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 چکیده
 که است البرز استان مهم گردشگري هايپارک از یخیتار سابقه و متنوع هايجاذبه داشتن ليدلبه کرج ينماجهان یجنگل پارک     

 از هدف. باشد مؤثر پارک نیا گردشگري توسعه و دکنندگانیبازد يکمبودها و نيازها بينیپيش در تواندمی آن تفریحی ارزش مطالعه
 و مشروط گذاريارزش روش از استفاده با آن بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل و پارک نیا یتفریح ارزش برآورد رو،شيپ پژوهش
 براي. شدند انتخاب نمونه عنوانبه پارک بازدیدکنندگان از نفر 350 کوکران، رابطه براساس. بود يدوبعد دوگانه انتخاب نامهپرسش
 ،یینمادرست نهيشيب روش براساس و شد استفاده الجيت مدل از بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل بر توضيحی متغيرهاي تأثير بررسی

 از تفریحی استفاده براي مبلغی پرداخت به لیتما شده،بررسی افراد درصد 9/74 که داد نشان نتایج. شدند برآورد مدل این پارامترهاي
 بازدید هر براي الیر 6/15781 یجنگل پارک این تفریحی ارزش براي بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل متوسط. داشتند پارک

 ،پيشنهادي پرداخت مقدار متغيرهاي. شد برآورد الیر 000/040/258/10 پارک ساالنه تفریحی کل ارزش همچنين،. آمد دستبه
 هفته، در مطالعه مدت متأهل، به مجرد از تأهل وضعيت پارک، کيفيت يمتغيرها و منفی تأثير وآمد،رفت هربار هزینه سن و

 یحاک گرید نتایج. داشتند پرداخت به تمایل بر یمثبت تأثير مرد، به زن از جنسيت و درآمد سطح تحصيالت، ،یستیزطيمح هايگرایش
 پرداخت به تمایل جه،يدرنت. هستند آگاه یعيطب يفضاها و یجنگل هايپارک اهميت به نماجهان پارک دکنندگانیبازد که بود آن از

 .کند یاري یجنگل پارک نیا مدیریت و ریزيبرنامه در را مسئوالن تواندمی که دارد وجود آن يبرا یتوجهقابل
 

 .گردشگري بازدیدکننده، البرز، استان تفریحی، ارزش :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه

 بشر براي را بسياري اقتصادي منافع جنگلی هايپارک
 هايارزش به توانمی را منافع این ارزش. اندکرده فراهم

 ارزش و انتخاب ارزش غيرمستقيم، هايارزش مستقيم،
 از مستقيم استفاده به مستقيم ارزش. کرد تقسيم وجودي

 و جنگلی هايعرصه درمورد که شودمی مربوط منابع
 مواردي چوب، تجارت و بازرگانی برعالوه شدهکاريجنگل
 همچنين،. گيردمی دربر نيز را غذایی مواد و صمغ مانند

 هايارزش جزء نيز گردشگري و تفریحی بالقوه درآمدهاي
 منافعی غيرمستقيم، هايارزش. شوندمی محسوب مستقيم
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 کنترل. آورندمی دستبه غيرمستقيم طوربه افراد که هستند
 غيرمستقيم هايارزش زمره در زیستی تنوع و سيالب
 غيرمستقيم و مستقيم هايارزش همه انتخاب، ارزش. هستند

 توانایی به شدهدادهنسبت ارزش یا آینده در تحقق قابل
 بعدي اکتشافات مانند) آینده در خدمات و کاال از استفاده
 جدید منابع و گياهان زراعی و طبی مصارف درزمينه

 & Emami Maibodi) شودمی شامل را( شناختیبوم

Ghazi, 2008 .)مانند منبع یک ذاتی ارزش وجودي، ارزش 
 براي فقط مردم که است ارزشی نيز و گيردمی دربر را جنگل

 هستند قائل زیستیمحيط هايفعاليت و منبع آن موجودیت
 ترتيب،اینبه(. نکنند استفاده یا نبينند را آن هرگز اگر حتی)

 است مستقيم هايارزش جزء تفریحی و گردشگري ارزش
 گذراندن تفریح، براي پارک و جنگل از استفاده شامل که

 شودمی شناختیزیبایی و رويپياده فراغت، اوقات
(7Amirnejad, 200 .)سفري گردي،طبيعت یا اکوتوریسم 

 براي درآمدزا و افزادانش گرا،انسان تعهدآور، محور،طبيعت
 را زیستیمحيط مخرب تأثير کمترین که است محلی جوامع

 تعادل راستاي در و شتهدا منطقه کالبدي فضاي بر
 کندمی حرکت ايمنطقه پایدار توسعه و شناختیبوم

(Saraghi, 2008.) 
 فراوانی اقتصادي هايفایده گردشگري، صنعت توسعه 
 تواندمی گردشگري نمونه، عنوانبه. دارد محلی جوامع براي
 با. شود فرهنگی اشاعه و درآمدزایی زایی،اشتغال سبب
 مانند یمنف اثرات تواندمی گرديطبيعت مذکور، فواید وجود

 یسنت جوامع در یاجتماع يهامشکل ست،یزطيمح بیتخر
 يکشورها در ژهیوبه یربوميغ فرهنگ توسعه و

 et Apostolopoulos) باشد داشته همراهبه را توسعهدرحال

, 2001al. .)غيربازاري خدمات و کارکردها گذاريارزش 
 و زیستیمحيط منافع فهم و شناخت مانند زیادي دالیلبه

 به کشور محيطی مسائل ارائه ها،انسان توسط شناختیبوم
 هايسياست بين ارتباط ایجاد ریزان،برنامه و گيرانتصميم

 منابع اهميت و نقش سنجش طبيعی، درآمدهاي و اقتصادي
 پایدار، توسعه و انسانی رفاه از حمایت در زیستیمحيط
 و ملی ناخالص توليد مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح

 طبيعی، منابع از رویهبی برداريبهره و تخریب از جلوگيري
et al.,; Ashim, 2000; Guo Vaze, 1998 ) است مهم

 که دارند تأکيد زیستمحيط اقتصاد دانشمندان(. 2001
 و غيربازاري منافع و خدمات براي اقتصادي گذاريارزش
 در هاآن انکار و است ضروري امري ،زیستیمحيط

 ,Kant) داشت نخواهد پشيمانی جز اينتيجه مدت،طوالنی

 ارزش برآورد براي روشی اقتصادي، گذاريارزش(. 2007
 بالقوه ارزش تعيين منظوربه که است هادارایی گونه این پولی
 مدیریت اي،توسعه ریزيبرنامه در سازگانبوم منابع
 عنوانبه هاسازگانبوم از نگهداري و حفاظت و برداريبهره

 در(. Kant, 2007) شودمی انجام طبيعی ارزنده هايميراث
 توسعه، چهارم برنامه قانون 59 ماده تصویب با نيز ایران

 از ناشی هزینه و طبيعی منابع اقتصادي ارزش برآورد
 جزء توسعه، فرایند در زیستمحيط تخریب و آلودگی
 (.hei Dinan, 2009Mobarg) است شده قانونی الزامات
 براي پذیرانعطاف و استاندارد هايروش از یکی

 :Willingness to Pay) پرداخت به تمایل گيرياندازه

WTP )منابع گرديطبيعت و تفریحی هايارزش و 
 گذاريارزش روش گردشگري، مناطق و زیستیمحيط

. است( CVMContingent Valuation Method :) مشروط
CVM گذاريارزش هايروش ترینکاربردي و ترینرایج از 

 بر مبتنی غيربازاري طبيعی منابع و خدمات اقتصادي
 مبناي. است هاآن از استفاده و حفاظت براي جامعه تقاضاي

 با رابطه در افراد آشکارشده یا شدهاظهار تمایل روش، این
 بررسی مورد منبع یا زیستمحيط از استفاده و محافظت

 زیستیمحيط هايدارایی و کاالها ارزش تعيين منظوربه
 به تمایل برآورد و هاتمایل این درمورد آگاهی کسب. است

 از پرسش و هاآن با مصاحبه ازطریق افراد پرداخت
 زیستیمحيط کاالي حفظ براي هستند حاضر که هاییمبلغ
 استفاده، مورد ابزار. شودمی انجام بپردازند، نظر مورد

 استاندارد و اصلی قسمت چند از که است نامهپرسش
 ،شود گذاريارزش باید که کاالیی ابتدا، در. شودمی تشکيل

 ازايبه بداند دهندهپاسخ تا شودمی معرفی کامل طوربه
 دریافت چيزي چه دارد، را آن پرداخت به تمایل که مبلغی
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 که شودمی مشخص پرداخت روش سپس،. کرد خواهد
 خاص مؤسسه یک به اهدا و ماليات ورودي، شکلبه بيشتر
 اقتصادي هايویژگی(. Mitchell & Carson, 1989) است

 مورد نامهپرسش دیگر بخش در دهندگانپاسخ اجتماعی و
 در اساسی فرض دیگر، عبارتبه. گيردمی قرار پرسش
 سن، مانند متغيرهایی که است آن مذکور شناسیروش

 اصلی نقش خانوار، بعد و شغل درآمد، تحصيالت، جنسيت،
 ایفا آن مقدار و افراد پرداخت به تمایل عدم یا تمایل در را

 در که دهندمی نشان پيشين هايپژوهش نتایج. کنندمی
 به توانمی نيز را سنجنگرش متغيرهاي مواردي،

 نامهپرسش اصلی و آخر بخش. افزود فوق هايکنندهتبيين
 پرداخت به تمایل یعنی اصلی وابسته متغير سنجش به مربوط

 .است

 باRiahi Dorcheh (2017 ) و Abedi پژوهش در
 و تفریحی بهاي پرداخت به تمایل ،CVM روش از استفاده

 هاآن نتایج. شد برآورد کرج هايگل باغ مجموعه حفاظتی
 براي فرد هر پرداخت به تمایل بيشينه که داد نشان

 و 5/19778 ترتيببه تفرجی و حفاظتی هايارزش
 ترینمهم همچنين،. است فرد هر ازايبه ریال 9/4834

 حفاظتی ارزش براي پرداخت به تمایل بر اثرگذار عوامل
 نگرشی هايدیدگاه و شغل درآمد، پيشنهاد، مبلغ شامل
 هايدیدگاه و تحصيالت پيشنهاد، مبلغ کهحالی در بودند،

 تمایل براي تأثيرگذار هايعامل تریناصلی عنوانبه نگرشی
 پژوهشگران. شدند معرفی تفریحی ارزش براي پرداخت به

 یا عضویت حق ها،گل باغ نيمسئول که کردند پيشنهاد مذکور
 اعمال را باغ این از بازدید منظوربه شهروندان براي ورودي

 و CVM کاربرد با( 2017) همکاران و Karami. کنند
 پرداخت به تمایل دوبعدي، دوگانه نامهپرسش تکميل
 شهرستان رامه مراتع احياي و حفاظت براي محلی ذینفعان
. کردند برآورد ریال 77/81530 را سمنان استان در آرادان

 اثرگذار عوامل که الجيت الگوي از استفاده با هاآن همچنين،
 گزارش کند،می تعيين را پيشنهادي مبلغ پذیرش احتمال بر

 جنسيت، سن، پيشنهادي، مبلغ ميزان متغيرهاي که کردند
 تعداد ،(طلبیمنفعت یا گراییاخالق) گزاره تحصيالت، شغل،

 پذیرش احتمال در توانندمی خانوار درآمد سرانه و بازید
. باشند مؤثر رامه منطقه از حفاظت منظوربه پيشنهادشده مبلغ

Kubiszewski ( 2013و همکاران )خدمات ارزش 
 ميليارد 5/15 معادل را بوتان کشور طبيعی هايسازگانبوم

و همکاران  Costanza. آوردند دستبه سال در دالر
 سال براي جهان هايسازگانبوم خدمات کل ارزش( 2014)

 براساس. کردند برآورد دالر تریليون 125 را 2011
 طی اراضی کاربري تغييرات اثر بر مذکور، پژوهش هايیافته
 2/20 تا 3/4 حدود ارزش این از 2011 تا 1997 دوره

 Tilleyو  Campbell. بود شده کم سال در دالر تریليون
 در یجنگل هايسازگانبومخدمات  گذاريارزش با( 2014)

 هاجنگل اینارزش خدمات  سرانهکه  کردند گزارش مریلند
دالر در  يليونم 238) روانابکاهش . استدالر  124 معادل
 اُزون دالر(، حذف يليونم 142) یرزمينیآب ز تغذیه سال(،

دالر(  يليونم 87) یستیتنوع ز افزایشدالر( و  يليونم 119)
 75از  بيشترکه  بودند هاسازگانبوم ینخدمات ا ترینمهماز 

 هايجنگلتوسط  شدهارائهکل خدمات  دالري ارزش درصد
( 2014) همکاران و Palomo. دادندمی يلرا تشک مریلند

 را اسپانيا غربی جنوب طبيعی هايسازگانبوم کارکردهاي
 شناسایی، نامهپرسش قالب در متخصصان ازنظر استفاده با

 که داد نشان هاآن نتایج. کردند بندياولویت و دهیوزن
 يبيشتر اولویت ترتيببه تنظيمی و آب حفاظت کارکردهاي

 .داشتند دیگر کارکردهاي ميان در
 پارک تفریحی ارزش برآورد رو،پيش پژوهش از هدف

. است کرج شرقیجنوب ارتفاعات در نماجهان جنگلی
 پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل ابتدا منظور،اینبه

 از هریک تأثير ميزان سپس،. شد شناسایی بازدیدکنندگان
 این تفریحی ارزش برآورد درنهایت،. شد بررسی عوامل این

 .گرفت انجام آینده در آن بهترهرچه مدیریت منظوربه پارک
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 در هکتار 28/141 مساحتبه نماجهان جنگلی پارک
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 تا 51° 1′ و شمالی عرض 35° 47′ تا 35° 46′ محدوده
 .دارد قرار کرج شهرستان شرق در شرقی طول °51 ′2

 در و خشک و یابانيبمهين تابستان، در منطقه نیا يوهواآب
 ساالنه یبارندگ و حرارتدرجه نيانگيم. است سرد زمستان،

 درجه 15 بيترتبه( 1397تا  1377)ساله 20 یبازه زمان در
 نيانگيم با اسفند. هستند متریليم 3/252 و گرادیسانت

 8/0 نيانگيم با مرداد و ماه نیترپرباران متر،یليم 2/106
 بنديتقسيم براساس. هستند سال ماه نیتربارانکم متر،یليم

 خشک و سرد اقليم در مطالعه مورد منطقه دومارتن، اقليمی
 شش حدود منطقه این در خشک فصل .شودمی بنديطبقه

 در و آغاز ماهاردیبهشت از که کشدمی طول سال در ماه
 .شودمی تمام مهرماه

 پارک پيمایش نيز و پيشين هايپژوهش به توجه با
 برگپهن ايدرختچه و درختی گونه 110 نما،جهان جنگلی

 مورد، این در توجهقابل نکته. شد شناسایی برگسوزنیو 
 به هاآن تعلق نيز و کرج در هاگونه این بودن فردمنحصربه
 آمده پارک این تاریخچه در .است مختلف هايرویشگاه

 درختی ایران، به سفر در مختلف کشورهاي سران که است
 هايگونه ترینمهم ازجمله. اندکاشته یادگار به پارک این در

 ابریشم به توانمی نماجهان پارک در موجود برگپهن
(.Dietr D. )Hook.( Caesalpinia gilliesii)، انجيلی 
(.Mey A. C. Parrotia persica)، ژاپنی افراي (Acer 

Thunb. palmatum)، پلت (.Boiss Acer velutinum)، 
 Ulmus) اوجا ،( L.Mespilus germanica) ازگيل

Gled. carpinifolia)، بلندمازو ( castaneifoliaQuercus 

Mey. A. C.)، توس (Roth Betula pendula)، توسکاي 
 خرمندي ،L.( Alnus glutinosa)( .Gaertn) قشالقی

(.L Diospyros lotus)، سيداالشجار (Firmiana simplex 

(L.) W.Wight)، جنگلی شمشاد ( Buxus hyrcana

.Pojark)، ملچ (Huds. Ulmus glabra) نمدار و (Tilia 

Stevenbegoniifolia  )هايگونه ترینمهم. کرد اشاره 
 Picea pungens) آبی نوئل شامل نيز برگسوزنی

Engelm.)، دئودورا سدروس ((Roxb. Cedrus deodara 

Lamb.) G.Donex )، لبنان سدر ( Cedrus libani

.A.Rich)، دارسرخ (.L Taxus baccata)، تاالب سرو 
(Rich. (L.)Taxodium distichum )، کاشفی کاج (Pinus 

.Sargroxburghii ) نراد و (Mill. Abies alba) هستند 
(Attarroshan, 2020.) 

 
 پژوهش روش
 پرداخت به تمایل گيرياندازه براي CVM روش در

Double-) دوبعدي دوگانه نامهپرسش از بازدیدکنندگان

bounded Dichotomous Choice )شودمی استفاده 
(., 1993et alArrow  .)فقط دهندگانپاسخ روش، این در 

 انتخاب شدهتعيينازپيش پيشنهاد چند بين از را پيشنهاد یک
 یک در پيشنهادي قيمت با مواجهه در دهندگانپاسخ. کنندمی

 پيشنهاد. دهندمی خير یا بله پاسخ فقط فرضی، بازار موقعيت
 اول پيشنهاد به نسبت دهندهپاسخ اوليه واکنش به بعدي

 با روپيش پژوهش در(.  201et alNaji ,.2) دارد بستگی
 بردارينمونه حجم ،05/0 سطح در کوکران رابطه از استفاده
 350 کوکران، رابطه و آزمونپيش نتایج بهباتوجه. شد برآورد
 بين 1399 سال تابستان و بهار فصل در نامهپرسش
. شد توزیع تصادفی صورتبه نماجهان پارک کنندگانمراجعه

 -صوري روایی از نامهپرسش( Validity) روایی بررسی براي
 در نامهپرسش ابتدا که صورت این به. شد استفاده محتوایی

 يهاپارک رانیمد از کهگرفت  قرار نظرصاحب تعدادي اختيار
 يشهر سبز يفضا با مرتبط دانشگاه دياسات و شهر سطح
 همچنين و مربوطه هدف ارزیابی خصوص در هاآن از. بودند

 قابل ،هاپرسش شفافيت درجه و وضوح تعداد، مانند مواردي
 نامهپرسش علمی سطح و ساده کلمات کاربرد بودن، فهم

 نامهپرسش( Reliability) پایایی تعيين براي. شد نظرخواهی
 استفاده درونی همبستگی بر تأکيد با کرونباخ آلفاي ضریب از

 براي نامهپرسش هايقسمت یا اجزا ،روش این در. شد
 آلفاي ضریب. روندمی کاربه آزمون پایایی ضریب سنجش
 6/0 از کمتر مقدار که است یک و صفر بين عددي کرونباخ

 و قبول قابل پایایی 7/0 تا 6/0 ضعيف، پایایی دهندهنشان
 در ضریب این. هستند خوب پایایی بيانگر 8/0 از بيشتر

 .شد برآورد 89/0 روپيش پژوهش
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 در. ندشد ميتنظ بخش سه در هاپرسش پژوهش، نیا در
 تيوضع ،یشخص اطالعات با ارتباط در اول بخش

 دوم بخش در ،یستیزطيمح شیگرا و ياقتصاد ،یاجتماع
 پرداخت به لیتما و مشروط يگذارارزش درمورد
 هاآن يتمندیرضا زانيم زين سوم بخش در و کنندگانمراجعه

 استفاده با گردشگران WTP. شد یابیارز نماجهان پارک از
 نماییدرست بيشينه روشبه الجيت الگوي پارامترهاي از
(Maximum Likelihood )در دهندگانپاسخ. شد برآورد 

 منفی یا مثبت پاسخ توانندمی پيشنهادي قيمت با مواجهه
 در نامهپرسش 50 تکميل با. ندهند پاسخی هيچ یا دهند

 ،شد ميتنظ مبلغ بدون و باز صورتبه که آزمونشيپ مرحله
 به توجه با. آمد دستبه( ریال 10000) ميانه پيشنهادي مبلغ
 مناسب تحليل براي. شد ارائه بيشتر و کمتر هايمبلغ آن،

 ،5000 که پيشنهادي هايمبلغ همراهبه پرداخت به تمایل
 درمورد دهندگانپاسخ از بودند، ریال 20000 و 10000

 نامهپرسش در اول پرسش. شد سؤال نيز WTP بيشينه
 هستيد مایل آیا که شد مطرح شکل این به WTP به مربوط

 این به مراجعه هربار بابت نفر هر ازايبه ریال 10000 مبلغ
 پرسش این به دهندهپاسخ کهدرصورتی کنيد؟ پرداخت پارک

 شدمی ارائه( ریال 5000) کمتر پيشنهاد ،دادمی منفی جواب
( ریال 20000) بيشتر مبلغ مثبت، جواب صورت در و

 است این بر فرض دوگانه، انتخاب روش در. شدمی پيشنهاد
 هستند (1)رابطه  زیر مطلوبيت تابع داراي افراد که
(., 2006et alAmirnejad .) 

 

𝑈  (1) رابطه = 𝑢(𝑌 × 𝑆) 

 

 دستبه فرد که است غيرمستقيمی مطلوبيت 𝑈 :که در آن
 عوامل مجموعه از برداري S و فرد درآمد Y، آوردمی

 .هستند فرد اقتصادي و اجتماعی
 براي را خود درآمد از مبلغی است حاضر بازدیدکننده هر
( A) پيشنهادي مبلغ عنوانبه زیستیمحيط منبع از استفاده

 وي براي مطلوبيت ایجاد باعث استفاده این. کند پرداخت
 منابع از استفاده اثر در ایجادشده مطلوبيت سطح. شودمی

 زیستیمحيط منابع از که است حالتی از بيشتر زیستیمحيط
 دهدمی نشان را آن 2 رابطه هک کندنمی استفاده

(Hanemann, 1984.) 

 

,𝑈(1  (2) رابطه 𝑌𝐴; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀0 

 

 صفر ميانگين با تصادفی متغيرهاي 𝜀1 و 𝜀0 :که در آن
. اندشده توزیع هم از مستقل و تصادفی شکلبه که هستند

 منبع از استفاده اثر در( ∆U) مطلوبيت در ایجادشده تفاوت
 : (3)رابطه  از است عبارت زیستیمحيط

 

𝑈∆  (3) رابطه = (1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0) 

 

 با الگو این وابسته متغير بودن دوارزشی به توجه با
 یعنی یک مقدار احتمال توزیع یک، و صفر هايکميت

 به توانمی را پرداخت براي افراد تمایل و پذیرش احتمال

 الگوي براساس. کرد بيان الجيت احتمالی توزیع کمک
 بپذیرد، را پيشنهادها از یکی فرد اینکه( iP) احتمال الجيت،

 .شودمی بيان 4 رابطه شکلبه
 

𝑃𝑖  (4) رابطه = 𝐹𝑛(∆𝑈) =
1

1+𝑒𝑥𝑝(−∆𝑈)
=

1

1+𝑒𝑥𝑝{−(𝛼−𝛽𝐴+𝛾𝑌+𝜃𝑠)}
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 اختالف یک با تجمعی توزیع تابع nF(∆U) :آن در که
 -اجتماعی متغيرهاي از بعضی و است استاندارد لجستيک
 جنسيت، سن، پيشنهادي، مبلغ درآمد، ازجمله اقتصادي

. شودمی شامل را پژوهش این در تحصيالت و خانوار اندازه
 برآورد نماییدرست بيشينه روش با β و γ، θ هايضریب

 :رودمی انتظار که شوندمی
 

θ > βو0 ≤ 0،γ > 0 

 

 به تمایل انتظار مورد مقدار الجيت، مدل برآورد از پس
 محدوده در عددي گيريانتگرال کمک با گردشگران پرداخت

 .شودمی محاسبه 5 رابطه از( A) بيشينه پيشنهاد تا صفر

𝐸(𝑊𝑇𝑃)                        (5) رابطه = ∫ 𝐹𝑛
𝑚𝑎𝑥𝐴

0
(∆𝑈)𝑑𝐴 = ∫ (

1

1+𝑒𝑥𝑝[−(𝛼∗+𝛽𝐴)]
)

𝑚𝑎𝑥𝐴

0
𝑑𝐴 

𝛼∗ = (𝛼 + 𝛾𝑦 + 𝜃𝑆) 

 

 و پرداخت به تمایل انتظاري مقدار E(WTP) :آن در که
𝛼 جمله افزودن از که هستند شدهتعدیل مبدأ از عرض 

 الگوي در مبدأ از عرض یا 𝛼 به اقتصادي و اجتماعی
 گونههمان. آیدمی دستبه لجستيک برآوردشده رگرسيونی

 اجتماعی، -اقتصادي جمله از منظور شود،می مشاهده که

 متغيرهاي ميانگين ضربحاصل مجموع یا خطی ترکيب
 در الجيت مدل در دارشدهمعنی اجتماعی و اقتصادي

 تغيير مقدار بيانگر( ME) نهایی اثر. است هاآن هايضریب
 در تغيير واحد یک ازايبه پيشنهادي مبلغ پذیرش احتمال در
 .شودمی محاسبه 6 رابطه از که است توضيحی متغير هر

 

𝑀𝐸  (6) رابطه =
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑘𝑖
= 𝐹(𝑥𝑖

′𝛽𝑘) =
exp(𝑥𝑖

′𝛽)

[1+exp(𝑥𝑖
′𝛽)]

2 𝛽𝑘 

 

 تغيير درصد دهندهنشان نيز( E) ميانگين در کشش مقدار
 تغيير درصد یک ازايبه پيشنهادي مبلغ پذیرش احتمال در
 از را آن توانمی که است توضيحی متغيرهاي از هریک در

 از استفاده با الجيت مدل پارامترهاي. آورد دستبه 7 رابطه
 تخمين براي روش ترینرایج که نماییدرست بيشينه روش
 .شد محاسبه است، مذکور مدل

 

𝐸  (7) رابطه =
𝜕(𝐵𝑋𝑘)

𝜕𝑋𝑘
×

𝑋𝑘

(𝐵𝑋𝑘)
×

𝑒𝐾𝐾

(1+𝑒𝐾𝐾)2
× 𝐵𝐾 ×

𝑋𝐾

(𝐵𝑋𝐾)
 

 

 فقط اوليه برآوردشده هايضریب الجيت، الگوي در
 پذیرش احتمال بر را توضيحی متغيرهاي تأثير عالئم
 بلکه ،ندارند مقداري تفسير و دهندمی نشان وابسته متغير
 از. شوندمی تفسير که هستند نهایی اثرات و هاکشش فقط

 هايکميت از غيرخطی هاییتابع ها،کشش کهآنجایی
 تابع که ندارد وجود تضمينی هيچ هستند، شدهمشاهده
 به توجه با. کند عبور هانمونه ميانگين از الجيت

 از است الزم ميانگين، در کشش از استفاده در محدودیت
 et Khodaverdizadeh) شود استفاده وزنی هايکشش

., 2008al .)ميانگين این محاسبه براي استفاده مورد وزن 
 هر براي شدهبينیپيش احتمال رو،پيش پژوهش در وزنی

 که کشش نوع این(. Whistler, 1999) است مشاهده
 نتایج تفسير در شود،می ناميده شدهدادهوزن کل کشش

 مقدار به توجه با درنهایت،. شد استفاده روپيش پژوهش
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WTP کل تعداد از آگاهی با و بازدیدکننده هر براي 
 پارک تفریحی کل ارزش توانمی سال در بازدیدکنندگان

 این تفریحی ارزش دیگر، بيان به. کرد برآورد را جنگلی
 آن ضرب و هاپاسخ از WTP ميانگين محاسبه با پارک

 ذکربه الزم. شودمی محاسبه بازدیدکنندگان تعداد کل در
 تعداد از برآوردي به دستيابی براي که است

 بازدیدکننده افراد نما،جهان جنگلی پارک بازدیدکنندگان
 در و تعطيل روزهاي سال، مختلف هايفصل در پارک از

 حراست توسط ورود هنگام در روز مختلف هايزمان
 سرشماري هايفرم قالب در و شدند شمارش مجموعه

 متغيرها آماري وتحليلتجزیه پژوهش، این در. شدند ثبت
 افزارهاينرم با ترتيببه الجيت مدل پارامترهاي برآورد و

SPSS15 و SHAZAM10 شد انجام. 
 

 نتایج
 آمده 1 جدول در دهندگانپاسخ توصيفی اطالعات

 التيتحص درصد 14/41 ،دهندهپاسخ 350 از .است

 5/39 دهندگانپاسخ سنی ميانگين. داشتند یدانشگاه
( درصد 39/57) هاآن تعداد بيشترین. آمد دستبه سال

 3/0) تعداد کمترین و سال 35 تا 25 سنی گروه در
 که شد مشاهده سال 65 از بيشتر افراد در( درصد
 جنگلی پارک بازدیدکنندگان بودن جوان دهندهنشان
 و بانوان را دهندگانپاسخ از درصد 1/47. است نماجهان

 درآمد ميانگين. دادند تشکيل متأهل افراد را درصد 9/68
 1398 سال در ریال 000/050/30 خانوارها ماهانه
 69/4 هفته در مطالعه متوسط همچنين،. شد برآورد
 و یصوت ،یچاپ يهاکتاب شامل که آمد دستبه ساعت
 که بود آن از حاکی دیگر هايیافته. بود کيالکترون

 پارک به مراجعه هربار بابت متوسط طوربه بازدیدکنندگان
 بيشتر. کنندمی هزینه ریال 739/256/1 مبلغ نما،جهان

 ،وبرگشترفت کرایه یا بنزین خرید براي هزینه این
 در بازي وسایل از استفاده و تغذیه پارکينگ، ورودي

 .شدمی مصرف پارک

 

 منتخب متغیرهای توصیفی هایآماره -1 جدول

 معيارانحراف بيشينه کمينه ميانگين واحد متغير

 756/12 72 16 5/39 سال سن

 16/2 7 2 4 نفر خانوار اندازه

 1/603240 000/000/70 000/500/8 000/050/30 ریال ماهانه درآمد

 12/2 12 9 32/12 سال تحصيالت

 6/28921 000/500/2 000/150 739/256/1 ریال آمدورفت هزینه

 36/3 42 0 69/4 ساعت هفته در مطالعه

 

 جنگلی پارک کيفی ارزش فراوانی توزیع براساس
 به مربوط فراوانی بيشترین ،بازدیدکنندگان نظر از نماجهان
 گزینه به مربوط فراوانی کمترین و (9/07) خوب گزینه

 بيانگر یافته این .(2 جدول) بود (9/0) ضعيف خيلی
 .است جنگلی پارک از بازدیدکنندگان قبولقابل رضایت
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 بازدیدکنندگان ازنظر کرج ینماجهان جنگلی پارک کیفیت فراوانی توزیع -2 جدول

 کل جمع ضعيف خيلی ضعيف متوسط خوب خوب خيلی کيفی فراوانی

 350 3 18 26 248 55 تعداد

 100 9/0 4/5 4/7 9/70 7/15  درصد
 

 براي زیستمحيط ارزشمندي معيار به مربوط آمارهاي
. آمد دستبه پرسش چند با بازدیدکنندگان از هریک

 :از عبارتند شد، تأکيد هاآن بر هاپرسش این در که مواردي
 به نياز آینده، هاينسل براي زیستمحيط حفظ به تمایل

 به تمایل زیست،محيط از حفاظت براي گذاريسرمایه
 هايبرنامه به عالقه و زیستیمحيط هايسازمان در عضویت

 به بازدیدکنندگان. وحشحيات و طبيعت با مرتبط تلویزیونی
 موافق، کامالً هايپاسخ از یکی ،هاپرسش این از هریک
 به توجه با. دادند را مخالف کامالً و مخالف تفاوت،بی موافق،
 هايگروه از یکی در بازدیدکنندگان از هریک ،هاپاسخ

 گرایش سطح دهندهنشان که شدند داده قرار 3 جدول
 .بود بازدیدکنندگان براي زیستیمحيط

 

 نماجهان جنگلی پارک بازدیدکنندگان زیستیمحیط گرایش سطح -3 جدول

 کل جمع ضعيف خيلی ضعيف متوسط خوب خوب خيلی کيفی فراوانی

 350 9 19 31 204 87 تعداد

 100 5/2 4/5 9/8 3/58 9/24 درصد
 

 ارزش براي بازدیدکنندگان WTP به مربوط نتایج
 نفر 146 که بود آن از حاکی نماجهان جنگلی پارک تفریحی

 براي تمایلی و نپذیرفتند را پيشنهاد اولين نفر، 350 از
 خانواده اعضاي از هریک براي ریال 10000 مبلغ پرداخت

 را پارک از استفاده براي ورودي قيمت عنوانبه خود
. پذیرفتند را پيشنهاد این فرد، 204 اما نداشتند،

 گروه در نپذیرفتند، را پيشنهاد اولين که هاییدهندهپاسخ
 به ریال 5000 پيشنهاد کهطوريبه ،گرفتند قرار کمتر پيشنهاد

 در نپذیرفتند، را دوم پيشنهاد نفر 88 که شد ارائه هاآن
 هاییدهندهپاسخ از دسته آن. پذیرفتند را آن نفر 58 کهحالی

 قرار بيشتر پيشنهاد گروه در پذیرفتند، را پيشنهاد اولين که
 قيمت پرداخت به حاضر آیا که شد پرسيده هاآن از. گرفتند
 نماجهان جنگلی پارک از استفاده براي ریال 20000 ورودي
 113 و نپذیرفتند را سوم پيشنهاد دهنده،پاسخ 91 هستند؟

 (.4 جدول) کردند قبول را پيشنهاد این نفر

 

 شدهمطرح پیشنهادهای به پاسخ توصیفی هایآماره -4 جدول

 (ریال 000/20) بيشتر پيشنهاد (ریال 000/5) کمتر پيشنهاد (ریال 000/10) ميانی پيشنهاد پذیرش وضعيت

 مبلغ پذیرش عدم
 91 88 146 تعداد

 26 1/25 7/41 درصد

 مبلغ پذیرش
 113 58 204 تعداد

 3/32 6/16 3/58 درصد

 کل جمع
 204 146 350 تعداد

 3/58 7/41 100 درصد
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 استرال ،( Square-RMaddala) مادال تعيين هايضریب
(Square-Esterlla R)، اوهلر -کراگ (-Uhler R-Cragg

Square )فادن مک و (Square-Mc Fadden R )براي 
 و 43/0 ،36/0 ،32/0 ترتيببه شدهبرآورد الجيت الگوي

 تعداد به توجه با هاضریب این مقدار. شدند محاسبه 29/0
 از. هستند مطلوبی عددهاي وابسته، متغير مشاهدات

 الجيت الگوهاي براي بينیپيشقابل صحيح مقدار کهآنجایی
 صحيح بينیپيش درصد است، درصد 60 با برابر پروبيت و

 را مطلوبی رقم الگو، این در( درصد 1/79) آمدهدستبه
 هايوتحليلتجزیه براي فوق الگوي بنابراین دهد،می نشان
 قيمت متغير شدهبرآورد ضریب. است اطمينانقابل بعدي

 است، WTP احتمال توضيحی متغير ترینمهم که پيشنهادي
 ،انتظارقابل منفی عالمت با درصد 99 اطمينان سطح در

 بازار سناریوي در که دهدمی نشان نتيجه این. شد دارمعنی
 احتمال یابد، کاهش یا افزایش پيشنهادي قيمت اگر فرضی،

 (.5 جدول) یابدمی افزایش یا کاهش ترتيببه WTP در بله
 

 الجیت رگرسیونی مدل برآورد نتایج -5 جدول

 نهایی اثر وزنی کل کشش ميانگين در کشش t آماره برآوردشده هايضریب متغير شرح

 * سن

 * جنسيت

 * تأهل وضعيت

 * تحصيالت

 ** درآمد سطح

 * مطالعه سرانه

 ** وآمدرفت هزینه

 ** جنگلی پارک کيفيت

 * زیستیمحيط گرایش

 ** پيشنهادي قيمت

 ** مبدأ از عرض

0362214/0- 

72637/0 

5561/1 

88798/0 

93431/0 

042876/0 

000098654/0- 

93887/0 

26319/0 

0072615/0- 

7421/8- 

51/1- 

67/1 

93/2 

16/3 

33/3 

83/2 

2- 

49/3 

96/1 

4/5- 

88/2- 

63/0- 

25/0 

36/0 

87/2 

69/2 

44/0 

37/0- 

43/2 

39/2 

71/1- 

62/5- 

45/0- 

14/0 

26/0 

57/1 

65/1 

22/0 

28/0- 

54/1 

49/1 

21/1- 

57/3- 

0084/0 

12/0 

36/0 

31/0 

29/0 

0099/0 

00002/0- 

23/0 

52/0 

18/0- 

- 

 بينیپيش صحت درصد

 نماییدرست بيشينه آماره

 داريمعنی سطح

79123/0 2R 32421/0 مادال   

98/103- 2R 35736/0 استرال   

000/0 2R 42569/0 اوهلر -کراگ   

 2R 28634/0 فادن مک   
 داریرمعنيغ nsدرصد؛  95 نانيدر سطح اطم داریمعن *درصد؛  99 نانيدر سطح اطم داریمعن **

 

 

 پارامترهاي برآورد از پس WTP انتظار مورد ميانگين
 با نماییدرست بيشينه روش از استفاده با الجيت مدل

 پيشنهاد بيشترین تا صفر محدوده در عددي گيريلانتگرا
 .شد محاسبه 5 رابطه براساس
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𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫ (
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(−0.4421758246 − 0.0072615𝐴)]
)

2000

0

𝑑𝐴 = 15781.6 

 

 پارک تفریحی کل ارزش = WTP مقدار متوسط×  سال در بازدیدکنندگان کل تعداد
 پارک تفریحی کل ارزش = 6/15781×  650000=  000/040/258/10 ریال

 پارک هکتار هر تفریحی ارزش = پارک تفریحی کل ارزش÷  پارک کل مساحت
 پارک هکتار هر تفریحی ارزش =  000/040/258/10÷  28/141=  871/607/72 ریال

 

 براي WTP متوسط مقدار شده،انجام محاسبات براساس
 هر براي کرج نماي جهان جنگلی پارک از استفاده
 همچنين،. آمد دستبه ریال 6/15781 مبلغ کننده،بازدید
 به نزدیک سال در جنگلی پارک از بازدیدکنندگان کل تعداد
 کل ارزش عدد، دو این براساس. شد برآورد نفر هزار 650

 روپيش پژوهش در کرج نمايجهان جنگلی پارک تفریحی
 براساس. شد برآورد سال در ریال 000/040/258/10

 حدود آن هکتار هر تفریحی ارزش نما،جهان پارک مساحت
 .است سال در ریال 871/607/72

 

 بحث
 و خدمات از مهمی بخش براي کهآنجایی از

 دریافت و تعيين قيمتی ،زیستیمحيط کارکردهاي
 ،نگرفته انجام خدمات این واقعی ارزش برآورد شود،نمی
 است ممکن سرانجام و نشده وارد نيز ملی محاسبات در
 گرفتن نادیده. نگيرند قرار توجه مورد هاریزيبرنامه در
 تدریجی تخریب و توجهیبی باعث خدمات این

 به روپيش پژوهش در ،اساسبراین. شودمی زیستمحيط
 و نماجهان جنگلی پارک تفرجی و تفریحی ارزش تعيين

 ورودي عنوانبه مبلغی پرداخت به مردم تمایل سنجش
 اصلی فرضيه. شد پرداخته پارک این از استفاده براي

 بخش هستند قادر مردم که بود مبنا این بر پژوهش
 دهند انتقال پولی معيار به را محيطی معيارهاي از وسيعی

 زیستیمحيط منابع براي هاآن گذاريارزش دهندهنشان که
 پرداخت به راضی دهندگانپاسخ که داد نشان نتایج. است

 ،هستند جنگلی هايپارک از استفاده براي مبلغی
 بازدیدکنندگان، از( نمونه 262) درصد 9/74 کهطوريبه

 پارک از تفریحی استفاده براي مبلغی پرداخت به مایل
 براساس که است حالی در این .بودند نماجهان جنگلی

 از درصد 85 ،(1920) همکاران و dioMahmo هايیافته
 از استفاده براي مبلغی پرداخت به تمایل ،دکنندگانبازدی
 .داشتند گيالن استان در رودخان قلعه جنگلی پارک

 88 که دادند نشان (2017) همکاران و Adeli ،همچنين
 فارس استان در بمو ملی پارک بازدیدکنندگان از درصد
 آن از تفریحی استفاده منظوربه یمبلغ پرداخت به مایل
 جنگلی پارک کنندگاندبازدی کمتر تمایل .بدوند مکان
 این کمتر نفوذ حوزه به توانمی را پرداخت به نماجهان
-قلعه جنگلی پارک یا بمو ملی پارک به نسبت پارک

 .داد نسبت ،دارند ايفرامنطقه نفوذ حوزه که رودخان
 که کردند ذکر (1920) همکاران و odioMahm چنانچه

 رودخانقلعه جنگلی پارک بازدیدکنندگان از درصد 15
-هيچ بودند، اطراف هايشهرستان و منطقه ساکنين از که

 پارک این از بازدید براي پرداخت به تمایلی گونه
 .نداشتند

 مقدار ،روپيش پژوهش از دست آمدهبه نتایج براساس
 جنگلی پارک از استفاده براي پرداخت به تمایل متوسط

 دستبه ریال 6/15781 کنندهبازدید هر براي نماجهان
Fatahi  هايپژوهش نتایج از بيشتر مبلغ، این .آمد

iArdakan (2014) فارس، استان مارگون آبشار در 
Imandoust Bafandeh (2015) مشهد، ملت پارک در  
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afatR و saviouM (2013) بهشاااتهشااات پاااارک در 
گل باغ در Riahi Dorcheh (2017) و Abedi و اصفهان

 توسط شدهگزارش هايیافته از کهحالی در بود، کرج هاي
odioMahm قلعاه  جنگلی پارک در (1920) همکاران و 

 پارک در (2017) همکاران و Adeli نيز و گيالن رودخان
 هااي وهشپاژ  بررسای  .است کمتر فارس استان بمو ملی

 نتاایج  در اختالف دالیل ترینمهم که دهدمی نشان مذکور
 و زماان  گذاري،ارزش هايروش در تفاوت ،آمدهدستبه

 یاا  بودن ملی مانند مطالعه مورد پارک خاص هايویژگی
 توانناد می که هستند شدهشناخته تاریخی هايسازه وجود

 پرداخت به تمایل افزایش درنهایت، و آگاهی ارتقا موجب
al et Najibzadeh,. ) شوند پارک از تفریحی استفاده مبلغ

2017.) 
 مستقل متغير دو براي بررسی مورد وزنی کشش مقدار

 و -21/1 ترتيببه آمدورفت هزینه و پيشنهادي قيمت
 بودن ثابت فرض با که معنیاینبه. آمد دستبه -28/0

 تمایل متغيرها، این درصدي یک افزایش دیگر، متغيرهاي
 28/0 و 21/1 ترتيببه را بازدیدکننده در پرداخت به

 قيمت متغيرهاي نهایی اثر. دهدمی کاهش درصد
 و -18/0 با برابر وآمدرفت هزینه و پيشنهادي

 متغيرهاي بودن ثابت فرض با بنابراین بود، -00002/0
 سبب ترتيببه متغيرها این واحدي یک افزایش دیگر،
 در پرداخت به ایلتم واحدي 00002/0 و 18/0 کاهش

-پاسخ پرداخت به تمایل کاهش .شودمی بازدیدکننده

 موافق واقع در پيشنهادي قيمت افزایش با دهندگان
 مفاهيم با تجربی نتایج انطباق بيانگر و تقاضا تئوري
 مشابه هايپژوهش همه در تقریببه که است نظري

 پرداخت به تمایل تابع اینکه بهتوجه با .است شده گزارش
 بنابراین ،است شبيه تقاضا تابع یک به تئوري ازنظر

 تقاضا تابع در را قيمت متغير نقش پيشنهادي، مبلغ ضریب
 حساسيت معنايبه باشد، بيشتر ضریب این هرچه .دارد

 از استفاده) خدمات یا کاال قيمت به نسبت تقاضا بيشتر
 هرچه اتقاض کشش یا حساسيت .است (جنگلی پارک
 قيمت تغييرات ازايبه تقاضا تغييرات ميزان د،باش بيشتر

 دارد وجود هاآن بين معکوس رابطه و است بيشتر
(1989 Forester,.) 

نما جهان جنگلی پارک کيفيت متغير وزنی کل کشش
 بودن ثابت فرض با درنتيجه،. آمد دستبه 54/1

 افزایش سبب آن درصدي یک افزایش دیگر، متغيرهاي
 درصد 41/1 به مقدار بازدیدکننده در پرداخت به تمایل

 یافته این. بود 23/0 برابر متغير این نهایی اثر. شد خواهد
 مثال براي) فوق متغير واحد یک افزایش که دهدمی نشان

 پذیرش احتمال افزایش سبب( خوب خيلی به خوب از
 واحد 23/0 اندازهبه بازدیدکننده در پرداخت به تمایل

 برآورد در (1920) همکاران و adgTymorne .شودمی
 ميزان متغير که کردند بيان ایالم ملت پارک تفرجی ارزش

 تمایل بر داريمعنی اثر ،پارک کيفيت و محيط از رضایت
 افزایش با توانندمی هاشهرداري بنابراین ،دارد پرداخت به

 بخش به آن واگذاري یا و پارک امکانات و کيفيت
 کسب و پرداخت به تمایل افزایش موجب خصوصی

 پژوهش از دست آمدهبه نتایج با که شوند بيشتر درآمد
 متغير به مربوط وزنی کل کشش .دارد همخوانی روپيش
 ثابت با بنابراین آمد، دستبه 22/0 هفته در مطالعه مدت
 احتمال آن، درصدي یک افزایش دیگر، عوامل بودن

 افزایش درصد 22/0 را بازدیدکننده در پرداخت به تمایل
 مواهب از افراد بيشتر آگاهی تواندمی آن دليل. دهدمی

 غيرمستقيم نتایج دهندهنشان که باشد هاآن حفظ و زیستی
 وزنی کل کشش. است جامعه در مطالعه سطح افزایش
 معنی این به ،آمد دستبه -45/0 نيز سن متغير به مربوط

 یک افزایش دیگر، متغيرهاي بودن ثابت فرض با که
 را بازدیدکننده در پرداخت به تمایل احتمال آن، درصدي

 0084/0 برابر سن نهایی اثر. دهدمی کاهش درصد 45/0
 دیگر، متغيرهاي بودن ثابت فرض با درنتيجه،. بود

 0084/0 کاهش سبب فوق متغير از واحد یک افزایش
 .شودمی بازدیدکننده در پرداخت به تمایل پذیرش واحد

 برآورد با (2012) همکاران و Naji نتایج، این راستاي در
 که کردند گزارش کرمان قائم جنگلی پارک تفرجی ارزش
 تفرجی، هايمکان براي ساالنکهن از بيشتر ترجوان افراد
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 اثر .هستند قائل ارزش ،زیستمحيط و جنگلی هايپارک
 دليلبه جنسيت و تأهل متغيرهاي وزنی کشش مستقيم
 نهایی اثر فقط و نيست مورد توجه بودن، موهومی ماهيت

 نشان تأهل وضعيت متغير نهایی اثر. شوندمی تفسير هاآن
 سبب( متأهل) یک به( مجرد) صفر از آن تغيير که دهدمی

 بازدیدکننده پرداخت به تمایل واحدي 36/0 افزایش
 بيانگر جنسيت متغير نهایی اثر مقدار همچنين،. شودمی
 سبب( مرد) یک به( زن) صفر از آن تغيير که است آن

 بازدیدکننده پرداخت به تمایل واحدي 12/0 افزایش
( 2010) همکاران و Bobinac نتایج با یافته این .شودمی

 .دارد مطابقت
 مستقل متغير دو براي وزنی کشش هايکميت
 دستبه 65/1 و 57/1 ترتيببه درآمد سطح و تحصيالت

 افزایش گر،ید يرهايمتغ بودن ثابت فرض با بنابراین آمد،
 در پرداخت به تمایل احتمال متغيرها، این درصدي یک

 افزایش درصد 65/1 و 57/1 ترتيببه را بازدیدکننده
 31/0 با برابر ترتيببه مذکور متغير دو نهایی اثر. دهدمی

 بودن ثابت فرض با که معنیاینبه. بودند 29/0 و
 سبب متغيرها این واحد یک افزایش دیگر، متغيرهاي

 اندازهبه بازدیدکننده در پرداخت به تمایل احتمال افزایش
 افزایش با ،درواقع .شودمی واحد 29/0 و 31/0

 و طبيعی منابع ارزش درمورد آگاهی سطح و تحصيالت
 افراد شادابی و سالمتی حفظ در زیستمحيط نقش

 منظوربه پرداخت به تمایل جنگلی، پارک از بازدیدکننده
 سالم زیستمحيط تأمين و منابع این کيفيت و کميت حفظ

et dioMahmo ) یابدمی افزایش افراد در پاک هواي و

1920 .,al.) Ardakani Fatahi (2014) ارزش برآورد با 
 که کردند پيشنهاد فارس استان در مارگون آبشار تفرجی
 فقير و برخوردارکم افراد در ویژهبه درآمد بهبود به نسبت
 زیرا ،شود اقدام درآمد عادالنه توزیع ازطریق جامعه
 از قشر این ميان در ویژهبه درآمدي حمایت و تقویت
 و زیستیمحيط هايپرداخت افزایش موجب جامعه

 پژوهش نتایج. شودمی پيشنهادي مبلغ پذیرش درنهایت،
 به تمایل افزایش بر درآمد متغير تأثير نيز روپيش

 .کندمی تأیيد را بازدیدکنندگان پرداخت
 زیستیمحيط گرایش متغير نهایی اثر و وزنی کشش

 فرض با بنابراین آمد، دستبه 52/0 و 49/1 ترتيببه
 سبب آن درصدي یک افزایش دیگر، متغيرهاي بودن ثابت

 در پرداخت به تمایل احتمال درصدي 49/1 افزایش
 متغير واحد یک افزایش همچنين،. شودمی بازدیدکننده

 افزایش سبب موافق کامالً به موافق از مثال براي فوق
 واحد 52/0 اندازهبه بازدیدکننده در پرداخت به تمایل

 Shahbazi و Amini هايیافته با نتایج این. شودمی
 بلوط هايجنگل جیتفر ارزش برآورد در (2015)

 .دارد مطابقت لچرداو و سيروان
 روپيش پژوهش نتایج مدیریتی، و راهبردي نظر از
 و اهميت به نماجهان پارک بازدیدکنندگان که داد نشان

 کامل طوربه طبيعی مواهب و جنگلی هايپارک ضرورت
 هدف با توجهیقابل پرداخت به تمایل و هستند آگاه

. دارند جنگلی هايپارک چنين توسعه و بهبود از حمایت
 ابزاري عنوانبه آمدهدستبه WTP که شودمی پيشنهاد
 شامل اقدامات، از پيش سود -هزینه تحليل براي عملياتی
 الگوهاي در تغيير و انتظار مورد زیستیمحيط تغييرات

 درنتيجه،. شود استفاده دیگر اقتصادي خدمات تخصيص
 کيفی و کمی توسعه خصوص در بهتر ریزيبرنامه امکان
 و گذارانسياست براي شهري حاشيه و درون زیستمحيط

 .شد خواهد فراهم شهري مسئوالن
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Abstract 

    Due to its variety of attractions, Jahan Nama forest park is one of the essential tourist 

attractions in the Alborz Province, Iran. Therefore, studying recreational value can support 

prediction of the requirements and shortages, which leads to tourism development. This study 

aimed at determining the recreational value of Jahan Nama forest park and visitors´ willingness 

to pay by using a conditional valuation method and a two-dimensional dual choice 

questionnaire. The statistical sample consisted of 350 forest park visitors who were selected 

based on available sampling method. The logit model was used to investigate the effect of 

explanatory variables on the rate of visitors' willingness to pay. The results showed 74.9% of the 

respondents were willing to pay for recreational use of the forest park, with an average 

willingness to pay of 15,781.6 IRR for recreational values per visit. The total annual 

recreational value was estimated to be 10,258,040,000 IRR. The variables of the proposed rate 

of payment, age and the cost of transportation per visit were negatively affective, whereas park 

quality, marital status, duration of reading per week, environmental attitude, education, income 

and gender, had a positive effect on willingness to pay were positively influential. The results 

showed that people are aware of the importance of forest parks and natural environments, with a 

significant willingness to pay that can support officials in forest park planning and management. 
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