواده برابر  

ذخیره ساالنه  تفرجی  ارزش  متوسط  جنگلی  است.  گاه 

 د: شوزیر محاسبه می ةارغوان طبق رابط

 ( 8رابطه )

ساالن تفرجی  ارغوان  ذخیره  ةارزش  جنگلی  تعداد =  گاه 

  ×  هستند  پرداخت وجهکننده که مایل به  خانوارهای بازدید

 ساالنه هر خانوار  WTP مقدار

 27/358616 × 41979= 33/15054352398 ریال

تعداد    به  الزم  که  است    ی خانوارها توضیح 

به  بازدید مایل  که  وجهکننده  از    پرداخت  را  هستند 

نمونه درصد  ضرب  برآورد روی  در  که  هایی 

به  پیش مایل  وجهآزمون  )  پرداخت  بودند    80مبلغی 

نمونه بازدیدکنندگان  درصد  کل  تعداد  در  دست  بهها( 

ذخیره کل  تفرجی  ارزش  تقسیم  از  جنگلی  آمد.  گاه 
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این   از  هکتار  هر  ساالنه  تفرجی  ارزش  هکتار(، 

به میاکوسیستم  با  دست  برابر  که    10/88555014آید 

 . استریال  

 بحث 

گاه  حاضر به تعیین ارزش تفرجگاهی ذخیره  تحقیقدر  

این بر اساس  ایالم  ارغوان در شهرستان  آیا  جنگلی  که 

مبلغی از درآمد    پرداخت وجهبازدیدکنندگان تمایل به  

استفاد برای  به   ة خود  منطقه  از  مبلغ  تفرجی  عنوان 

داد    نشان  پژوهش  ج ینتا  .پرداخته استهستند،    یورود

مورد( در این بررسی حاضر    203)  درصد افراد   90که  

 ( ال ی ر  10202طور متوسط  )به  مبلغی  وجه  به پرداخت 

. هستند  بررسیاستفاده تفرجی از منطقه مورد    منظوربه

م عوامل  بر  ؤبررسی  به    مقدارثر  وجهتمایل   پرداخت 

داد که متغیر مبلغ پیشنهادی دارای اثر منفی    افراد نشان

بازدیدکنندگان   پرداخت  به  تمایل  در    استبر  که 

نتایج     Diazو    Godarzi(  2011)  هایپژوهشراستای 

( همکاران  است2010و  طریق    .(  از  نیز  درآمـد  متغیر 

پرداخت، برای  افراد  توانایی  احـتـمـال    افزایش  بـا 

داشته  ستقیم و قوی  م  یا رابطهپذیرش مبالغ پیشنهادی  

با    است   های پژوهشاز    آمدهدستبهنتایج  که 

Togridou  ( 2006و همکاران  )  وMoradi   و همکاران

دارد  (2012) چنانکه  مطابقت  شد.  اف  گفته  زایش  با 

آ دیدگاه  افراد،  تحصیالت  منافع    نهاسطح  به  نسبت 

  نها ت ارتقا یافته و میزان آگـاهـی آزیست و طبیعمحیط

گونه   این  زیستی  مواهب  و  منافع  به    ها مکاننسبت 

موجب    شودیمبیشتر   امر  همین  تمایل    شودیمو  که 

یابد   هاآن  افزایش  پیشنهادی  با   برای پرداخت مبلغ    که 

و    Dizaji  مانند پژوهش  ییهاپژوهش نتایج بسیاری از  

( دارد2011همکاران  همخوانی  به  ؛  (  توجه  با  بنابراین 

اثـر مناسـب تحـصیالت در پـذیرش مبالغ پیشنهادی،  

جامعه،   افـراد  میـان  در  عمـومی  آموزش  گسترش 

مطبوعیـت   بـه  بیـشتر  توجه  در  مؤثر  گامی 

خواهد بود. با افزایش تعداد افراد خانوار،    ستیزطیمح

که    است  افتهی کاهشداری  طور معنیتقاضای تفرجی به 

ها  دلیل مخارج باالی زندگی در این خانوادهبهاین امر  

و    Godarzi  (2011)  مانند  هاپژوهش  دیگردر    .است
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Moradi  ( همکاران  در    (2012و  مشابهی  نتایج  به  نیز 

یافتند دست  زمینه  سن    .این  متغیرهای  تحقیق  این  در 

به   تمایل  در  زیادی  وجهنقش  نشان  افراد    پرداخت 

ضعیف  ندادند مثبت  اثر  با  سن  متغیر  وجود،  این  با   .

نشان   پنجخود )سطح   افزایش سن    درصد(،  با  که  داد 

  پرداخت وجه های آماری این تحقیق تمایل به در نمونه

می بیشتر  نیز  نتیجه  شود.  افراد  های  یافته  برخالف این 

  ZarehMehrjerdi and Ziaabadi (2013)پژوهش  

بر    است منفی  اثر  افراد  سن  متغیر  آن  در    مقدار که 

به   نتایج    ها داشت.آن  پرداخت وجهتمایل  به  توجه  با 

ارزش تفرجی ساالنه هر هکتار جنگل درة    آمدهدستبه

، این رقم بیش برآورد شدریال    88555014/ 10ارغوان  

از پارک برخی  تفرجی ساالنه در هکتار  های  از ارزش 

سی مانند  کشور  )سن جنگلی  ریال(    5/2گان  میلیون 

(Amirnejad et al., 2006  نور جنگلی  پارک  و   )

ریال(  11/1) برآورد    (Nakhaii et al., 2012)  میلیون 

نظر  .شده است افزایش    رسدیم  به  این  از دالیل  یکی 

استان   ارغوان  منطقه جنگلی  تفرجی  ارزش  برآورد  در 

به پارک سنگان و نور در های جنگلی سیایالم نسبت 

پژوهش انجام  زمان  به  کشور،   یادشمال  که  های  شده 

پژوهش حاضر  قبلسال    8تا    6در حدود   زمان  از  تر 

شده وانجام  طی    اند  کشور  در  تورم  افزایش  تغییرات 

مدت   پژوهشیافته  .گرددبرمیاین  این  درصد    های  با 

به    باالی وجهتمایل  ایالم    پرداخت  شهرستان  مردم 

استفاد منطق  ةبرای  از  از  بررسیمورد    ة تفرجی  نشان   ،

اهمیت   به  ایالم  استان  مردم  بهآگاهی  طبیعی  -منابع 

تی به این  دولت بایس  رواز این ها دارد.  جنگل  خصوص

به  که  دارد  منابع  اختیار  در  عمومی  مالکیت  صورت 

اقدام و  داده  بیشتری  برای نگهداری  بهای  را  های الزم 

انجامآن نتایج    ها  این    آمدهدستبهدهد.    پژوهش از 

نـشاندهند بـرای    ةهمچنـین  مردم  که  است  اهمیتی 

کـشور   تفریحـی  منـابع  از  و    اندقائلاسـتفاده 

باید توجه بیشتری به  و مسئوالن مربوط می  زانی ربرنامه

در  آن  مانند  و  بهداشت  بهبود  امنیت،  ایجاد  حمایت، 

 ها داشته باشند. این مکان
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Abstract 

The aim of this study is to determine the recreation value of Arghavan Forest Reserve in the county of 

Ilam using contingent valuation method. To determine the influencing factors on the probability of 

willingness to pay (WTP) of visitors, Logit model was applied using maximum likelihood estimation. 

Required information were collected via questionnaires and interviews with 245 visitors from the area 

in 2014. The results showed that 90% of respondents are willing to pay for recreational use of the 

forest area. Education, income and age variables have a significant positive effect and the variables of 

offered price, household size and numbers of visits from the region have a significant negative effect 

on the probability of willingness to pay. The mean of willingness to pay for recreational use of the 

area was estimated 10202 Rial/person. The annual recreational value of Arghavan Forest Reserve was 

also estimated 15054352398.33 Rials for total area and 88555014.10 Rials per hectare. The results of 

the study show that the people are aware of the importance of forest resources and there is a significant 

willingness to pay to improve and to develop the resources for recreational and protection uses. The 

results can provide conditions for policy-makers and responsible people in natural resources of Ilam 

province to conserve and protect more these forest resources. 

Keywords: Arghavan forest reserves, Logit model, Recreational value, Willingness to pay. 
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