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 چکیده

بی شک الزمه برنامه ریزي صحیح جهت توسعه هر کشوري داشتن اطالعات درست اقتصادي در حوزه هاي        

خلخال انجام شهرستان این تحقیق با هدف ارزشگذاري حفاظتی تفرجی تفرجگاه جنگلی اندبیل  مختلف است.

 384نامه و پیمایش زمینی بوده است. بدین منظور تعداد  با استفاده از پرسش گیريشده است. روش نمونه 

جمع آوري شد. به پرسشنامه بین تفرج گران و بازدید کنندگان از منطقه مورد مطالعه توزیع و پس از تکمیل 

نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهاي  استفاده شد. لوجیتمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماري رگرسیون 

بر میزان تمایل به پرداخت بازدید  ، نگرش زیست محیطی، فاصله از تفرجگاه، هلدرآمد و تاً، سطح تحصیالت

تحصیالت،تاًهل، فاصله از تفرجگاه، نگرش در این میان داري دارند که  کنندگان تفرجگاه جنگلی اندبیل اثر معنی

درست نمایی نشان داراي اثر منفی می باشند. درکل مدل لوجیت براساس روش حداکثر  درآمدزیست محیطی و 

گیري کلی می توان چنین بیان  ریال می باشد. در یک نتیجه 13254داد که تمایل به پرداخت هر بازدید کننده 

رد الزمه استفاده بهینه از منابع زیست محیطی، برنامه ریزي علمی و درست می باشد که خود برنامه ریزي ک

  صحیح نیازمند ارزشگذاري منابع زیست محیطی است.

  ،شهرستان خلخالتفرجگاه، ارزشگذاري مشروط، تمایل به پرداخت، جنگل اندبیل :هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1-1

هاي واقعی آن به گردد، اما تاکنون ارزشها محسوب میي زیست انسانترین مؤلفهزیست مهممحیط        

زیست محیطمنابع طبیعی و و خدمات غیر بازاري  1کارکردهاگذاري درستی مشخص نشده است. ارزش

ها، ارائه مسائل زیستی و اکولوژیکی توسط انسانبه دالیل زیادي از جمله شناخت و درك منافع محیط

هاي اقتصادي و ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاستگیران و برنامهزیستی کشور به تصمیممحیط

ي زیستی در حمایت از رفاه انسانی و توسعهنقش و اهمیت منابع محیطدرآمدهاي طبیعی، سنجش 

، تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات مالی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیري از تخریب و 2پایدار

 ).1387 ،و همکاران زادهي(خداوردباشد رویه منابع طبیعی مهم میبرداري بیبهره

محیطی و گردشگري براي تصحیح تصمیمات اري کارکردهاي زیستگذاین راستا ارزش در         

نگرند، گام محیطی و گردشگري به عنوان کاال و خدمات رایگان میزیست اقتصادي که اغلب به منابع

محیطی و فهم منافع زیست محیطی، تبیین و ارائه مسائل زیست گردد. همچنین شناختمهمی محسوب می

سنجش نقش و اهمیت منابع زیست محیطی در  هاي مناسب،يگیرتصمیمریزان جهت کشور به برنامه

زیست، هاي تهدیدکننده محیطفعالیت حمایت از رفاه انسانی و توسعه پایدار، جلوگیري از بسیاري از

رویه برداري بیو بهره ملی و جلوگیري از تخریب صهاي ملی مانند تولید ناخالتعدیل و اصالح حساب

                                                             
1.Valuation functions 
2. Sustainable development 
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 1،2000شیم(آ باشند محیطی و گردشگري میگذاري کارکردهاي زیستدیگر دالیل ارزشمنابع طبیعی از 

  ). 2،2001گائو و همکارانو 

- یکار گرفته مه ب یمختلف يهاروش ستیز طیو مح یعیطبمنابع ياقتصاد يگذارارزش يهادر بحث    

استاندارد و  ياز ابزارها یکیعموماً به عنوان  3مشروط يگذارها، روش ارزشآن انیشوند که از م

 ستیمنابع ز 5يبازار ریغ یمصرف يهاو ارزش 4یمصرف ریغ يهاارزش  يریگاندازه يبرا ریپذانعطاف

را در  6به پرداخت افراد لیکند تا تمایمشروط تالش م يگذارارزش روشرود. یکار مه ب یطیمح

که  دینما نییروش تالش نموده تا تع نیاساساً ا گر،ید انی. به بدینما نییتع نیمع یبازار فرض يوهایسنار

از   7یبازار فرض نیبه پرداخت هستند. ا یمطمئن، راض یبازار فرض يوهایدر سنار انیچگونه پاسخگو

به پرداخت افراد  لیتما ق،یطر نیشود و از ایم جادیجامعه مورد نظر ا انیپرسشنامه در م عیتوز قیطر

وانتراپ در  -یاسیمشروط، ابتدا توسط کر يگذارروش ارزش شود.یم نییتع یمورد بررس يکاال يبرا

روش استفاده  نیاز ا یبه طور تجرب 1963بار در سال  نیاول يبرا سیوید یشد، ول  شنهادیپ 1947سال 

  ).1388و همکاران،  ی؛ موالئ1389 ،ی(فتاح کرد

- ژهیمورد توجه و 8اب دوگانهمشروط، روش انتخ يگذارمختلف استخراج در ارزش يهاروش نیب از     

ارائه شد. در کل،  1979در سال  نیو هبرل شاپیبار توسط ب نیروش، اول نیواقع شده است که ا ياژهیو

که  10يو انتخاب دوگانه دو بعد 9يبعد کیدو نوع روش انتخاب دوگانه وجود دارد: انتخاب دوگانه 

آن،  جهیو اصالح نموده و نت لیروش انتخاب دوگانه را تعد 1985بار کارسون و هانمن در سال  نیاول

دو روش انجام شده  نیبا استفاده از ا يادیمطالعات ز ،یطور کل بهبود.  يروش انتخاب دوگانه دو بعد

استفاده  يعدب کیاز روش انتخاب دوگانه  شتریب یدر مطالعات خارج ،یاست. اما برخالف مطالعات داخل

                                                             
1. Ashim 

2. Guo et al.  

3. Contingent valuation method 

4. Non use values 

5. Non market use values 

6. WTP 

7. Hypotethical market 

8. Dichotomous choice 

9. Single bounded dichotomous choice 

10. Double bounded dichotomous choice 
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 استفاده نموده يبعد کیمطالعه وجود دارد که از روش انتخاب دوگانه  یتعداد کم زین رانیشده است. در ا

 ). 1388و همکاران،  ی؛ موالئ1389 ،ی(فتاح اند

طبیعی در گذاري و سنجش نقش منابعطبیعی به ارزشهاي اخیر اقتصاددانان منابعبنابراین در سال     

محیطی به دست گذاري خدمات زیستاي در ارزشانسان پرداخته و پیشرفت قابل مالحظهتأمین رفاه 

 .هستند یو مل يامهم در سطح منطقه يهاجمله تفرجگاه و از یعیطب راثیم کی لیاندب تفرجگاه .اندآورده

آب  داشتن لیمنطقه به دل نیا د.نشویمحسوب مشهر خلخال  يمهم گردشگر يهاتیاز ساها جنگل نیا

 یابیدارد. کم ییباال مردم منطقه و گردشگران ارزش يبرا یمنطقه تفرج کیمعتدل به عنوان  يو هوا

 گر،یاز طرف د یتفرج يهاطیمح جادیو ا اءیاح يبرا یطرف و کمبود منابع مال کیاز  یمنابع نیچن

منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و  نیا يگذارارزش يرا به سو یعیمنابع طب تیریمد

  دهد. یمنابع سوق م نیا اءیاح

  بیان مسأله - 1-2

و خدمات غیر بازاري محیط زیست به دالیل زیادي از جمله شناخت و  1گذاري کارکردهاارزش       

گیران و زیستی کشور به تصمیمها، ارائه مسائل محیطزیستی و اکولوژیکی توسط انساندرك منافع محیط

هاي اقتصادي و درآمدهاي طبیعی، سنجش نقش و اهمیت ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاستبرنامه

، تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات 2ي پایدارزیستی در حمایت از رفاه انسانی و توسعهمنابع محیط 

باشد برداري بی رویه منابع طبیعی مهم میمالی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیري از تخریب و بهره

اي سالم و سازنده براي تداوم پیشرفت و توسعه به عالوه ایجاد جامعه ).1387 ،و همکاران زادهي(خداورد

ها اقتصادي نیاز به ایجاد و توسعه مناطق توریستی جهت پاسخ به تقاضاي روزافزون نیاز تفرجی انسان

هاي طبیعی، نیاز به فضاي سبز براي ایجاد تعادل اکولوژیک، هو تخریب زیستگا رهابا گسترش شهدارد. 

محیطی و ایجاد روحیه هاي زیستمحیطی در اقتصاد ملی و توازننابع زیستیابد. مروز به روز افزایش می

هاي حیات بخش در عین حال فضاي سبز یکی از مهمترین سیستم .دارد زیادي نشاط در انسان نقش

هاي طبیعی براي جذب هاي جنگلی و تفرجگاهرود. لذا نیاز به توسعه و احداث پاركانسان به شمار می

                                                             
1.Valuation functions 
2. Sustainable development 
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اعصاب، حفاظت از منابع و ذخایر بیش از پیش  درآمد، گذران اوقات فراغت، تمدد گردشگر، ایجاد

  شود.احساس می

هاي روانی و عاطفی واالتر و فرهنگ ها براي پدید آوردن انسانی با ارزشفراغت یکی از زمینه       

وري از آن رهاي بهرهسرشارتر است که باید همسان با نیازهاي طبیعی و انسانی هر فرد شناخته شود و ابزا

که الزمه گذران عادي  مختلفهاي شدن در زندگی روزانه و پرداختن به دشواري نیز فراهم آید. غرق

فرسا نیز زندگی است، اگر همه عمر آدمی را در برگیرد، نه تنها منشأ غبن و افسوس است بلکه توان

  ).1388 ،ینخع( گیري از زمان فراغت استباشد. چاره این امر اساسی بهرهمی

 سایر با همراه که دهدمی تشکیل را جامعه در ایجاد فراغت و تولید عوامل از بخشی طبیعیمنابع       

 و تداوم شود.می گرفته به کار بشر نیاز مورد خدمات و کاالها تولید براي و سرمایه، کار قبیل از عوامل

 و حیات وحش پرندگان، جمعیت مرتع، و جنگل قبیل از شونده تجدید برخی منابع موجودي میزان

  ).1374و همکاران،  نژاد(ترك ماهیت فعالیت بشر وابسته استو  میزان به کشاورزي، هايخاك

بستر  شونده به عنوان نهاده،منابع طبیعی تجدید ،توسعه اقتصادي بدون منابع طبیعی غیرممکن است      

 قابل توجهی از تولید ناخالص بخش کشاورزي را هاي کشاورزي بوده و به عنوان ستاده، بخشفعالیت

ه ب گذاري در منابع طبیعی تجدیدشونده، افزایش تولیدات در سطح این منابع رادهد. سرمایهتشکیل می

 بخش کشاورزي در محاسبه درآمد ملی 1افزودهدنبال دارد. با افزایش تولیدات منابع طبیعی، تولید و ارزش

  ).1379خلیلیان، ( یابدکشور نیز افزایش می

ناکارآمد از کاالها و خدمات  يهاستفاد انیم زیبه عنوان ابزاري براي تما 2گذاري اقتصاديارزش       

 یطیمحستیز تیریدر مد سازيمیتصم ندیمنابع در فرآ نیا یبه ارزش واقع بردنی و پ یطیمحستیز

  ).1387، و همکاران زادهي(خداورد شودیمنجر م زیخوب ن مدیریت است که به

ر آینده ، ددهدینشان مي آن با سالمت و رفاه انسان ارزش اقتصادي طبیعت و همچنین رابطه       

 یمبتنی اتیما به مرور ادبگردد و در این خصوص فراهم می یقاتیتحق يهاتالش يبرا يادیهاي زتفرص

                                                             
1.Value Added 
2.Economic valuation 
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 يارزش اقتصادي شده در خصوص بندطبقهو  یکلهایی طرح ارائه وزندگی و رفاه  عتیطب ارزش بر

  ).2015، 1را شاهد خواهیم بود (کاتلین رفاه انساندر ارتباط با طبیعت  يهبالقو

ها ارزش نیا توانیم یبه طورکل ،کنندیبراي بشر فراهم م اريیهاي بسارزش یعیطب هايستمیاکوس       

بندي کرد میتقس 6یراثیو ارزش م 5وجودي، ارزش 4ارزش انتخاب ،3میرمستقی، غ2میهاي مستقرا به ارزش

آغاز  رایی هامردم تالش یتفرجگاه ارهايیبه مع یابیمتخصصان اقتصادي براي دست ).2000، س ا(تور

 گرفتن. به کارکندیرا روشن م یکنون ارهايیو ارزش مع ندهیآ یتفرجگاه ازهايیها نتالش نیاند که اکرده

 ندهیرا در آ یحیمرکز تفر کی جادیها، امکان اتفرجگاه يهقدرت بالقو ینیب شیهمراه با پ ییهاروش نیچن

ها را ضرورت آن يهدرج یحیهاي تفرسامانه يهسینظر اقتصادي مشخص کرده و عالوه بر آن، با مقا از

  ).1392 ،ی(فتاح کندیم نییتع

 استمرار تولید طی زمانبا توجه به مباحث مطرح شده به منظور دستیابی به شرایطی براي        

وري عوامل به طریقی ترکیب کیفی و کمی عوامل تولید، تکنولوژي تولید و بهره ، بایدتولید)(پایداري

  انتخاب و مشخص گردد که اقتصاد را حداقل بر روي مرز امکانات تولید زمان نگهدارد. 

طی در محاسبات اقتصادي نیز به هاي زیست محیو دخیل نمودن موجودي سرمایه 7سبزاريحسابد       

 پایشمحیطی انجام شده و سپس امکان هاي زیستهمین منظورشکل گرفته تا ابتدا ارزیابی میزان سرمایه

محیطی، تصادي منابع زیستقاگذاريمسیر رشد اقتصادي، ارزشپایش  آن طی زمان فراهم گردد. عالوه بر

قبل از شروع ساخت  دهد، تاگذاري ارائه میهاي سرمایهابزاري براي واقعی نمودن تحلیل اقتصادي پروژه

  هاي مالی ممکن گردد.هاي اقتصادي در مقابل صرفهها، امکان بررسی صرفهبرداري از پروژهبهره و

بینی نیازهاي هاي مردم و همچنین پیشهـاي اقتـصادي و اجتمـاعی و بررسـی کامل خواستهتحلیـل      

تسهیالت الزم، امري بدیهی و الزامـی  فراغـت افـراد، بـراي فـراهم آوردن امکانـات وتفرجـی و اوقـات 

                                                             
1.Kathleen 

2. Direct values 

3. Indirect values 

4. Option value 

5. Existence value 

6. Bequest value 

6 .Green accounting 
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روش  گذاري مختلفـی ماننـدهاي ارزشها، از شیوهمنظور ارزیابی اقتصادي تفرجگاهبنابراین، به. اسـت

و روش هزینه  3روش هزینه جایگزین )،CVM( 2طگذاري مشروروش ارزش )،TCM( 1سفرهزینه

  ).1993، 5شود (هانلی و اسپشمی اسـتفاده 4ـتفرص

 ییبراي شناسا یگام تواندیمردم م لیعوامل مؤثر بر تما یتفرجگاه و بررس نیا یحیارزش تفر برآورد     

، مباحث نیا نیتراز مهم یکیآن باشد.  و رفع کمبودهاي ازهاین ینیب شیآن و پ یحیتفر يهجنب تیاهم

به  لیهاي تمامبلغ انیقائل هستند و آن را با ب یحیتفر يهمنطق نیمردم براي استفاده از ا که است یارزش

نفر از محل این تفرجگاه بازدید می  100000بر طبق برآوردهاي انجام شده ساالنه  کنند.یم پرداخت، ابراز

منابع  صیي براي تخصساز میدر تصم یطیمحستیگذاري اقتصادي منابع زارزش نکهیبا توجه به ا نمایند.

به  تواندیگذاري مهاي مختلف ارزشروش يگذارحاصل از ارزش جینتا کند،یم فایا ینقش مهم ابیکم

 .دینما کمک داریتوسعه پا هاياستیثر و مناسب سؤم یبراي طراح زانیرو برنامه گذاراناستیس

  انجام پژوهش ترضرو - 1-3

 روش و یاجتماع ،یتوان فرهنگ شیاز منابع کسب درآمد، افزا یکیبه عنوان  يامروزه گردشگر      

 میمستق صورت صنعت به نیا ي. درآمدهارودیاز آنها به شمار م یمشاغل و حفظ برخ جادیا يبرا ییایپا

 يجاذب گردشگر مناطقي برا ینیآفرنقش ثروت تواندیفعال بوده و م يدر بخش اقتصاد میرمستقیو غ

 ،يکارشناسان مباحث اقتصاد و نظرانرا به وجود آورد و از نظر صاحب یارائه نموده و مشاغل گوناگون

  است. ياقتصاد دهیپد کیاساساً  يصنعت گردشگر ای يگردشگر

در  گیرندهآوردن اطالعاتی است که به تصمیمها فراهماکوسیستم گذاري اقتصاديهدف اصلی ارزش     

و حفاظت اکوسیستم از منابع موجود در جهت حداکثر نمودن بهبود و رفاه جامعه  اترجهت استفاده کار

از دیدگاه  ،هر آن چیزي است که قادر است بر شرایط انسانی تأثیر بگذارد. بنابراین کند. منبعکمک می

با  اقتصادي منابع ذاريگمشتمل بر محیط زیست و منابع طبیعی است. در واقع ارزش اقتصادي واژه منابع

                                                             
7 .Travel Cost Method 

2 .Cantingent Valuation Method (CVM) 

1.Replacement cost method 
2.Opportunity Cost  
3.Hanely and Spash 
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ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و برنامه اکوسیستم، ، خدمات و کاالهاي1کمی کارکردها ارزش تعیین

دهد (قربانی و زارع، برداري پایدار منابع طبیعی یاري میریزي حفاظت و بهرهبرنامه اقتصادي را در

1387.(  

و به  کندیم کمک ینیگزیروابط جا نتعییبه  هاريیگ میدر تصم ربازاريیهاي غمنظور کردن ارزش      

محاسبه ارزش  نیهمچن .رندیگشیانتخاب بهتري را در پ ،هااستیتا در س دهدیاجازه م رندگانیگ میتصم

مناطق  رینظ یطیمح ستیز آنها به مسائل تیو حساس هادگاهید ییمردم، به شناسا دگاهیاز د یحفاظت

 یباشد، اطالعات این مناطق بیتخر از ريیبه کمک مردم جهت جلوگ ازیکمک کرده و اگر روزي ن جنگلی

 یحفاظتتفرجی و ارزش  یبررس به قیتحق نی. لذا در ادهدیو دولتمردان قرار م زانیربرنامه اریدر اخت

زیست محیطی این گونه  در جهت ملموس کردن ارزش یتا گام شودیپرداخته م جنگلی اندبیلتفرجگاه

 اندبیل جنگلی  اکوسیستم باالي سهم و اهمیت به توجه با آن باشد. تیحفظ و بهبود وضع تیاهممناطق و 

 منطقه این از آمده دست اقتصادیه مطبوعیت بررسی به مطالعه این گردشگري شهرستان خلخال صنعت در

 پرداخت بر بر تمایل مؤثر عوامل همچنین، شد. خواهد برآورد مطبوعیت از این خانوار هر سهم و پرداخته

شود. می تعیین محیطی و حفاظت از این منابع زیست این مطبوعیت از منديبهره جهت بازدیدکنندگان

هاي اقتصادي محیطی براي تصحیح تصمیمگذاري مناطق گردشگري و کارکردهاي زیستبنابراین، ارزش

  رود.هم به شمار مینگرند، گامی مکه اغلب به منابع زیست محیطی به عنوان کاال و خدمات رایگان می

اند. از هاي زیست محیطی به کار رفتهمعیارهاي زیادي در طی چند سال جهت ارزیابی منافع و هزینه      

گذاري مشروط، سود، تحلیل کارایی هزینه، قیمت لذت گرایی، ارزش –توان به روش هزینه آن جمله می

هاي نتخاب اشاره کرد که از میان روشتحلیل هزینه مسافرت، ارزش وجودي، ارزش میراث و ارزش ا

  گیرد. گذاري مشروط در این پژوهش مورد استفاده قرار میفوق، روش ارزش

شود که میزان پرداخت هاي پیمایشی درخواست میگذاري مشروط، از افراد با روشدر روش ارزش      

که یک منطقه کم تراکم ولی زیبا، فرض کنید  زیست بیان کنند. مثالًخود را در مورد یکی از ابعاد محیط 

گیرد که با زغال سنگ کار می کند. این دود، تعداد در معرض دودهاي یک نیروگاه پیشنهاد شده قرار می

                                                             
4.Function 
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کند. در چنین حالتی، نظریه لذت گرایی کاربردي ندارد. زیرا گردشگران را پس از احداث نیروگاه کم می

  ات مربوط به دستمزدها و ارزش دارایی ها کافی نیستند. جمعیت محلی پایین است و در نتیجه، اطالع

گذاري مشروط تالش می کند تا ارزشی را تعیین کند که مردم با استفاده از یک مزیت روش ارزش      

آورند؛ بدین طریق که از تعدادي افراد سؤال می شود تا حداکثر تمایل به زیست محیطی بدست می

ا آمادگی براي پرداخت بهاي آن مزیت را دارند یا با دریافت غرامت حاضر به پرداخت آنها را بدانند که آی

تحمل از دست دادن مزیت هستند، یعنی قبول فقدان یک مزیت. در این مقطع باید خاطر نشان کرد که 

میل به پرداخت یا تمایل به پذیرش یکسان است. در واقع، تفاوت بین این دو مفهوم گسترده است و 

تواند ما را براي پیش بینی آن آماده سازد. پاسخ به این مسأله در روانشناسی انسانی ادي نمینظریه اقتص

اند تا دهند که قبالً مالک آن بوده و اکنون آن را از دست دادهقرار دارد؛ مردم عمدتاً بیشتر به چیزي بها می

  ). 1380،مهرگانو  يعسگراند (به دست آوردن چیزي که قبالً آن را نداشته

هاي زیست محیطی و تمایل آنها به پرداخت درخواست از افراد براي بیان عقاید خود در مورد ویژگی     

ها شبیه به تحقیقات بازار تجاري است. قبل از ورود یک محصول جدید به بازار، جهت بهبود آن ویژگی

ن باشد)، بسته بندي و غیره و تمایل هاي خریداران خود اعم از رنگ، مزه (اگر ممکمحققان باید از سلیقه

هاي زیست محیطی مانند مناظر، هاي متفاوت آگاه باشند. در مورد ویژگیآنها به پرداخت بهاي کیفیت

توان در مورد کاالها سؤال هواي پاك، میزان سر و صدا و غیره بازار مستقیمی وجود ندارد. ولی از افراد می

  دارد.  کرد، درست مثل این که بازاري وجود

کند که یک بازار وجود روش پرسشنامه شامل تعدادي موارد پیشنهادي است و مشابه موردي عمل می     

داشته باشد. یک نیاز مهم آن است که منفعت زیست محیطی مورد نظر باید براي پاسخ دهنده شناخته شده 

کنند تا مشخص شود آیا پاسخ باشد. متداول است که از یک پیشنهاد اولیه یا قیمت آغازین، شروع می

شود که به کند یا خیر. اگر او همین ابتدا موافقت کند آنگاه فرآیند مکرري آغاز میدهنده آن را قبول می

یابد تا این که آن شخص اظهار کند که مایل به پرداخت مبلغ اضافی نیست. تدریج قیمت پایه افزایش می

-دهنده به پرداخت است. در این اثنا، این فرآیند بر عکس میآخرین رقم پذیرفته شده، حداکثر میل پاسخ 

یابند تا این که حداقل تمایل به پرداخت پاسخ دهنده، مشخص شود و پیشنهادات به تدریج کاهش که می
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هاي هایی همانند روشتوان با استفاده از تکنیک آزمایشی و در شرایط آزمایشگاهی بررسیشود. می

  پیمایشی انجام داد. 

هایی در مورد تعیین دیگر موارد مربوطه به غیر از تمایل به پرداخت و تمایل به قبول، می توان بررسی     

ي این اطالعات می توان مانند میزان درآمد پاسخ دهنده، تحصیالت، سن، جنس و غیره انجام داد. بر پایه

  است: به صورت زیر iتحلیل رگرسیون انجام داد. تابع تمایل به پرداخت شخص 

WTPi = f (Qi , Yi , Ti , Si)  

ها و شاخص سلیقه Tiمیزان درآمد،  Yiکیفیت / کمیت آن خصوصیت،  Qiتمایل به پرداخت،  WTPiکه 

Si  اقتصادي مربوطه است.  –شاخص عوامل اجتماعی  

گذاري که به واسطه آنها برخی اقتصاد دانان اهمیت زیادي به روش ارزشوجود دارند عوامل زیادي 

 دهند که عبارتند از: مشروط می

دهد تا بر نتیجه کند که فرد، پاسخ یک جانبه و مبتنی بر تعصب میاریبیِ روش: این حالت هنگامی بروز می      -

خاصی مؤثر باشد. این مسأله در اقتصاد عمومی به عنوان طفیلی شناخته شده است. بدین مفهوم که اگر 

را بپردازد، ممکن است میزان واقعی را با بیان مبلغی مبلغی خود شخص مجبور باشد بر اساس اظهارات 

کمتر پنهان کند. اگر به افراد گفته شده که به خاطر حذف یارانه از امکانات تفریحی، مبلغ بیشتري باید از 

سوي استفاده کنندگان بر اساس تمایالت آنها پرداخت شود، هر فرد می تواند مبلغ خود را کمتر کند یا اگر 

تصمیم بر آن است که از یک دریاچه به منظور تفریح استفاده شود، باید دید که آیا این بررسی، قیمت 

گویند. برخی کند یا خیر، آنگاه پاسخ دهندگان قیمت را بیش از میزان واقعی میباالیی را پیشنهاد می

یب بودن روش را می توان )، معتقدند که ار1981) و شولتز و همکاران (1972اقتصاد دانان مانند بوهم (

به سادگی حذف کرد. به جاي این که به افراد بگوییم که آنها باید بر اساس گفته خود بپردازند، باید به آنها 

توانند میانگین قیمت پیشنهادي را بپردازند. براي افراد مشکل است که قیمتی را براي نفع خود گفت که می

هر فرد ممکن است فکر کند که اگر قیمت نوز مشکالتی دارد. اختصاص دهند. هر چند این نوع تحقیق ه

پیشنهادي خود را بداند، مقدار متوسط از میزان واقعی کمتر خواهد بود و در پایان باید مبلغ کمتري 

  بپردازد. 
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آید که از افراد خواسته شود تا ارزش ویژگی خاص را که در اریبیِ اطالعات: این مورد هنگامی پیش می-

اند، بیان کنند. مثالً اگر از فردي خواسته شود تا ارزش ي کمی داشتهن بدون تجربه بوده یا تجربهمورد آ

در آن ي ماهیگیري شود، معین کند و آن شخص تجربهاي را که به منظور ماهیگیري استفاده میدریاچه

گذاري بر اساس رزشاي به ماهیگیري نداشته باشد، این اندارد و یا اصوالً عالقه را دریاچه بخصوص

مشاهدات و برداشتهاي نادرست صورت گرفته است. به عالوه، اطالعات جدید ممکن است بر پیشنهاد 

شود که تمایل به پرداخت جمعی، براي حفظ افراد دیگر تأثیر بگذارند. مثالً هنگامی که به افراد گفته می

  .یر دهندست پیشنهادات خود را تغیخدمات مورد نظر کافی نیست، ممکن ا

روند تا از کنند و آنقدر باال میاي شروع میاریبی ابزاري: در باال اشاره شد که محققان از یک سطح پایه-

میزان تمایل به پرداخت پاسخ دهنده آگاه شوند. این امکان وجود دارد که پیشنهاد اولیه طوري ارائه شود 

ي کامالً متفاوتی ریال نتیجه 20000شنهاد اولیه که پاسخ دهنده، عددي را حول و حوش آن بگوید. مثالً پی

گذاري پاسخ دهنده از تواند اثر مشابهی داشته باشد. ارزشریال دارد. به عالوه، این دامنه می 120000با 

  ریال متفاوت است. 20000-400000ي ریال با دامنه 20000- 120000يدامنه

هایی برخالف پیشنهادات واقعی مواجه افراد با طرحدهد که مسأله زمانی رخ می اریبی فرضیات: این -

خورند که چرا مبلغ و افسوس می آیدافتد، هزینه به وجود میشوند. در مورد اخیر، وقتی خطایی اتفاق می

کنند. در حالت اول، چون افراد مجبور به پرداخت می» فریب خوردن«اند. یعنی احساس بیشتري پرداخته

هاي آزمایشگاهی توانند این آزمایش و بررسی را انجام دهند. برخی فعالیتند، میمیزان برآورد شده نیست

  اند تا اهمیت اریب بودن فرضیات را نشان دهند. صورت گرفته

هاي پاسخ دهنده  پیشنهادي پرداخت ارزش خصوصیات زیست محیطی بر جواب اریبی پرداخت: روش

هاي باالتر کاالها و ها، قیمتمالیات، عوارض اضافی، نرخگذارد. پرداخت از طریق مبالغ ورودي، تأثیر می

غیره مؤثر است. برخی ممکن است نسبت به تغییرات حساس باشند. مثالً ممکن است پرداخت ساالنه 

   ریال ترجیح دهند. 2000000ریال را به مالیات سبز  2000000

  شدهمطرحهاي فرضیه - 1-4

  رجگاهی منطقه جنگلی اندبیل را برآورد کرد.توان با ارزش گذاري مشروط ارزش تفمی-
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 مبلغی تفرجگاه این از تفریحی و حفاظت استفاده جهت تمایل دارند تفرجگاه اندبیل بازدیدکنندگان-

  .نمایند پرداخت

 تحصیلی وضعیت سنی و ي خانوار،هانداز ماهیانه، درآمدویژگی هاي فردي و حرفه اي ( بین-

  .داري وجود داردرابطه معنی تفرجگاه اندبیل حفاظتی و تفریحی گذاريارزش )باپاسخگویان

 داري وجود دارد.بین فاصله از تفرجگاه اندبیل و تمایل به پرداخت رابطه معنی-

 

  هاي پژوهشسؤال - 1-5

گذاري مشروط اقدام به برآورد ارزش تفرجی تفرجگاه جنگلی توان با استفاده از روش ارزشآیا می -

  اندبیل نمود؟

پرداخت  مبلغی تفرجگاه این از تفریحی استفاده جهت تمایل دارند تفرجگاه اندبیل بازدیدکنندگان آیا-

 نمایند؟

 تحصیلی وضعیت سنی و ي خانوار،هانداز ماهیانه، درآمدویژگی هاي فردي و حرفه اي (از بین  -

  است؟ مؤثر اندبیلتفرجگاه  حفاظتی و تفریحی گذاريارزش مقادیر در کدام یک) پاسخگویان

 داري وجود دارد.رابطه معنی پاسخگویان بین فاصله از تفرجگاه اندبیل و تمایل به پرداختآیا  -

 

  اهداف تحقیق - 1-6

  جنگلی اندبیل می باشد. یحی تفرجگاه حفاطتی تفربرآورد ارزش  الف) هدف اصلی از این پژوهش،

  ابل بیان است:از طرف دیگر اهداف جنبی این تحقیق به ترتیب زیر ق

  گذاري مشروط ارزش رجگاه  اندبیل با استفاده از روشبرآورد ارزش تفرجی ساالنه تف

  اندبیل تفرجگاه برآورد ارزش تفریحی تعیین عوامل مؤثر بر 
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  تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش - 1-7

 تمایل به پرداخت(مفهومی): -1 - 1-7

مشخص مایل به  یخدمات و ارزش مکانی در محلا عوارضی که افراد در قبال سالمت، میزان مبلغ ی    

 شود.  پرداخت هستند را شامل می

 

  

 تمایل به پرداخت(عملیاتی): -2- 1-7

منظور از تمایل به پرداخت در تحقیق حاضر میزان مبلغ محاسبه شده توسط مدل لوجیت و روش        

تفرجگاه  هاي پر شده توسط بازدید کنندگان هاي آماري پرسشنامهرسیحداکثر راست نمایی حاصل از بر

  خواهد بود.  لیاندب

  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق - 1-8

- می شهرستان خلخال  لیاندب جنگلیتفرجگاه  بازدید کنندگان شامل در پژوهش حاضرجامعه آماري    

) موقعیت جغرافیایی 1- 1تصویر شماره( ید.انجام گرد 1395باشند. از نظر زمانی تحقیق در تابستان سال 

 تفرجگاه را نشان می دهد.

  

  تفرجگاه جنگلی اندبیلموقعیت ) 1-1(تصویر   
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تفرجگاه جنگلی اندبیل که بیشتر به چشمه میرعدیل ( میرعدیل بوالغی )وبه گویش محلی به بیلدیر       

هکتار در پنج کیلومتري شرق مرکز شهرستان خلخال ، در 250به مساحت  بوالغی نیز معروف است

محدوده روستاي اندبیل و در کوهپایه هاي تالش قرار گرفته و داراي بوته زارهاي جنگلی و همجوار با 

استان گیالن و در میان قله هاي تماشایی از جمله عجم و پر از چمنزارها و چشمه سارهاي پر آب و زالل 

یده است که همه ساله در فصول مختلف سال بویژه ایام تابستان ، مسافران و گردشگران زیادي واقع گرد

  می یابند .در این محل حضور 

که در  است چشمه میرعدیل از جمله چشمه هاي پرآب و گوارا با مناظر و چشم انداز هاي بدیع      

غرافیایی منطقه ، از طرف سازمان میراث تفرجگاه به چشم میخورد. هرساله با توجه به موقعیت ج يورود

سکی در این منطقه برگزار می فرهنگی استان اردبیل، جشنواره زمستانی شامل ساخت آدم برفی، پیست ا

  ).1390گردد (ملکجاري ، 

وحشی و... به نسترن هاي زرشک،وحشی، ازگیل و درختچه بلوط، آلوچه نظیر درختانی منطقه این در     

، آالچیق، نمازخانه ،یهداشتب سیآسفالت، سرو يهآسان، وجود جاد یبا توجه به دسترسخورد. چشم می

به شمار رفته و ساالنه  دکنندگانیگردشگران و بازد حیبراي تفر یمناسب تیموقعفوتبال نیزم محل کمپ و

) 1-2تصویر شماره(  .پردازندتعداد کثیري از مردم محلی و گردشگران ساعاتی را در آن به تفریح می

  ).1390(ملکجاري ،  نمایی از امکانات منطقه را نشان می دهد.

   

  تصویر آالچیق هاي تفرجگاه جنگلی اندبیل) 1-2(تصویر   

  هاي تحقیقمحدودیت  - 1-9
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هاي علمی نیازمند تردید منظم و منطقی هستند و پژوهشگران باید به نتایج تحقیق به طور کلی تحقیق      

که براي  هاي خویش و دیگران باشد. به بیان دیگر، دنیایی دیده انتقاد بنگرند و منتقد سرسخت پژوهشبه 

مطالعه به ما داده شده است، دنیایی صد در صد درست یا نادرست نیست. درعلم تجربی هیچ چیز را 

نه غیراحتمالی است.  توان با قطعیت مطلق ثابت کرد و اصوالً تئوري، نه ثابت کردنی، نه رد کردنی ونمی

شود هایی است که باعث میتحقیق حاضر نیز از موارد بیان شده فوق مستثنی نیست و داراي محدودیت

حاضر وجود داشته و باید  تحقیقها و مشکالتی که در اجراي محدودیتنتایج آن با احتیاط بیان شود. 

  زیر می باشند:شرح  بهو تعمیم آن مد نظر قرار گیرند،  تحقیقهاي یافته حین تفسیر

آید، ویژگی خاص تحقیق توان گفت مهمترین محدودیت نیز به شمار میکه می ینخستین محدودیت -  

نیمه تجربی است که در حوزه طبیعت متداول است. به سخن دیگر تأثیر متغیرهاي دیگري که کنترل آنها 

یق منتفی نیست. متغیرهایی مانند خارج از دسترس محقق است و امکان تأثیرگذاري آنها برنتایج تحق

  اثرگذار باشند.مردم، تعدادي از متغیرهایی هستند که ممکن است  فرهنگی و اقتصادي ،شرایط اجتماعی

توان آن هاي بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماري پژوهش حاضر می باشد و نمینتایج و یافته -

  را به جامعه آماري دیگري تعمیم داد.

   هانهیگز يبرا يشنهادیپ مبالغ نییپا دارمق -

  منطقه خاص ییهوا و آب طیشرا -

  در طول به دلیل سردسیر و کوهستانی بودن منطقه لیتفرجگاه  اندب از دیبازد زمان تیمحدود -
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  مقدمه - 2-1

 گذاريارزش مبحث به ابتدا منظور بدین شود،می پرداخته پژوهش نظري ادبیات به فصل این در        

 موقعیت به سپس ،شده پرداخته آن پرداخت به تمایل بر مؤثر مختلف ابعاد و گرشگري تعریف اقتصادي،

 به انتها در و شده آورده آن به مربوط مدیریت و تفرجگاهی شرایط و اندبیل جنگلی تفرجگاه وضعیت و

 .شودمی اشاره تحقیق زمینه در خارجی و داخلی هايپیشینه

 طبیعی منابع اقتصادي گذاريارزش - 2-2

  ارزش مفهوم -1- 2-2



١٨ 
 

 هاي زمینه آوردن فراهم جهت در اقتصادي دیدگاه از محیطی زیست مسائل و موضوعات به پرداختن    

 تنظیم اجتماعی، منفعت هزینه تحلیل نظیر مناسب تحلیلی ابزار از استفاده مستلزم پایدار، توسعه

 هاییروش چنین کارگیري به. باشدمی گذاريارزش مناسب هايتکنیک و محیطی زیست حسابداري

 هايآسیب و خسارت هايهزینه مقدار از آگاهی و محیطی زیست منابع قیمت  و ارزش شناخت نیازمند

 ).1993 همکاران، و بتمن( .است زیست محیط بر وارده

 

 

 اقتصاد علم در ارزش نظریه -2- 2-2

 دشوارترین و ترین قدیمی از ارزش قانون یعنی، قیمت تعیین و تشکیل چگونگی مورد در بحث      

 می ناشی شود، واقع جستجو مورد که قصدي یا هدف عینی کارکرد از ارزش باشدمی اقتصادي بحثهاي

 . گویند می  ابزاري ارزش مفهومی، چنین به.  گردد

 کنندمی مشاهده که اشیایی و موجودات از انسانها درك چگونگی به که است مفهومی ارزش بنابراین،     

 در که است کیفی یا کمی تغییر یک این و شود می ناشی مردم رفاه در تغییر یک از و شود می مربوط

 به که است ارزش داراي چیزي نتیجه، در. آیدمی بوجود کاال آن هايمشخصه از یکی یا کاال از منديبهره

 ارزش. گرددمی ایجاد نیز بیشتري ارزش شود، ایجاد بیشتري رفاه که زمانی و نمایدمی کمک انسان رفاه

 رفاه سازي حداکثر هدف با ارتباط در که است مدارانه انسان و ابزاري هايارزش از اينمونه اقتصادي

 . است شده ریزي پایه ها انسان ترجیحات براساس و بشر

 ارزش. باشد آنها قیمت از بیشتر یا مساوي آنها پرداخت به تمایل که خرندمی را کاالهایی فقط افراد      

 ارزش قبیل از ارزش دیگر انواع گرچه باشد، می ارزش تعیین براي ممکن هايراه از یکی اقتصادي

 هايارزش آنجائیکه از اما .هستند مهم نیز معنوي و روحی ارزش و فرهنگی ارزش ذاتی، ارزش اخالقی،

 که آورندمی وجود به را امکان این شوند، می ناشی انسانها اهداف درك و هاخواسته فکر، طرز از ابزاري

     ).1993 همکاران، و بتمن( دهد قرار مقایسه مورد زیان یک با یا و دیگر منفعت با را منفعت یک

 اقتصادي گذاري ارزش مفهوم -3- 2-2
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 از برداري بهره  توسعه، با همگام که دهدمی نشان اخیر قرن نیم در اقتصادي توسعه و رشد تجربه    

. یابدمی تنزل شدت به منابع گونه این کیفیت و یافته افزایش زیست محیط به آلودگی انتشار و طبیعیمنابع

 تالش و شود قلمداد اقتصادي هايفعالیت هدف مهمترین عنوان به هاانسان حیات تداوم و حفظ اگر

 زیست منابع کیفیت کاهش و آلودگی انتشار با باشد، شده گیري جهت رفاه افزایش راستاي در انسانها

 محیطی زیست منابع کنندگان مصرف آنجائیکه از. یافت خواهد کاهش انسانها رفاه نهایت در محیطی،

 منطقی براي شوند،می شامل را) کنندگان مصرف و کنندگان تولید( اقتصادي فعاالن از وسیعی طیف

 تا نمود معرفی منابع اینگونه براي قیمت عنوان به را معیاري بایستمی زیستی منابع از استفاده نمودن

 است، محدود زیست محیط توسط آلودگی پذیرش ظرفیت چون و گردد تعیین آن از استفاده بهینه سطح

 فعاالن گیريتصمیم فرایند وارد محدودیت و قید یک صورت به تولید عوامل سایر مانند منابع اینگونه

 داد خواهد قرار تأثیر تحت را منابع اینگونه از استفاده یا و مصرف بهینه سطح و شد خواهد اقتصادي

 ).1382زادگان، کریم(

 شوند،می بنديطبقه خالص عمومی کاالهاي زمره در محیطی زیست کاالهاي اینکه به توجه با      

 که چرا.  است خصوصی کاالهاي از ترپیچیده مراتب به آنها از استفاده با مرتبط هايگزینه انتخاب بنابراین

 براي نتیجه در. داشت خواهد دنبال به فراوانی نشتی و توزیعی آثار و بوده بیشتر مراتب به آن تبعات

  شوند گذاريارزش منابع این مختلف طرق از است ضروري محیطی زیست منابع از استفاده نمودن منطقی

 هاينسل براي آن حفظ رعایت و دارد تعلق هانسل تمامی به محیطی زیست منابع اینکه به توجه با     

 محیطی زیست کاالهاي گذاريارزش براي فرایندي که است ضروري پس است، همگانی ايوظیفه آینده

 که کارکردهایی تمامی ارزش بایستمی محیطی زیست منابع اقتصادي ارزش کردن پیدا براي .شود تدبیر

 زیست منابع گذاريارزش در فوق، موارد به توجه با. نمود محاسبه را دارند بشر براي منابع اینگونه

 لحاظ هاآن به مرتبط هايهزینه و محیطی زیست منابع از استفاده از ناشی منافع کلیه بایستمی محیطی

 .گردند

 منبع یک شکل به را زیست محیط دربارة متعارض هايدیدگاه ویژگی بولدینگ کنت نام به اقتصاددانی     

 صورت به را زیست محیط بنیادي محدودیت به مربوط جدید دیدگاه و کرد بیان نامحدود و بیکران

 کرد اظهار او. داد ارائه زمین کرة از “فضایی سفینۀ زمین” دیدگاه و “داريگله اقتصاد”دیدگاه میان تفاوت
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 و برداریم دست نامحدود قلمرو با داريگله اقتصاد یک در زندگی یعنی خود رفتار این از باید ما که

 تمامی آن در که است چرخشی سیستمی سفینه،. کنیم برخورد سفینه یک مثل زمین کرة با که بیاموزیم

 منبع از گیريبهره و تجدیدناپذیر انرژي منابع ذخیره و ضایعات، کاهش مواد، مجدد چرخش براي تالشها

  .باشدمی خورشیدي انرژي نامحدود

 

 

 اقتصادي هاي ارزش و طبیعی منابع - 2-3

-می گذاريارزش را موضوع یک خود، تفکرات و عالیق بر بنا افراد، و است ذهنی مقوله یک ارزش،      

 بر که است هدف یک مطلوب جایگاه تبیین و منابع بهینه تخصیص براي ايوسیله ارزش، واقع، در. کنند

 و مبنا ها، ارزش. است متغیر حدودي تا بانفوذ، هاي گروه و افراد دولتمردان، ترجیح و فکر طرز پایه

 جامعه یک پیشرفت در باالیی اهمیت ها،موضوع واقعی گذاريارزش بنابراین هستند ریزيبرنامه اساس

 است؛ منابع این اقتصادي هايارزش از نداشتن آگاهیطبیعی منابع تخریب اصلی عوامل از یکی. دارد

 نشده فراهم طبیعی منابع اقتصادي گذاريارزش براي مناسبی سازوکار هنوز ما کشور در که آن بویژه

 براي دارد، ارزشی چه جنگل هکتار یک یا آب تولید عرصه عنوان به آبخیز حوزه یک که این است؛

 و خشک مناطق در که است نگاه همین با). 1392همکاران، و راحلی( ندارد عینی مفهوم اجرایی مسئوالن

 یا دهدمی رخ کشاورزي توسعه زیرزمینی هايآب شدید کاهش و آب بحران وجود با کشور خشک نیمه

 هستیم طبیعت با ناهمگون صنایع اندازي راه شاهد دارد باالیی بسیار اکوتوریسم توان که کشور شمال در

 ).1389همکاران، و امیرنژاد( آیندمی در اجرا به طبیعت تخریب قیمت به عمرانی هاي طرح و

- می تعیین قیمت آبخیز، حوزه در موجود منابع سایر و مرتع جنگل، کارکردهاي برخی براي تنها بازار     

 انتخاب همان منابع، بهینه مصرف. شود نمی تعیین واقعی ارزش هم کارکردها این براي گاهی و کند

 ).1387،اسماعیلی و پرون( است کمتر هزینه صرف و درست

  افراد پرداخت به تمایل و اقتصادي ارزش - 2-4
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 منعکس هزینه، از احتراز براي یا و فایده کسب براي یا را افراد پرداخت به تمایل اقتصادي، ارزش     

 انجام را انتخاب عمالً که افرادي یعنی کنونی، نسل به هستند اهمیت داراي که هاییارزش معموالً. کندمی

 که است این محیطی زیست هايهزینه و هافایده خاص هايویژگی از یکی ولی. گیردمی تعلق دهندمی

 چگونه را آینده هاينسل افراد هايارزش. گیرندمی تعلق نیز بعد هاينسل افراد به هافایده و هاهزینه این

 نسل هايخواسته فقط اگر. باشدمی هافایده و هاهزینه نسلی بین رویداد موضوع این آورد؟ حساب به باید

 براي مکانیسمی اینکه مگر گیردمی نادیده را آتی هاينسل انتخاب کاراین بگیریم، نظر در را کنونی

  منافع و کنند انتخاب آینده هاينسل از نمایندگی به کنونی هاينسل که باشد داشته وجود امر این تضمین
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Abstract 

Undoubtedly, the availability of relevant economic information in different areas is a 

prerequisite for the proper planning of each country's development. This research was 

carried out with the aim of recreational conservation valuation of the Andabil forest in 

Khalkhal city. Sampling method was performed using a questionnaire and ground survey. 

Hence, 384 questionnaires were distributed among visitors from the study area and then 

were collected after completion.Logistic regression analysis was used to analyze the data. 

The results of the studies show that variables such as education level, gender, income and 

marriage have a significant effect on the willingness to pay visitors to the Andabil forest 

recreational area. Moreover, variable such as distance, environmental attitudes and bid 

prices also have a significant effect on the willingness to pay.In the whole Logit model, 

based on the maximum likelihood method, the willingness to pay each visitor was 54132 

Rials.In a general conclusion, it can be argued that the requirement for optimal use of 

environmental resources is scientific and accurate planning, and that proper planning 

itself requires the valuation of environmental resources. 
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