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هاي  شود، اما تاكنون ارزش ها محسوب مي  زيست انساني ترين مولفه محيط زيست مهم  

هاي فراروي  ترين چالش حوي كه يكي از مهمواقعي آن به درستي مشخص نشده است؛ به ن

درك نادرست از خدمات توليد شده . محيطي است هاي زيست ، بحران21ها در قرن  دولت

بنابراين در پيش گرفتن . آيد ها، خطري جدي براي جامعه به حساب مي توسط اكوسيستم

ضروري بوده و ي پايدار،  هاي درست مديريت اكولوژيك منابع طبيعي با نگرش توسعه شيوه

برداري مستقيم يا غيرمستقيم از خدمات و  ها و بهره در نتيجه آگاهي از كاركرد اكوسيستم

خدمات و كاركردهاي اكوسيستمي اغلب ارزش بسيار . ها الزم است كاالهاي حاصل از آن

كان از طرفي به علت نبود ام. گيرند زيادي دارند، ولي به ندرت در بازارها مورد معامله قرار مي

ها  هاي كالن، توجه كافي به آن گذاري ها و سياست گيري محاسبات كمي و دقيق در تصميم

كمي كردن چنين منافعي به منظور روشن ساختن اهميت اين منابع در عمل ناممكن . شود نمي

گيري از  شود تا ارزش اين منابع با بهره ي جهاني تالش مي است، اما امروزه در گستره

هايي به  البته چنين تالش. هاي ملي گنجانده شود گون اقتصادي، در حسابهاي گونا تئوري

هايي   اما به هر حال تالشها؛ گيرد نه ارزش واقعي آن طور عمده براساس برآورد صورت مي

تواند در نگاهداري و نگاهباني از اين منابع  شود مي يابي به اين هدف دنبال مي كه براي دست

  .بسيار موثر واقع شود

 تنها روش براي تعيين 137اري مشروط گذ دهد كه روش ارزش طالعات مختلف نشان ميم  

افراد را  138كند تا تمايل به پرداخت اين روش تالش مي. استهاي حفاظتي منابع جنگلي  ارزش

اري  گذ روش ارزش .(Lee and Han, 2002)د كنتحت سناريوهاي بازار فرضي معين، تعيين 

در سال  Davis اما ،نهاد شد پيش 1947در سال  Ciriacy-Wantrup ي به وسيله نخستمشروط 

  .(Venkatachalam, 2003)رد طور تجربي استفاده كه باين روش از براي اولين بار  1963

ها صورت گرفته است  ها و تفرجگاه  حفاظتي پاركگذاري ي ارزش مطالعات مختلفي در زمينه

  كاران ساندرز و هم: ر اشاره كردهاي زي توان به پژوهش ها مي ي آن كه از جمله

                                           
137- Contingent Value Method (CVM) 
138- Willing To Pay (WTP) 



 (Sanders et al., 1990)هاي كلرادو  ت مردم را براي حفاظت از رودخانه، تمايل به پرداخ

 تمايل به پرداخت مردم را براي حفاظت از ،(Kristrom, 1999)كريستروم . گيري كردند اندازه

كاران  هادكر و هم. رد كردگذاري مشروط برآو هاي كهن آمريكا با استفاده از روش ارزش جنگل

(Hadker et al., 1997)گذاري مشروط، ارزش حفاظتي پارك ملي  ، با استفاده از روش ارزش

Borivli لي و هان .  را تخمين زدنددر هند(Lee and Han, 2002)، هاي تفريحي و  ارزش

شي روش ي انتخاب دوبخ نامه ي جنوبي را با استفاده از پرسش حفاظتي پارك جنگلي در كره

ارزش وجودي تنوع زيستي در  ،(Turpie, 2003)ترپي . گذاري مشروط برآورد كردند ارزش

نامه با  گذاري مشروط و پرسش روش ارزش با استفاده از  را آفريقاي جنوبيFynbosزيستگاه 

 با استفاده از روش ،(Sattout et al., 2006)كاران   و هم ساتوت.برآورد كرد هاي باز سوال

هاي  هاي باز، تمايل به پرداخت مردم را براي حفاظت از جنگل ذاري مشروط و سوالگ ارزش

Cedarكاران  آدامس و هم.  در لبنان بررسي كردند(Adams et al., 2007)، با روش 

و جنگل   139MDSP كگذاري مشروط، تمايل به پرداخت مردم را براي حفاظت از پار ارزش

  .ندباراني آتالنتيك در برزيل تخمين زد

ي  هاي اندكي در زمينه دهد پژوهش العات انجام شده در كشور نشان ميبررسي مط    

كاران  زادگان و هم كريم: ها در ايران انجام شده است از جمله برآورد ارزش حفاظتي تفرجگاه

،  لذت اصلگذاري براساس  قيمتگذاري مشروط و روش   با استفاده از روش ارزش،)1379(

، )1380(طباطبائي . را برآورد كردندفسا  كاشت گربايگان نگل دست جهاي حفاظتي ارزش

. كرد بررسي گذاري مشروط ارزشبه روش را ارزش حفاظتي زيستگاه پرندگان تاالب ميانكاله 

  .هاي شمال ايران را برآورد كرد  ارزش حفاظتي جنگلCVMبا استفاده از ) 1384(اميرنژاد 

 در ها ري خدمات و كاالهاي اكوسيستم و نقش آنگذا با توجه به اهميت شناخت و ارزش  

 ي  در زمينهات مطالعبود  و نيز كم پايداري هاي توسعه حمايت از رفاه انساني و اصالح شاخص

برآورد ارزش مطالعه با هدف اين ، ها پاركمحيطي و اكولوژيكي  گذاري خدمات زيست ارزش

                                           
139- Morro do Diabo State Park 



گيري تمايل به  ي مشروط و اندازهگذار حفاظتي پارك جنگلي نور با استفاده از روش ارزش

 هكتار 3645  جنگلي نورپارك. پرداخت افراد براي حفاظت از اين پارك انجام شده است

اين . ي درياي خزر است اي كرانه هاي جلگه   جنگل مانده جزو آخرين باقي و مساحت داشته

هاي طبيعي،  رزشهاي گردشگري و ا  جذابيتو داشتنكوه و دريا به  نزديكي رويشگاه به دليل

هاي   هكتاري درخت سفيد پلت كه بومي ايران است، از بوستان270گاه  از جمله داشتن ذخيره

  ).1381كار،  برزه (شود شاخص محسوب مي

  

 روش تحقيق

ها  آوري داده گذاري مشروط، انتخاب ابزار مناسب جمع ي ارزش نيازهاي هر مطالعه از پيش  

ي حضوري  نامه، به طور معمول مصاحبه هاي پرسش دادهآوري  هاي جمع در ميان روش. است

در اين تحقيق براي . (Mitchell and Carson, 1989)هاي ديگر ارجحيت دارد  نسبت به روش

 انتخاب ي نامه  از پرسش،اركپحفاظتي    براي تعيين ارزشتخمين تمايل به پرداخت افراد

به  دوبعدي اولين بار خشيب انتخاب دو تكنيك.استفاده شده است 140ي دوبعدبخشيدو

اين روش مستلزم . شداستفاده  (Carson and Steinberg, 1990)ي كارسون و استنبرگ  وسيله

كه در واقع تر  نهاد بيش پيشاين . استنهاد اوليه  تر نسبت به پيش نهاد بيش انتخاب يك پيش

نهاد  گو در پيش خالعمل پاس يا عكسو » خير«يا » بله «به جوابنهادي است  دومين قيمت پيش

 .(Venkatachalam, 2003) اوليه بستگي دارد

بخش اول هاي  سوال .است بخش چهارشامل طراحي شده براي اين تحقيق  ي نامه پرسش  

 در بخش .است نوركنندگان پارك جنگلي  اقتصادي بازديدـ   وضعيت اجتماعيي در برگيرنده

هاي حفاظتي   ارزشمقدارگويان را از  سخطوري طراحي شده كه ميزان آگاهي پاها  سوالدوم، 

اي در اختيار  نامه، برگه راه پرسش  به هم.دهد هاي شمال كشور مورد سنجش قرار مي جنگل

هاي   گونهپارك جنگلي نور مانند ي هاي برجسته  ويژگيآندر دهندگان گذاشته شده كه  پاسخ

                                           
140- Double-bounded Dichotomous Choice 



گويان در مورد  ، از پاسخنامه در بخش سوم پرسش. درختي، گياهي و جانوري بيان شده است

 ي نامه در برگيرنده بخش چهارم پرسش .شود اطالعات اين برگه سوال مي ازها   آنآگاهيميزان 

 .است پارك جنگلي نور حفاظتي  تمايل به پرداخت افراد براي ارزشميزان در مورد هايي  سوال

نهاد  پيش( ريال 10000، )تر نهاد پايين پيش( ريال 5000نهادي  در اين بخش سه قيمت پيش

و  141آزمون     بر اساس پيشها  اين قيمت. ارايه شده است) نهاد باالتر پيش( ريال 15000و ) مياني

به اين صورت طراحي شده كه از فرد خواسته شده است تا  باز ي نامه با استفاده از پرسش

شهر در  آزمون پيشاين  ترين تمايل به پرداختش را براي حفاظت از اين پارك بيان كند كه بيش

نخست  كه  شد به اين صورت مطرحWTPمربوط به هاي  سوال. تهران انجام شده است

 ي به وسيله جواب منفي ي هيدر صورت ارا. گرفته استنهاد مياني مورد پرسش قرار  پيش

نهاد شده  به وي پيش جواب مثبت، قيمت باالتر ي هيتر، و در صورت ارا گو، قيمت پايين پاسخ

رانجام از فرد خواسته شده است تا بيشينه مبلغي را كه خودش تمايل دارد براي س. است

گويان در اين بخش، در مواجه شدن با  پاسخ. حفاظت از پارك جنگلي نور بپردازد، بيان كند

براي هر پاسخ . ند پاسخ مثبت يا منفي داده و يا هيچ پاسخي ندهندستتوان نهادي مي قيمت پيش

  .ستشده ادليل آن ثبت 

نهادي  پذيرش مبلغ پيش پارك جنگلي نور احتمال گذاري حفاظتي متغير وابسته براي ارزش  

آيا فرد حاضر است براي «ال كه و س ايناين متغير در پاسخ به. است آنحفاظت از  براي

فرد در شرايطي . آيد دست ميه ب» پارك جنگلي نور مبلغي پرداخت نمايد يا خير؟از حفاظت 

محيطي خواهد بود كه مطلوبيت وي زماني كه از كاالي  ت براي كاالي زيستحاضر به پرداخ

پردازد، نسبت به زماني كه از  كند و مبلغي را به عنوان ماليات براي آن مي مورد نظر حفاظت مي

  :به بيان رياضي. (Park and loomis, 1996) تر باشد كند، بزرگ آن حفاظت نمي

)1(  01 )S;INC,0(U)S;BIDINC,1(U ε+≥ε+−  

 ديگر S و نهادي مبلغ پيش BID ، درآمد فردINCم فرد،  مطلوبيت غيرمستقيU در آن كه

 متغيرهاي 1εو 0ε .است وي ي سليقه ثيراتحت ت فرد است كه اجتماعيـ  هاي اقتصادي ويژگي

                                           
141- Pre-test 



 مربوط به حالتي است U(0) . است–اجزاي اخالل - و توزيع نرمال تصادفي با ميانگين صفر

در . باشد  مربوط به حالت عكس آن ميU(1)كه فرد مبلغي براي حفاظت از پارك نپرداخته و 

 :دشو تعريف ميصورت زير ه  ب(dU)تفاوت مطلوبيت نتيجه 

)2(  )S,BID,INC(dUdU =  

ود را با دهنده مطلوبيت خ تر از صفر باشد، به اين معني است كه پاسخ  بزرگdUچه  چنان  

كند  و موافقت با پرداختن مبلغي براي حفاظت از پارك جنگلي نور، بيشينه مي» بله«گفتن 

(Park and loomis, 1996).  به سخن ديگر، پذيرش فرد براي پرداخت تابعي است ازINC، 

BID  وS .مقادير يك و تنها  و بودهكيفي  پارك گذاري حفاظتي براي ارزش وابسته  متغير،پس

ي  دوتايي هايي كه داراي متغير وابسته طور كلي براي بررسي رگرسيون هب .كند ختيار ميصفر ا

در اين تحقيق . شود استفاده مي Tobitو  Logit ،Probit، 142هاي احتمال خطي ند از الگوباش  مي

 افراد براي ارزش تمايل به پرداختثير متغيرهاي توضيحي مختلف بر ميزان ابراي بررسي ت

 اين  احتمالLogit ي  بر اساس الگو.است استفاده شده Logit رگرسيوني ي الگو ازحفاظتي،

 :صورته  را بپذيرد ب(B)143 نهادها  فرد يكي از پيشامينi كه

)3(  
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  :صورته بنهادها را نپذيرد  و احتمال اين كه وي هيچ كدام از پيش
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  وتابع توزيع تجمعي با يك اختالف لوجستيك استاندارد است dU(Fη( شود كه بيان مي  

 ضرايب θ و,βγ.شود در اين تحقيق شامل ميرا اقتصادي ـ  اجتماعي بعضي از متغيرهاي

 ,Lee and Han)  باشند0fθ  وβ،0fγ≥0 رود   اي هستند كه انتظار مي برآورد شده

2002).  

                                           
142- Linear probability model 
143- BID 



 ،تقسيم كرده و از آن لگاريتم طبيعي بگيريم) 4(ي  را بر رابطه) 3(ي  چه رابطه حال چنان  

  :خواهيم داشت
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نهادي به احتمال   نسبت احتمال پذيرش مبلغ پيشLnبيانگر  Lتابع ) 5(ي  در رابطه  

 با استفاده از روش تابع  اينپارامترهاي. نپذيرفتن آن است كه به تابع لوجيت معروف است

، است Logit يترين تكنيك براي تخمين الگو كه رايج 144يينما راست) بيشينه(حداكثر تخمين 

توانند به دو صورت خطي يا  ميپارامترها  اين .(Lee and Han, 2002)اند  شدهبرآورد 

ها نشان داده است كه اختالف  بررسي نتايج حاصل از تخمين داده. لگاريتمي برآورد شوند نيمه

از اين رو براي سادگي محاسبات از . لگاريتمي وجود ندارد خاصي بين الگوهاي خطي و نيمه

  .الگوي خطي استفاده شده است

 شدهقسمتي استفاده  WTPمتوسط ايل به پرداخت افراد، از ي ميانگين تم  محاسبهبراي  

صفر تا باالترين ي  گيري عددي در محدوده  انتگرالي به وسيله WTP مقدار انتظاري .است

 :شود صورت زير محاسبه ميه  ب(B)نهاد  پيش
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 ي وسيلهه  كه باست تعديل شده اض از مبد عرα∗و WTP مقدار انتظاري E(WTP)كه 

   اضافه شده استα)( اصليا عرض از مبدي اقتصادي به جمله -اجتماعيي  جمله

 (Lee and Han, 2002).  

                                           
144- Maximum Likelihood Estimator (MLE) 



 براي اين .است 145گيري تصادفي ساده گيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه روش نمونه  

ي الزم بر اساس ميانگين و واريانس  اده شده و تعداد نمونه استفCochranمنظور از فرمول 

 29 با تكميل )هاي مازندران، گيالن، گلستان و تهران مجموع جمعيت استان(ي آماري  جامعه

هاي   در استاننامه  پرسش369به اين ترتيب تعداد . ي اوليه تعيين شده است نامه پرسش

و ناقص بودن  WTP هاي  سوالنادرستت درك عله  بنامه  پرسش21كه تكميل شده گفته  پيش

ها در  نامه پرسشاين . نامه صورت گرفته است پرسش 348با تحليل  و  حذف شده و تجزيه

ها   آماري و نمونهي  جامعهنخستبا استفاده از آمار توصيفي، .  تكميل شده است1387سال 

حفاظتي    تعيين ارزش برايShazam  اقتصادسنجيافزار از نرم و سپس شدهتجزيه و تحليل 

  .شده استاستفاده 
  

  نتايج و بحث
 5/36( نفـر    127انـد،      را نديده  پارك جنگلي نور   ) درصد 35 (نفر 122گو،     پاسخ 348از بين     

 اين پـارك بارها )  درصد5/28( نفر   99اند، در حالي كه       تاكنون يك يا دو بار آن را ديده       ) درصد

گويـان و   پاسـخ اقتـصادي  -  اجتمـاعي وضـعيت  ازايج آماري  نت.اند  دهكر و از آن استفاده       را ديده 

  .آورده شده است) 2(و ) 1(هاي  جدول ها، در ن سطح تحصيلي آ
  

 ي حفاظتي نامه  به پرسشگويان اقتصادي پاسخ  ـ هاي اجتماعي  ويژگياز نتايج آماري ).1 (جدول
  بيشينه  كمينه  معيار انحراف  ميانگين  متغيرها

  75  21  88/9  47/37  )سال(گويان  سن پاسخ
  1  0  41/0  78/0  )0= ، زن 1= مرد (جنسيت 

  8  1  29/1  43/3  گويان پاسخ  خانواري اندازه
  23  0  35/3  5/14  گويان هاي تحصيل پاسخ سال

  1  0  33/0  12/0  )0=،خير1=بلي(محيطي عضويت درموسسات زيست
  35  16  34/3  48/29  146محيطي تمايالت زيست

  45000000  200000  4938279  5259080  )ريال (گويان درآمد ماهيانه پاسخ

  هاي تحقيق يافته: خذام 

                                           
145- Simple Random Sampling 

 كامالً: دشميزان موافقت يا مخالفت افراد با استفاده از مقياس ليكرت مشخص محيطي،  در مورد متغير تمايالت زيست. -2
  .5= مخالف و كامال4ً=، مخالف3=تفاوت ، بي2=، موافق1=موافق



  ي حفاظتي نامه دهندگان به پرسش پاسخ توزيع فراواني سطح آموزش و تحصيل ).2 (جدول

  دكترا  سطح سواد
فوق 

  ليسانس
  ليسانس

فوق 

  ديپلم
  ديپلم

 زير

  ديپلم
  جمع  سواد بي

  348  1  24  87  58  122  43  13  تعداد

  100  3/0  9/6  25  6/16  1/35  4/12  7/3  درصد

  هاي تحقيق يافته: خذام
  

 ي   پـنج گزينـه    ي  هيـ گويان كه با ارا    محيطي پاسخ  هاي زيست   نتايج بررسي تمايالت و نگرش      

 )3(در جدول  تفاوت، مخالف و كامالً مخالف مورد ارزيابي قرار گرفته،            كامالً موافق، موافق، بي   

  .آمده است
  

  ها آنمحيطي  هاي زيست گويان براي ارزيابي تمايالت و نگرش اسختعداد و درصد پ). 3(جدول 
  گويي ي پاسخ دامنه

  موضوع
  كامالً
  موافق

  موافق
  بي

  تفاوت
  مخالف

  كامالً
  مخالف

  هاي جنگلي  ها و پارك ارزش بودن جنگل بي
  

9  
)6/2(147  

7  
)2(  

5  
)4/1(  

61  
)5/17(  

266  
)5/76(  

 به منظور هاي جنگلي ها و پارك ضرورت حفاظت از جنگل
  هاي آينده ي نسل حاضر و نسل استفاده

297  
)3/85(  

43  
)4/12(  

5  
)4/1(  

2  
)6/0(  

1  
) 3/0(  

ي اقتصادي انجام  متوقف شدن كارهايي كه به خاطر توسعه
  شود  ها مي شده ولي باعث تخريب جنگل

168  
)3/48(  

107  
)7/30(  

19  
)5/5(  

42  
)1/12(  

12  
)4/3(  

هاي جنگلي به منظور ايجاد  ها و پارك از بين بردن جنگل
  اشتغال و تامين درآمد براي جامعه 

5  
)4/1(  

7  
)2(  

12  
)4/3(  

90  
)9/25(  

234  
)2/67(  

حيات ( ها با حيوانات ارزش و اهميت جنگليكسان بودن 
  ها  يا بدون آن )وحش

34  
)8/9(  

16  
)6/4(  

27  
)8/7(  

102  
)3/29(  

169  
)5/48(  

اي براي  ر استفادهحيوانات حتي اگداشتن حق زندگي براي 
  بشر نداشته باشند

240  
)69(  

91  
)2/26(  

7  
)2(  

4  
)1/1(  

6  
)7/1(  

  51  هاي جنگلي ها و پارك پرداخت مبلغي براي حفاظت از جنگل
)6/14(  

121  
)8/34(  

18  
)2/5(  

95  
)3/27(  

63  
)1/18(  

  هاي تحقيق يافته: خذام

                                           
  .استمحيطي  ل زيستيگويي به مسا اسخاعداد داخل پرانتز درصد پ -1



پارك هاي مختلف ارزشي  به كه جندهد  را نشان ميگوياني تعداد و درصد پاسخ) 4(جدول 

  .اند دهكر را ارزيابي جنگلي نور

  پارك جنگلي نورهاي ارزشي  گويان براي ارزيابي جنبه  تعداد و درصد پاسخ).4(جدول 

  پارك جنگلي نورهاي ارزشي مختلف  جنبه  گويان تعداد و درصد ارزشمندي توسط پاسخ

  يسشنا ييآرامش، تفريح و زيبا %)68    (237

  گياهان و درختان طبيعي، جانوران و تنوع زيستي %)3/60  (210

  محيطي و اكولوژيكي هاي زيست ارزش %)61     (212

 پاركفرد بودن ه ب منحصر %)3/60  (210

 هاي آينده  براي نسلارزشمندمنبع  %)6/50  (176

 اهميت آموزشي و تاريخي %)8/38  (135

 فرهنگي ارزش جانبي مانندهاي  ارزش %)5/38  (134

  هاي تحقيق يافته: خذام

گويان دليل با ارزش بودن پارك جنگلي نور را آرامش،            تر پاسخ   ، بيش )4(با توجه به جدول       

  .اند  اين پارك بيان كردهيسشنا ييتفريح و زيبا

 WTP مربوط به ميـزان      هاي  الو س ي  در برگيرنده ارزش حفاظتي،    ي  نامه  بخش اصلي پرسش    

صورت ه   ريالي ب  15000 و   10000،  5000نهادي    سه قيمت پيش   آن،ر   كه د  دهندگان است  پاسخ

ي   موسـسه  يـك    شـده اسـت، كـه     فرض  در اين بخش    . استه شده   يارا ال وابسته به هم   وسه س 

 مينا تـ گرفتـه اسـت و بـراي     نگلي نور را بـه عهـده        جحفاظت از پارك    ،   مستقل محيطي  زيست

 نفـر اولـين     197 گـو،    پاسـخ  348از بـين    . ددارجامعه   افرادكاري    به هم  حفاظت، نياز  هاي هزينه

پـارك   ريـال بـراي حفاظـت از       10000ماهيانـه    و تمايلي بـراي پرداخـت        هنهاد را نپذيرفت   پيش

دهنـدگاني كـه    بـراي پاسـخ   .  نمونه آن را پذيرفتنـد     151  اما .نداشتندبه اين موسسه     نگلي نور ج

 از  ريـال 5000ه آيـا حاضـرند   نهاد اول را رد كردند سوال دوم به اين صورت مطرح شد ك     پيش

نهـاد دوم    نفر پيش102حق عضويت به اين موسسه بپردازند؟   عنوان  ه  خود را ب  ي    ماهيانهدرآمد  

نهـاد را   گوياني كه اولين پـيش  دسته از پاسخ  آن.  نفر آن را پذيرفتند    95را نپذيرفتند در حالي كه      

 ريـال   15000 ماهيانـه اضر به پرداخـت     نهاد باالتر قرار گرفتند كه آيا ح       پذيرفتند، در گروه پيش   



 نفر اين   62نهاد سوم را نپذيرفته و        پاسخگو پيش  89 هستند؟   نور از پارك جنگلي     حفاظتبراي  

  .ه شده استي ارا)5(نهادي در جدول  ي به مبالغ پيشيگو وضعيت پاسخ .نهاد را پذيرفتند پيش
  

جنگلي  پارك حفاظتيگذاري  زشنهادي براي ار ي به سه مبلغ پيشيگو  وضعيت پاسخ).5 (جدول

  نور

  نهادي مبلغ پيش

  وضعيت پذيرش

  نهاد اول پيش

  ) ريالي10000(

  دومنهاد  پيش

  ) ريالي5000(

  منهاد سو پيش

  ) ريالي15000 (

  نهادي پذيرش مبلغ پيش  62  95  151  تعداد

  8/17  3/27  4/43  درصد

  نهادي  مبلغ پيشنپذيرفتن  89  102  197  تعداد

  6/25  3/29  6/56  درصد

  جمع  151  197  348  تعداد

  4/43  6/56  100  درصد

  هاي تحقيق يافته: خذام

خود را  WTP ترين بيشها   نفر آن12 ريالي را پذيرفتند، 5000نهاد  ي كه پيشيگو  پاسخ95از 

نهاد   اما پيش، ريالي را پذيرفتند10000نهاد  ي كه پيشيگو  پاسخ89از . دندكر ريال بيان 8000تا 

.  ريال عنوان كردند13000خود را تا  WTP ترين بيشها   نفر آن23ريال را نپذيرفتند،  15000

خود را  WTP ترين بيشها   نفر آن16 ريالي را پذيرفتند، 15000نهاد  ي كه پيشيگو  پاسخ62از 

ترين  ها بيش  نفر آن2و  ريال 50000خود را تا  WTP ترين بيشها   نفر آن7 ريال، 20000تا 

WTP دهد  نشان مي تمايل به پرداختي را بيشينه )6(جدول . دندكربيان  ريال 100000 را خود

  . اند دهكر بيان نور  جنگلياز پاركبراي حفاظت گويان  كه پاسخ
  

  نور از پارك جنگلي حفاظتگويان براي  پاسخ WTP بيشينه ).6(جدول 
WTP)عجم  100000  50000  20000  15000  13000  10000  8000  5000  )ريال  

  246  2  7  16  37  23  66  12  83  تعداد

  7/70  6/0  2  6/4  6/10  6/6  19  4/3  9/23  درصد

  هاي تحقيق يافته: خذام



مبلغي  نور از پارك جنگلي حفاظت بودند، براي نفر حاضر 246 ،گو  پاسخ348بنابراين از   

 نداشتن به گويان خواسته شد، تا دليل تمايل  از پاسخWTPهاي  ي سوال در ادامه. پرداخت كنند

 گفتند)  درصد21(گو  پاسخ 73. پرداخت خود را براي حفاظت از پارك جنگلي نور بيان كنند

بيان )  نمونه12( درصد 3/3.  را بپردازدهاي جنگلي از پاركهاي حفاظت  كه دولت بايد هزينه

د، در بپردازنهاي حفاظت از آن را هزينه بايد از پارك جنگلي نوركنندگان   كه استفادهكردند

هاي حفاظتي را  ها كفاف پرداخت هزينه  معتقد بودند درآمد آن) درصد5(گو   پاسخ17 حالي كه

ها  تمايلي براي پرداخت نداشتند كه از ميان آن)  درصد3/29(گو   پاسخ102در نتيجه . دهد نمي

  .ه شوديتري ارا نهاد پايين  پيشاظهار كردند كه گو  پاسخ15

  

  نهادها گيري و پيش نتيجه
ها و  داري آماري آن ا لوجيت، سطوح معنينتايج برآورد ضرايب متغيرهاي توضيحي الگو  

ي در ينما راست) بيشينه(ثيرگذاري اين متغيرها بر متغير وابسته با استفاده از روش حداكثر ات

 ميزان سن و متغيرهاي ،دهد كه اين جدول نشان مي  گونه همان.  آمده است)7(جدول 

 ينهاد پيش و مبلغ درآمدمحيطي،  تمايالت زيست  درصد و متغيرهاي10 در سطح تحصيالت

 پارك حفاظتينهادي براي ارزش  پذيرش مبلغ پيشاحتمال  درصد بر 10تر از  در سطوح پايين

 و عضويت در خانوار ي  اندازه،كه متغيرهاي جنسيت  در حالي. استثيرگذار ا تنورجنگلي 

نهادي براي ارزش  پذيرش مبلغ پيشاحتمال اري بر د اثير معنات محيطي  زيستهاي موسسه

  . است  اين پارك نداشتهحفاظتي

و اثر ) پذيري كشش(داري، تغيير در احتمال ي ضرايب برآورد شده، سطح معنا در ادامه  

گفتني است كه اثر نهايي . شود نهايي متغيرهاي مستقل معنادار بر متغير وابسته توضيح داده مي

)هر متغير به صورت  )ii dX/dL و تغيير در احتمال آن، به صورت 

( ))p1(p.dX/dP iiiii −α=در اين روابط . شود  تعريف ميiX متغير توضيحي الگو و α 

  .ضريب برآوردي همان متغير است



دار شده  ا، معنمنفيتظار  درصد با عالمت مورد ان10 در سطح سنمتغير برآوردي ضريب   

تر   بيشگويان پاسخ، هر چه سن  تحت سناريوي بازار فرضي،دهد  نشان ميمنفيعالمت . است

در تمايل به به احتمال نپذيرفتن آن نهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت  باشد،

به ستون  به سخن ديگر با توجه .تر است كم نورپارك جنگلي  حفاظتي  براي ارزش،پرداخت

احتمال پذيرش لگاريتم نسبت گويان،   پاسخسن به سالافزايش يك ، )7(اثر نهايي در جدول 

 از طرف ديگر با توجه .دهد  مي واحد كاهش004/0را به احتمال نپذيرفتن آن نهادي  مبلغ پيش

گويان، احتمال   پاسخسن درصد بهافزايش يك ، )7(به ستون تغيير در احتمال در جدول 

  . دهد  ميكاهش درصد 35/0نهادي را  مبلغ پيشپذيرش 

 درصد با عالمت مورد انتظار مثبت، 10 در سطح ميزان تحصيالتمتغير تخميني ضريب   

، تر باشد بزرگ هر چه ميزان تحصيالتدهد كه  اين عالمت مثبت نشان مي. دار شده است امعن

 اثر .يابد مي افزايش تن آنبه احتمال نپذيرفنهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت 

 هاي تحصيل سال به سالافزايش يك دهد كه  نهايي متغير ميزان تحصيالت نشان مي

 012/0 را به احتمال نپذيرفتن آننهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت گويان،  پاسخ

، گويان  ميزان تحصيالت پاسخدرصد بهافزايش يك  از طرف ديگر .دهد افزايش ميواحد 

  .دهد  درصد افزايش مي40/0نهادي را  احتمال پذيرش مبلغ پيش

 درصد با عالمت مورد انتظار سطح يك در محيطي تمايالت زيستضريب برآوردي متغير   

محيطي  هر چه تمايالت زيستكه دهد  اين عالمت مثبت نشان مي. دار شده است امثبت، معن

 افزايش به احتمال نپذيرفتن آننهادي  يشاحتمال پذيرش مبلغ پلگاريتم نسبت ، تر شود بيش

 به واحدافزايش يك بيانگر اين است كه  محيطي  اثر نهايي متغير تمايالت زيست.يابدمي

به احتمال نهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت گويان،   پاسخمحيطي تمايالت زيست

تمايالت  درصد بهايش يك افز از طرف ديگر .دهد  افزايش مي واحد024/0  رانپذيرفتن آن

  .دهد مي  درصد افزايش59/0نهادي را  گويان، احتمال پذيرش مبلغ پيش  پاسخمحيطي زيست

دار شده است و  ا درصد معنسطح يكضريب برآوردي متغير درآمد از نظر آماري در   

لگاريتم  افزايش ي دهنده  كه نشاناستچه مورد انتظار بوده است، مثبت  عالمت آن با آن



اثر . راه با افزايش درآمد است  همبه احتمال نپذيرفتن آننهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشسبت ن

لگاريتم نسبت گويان،   درآمد پاسخبه ريالافزايش يك نهايي متغير درآمد بيانگر اين است كه 

 از .دهد  افزايش ميواحد 3 × 10-8  رابه احتمال نپذيرفتن آننهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيش

 46/0نهادي را  گويان، احتمال پذيرش مبلغ پيش  درآمد پاسخدرصد بهافزايش يك طرف ديگر 

  .دهد مي درصد افزايش

 در سطح يك درصد با عالمت منفي مورد انتظار از ينهاد پيشقيمت ضريب تخميني متغير   

 ،يش يابدنهادي افزا  اگر قيمت پيشامر بيانگر اين است كهاين . دار شده است انظر آماري معن

اثر نهايي . يابد  كاهش ميبه احتمال نپذيرفتن آننهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت 

نهاد شده به   در قيمت پيشريال افزايش يك دهد كه مي نشان ينهاد پيشمتغير قيمت 

 2×10-5 را به احتمال نپذيرفتن آننهادي  احتمال پذيرش مبلغ پيشلگاريتم نسبت گويان،  پاسخ

گويان،  نهاد شده به پاسخ در قيمت پيشدرصد افزايش يك از طرف ديگر . دهد كاهش ميواحد 

  . دهد  درصد كاهش مي57/0نهادي را  احتمال پذيرش مبلغ پيش

دهندگي الگو را بيان  آمده است قدرت توضيح) 7(هايي كه در قسمت پايين جدول  آماره  

ي ضرايب  كه همه(ي را در حالت مقيد ينما ي، تابع راستينما  نسبت راستي آماره. كند مي

زمان تمام ضرايب را نشان  دار بودن هم ااين آماره معن. كند و بدون قيد مقايسه مي) صفر هستند

توان  دار باشد، مي اي معنينما  نسبت راستي دهد و اگر اين آماره با توجه به احتمال آماره مي

. ندكناند به خوبي متغير وابسته را توصيف  نستهنتيجه گرفت كه متغيرهاي توضيحي در الگو توا

 نسبت ي مقدار آماره. دكرزمان تمام متغيرها را صفر فرض  توان هم  ديگر، نميه سخنب

 اين مقدار با توجه به احتمال. است 86/83 برابر )7(دست آمده در جدول ه ي بينما راست

دهد كه تغييرات  نشان مي 8برابر ي آزادي   و درجه(P-Value = 0)ي ينما  نسبت راستي آماره

  .دار شده است ا اين الگو، در سطح باالتر از يك درصد معني به وسيلهتوضيح داده شده 

  



  نتايج الگوي لوجيت براي ارزش حفاظتي پارك جنگلي نور). 7(جدول 

  متغيرها
  ضرايب

  برآورد شده
  انحراف معيار

 شارز

 tي  آماره

تغيير در 

  احتمال

  اثر نهايي

  

  -0042/0  -3502/0  -7519/1  0097/0  -017/0  سن

  0240/0  0417/0  4653/0  2085/0  097/0  جنسيت

  -0258/0  -1969/0  -4570/1  0717/0  -1045/0   خانواري اندازه

  0125/0  4021/0  7127/1  0295/0  0506/0  ميزان تحصيالت

 0612/0  0163/0  9603/0  2573/0  2471/0  محيطي  زيستهاي موسسه عضو

  0244/0  5944/0  7740/3  0261/0  0986/0  محيطي يستتمايالت ز

  E16/0  07-E34/0  6013/4  4609/0  07-E39/0-06  درآمد

  -00002/0  -5797/0  -3647/4  00002/0  -00011/0  ينهاد پيشقيمت 

  -  -4943/1  -0312/3  8996/0  -7268/2  ضريب ثابت

Log- Likelihood Function = - 436.34 
Likelihood Ratio Statistic = 83.86     
Probability (L.R. Statistic) = 0.0000 

Percentage of Right Predictions = 67.96  

CRAGG-UHLER R2 = 0.15  
  هاي تحقيق يافته: خذام

    

بندي صحيح  ه شده است، معيار طبقهيارا) 7(معيار خوبي برازش كه در جدول   

 پارك جنگلي حفاظتي ي هادي براي استفادهن  مبلغ پيشفتنپذيرنگيرندگان به پذيرش يا  تصميم

 يبنابراين، الگو. است درصد 96/67 برآورد شده، يبيني صحيح در الگو درصد پيش.  استنور

ي از مقادير متغير وابسته را با توجه به متغيرهاي يبرآورد شده توانسته است درصد باال

ان، تمايل به پرداخت گوي  درصد پاسخ96/67 ديگر، ي ه گفتهب. دكنبيني  توضيحي پيش

درستي اختصاص ه  يك نسبت كامالً مناسب با اطالعات بيهي بله يا خير را با اراهبيني شد پيش

  .داده بودند



از روش متوسط  با استفاده ، لوجيتي بعد از تخمين پارامترهاي الگوWTP مقدار انتظاري  

WTP  ه نهاد ماكزيمم ب يش صفر تا پي گيري عددي در محدوده  انتگرالي وسيلهه بقسمتي

  :شود  ميصورت زير محاسبه
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از پارك جنگلي  متوسط تمايل به پرداخت هر خانوار براي حفاظت ،)7( ي بر اساس رابطه 

 ديگر، هر خانواده حاضر است ه سخنب. دست آمده استه  در هر ماه ب ريال12646، نور

ي  حال براي محاسبه.  بپردازدپاركخود را براي حفاظت اين  ي ساالنه ريال از درآمد 151752

تمايل به پرداخت ي هر هكتار از پارك جنگلي نور بايد ميزان متوسط  ساالنهحفاظتي ارزش 

هاي  استان(ي آماري مورد نظر  در سال  در تعداد كل خانوارهاي جامعه  راهر خانواده

  :پارك تقسيم كردو سپس بر مساحت ده ضرب كر) مازندران، گيالن، گلستان و تهران
  ي هر هكتار پارك ارزش حفاظتي ساالنه) = هر خانواده WTP متوسط × خانوارتعداد (÷ مساحت پارك 

  ي هر هكتار پارك نور ارزش حفاظتي ساالنه) = 151752 × 5517444( ÷ 3645 = 229707314ريال 

دست ه ريال ب 229707314  نورپارك جنگلي هر هكتار از ي بنابراين ارزش حفاظتي ساالنه  

  .آمده است

پارك ، مقدار ارزش حفاظتي ) ريال9717 (1387بر اساس متوسط نرخ دالر در سال   

 ايراني ي چنين هر خانواده هم. دست آمده استه  دالر در هكتار ب23640 معادل جنگلي نور

  .بپردازد كپار دالر از درآمد خود را براي حفاظت اين 6/15ساالنه معادل حاضر است 

 تقريب با نتايج مطالعاتنتايج به دست آمده براي ارزش حفاظتي پارك جنگلي نور، به   

 در آمريكا (Kristrom, 1999)  در لبنان و كريستروم(Sattout et al., 2006)كاران   و همساتوت

در  (Lee and Han, 2002)به دست آمده در مطالعات لي و هان  ايج ولي از نتمشابه است

در ) 1384( در هند و اميرنژاد (Hadker et al., 1997)كاران  ي جنوبي، هادكر و هم هكر

كاران  چنين از نتايج به دست آمده در مطالعات آدامس و هم هم. تر است سنگان نوشهر بيش سي



(Adams et al., 2007) ،ترپي  در برزيل(Turpie, 2003)زادگان و  كريم و  در آفريقاي جنوبي

از دهد كه  بررسي مطالعات يادشده نشان مي. تر است  در جنگل فسا كم)1379(كاران  هم

گذاري، زمان بررسي و  تفاوت در روش ارزش ،دست آمدهه  بنتايج در اختالفترين داليل  مهم

  .است هاي جنگلي هاي مختلف پارك نيز ويژگي

اي شمال  لگههاي ج هاي جنگل از آن جايي كه پارك جنگلي نور يكي از آخرين بازمانده  

هاي مختلف از قبيل حفظ ذخاير ژنتيكي به لحاظ  كشورمان است، كه حفاظت آن از جنبه

برداري  اي و بهره هاي جلگه اي از جنگل ي منحصر به فرد سپيدپلت، حفظ نمونه داشتن گونه

داري اكوسيستم و توالي آن امري ضروري  تفرجي از اهميت خاصي برخوردار است، پس نگه

شود، با توجه به اين كه فاكتورهاي زنده از جمله انسان و دام  نهاد مي ين منظور پيشبه ا. است

توانسته در بعضي جوامع گياهي تغييراتي را براي تنوع و پوشش گياهي ايجاد كند، دور پارك 

هاي محلي و افراد غيرمجاز جلوگيري شود و با  به طور كامل محصور شود تا از ورود دام

  .كنند، به شدت برخورد شود ه جنگل را تخريب ميعوامل غيرمجاز ك

آن چه كه در روند انجام كار به وضوح ديده شد، نارضايتي مردم از امكانات و تجهيزات   

داشتي، آب آشاميدني، بخش بازي كودكان، امنيت و  پارك جنگلي نور اعم از امكانات به

هاي جنگلي كشور  رين پاركت از آن جا كه اين پارك يكي از وسيع. نيروهاي خدماتي بود

جواري با   هم ودرياكوه و نزديكي به (فرد بودن ه ب منحصرشود كه به دليل  محسوب مي

، هر ساله بازديدكنندگان زيادي را به سوي  ارزشمند تنوع زيستيي ذخيرهو )  اصليي جاده

ص كند؛ بنابراين تخصي خود جذب كرده و درآمدهاي اكوتوريسمي قابل توجهي ايجاد مي

تر شدن امكانات پارك و رساندن آن به استانداردهاي جهاني و  بودجه و اعتبارات مالي براي به

هاي طبيعي آن  در نتيجه رضايت بازديدكنندگان، براي جلوگيري از تخريب محيط و حفظ گونه

شود پارك به بخش خصوصي واگذار  نهاد مي در اين راستا پيش. رسد امري ضروري به نظر مي

ز متوسط تمايل به پرداخت افراد، براي تعيين حق عضويت ساالنه به اين بخش استفاده شده و ا

بردي، براي حفظ و  هاي راه گيري ها و تصميم ريزي گذاران خصوصي با برنامه شود تا سرمايه

  .آورندصيانت از پارك اقدامات الزم به عمل 



ي روي تنوع پوشش گياهي و دهد، تفرج اثرات بسيار بد هاي به عمل آمده نشان مي بررسي  

ريزي براي استفاده از مناطق تفرجگاهي بايستي تجديدنظر  پس، در برنامه. گذارد ارتفاع گياه مي

ي درختي، ايجاد پوشش علفي به منظور  شود و مناطق تفرجگاهي براي تجديد حيات گونه

  .اي، براي چند سال قرق شوند چنين زياد شدن تنوع گونه حفاظت خاك و هم
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