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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه
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  گل استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروطمنطقه جنگلی قلعه تفرجیبرآورد ارزش 
  

  3حمید امیرنژاد و 2علی مهدوي1، 1امیر مدبري
  ایالم، ایران، ، دانشگاه ایالم، گروه علوم جنگل دانشیار2، ، ایالم، ایراندانشگاه ایالمروه علوم جنگل، گ، دانشجوي دکتري علوم جنگل1

  دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ایران3
  09/03/1397 تاریخ پذیرش:؛ 28/01/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
از  جیفرهاي اخیر موجب افزایش تقاضا براي استفاده ت وسعه شهرنشینی در سالتیت و افزایش جمع  سابقه و هدف:

هاي طبیعی موقعیت جغرافیایی، جاذبه واسطهبهآباد گل واقع در شهرستان خرمقلعه منطقهشده است.  طبیعیهاي مکان
این مکان با  تفرجیبرآورد ارزش  . هدف این پژوهشآیدشمار میبهو تاریخی از مناطق مهم گردشگري استان لرستان 

  توجه به نظر بازدیدکنندگان و بررسی عوامل تأثیرگذار روي تمایل به پرداخت افراد براي بازدید از منطقه است.
کنندگان منطقه که درآمد مستقلی  ها توسط بازدید نامه آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسش ها: مواد و روش

نامه از روش  پرسش 252 آوري گردید. در مجموع جمع 1395وري در فصل بهار سال داشتند با مراجعه حض
براي این هاي بعدي انتخاب شدند. ها براي تجزیه و تحلیلعدد از این پرسشنامه 245گیري تصادفی تکمیل شد.  نمونه

 از ل به پرداخت افرادبررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایمنظور  به. استفاده شداز روش ارزشگذاري مشروط منظور 
  . نهایی و اثرنهایی انجام شدهاي کشش شد و سپس تحلیل استفاده آزماییراستیالگوي لوجیت به روش حداکثر 

مذکور  منطقهبازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از  درصد از 65دهد که نتایج نشان می  ها: یافته
فاصله از محل سکونت و مبلغ پیشنهادي براي ورودیه در سطح یک درصد و متغیرهاي درآمد ماهیانه، . هستند

دار هستند. کشش کل وزنی متغیرهاي داشتن خودروي شخصی و تحصیالت در سطح پنج درصد از لحاظ آماري معنی
در  درصديدهند که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک مربوط به متغیرهاي تحصیالت و درآمد ماهیانه نشان می

 43/0 درصد و 95/0ترتیب  و درآمد بازدیدکنندگان احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به هاي تحصیل سال
 یابد.درصد کاهش می 05/0درصد و  10/0ترتیب  یابد و براي متغیرهاي فاصله و مبلغ پیشنهادي بهدرصد افزایش می

دهد که با افزایش یک واحد از متغیرهاي نام برده ه نشان میمقادیر اثر نهایی براي متغیر تحصیالت و درآمد ماهیان
یابد و براي دو متغیر درصد افزایش می 7/2درصد و  2/4ترتیب  احتمال پذیرش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به

 4/3 زهترتیب به اندا فاصله و مبلغ پیشنهادي منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکنندگان به
دهد که احتمال تمایل به پرداخت  شود. اثر نهایی براي متغیر داشتن خودروي شخصی نشان میدرصد می 3/0درصد و 
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درصد بیشتر است. در مجموع ارزش تفرجی ساالنه  5/15اند، بهرهدر دارندگان خودرو نسبت به کسانی که از آن بی
  برآورد گردید. 1395در سال  میلیون ریال 18/1266کل منطقه معادل 

است که  بازدیدکنندگانزیبایی و اهمیت این منطقه براي  دهندهمبلغ باالي ارزش تفرجی برآورد شده نشان  گیري: نتیجه
کند، تا از تخریب و نابودي این اکوسیستم این منطقه آشکار می را درگردشگري      صنعت لزوم توجه به مدیریت 

  .ارزشمند و شاید درآمدزا جلوگیري شود
  

  لوجیتمدل  کشش وزنی، ،تمایل به پرداخت ارزش تفرجی، ،اثر نهایی هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
طبیعی جنگل کاالها و خدمات فراوانی اکوسیستم   

ها و ارزش کاال .)22( کند می جهت رفاه انسان فراهم
و اکوسیستم رـقلمد در وـموجاي دـناپیت دماـخ

همین ست و ادهبووش کارد کمتر مون تاکنوجنگل، 
دي قتصان ارزش است کم گرفته شددباعث ع، وـموض

و تخریب است که  هشدهایی اکوسیستمقعی چنین وا
دي صاـقتار ـنظهر از به ظارا هب طبیعی امودي نابو

ها را  توان این ارزش می ).25ست (اپذیر ساخته توجیه
هاي غیرمستقیم، ارزش  هاي مستقیم، ارزش به ارزش

کرد، ارزش  بنديودي طبقهوجانتخاب و ارزش 
هاي مستقیم اکوسیستم جنگلی  جزء ارزش تفرجی

، اوقات جتفراست که شامل استفاده از جنگل براي 
پیمایی در جنگل و  روي، کوه فراغت و سرگرمی، پیاده

مشکل اصلی . )2و  1( شود میشناختی  زیبایی
طبیعی این است هاي تفرجی منابعارزشگذاري ارزش

در هاي زیادي قیمت هستند و بحث که فاقد برچسب
. )20( ها وجود داردارزش و اهمیت واقعی آن رابطه با

گیري از مواهب طبیعی مشخص شود پس باید در بهره
شود و این که چه چیزي دربرابر چه چیزي مبادله می

امر جز با مشخص بودن ارزش اقتصادي این مواهب 
و خدمات  شود. از این رو باید براي کاالهامیسر نمی

  . )24( گذاري نشده، قیمت تعین کردقیمت
و  زیستیمحیطاز آنجا که براي بیشتر خدمات   

هاي  اکوسیستم فراهم شده توسط (مستقیم) اجتماعی

مبتنی بر  روشترین  طبیعی بازاري وجود ندارد، رایج
 زیستیمحیطبازار فرضی، ارزشگذاري منافع 

 اريشگذروش ارز ).29و  9صورت مشروط است ( به
 باو  پذیرفنعطاا ارد،ستاندا يهااز روش وط،مشر

 به تمایل يگیرازهندا ايبر تتحقیقادر  اوانفر دبررکا
 و اکوتوریسمی تفرجیهاي در ارزشگذاري ختداپر

طور وسیعی در   به این روش ).1( استجهان 
و تحلیل اقتصادي خدمات و مواهب  ها ارزشگذاري

کارگیري  ن وسعت بهشود. ای استفاده می زیستیمحیط
ه، این روش به است: اول اینک مدیون دوعامل

طور  هاي اطالعاتی زیادي نیازمند نیست و به نهاده
طور  ه بهکدوم این نسبی استفاده از آن آسان است.

توان براي ارزشگذاري تمامی  نظري این روش را می
ها اعم از مصرفی و غیرمصرفی که براي انواع ارزش

مطالعات  .)8( جود ندارد، استفاده کردها بازاري و آن
به بررسی میزان منافع  نقاط جهان اکثر در زیادي

با  تفرجیی و تفریحدست آمده از بازدید مناطق  به
شده  انجامروش ارزشگذاري مشروط  استفاده از

) در 2000لورنزو و همکاران ( ، به عنوان نمونهاست
یالت هاي شهري در امطالعه خود ارزش تفرجی جنگل

نتایج  .متحده را با استفاده از پرسشنامه بررسی کردند
هاي شهري براي ارزش جنگل نشان داد که

کنندگان با میزان آگاهی آنها از مزایاي جنگل و بازدید
). 15( دارد دارمعنی میزان درآمد آنها ارتباط مثبت



 و همکاران امیر مدبري
 

151 

ی ) در بررسی ارزش تفرج2002و همکاران (شرستا 
الت فلوریدا آمریکا، میزان ارزش           ُ         جنگل ملی ا کاال در ای

طور متوسط یک میلیون دالر در روز  این پارك را به
) در 2005پپر و همکاران ( ).25محاسبه کردند (

تحقیقی به منظور برآورد ارزش اقتصادي فضاي سبز 
پارك هارت فیلد استرالیا تمایل به پرداخت 
 بازدیدکنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان

داد که تمایل به پرداخت با سطح درآمد و تحصیالت 
بارل و همکاران  ).19( دار داردافراد ارتباط مثبت معنی

 حفاظت براي افراد پرداخت به تمایل ) میانگین2008(
. دالر برآورد کردند 2/69را  نپال آناپوران منطقه از

نشان داد که متغیرهاي مبلغ  لوجیتنتایج مدل 
مندي اعضاي خانواده، رضایتپیشنهادي، تعداد 

گروه  بازدیدکنندگان، استفاده از راهنماي تور و اندازه
 ترین عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداختمهم

) 2012ریو و میتلهامر (). اوسا4( هستند بازدیدکنندگان
ی جنگل ملی جزایر کاریب در جنوب ارزش تفرج

. )18د (دالر برآورد کردن 80/27شرقی آمریکا را معادل
) متوسط تمایل به پرداخت هر 2012یاشودا و ردي (

کننده براي تفریح در جنگل باساوانا هندوستان  بازدید
). توان و همکاران 31دالر برآورد کردند ( 63/17را 

هاي مانگرو در شهر ) ارزش کل جنگل2014(
دالر در سال برآورد کردند  760000کویینون ویتنام 

دهد ابع انجام شده، نشان می). همچنین مرور من28(
نیز استفاده شده است. امیرنژاد  ایرانکه این روش در 

ساالنه پارك  تفرجی) ارزش 1385و همکاران (
میلیون ریال در  5/2سنگان نوشهر را  جنگلی سی

شمی و . کاووسی کال)1( هکتار برآورد کردند
ی ساالنه بوستان ) ارزش تفرج1388همکاران (

میلیون ریال برآورد  856از  محتشم رشت را بیش
ی هر ) ارزش تفرج1390. گودرزي ()11( کردند

ریال  809327هکتار از پارك جنگلی نور مازندران را 
نتایج همچنین نشان داد که متغیرهاي  برآورد کرد.

و درآمد بازدیدکنندگان از نظر  قیمت پیشنهاديمیزان 
آماري مهمترین عوامل در میزان تمایل به پرداخت 

و میزان تحصیالت، تعداد  هستند ازدیدکنندگانب
اعضاي خانوار و بومی بودن فرد پاسخگو عوامل 

ثیرگذاري بر میزان تمایل به پرداخت أبعدي در ت
 خاکسار آستانه و همکاران .)6( هستند بازدیدکنندگان

هاي جنگلی کل پارك ی ساالنهتفرج ارزش) 1390(
نتایج کردند.  میلیارد ریال برآورد 3/6شهر مشهد را 

ثیر بر تمایل به أبیشترین تنشان داد که  همچنین
پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهاي بعد خانوار، 
تحصیالت، درآمد، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از 

 .)12( است عرصهدید فرد و فاصله محل سکونت تا 
) میزان تمایل به پرداخت 1393صیادي و رفیعی (

نگلی سرخه حصار تهران در پارك ج ججهت تفر
ریال  53/2168براي هر فرد در هر بازدید برابر 

متغیرهاي مبلغ پیشنهادي، درآمد  محاسبه کردند.
ماهیانه خانواده، سطح تحصیالت، میزان رضایت، سن، 
تمایل جهت بازدید مجدد و فصل بهار و تابستان اثر 
معناداري بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده 

رنورد و معیري  .)22( اندداشته عرصهز این تفرجی ا
ي کل پارك جنگلی ی ساالنه) ارزش تفرج1395(

ارزش  میلیون ریال و 21945ناهارخوران گرگان 
 35395161ارك را پ نیهر هکتار از ا يهانیسال یجتفر

نتایج این پژوهش نشان داد که  ریال برآورد کردند.
درآمد و  زانمیتمایل به پرداخت افراد با متغیرهاي 

دار و با متغیرهاي سطح تحصیالت رابطه مثبت معنی
سن، وضعیت اقامت، مسافت طی شده و قیمت 

محمدي  .)21( دار داردي منفی معنیپیشنهادي رابطه
ی ي تفرج) ارزش ساالنه1395کاران (لیمایی و هم

پارك جنگلی سراوان در شمال کشور را معادل 
نتایج نشان داد  دند.میلیون ریال برآورد کر 6/22761

که متغیرهایی مانند مبلغ ورودي پیشنهادي، درآمد 
هاي غیردولتی، دیدگاه ماهیانه، عضویت در ارگان
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زیست و مدت اقامت تأثیر قابل اخالقی به منابع محیط
 .)17( توجهی بر تمایل به پرداخت بازدیدکننده دارد

گذاري اقتصادي خدمات اکوسیستمی یک نقطه  ارزش
مناسب براي درك ارزش خدمات متعدد شروع 

). با دانستن ارزش 23هاي طبیعی است (اکوسیستم
گذاران  ریزان و سیاست ها، برنامه اقتصادي اکوسیستم

تر و تعیین نگرتر و صحیحگیري جامع قادر به تصمیم
هاي موجود خواهند بود. زیرا  اولویت بین گزینه

تلقی آگاهی از ارزش واقعی این منابع و رایگان 
تواند ارزش این اکوسیستم با ارزش و نکردن آنها می
در آن بر زندگی مردم بیش از پیش  خدمات نهفته

تا از تخریب و نابودي این اکوسیستم  ،نمایان سازد
توسط عوامل انسانی جلوگیري شود و توجه مسئوالن 

ها و گیريخود جلب نماید، چرا که اغلب تصمیمرا به
اس معیارهاي اقتصادي صورت ها براسسیاستگذاري

  ).26گیرند (می
  

  هاروش و مواد
گل این مطالعه در منطقه قلعه: مطالعه مورد منطقه
کیلومتري جنوب شهرستان  35لرستان واقع در استان 

 با مختصات، هکتار 1300به مساحت  آبادخرم
و  33° 16´ 55” تا 33° 14´ 37”جغرافیایی  يها طول

 48° 34´ 32” تا 48° 31´ 04”ی یهاي جغرافیا عرض
 اقل و حداکثر ارتفاعحد ).1(شکل  انجام گرفت

 باشد. می از سطح دریا متر 2520و  1500ترتیب  به
هاي ایستگاهاطالعات  میانگین بارندگی ساالنه براساس

 گزارش شده است مترمیلی 24/725 هواشناسی مجاور
 منطقه .افتد که عمده بارش در نیمه دوم سال اتفاق می

 يدارا، آمبرژه یمیاقل يبند مورد مطالعه براساس طبقه
بافت خاك منطقه با  .است مرطوب سرد مهین میاقل

درختان  استفاده از مثلث بافت خاك، لومی است.
 Quercus)ي بلوط ایرانی (           ً     منطقه عمدتا  گونه

brantii  شاخه زاد و تک اشکوبه با فرم رویشی
آباد به تان خرمگل واقع در شهرس قلعه . منطقههستند
هاي طبیعی و موقعیت جغرافیایی و جاذبه واسطه

هاي ها، چشمهتاریخی از قبیل تنوع در پستی و بلندي
فراوان و همچنین قرارگیري در مسیر آبشارهاي 

هاي مهم گردشگري  وارك، نوژیان و تاف از جاذبه
هاي ترین رودخانهرود. مهم استان و کشور به شمار می

نظر به نقش قالگل و پاتاف هستند.  انهمنطقه، رودخ
در جذب گردشگر و توانمندي افزایش  پررنگ منطقه

درآمدزایی مردم ساکن در این منطقه هدف اصلی 
مطالعه حاضر، تخمین ارزش تفرجی بر پایه روش 
ارزشگذاري مشروط است. در این راستا، ضمن 
برآورد تمایل به پرداخت گردشگران به شناسایی و 

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت تحلیل 
   .افراد پرداخته خواهد شد
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  .موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure 1. The map of the study area. 
  

براي محاسبه ارزش غیرمصرفی : روش پژوهش
سفر و  -ري هزینهطور معمول از روش ارزشگذا به

علت  ). به9شود (ده میاستفا 1ارزشگذاري مشروط
هاي گل به آبشارها و سایر جاذبهنزدیکی منطقه قلعه

          ً        تواند صرفا  بازدید گردشگري هدف بازدید کننده نمی
زینه و از این مکان باشد، در نتیجه استفاده از روش ه

از این نظر در بین  سفر داراي اریب خواهد بود،
هاي معمول ارزشگذاري روش ارزشگذاري روش

پذیرترین ترین و انعطافترین، مناسبمهم مشروط
این مطالعه براي تعیین ارزش   در). 1روش است (

از روش ارزشگذاري  گلقلعه جنگلی منطقهی جتفر
کند  . این روش تالش میشده استمشروط استفاده 

افراد را تحت سناریوهاي بازار  2تپرداخکه تمایل به 
دوگانه  در روش انتخاب .ن نمایدتعییفرضی معین، 

  هستند.  ]1[ شود افراد داراي تابع مطلوبیت فرض می
 ]1[                                        U= U (Y,S)  

درآمد فرد  Y مستقیم، تابع مطلوبیت غیر Uکه در آن 
اجتماعی فرد  -برداري از سایر عوامل اقتصادي Sو 

کننده حـاضـر است مبلغـی از درآمـد  . هر بازدیداست
 زیستیمحیطرا بـراي استفـاده از منبـــع  خود

بپردازد که این استفاده ) A(عنوان مبلغ پیشنهادي  به
شود. میزان  می فردباعث ایجاد مطلوبیت براي 

مطلوبیت ایجاد شده بر اثر استفاده از منابع 
تی است که وي از منابع از حالزیستی بیشتر  محیط
بیانگر این  ]2[کند. رابطه  استفاده نمی زیستیمحیط

  ١).7( موضوع است
ε1 U (1, Y-A ؛ S ) ≥ U ( 0 , Y ؛ S ) + ε0 ]2 [    

متغیرهاي تصادفی با میانگین صفر  ε1و  ε0که در آن 
طور تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع  هستند که به

بر اثر  )U∆(اند. تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت  شده

                                                             
1- Contingent Valuation Method 
2- Willingness to pay 
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بیان  ]3[ رابطه صورت به زیستیمحیطاستفاده از منبع 
  ):14( شودمی

∆U = U (1, Y – A؛ S) – U (0, Y ؛ S) + (ε1 – ε0) ]3 [    
تمایل به پرداخت   براي تحلیل و برآورد مناسب  

اي انتخاب  نامه افراد، بهتر است از روش پرسش
نامه  ساختـار پرسشدوتایی دوبعدي استفاده شود. 

داخت افـراد، داراي گـانه در بررسی تمایل به پـر دو
غیر یعنی براي مت. استیک متغیر وابسته دوتایی 

 خواهیم داشت وابسته فقط دو مقدار یک و صفر
و  دوبعدي نامه دوگـانه پرسش بنابراین از ).29(

استفاده و  محاسبه سهولتدلیل  به لوجیتالگوي 
فراوان در مطالعات پژوهشگران، براي بررسی میزان 

 تمایل به پرداختیحی بر میزان ثیر متغیرهاي توضتأ
، 6، 32، 11، 4، 1، 14، 25( استفاده شد کنندگان بازدید

نوآوري مطالعه حاضر  .)17و  21، 26، 22، 3، 12
پرسشنامه جامع که با کمک مطالعات انجام شده در 
داخل و خارج کشور طراحی شده و بررسی کامل اثر 

و کشش  کارگیري اثر نهایی همتغیرهاي تأثیرگذار با ب
 هاي اخیر منطقهاز سوي دیگر، در سال وزنی است.

تخریب شدید قرار گرفته جنگلی قلعه گل دستخوش 
طور ویژه است و بسیار حائز اهمیت است که به

پژوهشی براي تعیین ارزش اقتصادي این جنگل 
هاي مربوط صورت گیرد تا سندي علمی براي سازمان

   .ها مهیا باشدبه حفاظت از این جنگل
این که فرد  )،pi(احتمال  لوجیتبر اساس الگوي   

بیان  ]4[ صورت رابطه یکی از پیشنهادها را بپذیرد، به
  ):7( شود می

]4[  
pi = Fn(∆U) = 

 ( ∆ )
 = 

{ ( )}
  

  

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف  Fn(∆U)که 
از متغیرهاي است و بعضی  لوجستیک استاندارد

مد، مبلغ پیشنهادي، آجمله در  اقتصادي از -اجتماعی

، θشود.  در این تحقیق را شامل می تحصیالت و غیره
β  وγ رود  ضرایب قابل برآوردي هستند که انتظار می
θ<0 ،γ<0 و β≥0  باشند. سه روش براي محاسبه

وجود دارد: روش اول،  تمایل به پرداختمقدار 
است که از آن  یل به پرداختتماموسوم به متوسط 

 تمایل به پرداختبراي محاسبه مقدار انتظاري 
گیري عددي در محدوده صفر تا  وسیله انتگرال به
شود. روش دوم، موسوم به  نهایت استفاده می بی

کل است که براي   به تمایل به پرداختمتوسط 
وسیله  به تمایل به پرداختمحاسبه مقدار انتظاري 

به کار  +∞تا  -∞ددي در محدوده گیري ع انتگرال
تمایل به رود و روش سوم، موسوم به متوسط  می

قسمتی است و از آن براي محاسبه مقدار  پرداخت
گیري  وسیله انتگرال به تمایل به پرداختانتظاري 

 )A( حداکثرعددي در محدوده صفر تا پیشنهاد 
 ها، روش سوم شود. از بین این روش استفاده می

است. زیرا، این روش ثبات و سازگاري  تر مناسب
ها با تئوري، کارایی آماري و توانایی جمع  محدودیت

 شود محاسبه می ]5کند که از رابطه [ شدن را حفظ می 
  ):14و  7(
]5[  

E(WTP)=∫ 퐹 (∆푢)푑퐴=
∫ ( 

[ ( ∗ )]
)푑퐴, α* = ( α + ϒY + ϴS )  

  

 *αمقدار انتظاري تمایل به پرداخت و  E (WTP)که 
مجموع  سیلهو هبکه  استتعدیل شده  عرض از مبدأ

اضافه  )α(اصلی  اقتصادي به عرض از مبدأ -اجتماعی
  شده است.

متغیرهاي چندي براي بهترین  لوجیتدر الگوي   
درصد  و 1آزماییراستیمانند ضریب نسبت برازش 

 ،استفاده شده است. ضریب تبیین 2بینی درست پیش

                                                             
1- LIKELIHOOD RATIO TEST 
2- PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS 
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هاي نمونه بوده و براي برازش داده مناسبیشاخص 
در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیر وابسته 

شده است. این شاخص بینی دوتایی و احتماالت پیش
  ):16محاسبه شد ( ]6صورت رابطه [ به

푅 = 1 − ( )                                   ]6 [  
 آزمایییلگاریتم تابع راست میزان بیشینه ،L0که در آن 

هاي ریباست که در این محدودیت همه ض
هاي جزیی ثابت صفر رگرسیون، به غیر از ضریب

훽 هستند و ، آزماییینیز میزان بیشینه تابع راست 
ها صفر هستند) ضریب مدل را در حالت مقید (همه

دار کند. این آماره معنیمقید مقایسه میالت غیربا ح
ر این دهد و اگها را نشان میبودن همزمان ضریب

توان د، میدار باشمعنی آزمایییآماره نسبت راست
هاي توضیحی در مدل نتیجه گرفت که متغیر

این خوبی متغیر وابسته را توصیف کنند.  اند به توانسته
  ):16است ( ]7[ صورت رابطه آماره به

퐿.푅. 푆푡푎푡푖푠푡푖푐푎푙 = −2[퐿(훽 ) − 퐿]           ]7[  

آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل   
هاي طراحی شده با مراجعه حضوري به  نامه پرسش
گل که درآمد مستقل کنندگان از منطقه قلعه بازدید

آوري  جمع 1395سال  ي فصل بهارداشتند، در میانه
ي در این مطالعه تعداد جامعه آمار شدند.

 برآوردطبق . استبازدیدکنندگان منطقه در طول سال 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر 

و  با درآمد مستقل( هکنندبازدید خانوارهاي تعداد کل
که در  پولییا تا حد ممکن در مورد هزینه کردن 

منطقه  گیرد آزادي عمل دارند)ها قرار میاختیار آن
. تعداد )27( استدر طول سال  نفر 10000

و  ]8[ رابطهها با استفاده از فرمول کوکران  پرسشنامه
آزمون شده نامه پیش پرسش 30اطالعات حاصله از 

  دست آمد. هب
푛 =                                           ]8[  

ان قابل قبول با فرض ضریب اطمین tدر این رابطه   
 95با احتمال  نرمال بودن توزیع صفت موردنظر

نصف فاصله  dاست.  96/1 با است که برابر درصد
برآورد  s است. درصد 5اطمینان است که برابر با 

 41/0 واریانس صفت مورد مطالعه است که در اینجا
کنندگان امعه آماري که شامل تعداد بازدیدج N است.
 252 در مجموعاست.  د مستقلبا درآم منطقه

 .تکمیل شدگیري تصادفی از روش نمونه نامه پرسش
ها به دلیل ناقص بودن و عدم عدد از این پرسشنامه 7

 درك درست از روش ارزشگذاري کنار گذاشته شدند
براي تجزیه و ها عدد از این پرسشنامه 245و 

نامه مذکور در  پرسش .هاي بعدي انتخاب شدند تحلیل
خش طراحی شد. در بخش اول، اطالعات مربوط دو ب

هاي شخصی، اجتماعی و اقتصادي فرد  به ویژگی
هاي مربوط به تمایل  گو و در بخش دوم، پرسش پاسخ

به پرداخت افراد مطرح شد که در این بخش، سه 
 ریال به 15000و  10000، 5000قیمت پیشنهادي 

هم مطرح   هاي وابسته و مرتبط به صورت پرسش 
د. این مقادیر براساس پیش آزمون انتخاب شدند. گردی

گو حداکثر تمایل به  در آخرین پرسش از فرد پاسخ
  شود.  پرداخت به شکل اختیاري پرسش می

ررسی تأثیر متغیرهاي در این تحقیق براي ب  
بر میزان تمایل به پرداخت افراد  فتوضیحی مختل

از مدل رگرسیونی  گلمنطقه قلعه جهت بازدید از 
است. مدل احتمالی لوجیت از یت استفاده شده لوج

بهره گرفته و مقادیر  جستیکوهاي نرمال و لتوزیع
 .شودبین صفر و یک واقع میبینی شده احتمال پیش

 اساس احتمال تجمعی الجستیک بنامدل لوجیت بر
اساس این مدل، احتمال مشارکت بر .نهاده شده است

ش قیمت                              ً     یک فرد در فعالیت موردنظر (مثال  پذیر
که این رابطه آنچه را که به  ]9رابطه [ پیشنهادي) از

  ):16دهد (تابع لجستیک مشهور است نشان می
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푝 = 퐹(푍 ) = 퐹(훼 +∑ 퐵 푋 ) =
= ]9 [                                       

احتمال پذیرش تمایل به پرداخت از  piدر رابطه فوق 
مدل،  عرض از مبدأ αرابطه تابعی،  Fام،  iطرف فرد 

Bi  ،پارامترهاي مورد برآورد مدلxi رهاي متغی
اي از خصوصیات صورت مجموعه توضیحی به

 n شماره بازدید کننده، iفرد،  اقتصادي -اجتماعی
شاخص واکنش فرد zi تعداد کل مشاهدات و 

ست. شاخص واکنش متغییري تصادفی بازدیدکننده ا
zi                                  ً است که اگر مقدار آن از حد خاصی مثال  

بیشتر  *
باشد، فرد موردنظر جزء پذیرندگان قیمت پیشنهادي 

صورت جزء پذیرندگان نخواهد  است و در غیر این
کند، + تغییر می∞تا  -∞بین zi وقتی  8در رابطه  بود.

pi ر رابطه کند، ویژگی دیگبین صفر و یک تغییر می
 ها)xiیعنی ( ziطور غیرخطی به  که به استباال این 

ها و xi) با piعبارت دیگر احتمال ( شود، بهمی مربوط
خطی خواهد داشت. این رابطه غیر Biو  αضرایب 

ویژگی استفاده از حداقل مربعات معمولی را براي 
کند، براي حل تخمین ضرایب با محدودیت مواجه می

به یک عبارت  8ر تبدیل رابطه منظو این مشکل و به
ریاضی انجام  توان تبدیالت زیر را از لحاظی میخط

احتمال وقوع پیشامد یا دارا بودن صفت  piداد. اگر 
) احتمال عدم وقوع صفت pi -1موردنظر باشد آنگاه (

 ]10[ صورت رابطه توان بهموردنظر خواهد بود که می
  ):16نشان داد (

  1 − 푝 =                                       ]10[  

صورت زیر  به ]11] رابطه [10[بر  ]9[ با تقسیم رابطه
  شود:حاصل می

= = 푒      ]11 [                         
 

نسبت احتمال  دهندهنشان  نسبت 10در رابطه 
احتمال وقوع پرداخت) بر ( وقوع حادثه موردنظر

آن یعنی احتمال عدم وقوع حادثه  مقابل مشخصه

) است. حال چنانچه (احتمال عدم تمایل به پرداخت
دست  هب ]12[از طرفین لگاریتم طبیعی بگیریم رابطه 

  ):10آید (می
퐿 = 퐿푛 = 푧 = 훼 + 퐵 푋 ]12 [          

                                                                   

لگاریتم نسبت احتمال موفقیت به  Lدر رابطه باال   
 توان باعدم احتمال موفقیت است. این رابطه را می

  تخمین زد.استفاده از روش حداکثر راستنمایی 
ورد شده اولیه فقط یب برآضرا لوجیتدر الگوي   

توضیحی را روي احتمال پذیرش  متغیرهايثیرعالئم تأ
دهند ولی تفسیر مقداري ندارند. ر وابسته نشان میمتغی

که مورد تفسیر قرار بلکه کشش و اثرات نهایی هستند 
در  Xkام و kپذیري متغییر توضیحی کشش گیرند.می

رد دست آو هب ]13[ توان از رابطهرا می لوجیتلگوي ا
)10:(  
 ]13[  

퐸 = ( ) × ( ) =
 

× 퐵 × ( )   

 
کند که کشش مربوط به هر متغییر توضیحی بیان می

) باعث تغییر چند درصدي Xkتغییر یک درصدي در (
شود. با می )Yi=1در احتمال موفقیت متغییر وابسته (

توجه به نوع متغیرتوضیحی، دو روش جداگانه براي 
اگر  وجود دارد. لوجیتنهایی در الگوي محاسبه اثر 

Xk  متغیري کمی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغیر
ه به ک Xk) بر اثر تغییر یک واحدي در  Yi=1وابسته (

محاسبه  ]14[رابطه  ازشود نام اثر نهایی خوانده می
  ):10دد (گرمی

푀퐸 = = ( )
( )  

× 퐵 ]14 [           
                                                                

در این الگو مقدار  ،شودگونه که مالحظه میهمان  
 در احتمال، بستگی به احتمال اولیه و بنابراین تغییر

رهاي مستقل و هاي اولیه همه متغیستگی به ارزشب
متغیر مجازي (موهومی)  Xkها دارد. اگر ضرایب آن
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باشد اثر نهایی براي این متغیر عبارت است از تغییر 
) در نتیجه Yi=1در احتمال موفقیت متغیر وابسته (

که سایر متغیرها در  از صفر به یک، در حالی  Xkتغییر 
داشته شوند. مقدار اثر نهایی یک مقدار ثابت نگه 

قابل محاسبه  ]15[ رابطهاز متغیر توضیحی مجازي 
  :)10( است

푃(푌 = 1|푋 = 1,푋∗)− 푃(푌 = 1|푋 =
0,푋∗) = 푀퐸 ]15 [                                        

) با عنوان حالت نمونه *xمقادیر ثابت سایر متغیرها (
   د.شونشناخته می

در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل آماري   
متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهاي 

 ،1اساسپیاسافزارهاي  از نرم لوجیتالگوي 
استفاده شده  5شازم و 4اکسل ،3آلفا، ولفرم2میکروفیت

  است. 
  

  نتایج
 - مهم اقتصاديتعدادي پارامترهاي  1جدول   

  ).1دهد (جدول می نشان دهنده رااجتماعی افراد پاسخ
اکثر  که دهدیحاضر نشان م مطالعه جینتا  

و  تا میانسال جوان یدر محدوده سن مرد ،انیگو پاسخ
به  یدسترس يبراها آن نی. همچنهستندمنطقه  یبوم

 یطکیلومتر  100تر از مسافت کم جیمنطقه تفر نیا
.         ً                       که عمدتا  داري خودروي شخصی هستند کنندیم
کرده با  لیو تحص يندگان قشر اداردهپاسختر شیب

 يدرآمد يها دارا. آنهستند تر از سه نفرکم رخانوا
ها نآاز  یدرصد کم کمتر از سی میلیون ریال هستند.

 شیاغلب بکه د هستن یستیزطیمح يهاعضو سازمان
گل مراجعه به منطقه تفرجی قلعه بار در سال کیاز 
ا افراد با آماري در این مطالعه ر جامعه .کنندمی

                                                             
1- Spss 
2- Microfit 
3- Wolframe alpha 
4- Excel 
5- Shazam 

دهد. الزم به ذکر است درآمدهاي مستقل تشکیل می
این درآمد ممکن است از طریق اجاره امالك و 
زمین،حتی از طریق سود بانکی براي افراد بیکار نیز 

  عاید گردد.
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  .دهندگان پاسخاطالعات پایه  -1 جدول
Table 1. Basic information of respondents. 

 اطالعات
(Information)  

 ویژگی
(Characteristic)  

 نسبت
(Proportion)  

  سن
Age 

≤ 24 9.80 
25-44 65.30 
45-64 21.60 
65≤ 3.30 

  جنسیت
Gender  

 Male(  80.82مرد (
 Female(  19.18زن (

  ازدواج
Marriage  

 Married(  78.37متاهل (
 Single(  21.63مجرد (

  بومی
Native  

 Native to Khorramabad(  66.94( آبادشهر خرم بومی
 Passenger(  33.06مسافر (

  شغل
Profession  

 Physician and Proficient(  4.08متخصص (پزشک و 
 Government's employee(  43.27( دولت کارمند

 Labor(  1.22کارگر (
 Free(  33.88آزاد (

 Housekeeper(  2.04دار (خانه
 Workless(  4.08بیکار (

 Etc(  11.43سایر (

  تحصیالت
Education  

 Master and Ph.D(  23.67ارشد و باالتر (
 Bachelor(  41.63لیسانس (

 degree Associate(  8.98( کاردانی
 و دیپلم زیر دیپلم

)Under high school and High school(  22.45 

 Illiterate(  3.27سواد ( بی

  خودرو
Car 

 Have(  82.90دارد (
 Lack(  17.10ندارد (

  )NGOعضو (
Join NGO  

 Member(  9.80عغویت دارد (
 No member(  90.20(عضویت ندارد 

  دفعات بازدید در سال
Re-visit times in year 

 First(  32.70یکبار (
 Twice or more(  67.30دوبار یا بیشتر (

  تعداد افراد خانوار (نفر)
Household size  

3‹ 58.80 
3-5 28.50 
6≤  12.70 

  از محل سکونت فاصله
Distance from the residence 

50 km‹  48.60 
50-100 km 26.10 
100-150 km 10.20 
150-200 km 0.80 

200 km› 14.30 

  درآمد (میلیون ریال)
Income (million rial)  

10‹  13.06  
10-19 27.76 
20-29 37.96 
30-39  11.83 
40-49  5.31 
50≤  4.08 
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  .یهورود انعنو به ديپیشنها يمبلغها شپذیر ضعیتو -2 دولج
Table 2. Acceptance of the proposed amount as entrance. 

 مبلغ
 Amount 

 پذیرش
 Acceptance 

‹5000 Rials 5000 Rials 10000 Rials 15000 Rials   مجموع
Total 

 تعداد
 Number  88 30 41  86 245 

 درصد
 Percent  35.92 12.42 16.73 35.10 100 

 
وضعیت پذیرش بازدیدکنندگان براي  - 2جدول   

  دهد.مبالغ پیشنهادي را نشان می
گویان جهت در بخش تمایل به پرداخت پاسخ 

گل نزدیک به دو منطقه قلعه تفرجیبررسی ارزش 

سوم افراد تمایل به پرداخت براي بازدید از منطقه را 
  داشتند. 

عواملی  لوجیتالگوي با استفاده از  3در جدول  
 در منطقه تفرجرداخت افراد براي که بر تمایل به پ

 ).3 گل مؤثر بودند، برآورد شد (جدولعهقل
 

  .گلجنگلی قلعه منطقهی تفرجارزش  براي محاسبه لوجیتنتایج حاصل از برآورد الگوي  -3 جدول
Table 3. The results of the logit model to calculate recreational value of the Ghale gol forest area. 

  متغیر
Variable  

  مقدار ضرایب
Estimate 

coefficient  
 Tارزش آماره 

T ratio at mean  
  کشش کل وزنی

Aggregate elasticity 
weighted  

  اثر نهایی
Marginal effect  

  اعتبار
p-value 

  عرض از مبدأ
Constant 

-6.901 -0.932 -0.189 _ 0.023 

  سن
Age  -0.396 -0.385 -0.155 -0.001 0.914 

  جنسیت
Gender  1.724 0.493 0.942 0.674 0.299 

  ازدواج
Marriage  1.828 0.937 0.112 0.000 0.408 

  تعداد افراد خانوار
Household size 

0.855 1.234 0.658 0.003 0.528 

  مسافر
passenger  -2.347 -1.418 -0.494 -0.009 0.051 

  شغل
Profession  0.451 0.760 0.261 0.017 0.108 

  تحصیالت
Education  1.097 2.052 0.957 0.042 0.021 

  خودرو
Car  0.153 0.657 0.111 0.155 0.011  

  تعداد بازدید
Re-visit times  -0.819 -0.816 -0.103 -0.002 0.812 

  )NGOعضو (
Join NGO  -4.345 -6.683 -0.114 -0.000 0.203 

  درآمد
Income  0.716 2.952 0.435 0.027 0.001 

  فاصله
Distance  -8.798 -3.179 -0.100 -0.034 0.000 

  قیمت پیشنهادي
Proposed price 

-0.002 -2.206 -0.0595 -0.003 0.002 

 LIKELIHOOD RATIO TEST=(317.55( آزمایییآزمون نسبت راست
 MCFADDEN R-SQUARE =(0.87فادن (ضریب تعیین مک

 PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS =(0.89نی درست (بی درصد پیش
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از  داري کلی مدل برآورد شدهبراي بررسی معنی  
استفاده شد. مقدار این آماره  آزماییراستینسبت  آماره
است. از آنجا که  55/317برابر  12رجه آزادي در د

این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال ارائه شده 
 کل الگوي برآورد شده از لحاظ است، از این نظر

طور  همان .استدار آماري در سطح یک درصد معنی
دهند، نشان می 3که ضرایب برآورد شده در جدول 

متغیرهاي درآمد ماهیانه، فاصله از محل سکونت و 
مبلغ پیشنهادي براي ورودیه در سطح یک درصد و 

خودروي شخصی و تحصیالت در داشتن متغیرهاي 
دار هستند. د از لحاظ آماري معنیسطح پنج درص

متغیرهاي خودروي شخصی، تحصیالت، درآمد 
بر تمایل به پرداخت ماهیانه داراي اثر مثبت 

هاي فاصله از محل سکونت و یرمتغ بازدیدکنندگان و
بر این مبلغ پیشنهادي براي ورودیه داراي اثر منفی 

  . استمشخصه 
دید از جهت باز فردمیانگین تمایل به پرداخت هر   

ریال برآورد  15000ترتیب  گل بهی قلعهجتفر منطقه
گل با توجه قلعه منطقه تفرجی ساالنهارزش  شد.

آماري  و براساس جامعهکنندگان نظر بازدید به
و ارزش هر  ریال 2391120000بازدیدکنندگان منطقه 

  برآورد شد. ریال 07/1839323هکتار از این منطقه 
  
  

  

  ه پرداخت هر فرد در هر بازدیدمیانگین تمایل ب
  ریال 7943

 =ي هر خانوادهمتوسط ارزش تفرجی منطقه برا
میانگین تعداد افراد ×میانگین تمایل به پرداخت هر فرد

    خانواده
  28/3 ×7943 =ریال 26053

= براي هر خانواده ساالنه متوسط ارزش تفرجی
تعداد  × متوسط ارزش تفرجی براي هر خانواده

  ول سالبازدید در ط
 86/4 ×2653= ریال 126618

میانگین تمایل × = گلقلعه ارزش تفرجی ساالنه منطقه
تعداد کل  به پرداخت ساالنه هر خانواده

  سالبازدیدکنندگان در 
  10000 ×126618 =ریال 1266180000 

ارزش  =گلارزش ساالنه هر هکتار از منطقه قلعه
 مساحت منطقه  ÷گلقلعه تفرجی ساالنه منطقه

  1300×1266180000 =ریال 62/973984
  

  گیرينتیجهبحث و 
اکثر  که دهدیحاضر نشان م مطالعه جینتا  

تر زنان هستند. علت حضور کمرنگ مرد ،انیگو پاسخ
وجو کرد، توان جستها میرا در موقعیت اجتماعی آن

صورت گروهی و بدون خانواده           ً        زیرا اصوال  زنان به
یخکشی  د، نتایج پژوهشآین نمی منطقهبراي تفرج به 

) مؤید این 2017اسکندري و همکاران ( ) و1978(
از لحاظ بعد  ).30 و 5بخش از پژوهش حاضر است (

دهد که اغلب مسافت نتایج این پژوهش نشان می
آباد هستند و مسافت بازدیدکنندگان بومی شهر خرم

کنند. این تفرجگاه طی می کمی را براي رسیدن به
مورد بررسی قرار معدود مطالعات متغیر فاصله در 

خاکسار آستانه و همکاران  ، مانند مطالعاتگرفته است
) و اسکندري و 2014)، آزادي و همکاران (2011(

) که اثر این متغیر را منفی اعالم 2017همکاران (
) 2015). همچنین سیو و همکاران (3، 12 و 5کردند (

معنی بیبه بررسی این متغیر پرداختند و اثر آن را 
خوانی ندارد، اعالم کردند که با نتایج مطالعه حاضر هم

کشور  دواختالف  تواند ناشی ازعلت این موضوع می
ارتباط ). 26( باشد از نظر سطح تجهیزات حمل و نقل

دار مثبت بین بومی بودن و مسافت با تعداد معنی

1
1 + 푒 . . 푑푥 = 
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). با توجه به بومی بودن 5بازدید از منطقه وجود دارد (
هند که بیش دازدیدکنندگان از منطقه ترجیح میاغلب ب

در این بین . داشته باشنداز یکبار از منطقه بازدید 
برخی افراد هم هستند که از شهرهاي اطراف و براي 

اند آباد سفر کردهگذراندن اوقات فراغت به شهر خرم
این منطقه نیز مراجعه  طور غیرمستقیم به هو ب
 لیو تحص يقشر ادار نندگانتر بازدیدکشیب نمایاند. می

هستند و افراد با شغل  تر از سه نفرکم رکرده با خانوا
کنند. این موضوع به منطقه تفرج میتر کارگري کم

دهد که شغل افراد و به تبع آن درآمد عاملی نشان می
تعیین کننده در مراجعه افراد به مناطق تفرجی است. 

ت که وضعیت یکی دیگر از نتایج قابل استنباط این اس
درآمدي در میان قشر کارگر در ایران بر میزان استفاده 

و  15ها از مناطق تفرجی تأثیر منفی گذاشته است (آن
 اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه ).19

ارزشگذاري به مثبت بودن اثر درآمد و تحصیالت و 
ل به پرداخت بر تمایمنفی بودن اثر مبلغ پیشنهادي 

، 22، 13، 28، 31، 12، 6اشاره کردند (بازدیدکنندگان 
 و همکاران ) و پپر2000( و همکاران لورنزو ).21

این نتیجه رسیدند که  ) نیز در تحقیقات خور به2005(
و معلومات، مردم با اهمیت  با باال رفتن سطح دانش

خصوص طبقه  شوند و بهحیاتی طبیعت بیشتر آشنا می
آرامش شاغل و تحصیل کرده براي استراحت و 

آورند خود بیشتر به طبیعت روي می اعصاب خسته
هاي با افزایش سطح تحصیالت فرصت ).19و  15(

تواند تأییدي یابد که خود میفراغتی افراد افزایش می
با وجود اثر  ).25بر نتایج مطالعه حاضر باشد (

دار متغیرداشتن خودروي شخصی در این  معنی
مورد مشاهده نشده اي در این پژوهش تاکنون مطالعه

تر بازدیدکنندگان به تفرجگاه ترجیح بیشاست. 
دهند که با خودروي شخصی به تفرجگاه سفر  می

کنند. لذا استفاده از مناطق تفرجی به نحوي با امکانات 
اقتصادي خانواده از جمله دارا بودن خودروي 

الزم ). 5عنوان یک امکان اولیه ارتباط دارد ( شخصی به
تواند با روش ارزشگذاري مشروط می به ذکر است،

استفاده از رویکردهاي متفاوتی اجرا شود. به این 
هاي ترتیب، براي یک کاال یا خدمت نتایج یا ارزش

). براساس بررسی حاضر 9آید (دست می همتفاوتی ب
)، 2002که توسط سایر مطالعات مانند لی و هان (

)، امیرنژاد و همکاران 2002شرستا و همکارن (
)، ژیو وانگ و 2008)، بارل و همکاران (2006(

)، خاکسارآستانه و 2011)، گودرزي (2011همکاران (
)، یاشودا 2012)، اوساریو و میتلهامر (2011همکاران (
)، توان و 2014)، آزادي و همکاران (2012و ردي (

)، صیادي و 2015)، سیو و همکاران (2014همکاران (
) و محمدي 2016( )، رنورد و معیري2015رفیعی (
) نیز اثبات شده است، اغلب بازدید 2016لیمایی (

هاي طبیعی تمایل به پرداخت کنندگان از تفرجگاه
ورودیه دارند و در قبال آن انتظار دارند که حداقل 

، 25، 14امکانات رفاهی در این مناطق فراهم گردد (
و  21، 22، 26، 28، 12، 31، 18، 12، 6، 32، 4، 1

 87           ً       فادن تقریبا  برابر  ر ضریب تعیین مکمقدا ).17
درصد است که براي الگوي لوجیت برآورد شده با 
توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته (قیمت 

بینی ). درصد پیش13پیشنهادي) رقم مطلوبی است (
که  درصد است. از آنجا 89صحیح برآورد شده برابر 

ت، درصد اس 70مقدار قابل قبول براي الگوي لوجیت 
  ).13قابل اطمینان است ( نظر نتیجه الگوي مورد در

اولیه تنها  در الگوي لوجیت ضرایب برآورد شده  
ثیر متغیرهاي توضیحی را روي احتمال أعالیم ت

دهند و تفسیر عددي پذیرش متغیر وابسته نشان می
ها و اثرات نهایی هستند که  ندارند. از این نظر کشش

کشش کل وزنی  ).10(گیرند مورد تفسیر قرار می
مربوط به متغیرهاي تحصیالت و درآمد ماهیانه نشان 

دهند که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک می
هاي تحصیل و درآمد بازدیدکنندگان  درصدي در سال
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ترتیب  بهتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان  احتمال
یابد، علت این درصد افزایش می 43/0درصد و  95/0

تواند ناشی از آگاهی بیشتر افراد از موضوع می
منطقه تفرجی  وضعیت موجود و امکانات رفاهی در

گل باشد. این موضوع از نتایج غیرمستقیم افزایش قلعه
سطح تحصیالت و آگاهی بازدیدکنندگان است. مقادیر 
کشش مورد بررسی براي متغیرهاي فاصله و مبلغ 

دي در دهد که با افزایش یک درص پیشنهادي نشان می
فاصله و مبلغ پیشنهادي با فرض ثابت بودن سایر 
عوامل احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در 

درصد  05/0درصد و  10/0ترتیب  بازدیدکنندگان را به
دهد. مقادیر اثر نهایی براي متغیر تحصیالت کاهش می

دهد که با افزایش یک واحد و درآمد ماهیانه نشان می
حتمال پذیرش تمایل به از متغیرهاي نام برده ا
 7/2درصد و  2/4ترتیب  پرداخت بازدیدکنندگان به

یابد. اثر نهایی دو متغیر فاصله و درصد افزایش می
دهند که افزایش یک واحد مبلغ پیشنهادي نشان می

منجر به کاهش احتمال پذیرش  متغیرهاي نام برده
 ترتیب به اندازه تمایل به پرداخت در بازدیدکنندگان به

شود. براي متغیرهاي درصد می 3/0درصد و  4/3
موهومی مانند داشتن خودروي شخصی کشش کل 

این ترتیب اثرنهایی براي این  وزنی تفسیري ندارد، به

اثر نهایی براي  ها باید مورد بررسی قرار گیردمتغیر
که احتمال تمایل به پرداخت  دهد این متغیر نشان می

نی که از آن در دارندگان خودرو نسبت به کسا
  درصد بیشتر است. 5/15اند، بهره بی

و رفتارهاي تفرجی افراد جامعه با  آگاهی از عالیق  
توجه به متغیرهاي مورد بررسی این امکان را فراهم 

ریزي درست و ریزي و برنامهآورد که مدیران طرحمی
تهیه  این اطالعات الزمه مناسبی را به عمل آورند.

بینی تأمین امکانات الزم پیش ریزي تفرجی وبرنامه
 براي گذراندن اوقات فراغت بازدیدکنندگان است.

 وهر بازدید خانواده  براي متوسط تمایل به پرداخت
ریال  26053ترتیب  ساالنه هر خانوار بهبازدید  متوسط

 ساالنه تفرجیارزش  ریال برآورد گردید. 126618و 
مبلغ  ریال برآورد شد. این 1266180000کل منطقه 

این منطقه است  تفرجیارزش باالي  دهندهباال نشان
گردشگري در این  صنعتلزوم توجه به مدیریت و  که

بنابراین این مهم براي  کند.منطقه را آشکار می
آورد که از این منطقه مسئوالن توجیهی را فراهم می

 ،اي شودو به آن توجه ویژه حفاظت و حمایت کرده
شاید و  ي این اکوسیستم ارزشمندتا از تخریب و نابود

  جلوگیري شود. درآمدزا
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Abstract * 
Background and objectives: In recent years the increasing population and urban development 
has caused the increase on recreational demand in natural areas. The Ghalehgol forest is located 
in Khoramabad country. Due to the geographical location, natural and historical attractions here 
is one of the important tourism area of Lorestan province. The aim of this study is estimating 
the recreation value of this region according to visitors' idea and investigation the influencing 
factors on willingness to pay for visiting the area.  
Materials and methods: The necessary statistics and information were collected through the 
completion of questionnaires by visitors that had independent income in spring of 2016. 
Generally, 252 questionnaires were completed by random sampling. 245 of these questionnaires 
for further analysis were selected. For this purpose, contingent valuation method was used. To 
investigate the factors affecting visitor’s willingness to pay, the logit model was estimated using 
maximum likelihood. Then the aggregate elasticity and marginal effect analyze was conducted. 
Results: The results showed that 65% of the visitors are willing to pay for visiting the region. 
The variables of monthly income, distance of home and proposed price for entrance at the 
probability level of one percent and the variables of car owner and education at the probability 
level of five percent have statistically significant effects on the willingness to pay. Aggregate 
elasticity related to education and monthly income showed that in constancy of other factors, 
one percent increase in education and monthly income probability of willingness to pay increase 
0.95 percent and 0.43 percent and for variables distance to home and proposed price decrease 
0.10 percent and 0.05 percent, respectively. Amounts of marginal effect for variables monthly 
income and education showed that with the increase of one variable mentioned probability of 
willingness to pay increase 4.2 percent and 2.7 percent and for two variables distance to home 
and proposed price were leading to a reduction in the probability of willingness to pay for 
visitors 3.4 percent and 0.3 percent, respectively. Marginal effect for car owner variable showed 
that willingness to pay in car owners 15.5 percent higher than don’t it. The whole annual 
recreational value of the region was estimated 1266.18 million Rials in 2016.  
Conclusion: The high amount of recreational value represented the beauty and value of the 
region's and the importance of this region to the visitors, that reveals the need for attention to 
the management of tourism industry in this area, to prevent the destruction of these valuable 
ecosystems and maybe income-generating.      
 
Keywords: Marginal effect, Recreation Value, Willingness to Pay (WTP), Elasticity weighted, 
Logit model 
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