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 چکیده

اران و زگت ارزش پارک برای سیاستت  دارد.کاربرد اری زریزی و سیاستگبرای برنامه یمل یهاپارک یکیو اکولوز یخدمات اقتصاد ارزش گیریاندازه
حمایتت و از تخریتب آن جلتوگیری     گذاری در آنهای ملی و سرمایهآورد تا از کیفیت پارکابزاری را فراهم می گیران بخش گردشگری، توجیه وتصمیم
و تنتدوره   یپارک ملت  یو اقتصاد کیخدمات اکولوژتمایل به پرداخت برای مشاهده  744مربوط به  یمقطع زمان یهاالعه با استفاده از دادهمط نیا .کنند

مطالعه نشان  جینتاها از روش رگرسیون استفاده شده است. ثر بر تمایل به پرداختبرای بررسی عوامل مؤ است. تعیین کرده را مشروط یروش ارزشگذار
 ال،یت ر 5/14140شتکار   ال،یت ر 5/04773آن  یمعتدن  یهاآب ال،یر 0/1137پارک برابر  یحیخدمات تفر یبه پرداخت خانوارها برا لیتما زانیداد که م
 . باشدیم در ماه الیر 7/74410 ییدارو اهانیگ لوگرمیهر ک یبراو  الیر 3/75179علوفه 

 

 خت، کششبه پردا لیتما ،یارزش، پارک مل کلیدی: هایواژه

 

 1مقدمه

های ملی به عنتوان الگوهتایی از تنتوع زی تتی هتر ناحیته       پارک
اننتد جزایتری ه تتند کته در ب تتر   یعتت       ها مباشند. این پارکمی

هتای  زی تی در آنها بطور   یعی جریان داشته و سترمایه های حرکت
 شتود. متی ژنتیکی ان ان و تنوع آنها به نحتو مطلتوب در آنهتا حفت      

ب یار مطمئن جهتت   ایپشتوانه ف  تنوع زی تی و ژنتیکی،حبنابراین 
بررستتی مواهتتب زی تتتی و  آیتتد.پیشتترفت و توستتعه بتته شتتمار متتی 

توانتتد در جهتتت  ستتن ی پوشتتش گیتتاهی ایتتن منتتا   متتی   ارزش
ثر ؤهای کالن و حراست هر چه بیشتر ایتن منتا   مت   یگذارسیاست
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 واقع شود.  
کاربرد روش ی ( در بررس(Khorshiddost, 2003 خورشیددوست

ارزیابی مشروط در برآورد میتزان تمایتل بته پرداختت بترای حفا تت       
 تور متوستط   مایل است بته  که هر فرد داد نشان زی ت ت ریز محیط

 ریتتال جهتتت حفا تتت از محتتیط زی تتت    47741ماهیانتته م لتت   

 جمشتتتیدی. بتتتر استتتاج نتتتتایج بررستتتی اک تتتری و    بپتتتردازد 
((Akbari & Jamshidi, 2003  یتتل بتته پرداختتت  تمادر متتورد

کته خانوارهتا بته    چادر مشاهده شد گردشگران داخلی برای اقامت در 
در  چتادر برای اقامت در ریال  01111 ور متوسط تمایل دارند، حدود 

 ,Asgari & Mehregan) مهرگتان و  ع گری. روز بپردازندهر ش انه

 -برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکننتدگان میترات تتاریخی   ( در 2000
 ور متوسط م لغتی معتادل   به مایلندنشان دادند که خانوارها ی فرهنگ
ازای هتر بتار   نامته بته  ریال بابت ورود به محو ه باستانی گتنج  7541

( در Aminejad & Khalilian, 2005) نتااد و خلیلیتان  بپردازند. امیر
 7/45نشتان دادنتد کته    های شمال ایران برآورد ارزش وجودی جنگل

هتای  پرداخت م لغتی جهتت موجودیتت جنگتل    درصد افراد حاضر به 
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پرداختت ماهانته افتراد بترای     شمال ایران ه تند و متوسط تمایل بته 
باشتد. در ایتن مطالعته    ریال متی  75759ها ارزش وجودی این جنگل

میلیون ریال  0/7های شمال ارزش وجودی ساالنه هر هکتار از جنگل
 & Kavianpour) بتترآورد شتتده استتت. کاویتتانپور و استتماعیلی   

Esmaeili, 2001 منحنتی تقاضتای پتارک جنگلتی     ( نشان دادند که
 093/50یعنتی  بتاالی پتارک    کننتده ارزش تفرجتی  سنگان بیتان سی

بترای تعیتین ارزش    ،دیگتر  ایباشد. در مطالعهدر روز می میلیون ریال
ترتیتب  سنگان مشخص شد که بهحفا تی و تفرجی پارک جنگلی سی

اد تحت بررسی در این مطالعته، حاضتر   درصد افر 7/17درصد و  1/77
ستنگان و استتفاده   به پرداخت م لغی برای حفا ت پارک جنگلی ستی 

تفریحی از آن ه تند. متوسط تمایل بته پرداختت افتراد بترای ارزش     
ریتال بترای هتر ختانور و      4945ستنگان،  حفا تی پارک جنگلی ستی 

یتن  متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکننتدگان بترای ارزش حفتا تی ا   
باشد. ارزش حفا تی و تفریحی ریال برای هر بازدید می 0411پارک، 

و  444) میلیون ریال در هکتتار  5/0و  7/5ساالنه این پارک به ترتیب 
 .(Amirnejad et al., 2005) دالر( برآورد گردید 037

های زیادی برای تعیین میزان منافع به دست آمده از بازدید تالش
و منا   جنگلی ان ام گرفته است. از جملته   منا   تفریحی، ییالقی

هتای  کارهای صورت گرفتته در ایتن زمینته، ارزش تفریحتی جنگتل     
 447تتا   941بتین   ماداگاسکار است که با استفاده از روش هزینه سفر

(. Mendelsohn, 1991 Maille &) دالر در هکتار برآورد شده است
راستاج روش  هتای ایالتت مانتتای آمریکتا ب    این ارزش بترای جنگتل  

دالر برای هر سفر به دستت آمتده استت.     717گذاری مشروط، ارزش
همچنین ارزش تفریحی ساالنه منا   جنگلی شرق کشور آمریکتا بتا   

دالر برای هتر ختانواده    49/71گذاری مشروط، استفاده از روش ارزش
(. در بررستی ارزش  Garrod & Willis, 1997) محاس ه شتده استت  

گذاری در کره جنوبی با استفاده از روش ارزش تفریحی پنج پارک ملی
دالر برای هر خانواده برآورد  54/71مشروط، میزان این ارزش ساالنه 

ای تاد پتارک    اریذگارزش(. در تحلیل Kristrom, 1999) شده است
گیتری از  ماهیگیری در برزیل با استفاده از روش هزینه سفر و با بهتره 

دالر  51/743تتا   54/541کننتده از  ها قابل شمارش مازاد مصرفداده
میلیون دالر برای رفتاه عمتومی بترآورد     54تا  95برای هر بار سفر و 

 (.  Shrestha et al., 2002) است شده
برخی محققین در ارزشگذاری صحرا در ای لند با استفاده از تمایل 

دریافت دریافت، نشان دادند که میانگین تمایل بهپرداخت و تمایل بهبه
 باشتد کرون می 904/07پرداخت کرون و میانگین تمایل به 711/171
(1998 Cabon,-Loomis & Gonzales.)  و کتورتیالینن کاوسمانن 
(Kuosmanen & Kortelainen, 2007) ای بتته ارا تته در مطالعتته

محیطی در تحلیل هزینه منفعتت  های ارزشگذاری عوامل زی تروش
انتد. در ایتن مطالعته روش    اپرداختههبا استفاده از تحلیل پوششی داده

ثیرات اقتصادی ارا ه شتده کته   أگذاری اقتصادی تجدیدی برای ارزش

محیطتی نتدارد و از   ثیرات زی تت أنیازی به محاست ه قیمتت بترای تت    
 & Kuosmanen) کنتتدشتتده استتتفاده متتی  ترجیحتتات آشتتکار 

Kortelainen, 2007 ساتوت و همکاران در تحلیل ارزش اقتصادی .)
در ل نتتان، تمایتتل  (L Cupressus.( ستترو هتتایقایتتای جنگتتلاثتتر ب
کننتده و دیگتر افتراد )شتهری و روستتایی( را      پرداخت برای استفادهبه

 ,.Sattout et alانتد ) دالر برای هر خانوار محاست ه کترده   01معادل 

2000  .) 
پارک ملی تندوره یکتی از منتا   کوه تتانی و ییالقتی استتان      

)شمال خراسان  درگز -قوچان ر م یر جادهد خراسان رضوی است که
 91711است. م احت این پتارک برابتر    واقع شدهدر شهرستان درگز( 

هکتار است. ضمناً در ق مت شمال و غرب پتارک و پیوستته بته آن،    
ای تحتت همتین عنتوان ) تنتدوره( بتا م تاحت       منطقه حفا ت شتده 

ان در هکتار وجود دارد. پتارک ملتی تنتدوره در شتمال خراست      09111
شهرستان درگز قرار دارد. این منطقه در حوزه آبریز هریررود و کشت   
رود و زیر حوضه رودخانه درونگر قرار گرفته است. این پارک ملتی بتا   

هتای ملتی   توجه به تنوع و غنای   یعتی آن در رده مهمتترین پتارک   
ایران که ارزش جهانی دارد، قرار دارد. متوسط بارش ستالیانه بتیش از   

منطقه به ختا ر حفا تت چنتدین     باشد.در سال میمیلی متر 944477
های یکنواخت و بعضی اندازهای زی ایی در ارت اط با گونهساله از چشم

)sp Iris . زن   و )L .sp Glaucium. شقای  )های وحشی مثل گل

L.)   برخوردار است. در پارک جنگلی درختان پهن برگ ب یاری دیتده
هتای  اند و جنگتل ت ان وه و متراکم در آمدهشود که عموماً به صورمی

تقری اً در تمامی پارک پراکنده تتا متتراکم    )L. sp Juniperus(.ارج 
سن ی پوشتش  شوند. بنابراین بررسی مواهب زی تی و ارزشدیده می

گتذاری هتای کتالن و    تواند در جهتت سیاستت  گیاهی این منطقه می
د. این مهم توجه بیشتر ثر واقع شوؤحراست هر چه بیشتر این منطقه م

 & Ghorbani)  ل تد تتر بته حفا تت ایتن منطقته را متی      و عمیت  

Koocheki, 2009.) 

 تور عمتده از  ریت     در ایران مقوله حفا ت از محیط زی ت بته 
وضع قوانین و تتدوین استتانداردها پیگیتری شتده و کمتتر ابرازهتای       

از محیط های بازار برای تخصیص منابع و حفا ت اقتصادی و مکانیزم
زی ت استفاده شده است. هدف این تحقی  آن است که با استتفاده از  

گذاری، تمایل به پرداخت برای ختدمات اقتصتادی و   های ارزشروش
 تندوره را برآورد نماید. ملی اکولوژیکی پارک

 

 هامواد و روش

یکتی از ابزارهتای استتاندارد و     -گذاری مشروو  روش ارزش
هتای غیرمصترفی و   گیتری ارزش ی انتدازه پذیر است کته بترا  انعطاف
رود. کتار متی  های مصرفی غیربازاری منابع زی ت محیطتی بته  ارزش

کند تا تمایل به پرداخت افتراد را  روش ارزشگذاری مشروط تالش می



 8001     ی...کیو اکولوژ یخدمات اقتصادتمایل به پرداخت برای گیری اندازه 

های بازار فرضی معین تعیین نمایتد. بترای انتدازه گیتری     تحت حالت

استتفاده   1ه دو حدیتمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوگان

ال که آیا ؤاین سدر مواجهه با  شود. در این روش، ابتدا پاسخگویانمی
حاضر به پرداخت برای استفاده از خدمات پارک ملی ه تند تحت یک 

دهند. سپس بتر استاج   موقعیت بازار فرضی فقط پاسخ بلی یا خیر می
یترد.  گال اول، پیشنهاد دیگری مورد پرسش قرار متی ؤجواب فرد به س

بنابراین یک پرسشتنامه انتختاب دوگانته دو حتدی بترای مصتاح ه و       
استخراج میزان تمایل بته پرداختت افتراد بترای تعیتین ارزش پتارک       
 راحی شده تا برای پاسخگویان ا العات صحیح و کتافی را فتراهم   

 آورد و آنها را از موقعیت بازار فرضی کامالً آگاه سازد. 
ری میزان تمایل به پرداختت، فتر    برای تعیین الگوی اندازه گی

شتتده کتته فتترد پیشتتنهاد پرداختتت بتترای ارزش پتتارک را بتتر استتاج  

پذیرد یا آن را بطتور  مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می 2سازیبیشینه

 کند:دیگری رد می

  (7) معادله
  );,();,( SYUSXXU 

به  :6Xو Xمطلوبیت غیرم تقیم اکت ابی فرد،: U ،که در آن
 -هتای اجتمتاعی  بیانگر ویاگی :Sترتیب درآمد فرد، م ل  پیشنهادی و 

بیتانگر متغیرهتای تصتادفی بتا      :1و 0باشتد.  اقتصادی فترد متی  
 تفاوت اند.میانگین صفر است که بطور یکنواخت و م تقل توزیع شده

 تواند به صورت زیر بیان شود:می )∆(Uمطلوبیت 
(   0)) معادله

)();,0();X ,1( 01363   SXUSXUU 

)(احتمال  iP      ( 6اینکته فترد یتک پیشتنهاد از پیشتنهادهاX را )
 شود:بپذیرد بر اساج الگوی الجیت به صورت زیر بیان می

     (9) معادله
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که  UF 
تابع توزیع ت معی است و بعضتی از متغیرهتای    :

63شود. اقتصادی در این تحقی  را شامل می -اجتماعی ,  و: 
0,0رود ای ه تند که انتظار متی ضرایب برآورد شده 36   

 باشد. 0و 
پرداختت وجتود دارد: روش اول   سه روش برای محاس ه تمایل به

پرداخت است که از آن برای محاس ه مقدار موسوم به متوسط تمایل به
گیری عتددی در محتدوده   وسیله انتگرالانتظاری تمایل به پرداخت به

مایتل  شود. روش دوم موسوم به متوسط تنهایت استفاده میصفر تا بی

                                                           
1- Double-bounded dichotomous 

2- Maximization 

پرداخت پرداخت کل است که برای محاس ه مقدار انتظاری تمایل بهبه
رود و کار میبه +تا    -گیری عددی در محدوده وسیله انتگرالبه

روش سوم موسوم به متوسط تمایل به پرداخت ق متی )بریتده شتده(   
وستیله  پرداخت بته است و از آن برای محاس ه مقدار انتظاری تمایل به

( Aال گیری عتددی در محتدوده صتفر تتا پیشتنهاد متاکزیمم )      انتگر
زیرا این  ،شود. از میان این سه روش، روش سوم بهتر استاستفاده می

هتا بتا تئتوری، کتارایی آمتاری و      روش، ث ات و ستازگاری محتدودیت  
همتین دلیتل متوستط تمایتل     کنتد. بته  توانایی جمع شدن را حف  می

رد استتفاده قترار گرفتته استت.     پرداخت ق متی در این تحقیت  متو  به
پارامترهای مدل الجیت با استتفاده از روش حتداکثر درستتنمایی کته     

شتود  باشد، برآورد میترین تکنیک برای برآورد الگوی الجیت میرایج
(Ghorbani & Sadeghi Lotfabadi, 2010) . 

شکل زیر مورد استفاده در این مطالعه الگوی رگرسیونی الجیت به
تمایتل بته پرداختت بترای استتفاده از       Yه است کته در آن  قرار گرفت
دهد. اگر فرد حاضتر بته   گانه پارک ملی تندوره را نشان می 5خدمات 

 Y=0و در غیر ایتن صتورت    Y=1پرداخت م لغی برای خدمات باشد 
خواهد بود. متغیرهای توضیحی این الگوی رگرستیونی در بتر گیرنتده    

) به سال، سطح تحصیالت (1Xسن فرد )
2X)     بته کتالج، درآمتد

 ( به ده هزار ریتال در متاه، متغیتر م تازی جن تیت     3X) کل خانوار

(4Xبه صورت مرد عدد یک و زن )      عدد صتفر، تعتداد افتراد ختانوار
(5X به نفر، م ل )   پیشنهادی برای پرداخت ارزش خدمات اقتصتادی

صتورت  ( بته 7X( و متغیر م ازی شتغل ) 6Xو اکولوژیکی پارک )
افراد دارای شغل با درآمد مشخص و دا می برابتر یتک و ستایر برابتر     

 باشد.  صفر می

77665544332211 XXXXXXXY  

پرداختتت از  ریتت  ار انتظتتاری تمایتتل بتتهپتتس از بتترآورد الگتتو، مقتتد
صورت زیر گیری عددی در محدوده صفرتا باالترین پیشنهاد بهانتگرال

 شود:محاس ه می
 (4) معادله 
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ضتریب   :مقدار انتظاری تمایل به پرداخت استت،   :WTPE)(که 

عتر  از م تد     :aم ل  پیشتنهاد حتداکثری و  : 6X م ل  پیشنهاد،
 -هتای اجتمتاعی  باشتد کته از جمتع پتارامتر ویاگتی     تعدیل شده متی 

 شود: ( حاصل میاقتصادی و عر  از م د  اصلی )

)]([ 61   aa 
( ikX)  تقلبرای ارزیابی اثرات تغییر در هر یک از متغیرهای م

مشت  جز ی گرفته  9بر احتمال پذیرش م ل  پیشنهادی، باید از رابطه 
 شود:



 1317، زمستان 4، شماره 10نشریه بوم شناسی کشاورزی  جلد     8080

                  (5) معادله
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باشد. با داشتن مشتقات جز ی ام می Kپارامتر متغیر م تقل  kکه 
بدست  4ام از رابطه  Kی متغیر توضیحی ، کشش پذیر5از رابطه 

 آید.می

                     (4) معادله
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ها ثابتت نی تتند و بته    دهد کششنشان می 4همانطور که رابطه 
کار رفته در الگو ب تگی دارند. لتذا الزم  مقادیر متغیرهای توضیحی به

یک از متغیرها ارا ه شود.  است تا میانگینی برای کشش مربوط به هر
ها بترای میتانگین   روش مرسوم برای ان ام این عمل، محاس ه کشش

باشد. اما یک محدودیت در این روش هر یک از متغیرهای م تقل می
هتا تتوابعی غیرخطتی از    وجود دارد. به اعتقاد ترین از آن ا که کشتش 

ع الجیتت  باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تابمقادیر مشاهدات می
وسیله میانگین نمونه، ع ور کند. برای حل ایتن  از نقطه تعری  شده به

کننتد. در ایتن روش   مشکل، هنشر و جان ونروش دیگری را ارا ه متی 
ها برای هر یک از مشاهدات محاس ه گردیده و سپس یک ابتدا کشش

هتا احتمتاالت   ای که وزنگونهشود. بهمیانگین وزنی از آنها گرفته می
 .((Ghorbani & Firoozzare, 2007 بینی شده ه تند پیش

خطی از آزمون مولفه اصلی بهره گرفته شد که برای تشخیص هم
چنتین  خطی وجود ندارد. هتم نشان داد بین متغیرهای م تقل الگو هم

وجود واریانس ناهم انی مورد بررسی قترار   LM2با استفاده از آزمون 
 واریانس ناهم انی بوده است. گرفت که نتی ه آزمون حاکی از ن ود

ایتتن روش از  -(روش مطلوبیتتت تصتتادفی روش هزینتته ستتفر ) 
پذیری بیشتری در محاس ه منتافع برختوردار استت و بهتترین     انعطاف

های خاص یا تغییترات کیفیتت   روش جهت برآورد منافع برای ویاگی
 -عنوان کل ارزیتابی شتود  ه جای اینکه برای یک محل بهب -هامکان
هتای  کته مکتان  ، وقتتی مطلوبیتت تصتادفی   . همچنین روشباشدمی

ترین جایگزین زیادی برای مکان تفریحی اصلی وجود دارد، اختصاصی
جتای بررستی کتل تغییتر در     هتوان بباشد. در این روش، میمی روش

کیفیت یا کمیت مکان تفریحی، ارزش اقتصادی از دست رفته حاصتل  
حی را مورد بررسی قرار داد. از کاهش کیفیت یا کمیت یک مکان تفری

از را استتفاده تفتریح    موردشود اشخاص مکان فر  میعالوه بر آن، 
بته   الگتو اند. بنتابراین، ایتن   های ممکن جدا و انتخاب کردهبین مکان

هتای ممکتن کته یتک بازدیدکننتده بایتد       ا العات درباره همه مکان
برای هر مکان های سفر های کیفیتی آنها و هزینهانتخاب کند، ویاگی

   نیازمند است. 
در این مطالعه تعداد دفعات بازدید به عنوان متغیر واب ته در الگتو  

باشتد. عتالوه بتر آن تعتداد     منظور شده که بصورت عددی صحیح می
برای مکان تفریحی عددی مث تت استت. فتر       سفرها جهت تقاضا

 کنید تابع تقاضای سفر به صورت زیر باشد:
 (1) معادله

),,( iijij XCfV  
 

ijV وسیله فترد تعداد بازدید در هر سال بهi  مکتان بتهj ،ijC  

تمتام عوامتل    jX، وjبترای بازدیتد از مکتان    iهزینه ستفر فترد   

که شامل سن، میزان تحصتیالت،   باشدمی iاقتصادی فرد -اجتماعی
وضعیت تأهل، جن یت، درآمد خانوار، تعداد افراد خانوار، دوره سفر )فاصتله  

 .((Ghorbani & Firoozzare, 2007 باشدبین بازدیدهای متوالی( می
برآورد ارزش تفریحتی شتامل همته     جامعه آماری برای -هاداده

نفتر   744ای شامل باشد که نمونهساکنین شهرهای درگز و قوچان می
 گیتتری تصتتادفی ستتاده از بتتین آنهتتا     نمونتتهبتتا بکتتارگیری روش 

 انتخاب شده است. این تعداد افراد نمونه با توجته بته رابطته کتوکران    

(Cochran, 1967)-  رابطه کوکران برابر است با
d

st
n     کته در

  7واریتتتانس درآمتتتد ماهیانتتته نمونتتته اولیتتته   sو  t 34/7آن
 -05/1گیری برابتر  خطای نمونه dو  940/0برابر با  پرسشنامه( 91)

استت. پرسشتنامه ایتن     7971ها مربوط به سال تعیین شده است. داده
باشد: بخش اول در برگیرنتده خصوصتیات   مطالعه دارای دو بخش می

تحصیالت، شغل، درآمتد و   اقتصادی افراد مانند سن، سطح -اجتماعی
االتی در متورد  ؤغیره است. بخش اصلی این پرسشنامه دربرگیرنده ست 

پرداخت افراد برای گردشگری تفریحتی، استتفاده از گیاهتان    تمایل به
. باشتد ای و شکار پرندگان متی ، گیاهان علوفههای معدنیدارویی، آب

 7111و  9111، 5111در بخش ارزش تفریحی، سه قیمت پیشتنهادی 
ال واب ته به هم ارا ه شده ؤ)تحت عنوان ورودیه( بصورت سه س ریالی

، 9های معتدنی ، آب0است. در ارت اط با ارزش استفاده از گیاهان دارویی
، میزان تمایتل  4و شکار پرندگان ای )تعلی  غیرم تقیم(گیاهان علوفه

 ال قرار گرفت.ؤبه پرداخت آنها مورد س

                                                           
ای از گیتری در شترایطی کته هیچگونته ا العتات اولیته      ل نمونهبر اساج اصو -7

واریانس صفت مورد مطالعه یا صفت نزدیک بته واریتانس صتفت متورد مطالعته در      
واریانس را بدست آورد کته در ایتن    Pilot studyتوان با استفاده از دست ن اشد می

 مطالعه از این مورد بهره گرفته شده است
 ،آویشتن  ،زیره سیاه ،باری ه ،گونویاه ارویی محیط پارک بهاستفاده از گیاهان د -0

منع قانونی نداشته و توسط گردشگران به ویاه ستاکنین بتومی    زرشک و شیر خشت
 گیردصورت می

 چترالق  میر وچهلمانند  های آب با ارزشی استپارک ملی تندوره دارای چشمه -9
به همین جهتت   باشد.که به لحاظ دارا بودن امالح معدنی مورد توجه گردشگران می

   در این مطالعه از اصطالح آب معدنی برای آن استفاده شده است.
شکار در پارک تابع قوانین و مقررات شکار بوده و در حد شکار پرندگان  -4

 .بودن پروانه شکار م از است غیرکمیاب در فصل شکار و م تنی بر دارا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 8088     ی...کیو اکولوژ یخدمات اقتصادتمایل به پرداخت برای گیری اندازه 

 نتایج و بحث

درصد از افتراد نمونته بترای     7/11در م موع  -های نمونهویژگی
درصد با اهداف دیگر از پارک ملی تندوره  3/00تفریح و گردشگری و 

دف درصد ه 7/77نمونه مورد مطالعه،  744از م موع اند. بازدید داشته
خود از سفر به پارک ملی تندوره را استفاده از آب و هوای مطلوب آن، 

، و علوفته  گیری از گیاهان بته ویتاه گیاهتان دارویتی    درصد بهره 3/4
درصد استفاده  0/4پرنده،  ویاه شکاردرصد استفاده از جانوران به 3/79

 چهارگانته ختدمات  درصتد نیتز م موعته     3/54هتای معتدنی و   از آب
هتای  اند. با توجه به ا العات حاصتل از نمونته  را بیان کرده الذکرفوق

روز،  54/7مورد مطالعه، میانگین تعداد روزهتای مانتدگاری در پتارک    
 باشد.ریال می 931914های سفر به پارک ملی تندوره هزینه

، میزان تمایتل  7بر اساج ا العات جدول  -هاتمایل به پوداخت
بترای ختدمات تفریحتی پتارک برابتر      به پرداخت خانوارها در هر متاه  

، ریتال  5/04773هتای معتدنی آن   ریال، برای استفاده از آب 0/1137
ریال و برای بترای   3/75179ریال، برای علوفه  5/14140برای شکار 

بنابر این به نظتر   باشد.ریال می 7/74410هر کیلوگرم گیاهان دارویی 
وره بترای شتکار   کنندگان از خدمات پتارک ملتی تنتد   رسد استفادهمی

پرندگان تمایل به پرداخت باالتری ن  ت به سایر خدمات دارند. نکته 
دیگر این که تمایل به پرداحت خانوارها بترای ارزش تفریحتی پتارک    

باشتد کته ختود    گانته دیگتر پتارک متی     چهتار ب یار کمتر از خدمات 
ژیکی بازگوکننده این واقعیت است که سایر خدمات اقتصادی و اکولتو 

ملتتی تنتتدوره دارای ارزش ب تتیار بتتاالتری ن تت ت بتته ارزش  پتتارک 
گردشگری است. اگر به شکار پرندگان به عنوان یک تفریح نگاه شود، 

ارزش تفریحی پارک باالترین تمایل به پرداخت کنندگان برای استفاده
   را دارند.

 

 خدمت  5کنندگان بوای تمایل به پوداخت استفاده -1جدول 
 پارک ملی تندوره

Table 1- User willingness to pay for 5 services  
of Tandoreh National Park  

 نوع خدمت تمایل به پوداخت )ریال در ماه(
Willingness to pay  

(Rials /month) 

Service type 

 گردشگری )تفریح( 7098.2
 Tourism (Recreation) 

 )یک کیلوگرم(گیاهان دارویی  14402.1

 Medical plants (one kg) 

 )یک دفعه( های معدنیآب 24819.5
 Mineral water (one 

time) 
 )یک پرنده( شکار پرندگان 74062.5
 Birds' hunt (one bird) 

 )ر ج دام( علوفه 15013.9
 Forages (per animal) 

های سفر به پتارک ملتی تنتدوره را    هنهزی 0جدول  -هزینه سفو
غتذایی بتا    ا العات این جدول، هزینه متواد  دهد. بر اساجنشان می

هم از کل هزینه سفر را به خود اختصاص داده درصد باالترین س 7/41
درصتد قترار گرفتته     4/05است و پس از آن هزینه رفت و برگشت به 

 است.
 

 های سفو به پارک ملی تندورههزینه -2جدول 
Table 2- Travel costs to Tandoreh National Park  

 هزینه میانگین )ریال( )درصد( سهم
Share (percent) Mean (Rials) Cost 

هزینه رفت و  100937.5 25.4
 برگشت

  Two way cost 
 هزینه مواد غذایی 189770.8 47.8

  Food cost 
 هزینه اتوم یل 36506.94 9.1
  Car cost 

 هاسایر هزینه 70159.72 17.7

  Other costs 
 هاکل هزینه 397374.96 100
   

 
براي استفاده از خدداا    هاي تمايل به پرداختکنندهتعيين

 پارک
 تفريحی  -الف

بر تکرار سفر افراد نمونه  ، میزان سن افراد9بر اساج نتایج جدول 
ع ارت دیگر، با افتزایش ستن   ثیر مث ت دارد. بهأک ملی تندوره تبه پار

و بیشتر بته ایتن پتارک     برای پارک ارزش تفریحی باالتری قا ل بوده
دار است. تحصتیالت  گذاری به لحاظ آماری معنیسفر دارند. این تاثیر

افراد متغیری است که بر میزان سفر تاثیر منفی دارد. در واقع افراد بتا  
سطح تحصیالت باالتر تمایل کمتری برای سفر به این پارک را دارند 

د. این تتاثیر منفتی   باشنو ارزش تفریحی کمتری نیز برای آن قا ل می
گتذار دیگتر درآمتد    دار استت. عامتل تتاثیر   در سطح یک درصد معنتی 

بازدیدکنندگان از پارک است. افراد با درآمد باالتر تمایل کمتری بترای  
است. میزان  دارسفر به این پارک دارند. این تاثیر به لحاظ آماری معنی

تعتداد   باشتد. می داری بر تعداد سفرهزینه سفر دارای تاثیر منفی معنی
افراد خانوار، بر تعداد سفر به پارک تاثیرگذاری منفی دارد. افترادی بتا   

دهنتدگان دارای تعتداد تکترار ستفر     خانوار بزرگتر ن  ت به سایر پاسخ
. دوره سفر از عوامل تاثیرگذار منفی است. افرادی که باشندکمتری می

ر ستفر کمتتری   تر ه تتند دارای تعتداد تکترا   دارای دوره سفر  والنی
ه تند. یعنی هرچه فاصله بین بازدیدهای افراد از پتارک کمتتر باشتد    
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شود و تکرار سفر بیشتری دارنتد. بتا   تکرار سفر بیشتر میتمایل آنها به
 ، ارزش تفریحی بصورت زیر محاس ه شده است:7استفاده از رابطه 

 (7) معادله
 

1
80645.1

0.000124
 


= TC 

 
 رد ارزش تفویحی پارک ملی تندورهنتایج بوآو -3جدول 

Table 3- Recreation value estimation results of Tandoreh 

National Park 

 NLS   

 متغیو ضوایب tآماره 

t-statictic Coefficient Variable 
 مقدار ثابت 2.23 2.3*

  Constant  
 سن 0.075 1.98*

  Age 
 تحصیالت 0.54- -2.96*

  Education 
 درآمد 0.012 2.25*

  Income 
ns0.87 0.33 وضعیت تاهل 

  
Marriage 

situation 
*1.87- 4-100.124- هزینه سفر 

  
Travel 

cost 
ns1.33 0.67 جن یت 

  Sex 

**1.81 -0.24 
تعداد افراد 
 خانوار

  
Family 

number 
 دوره سفر 0.64- -2.71*

  
Travel 

period 

 عنیمبی ::ns و درصد 5 احتمال دار در سطحمعنی :** ،دار در سطح یک درصدمعنی :*
*: Significant at 1 percent level, **: Significant at 5 percent 

level and ns: Non- significant 
 

 گياهان دارويی -ب

(، متغیرهای تحصیالت، جن تیت  4 بر اساج نتایج برآورد )جدول
پیشنهادی بر احتمال تمایل به پرداخت برای استفاده از گیاهان و م ل  

ستن، نتوع    ،دارویی پارک ملی تندوره تأثیر منفی دارند. از سوی دیگر
شغل، تعداد افراد خانوار و درآمد بر احتمال تمایتل بته پرداختت بترای     
استفاده از گیاهان دارویی پارک ملی تندوره تأثیر مث تت دارنتد. متغیتر    

له متغیرهایی است که بر احتمال پذیرش استفاده از گیاهان سن از جم

معنتی(  دارویی پارک ملی تندوره تأثیر مث ت )اما به لحتاظ آمتاری بتی   
دارد. زیرا با افزایش سن تمایل افراد به استفاده از گیاهان دارویی )بته  

ای که در ارت اط بتا  یابد. نکتهجهت کاربردهای فراوان آن( افزایش می
معنتی الزم استت   شدن تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای بتی  معنیبی

معنتی شتدن متغیرهتا دال بتر     مورد اشاره قرار گیرد آن است کته بتی  
احتمتال تمایتل بته پرداختت بترای استتفاده از        ها برآن تأثیر بودنبی

ن وده و صرفاً بتر ایتن نکتته داللتت      گیاهان دارویی پارک ملی تندوره
رد فرضیه صفر )یعنی  ها برای ن کافی از بعد دادهدارد که شواهد و قرا

اگرچه متغیر تحصیالت دارای عالمت صفر بودن ضرایب( وجود ندارد. 
بتا افتزایش ستطح    دهتد کته   است امتا ضتریب آن نشتان متی     منفی

تر شتده و  تحصیالت افراد، دیدگاه آنها ن  ت به گیاهان دارویی منفی
ستفاده از گیاهان دارویی کمتتر  به ت ع آن میزان تمایل آنها ن  ت به ا

یابتد  همین دلیل تمایل آنها ن  ت به پرداخت کاهش متی شود، به می
استتفاده از گیاهتان   های با تحصیالت باالتر بته  در واقع گرایش گروه

دارویی پارک ملی تندوره کمتر است لیکن این به مفهوم استفاده کمتر 
التر شناختی ن ت ت  شود. چون ن ل با تحصیالت باآنها مح وب نمی

به گیاهان دارویی کمتر دارند. از دیگر متغیرهایی که تأثیرگذاری منفی 
معنی( بر احتمال پرداخت برای گیاهان دارویی دارنتد جن تیت   )اما بی

دهنتده احتمتال   . در این مطالعته متردان پاستخ   دهنده استافراد پاسخ
معموالً زنان در زیرا  ،تری ن  ت به زنان دارندتمایل به پرداخت پایین

فرآوری گیاهان دارویی و ترویج استفاده از آن در خانواده نقتش اول را  
کنند به همین دلیل تمایل به پرداخت باالتری برای گیاهتان  بازی می

دارویی دارند. افرادی کته دارای شتغلی بتا درآمتد مشتخص و دا متی       
احتمتال  های شتغلی و افتراد بیکتار دارای    اند ن  ت به سایر گروهبوده

 . باشندبیشتری برای تمایل به پرداخت برای گیاهان دارویی می
با افزایش سطح حداکثر م لت  پیشتنهادی بترای استتفاده از یتک      
کیلوگرم گیاهان دارویی، احتمال تمایل به پرداخت افراد کاهش یافتته  

انتد  است. یعنی افرادی که میزان پرداخت بیشتتری را پیشتنهاد نمتوده   
برای پذیرش م ال  ارا ته شتده دارنتد. درآمتد ماهیانته      احتمال کمتری 

دار بر خانوار از جمله متغیرهایی است که دارای تأثیرگذاری مث ت معنی
احتمال تمایل به پرداخت برای استفاده از گیاهان دارویی پتارک ملتی   
تندوره است. افراد با درآمد باالتر، دارای توانایی بیشتری برای پرداخت 

 ع دارای میزان تمایل به پرداخت بیشتتری نیتز خواهنتد    ه تند و بالط
باشتد.  بود. ال ته باید توجه داشت ارزش و کاربردهای آن نیز مهم متی 

خانوارهایی که دارای ابعاد بزرگتتری ه تتند دارای احتمتال بیشتتری     
آوری گیاهان دارویی ه تند، زیرا این افراد بته علتت ابعتاد    برای جمع

هتای گونتاگون از   افتراد ختانوار دارای استتفاده   بزرگتر و تعداد بیشتتر  
باشند. از بین متغیرهای ارا ه شده تنهتا متغیرهتای   گیاهان دارویی می

داری بتر احتمتال تمایتل    تحصیالت، درآمد و م ل  پیشنهاد تأثیر معنی
پرداخت برای گیاهان دارویی دارنتد و بقیته متغیرهتا از ایتن لحتاظ      به
 معنی ه تند. بی



 8081     ی...کیو اکولوژ یخدمات اقتصادتمایل به پرداخت برای گیری اندازه 

کشتش  های کل محاس ه شده کلیه متغیرهای بیشبر اساج کش
دار، بیشتترین کشتش کتل موجتود     باشند. در بین متغیرهای معنتی می

مربوط به متغیر درآمد است. مقدار عتددی کشتش کتل متغیتر درآمتد      

دهد که با افزایش یک درصدی درآمد خانوار، احتمتال  خانوار نشان می
پتارک ملتی تنتدوره بته      میزان تمایل به پرداخت برای گیاهان دارویی

 درصد افزایش خواهد یافت. 107/1اندازه 

 

 های تمایل به پوداخت بوای گیاهان دارویی پارک ملی تندوره کنندهتعیین -4جدول 
Table 4- Determinants of willingness to pay to medical plants of Tandoreh National Park 

   
 کشش 

 
Elasticity 

 ضوایب
Coefficient 

 

 t هآمار
t-statistic 

 

 اثو نهایی
Marginal 

effect 

 کل

Aggregate 

 میانگین

Mean   

 متغیو
Variable 

 

-1.86 *1.28- - 
 ضریب ثابت - -

     Constant  
0.028 ns0.73 0.1 7-10 0.36  6-10 0.090 سن (1X) 

     Age  

-0.542 *1.95- 0.196-10- 0.6 1-6-10 -0.139 تحصیالت (2X) 
   1  Education  

0.497-10 *2.25 0.1713-10 0.106-10 0.021 (  3درآمدX) 
     Income  

-0.705 ns0.87- 0.226-10- 0.17-6-10 -0.043 ( 4جن یتX) 
     Sex  

0.311 ns1.41 0.116-10 0.366-10 0.099 تعداد افراد خانوار (5X) 
     Family number 

0.11-2-10 *3.67- 0.409-10- 0.585-10- -0.073 م ل  پیشنهادی (6X) 
     Bid amount 

0.073 ns0.33 0.267-10 0.797-10 0.018  شغل(7X) 
     job 

*23.58 
Likelihood ratio (LR) test 

 آزمون ن  ت احتمال

0.56 
Maddala  R2 

مداال بیضر  

0.67 McFadden  R2 

مک فادن بیضر   

0.79 
Chow  R2 

چو بیضر  

0.70 
Percentage of right predictions 

درست یها ینیب شیدرصد پ  

 معنیبی :ns و درصد 7 احتمال دار در سطحمعنی :*
*: Significant at 1 percent probability level and ns: Non- significant 

 
اثر نهایی متغیر درآمد بیانگر این است کته یتک واحتد )ده هتزار     

واحتد افتزایش در    7171/1-79درآمتد من تر بته    ریال( افتزایش در  
احتمال تمایل به پرداخت برای گیاهتان دارویتی پتارک ملتی تنتدوره      

شتتود. همچنتتین یتتک واحتتد افتتزایش در میتتزان تحصتتیالت     متتی
واحد کاهش در احتمال تمایل بته   7173/1-4دهندگان موجب پاسخ

 شود.ی گیاهان دارویی پارک ملی تندوره میبرا پرداخت

 

 تعليف دام -ج

(، متغیرهتای ستن، تحصتیالت،    5 بر اساج نتایج برآورد )جتدول 
جن یت و م ل  پیشنهادی بر احتمال تمایل به پرداختت بترای تعلیت     
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گذارند. از سوی دیگتر درآمتد،   دام در پارک ملی تندوره تأثیر منفی می
غل بر احتمال برای تعلی  دام در پارک ملی تعداد افراد خانوار و نوع ش

معنی شتدن  حا ز اهمیت در ارت اط با بی تندوره تأثیر مث ت دارند. نکته
ها آن تأثیر بودنمعنی شدن متغیرها دال بر بیآن است که بی متغیرها

احتمال تمایل به پرداخت برای تعلیت  )تمایتل بته پرداختت بترای       بر
ن وده و صرفاً بر این نکته داللت دارد  دوره(تعلی  دام در پارک ملی تن

رد فرضتیه صتفر )یعنتی     ها بترای که شواهد و قرا ن کافی از بعد داده
اگرچته متغیتر تحصتیالت بته لحتاظ      صفر بودن ضرایب( وجود ندارد. 

با افزایش سطح دهد که اما ضریب آن نشان می ،معنی استآماری بی
زی تت و   یعتت   نافع محتیط تحصیالت افراد، دیدگاه آنها ن  ت به م

تر شده و میزان آگاهی آنها ن ت ت بته مواهتب زی تتی بیشتتر      مث ت
همین دلیل تمایل آنها ن  ت به پرداخت تخریب ناشتی از  شود، به می

افراد با سطح تحصیالت بتاالتر بته    ،گردد. در واقعتعلی  دام کمتر می
تمایتل  محیطتی،  دلیل آگاهی بیشتر ن  ت بته مزایتای منتافع زی تت    

کمتری به تخریب محیط زی ت ناشی از تعلی  دام دارنتد. همچنتین   
دهد که متغیر درآمد افتراد متورد مطالعته تتأثیر     نتایج جدول نشان می

مث تی بر تمایل به پرداخت برای تعلی  دام در پارک ملی تندوره دارد، 
در واقع افراد با سطوح درآمدی باالتر به دلیل برختورداری از امکانتات   

الی بیشتر تمایل به پرداخت باالتری نیز بترای تعیلت  دام در پتارک    م
متغیر م ل  پیشنهادی تأثیر منفی بر تمایتل   ملی تندوره خواهند داشت.

به پرداخت برای تعلی  دام در پارک ملی تندوره داشته است، در واقتع  
آندسته از افرادی که م ل  باالتری را پیشتنهاد نمتوده انتد تمایتل بته      
پرداخت کمتری نیز برای تعلیت  دام در پتارک ملتی تنتدوره خواهنتد      

انتد  رآمتد مشتخص و دا متی بتوده    داشت. افرادی که دارای شغلی با د
های شغلی و افراد بیکتار دارای احتمتال بیشتتری    ن  ت به سایر گروه

. باشندبرای تمایل به پرداخت برای تعلی  دام در پارک ملی تندوره می
خانوارهای دارای ابعتاد بزرگتتر )تعتداد افتراد ختانوار بتاالتر(، احتمتال        

در پتارک ملتی تنتدوره     باالتری برای تمایل بته پرداختت تعلیت  دام   
متغیر تحصیالت، درآمتد،   4خواهند داشت. از بین متغیرهای ارا ه شده 

داری بتر  تعداد افراد خانوار و م ل  پیشنهادی دارای تأثیرگتذاری معنتی  
پرداختت بترای تعلیت  دام خواهنتد داشتت و بقیته        احتمال تمایل به

ده شتده  معنی ه تند. کشتش کتل وزن دا  متغیرها به لحاظ آماری بی
دهتد بتا افتزایش    باشد که نشان میمی 174/1برای متغیر درآمد برابر 

یک درصدی درآمد خانوار، احتمال میتزان تمایتل بته پرداختت بترای      
درصد افزایش خواهد  174/1تعلی  دام در پارک ملی تندوره به میزان 

 یافت. 
اثر نهایی برای متغیر درآمد بیانگر این استت کته یتک واحتد )ده     

واحتد افتزایش در    7113/1-7ریال( افزایش در درآمد من ر به  هزار
احتمال تمایل بته پرداختت بترای تعلیت  دام در پتارک ملتی تنتدوره        

دهنتدگان موجتب   شود. همچنین یک واحد افزایش در ستن پاستخ  می
برای تعلی  دام در  واحد کاهش در احتمال تمایل به پرداخت 1104/1

شود. با افزایش یک واحدی در تعداد افراد خانوار لی تندوره میپارک م
احتمال تمایل بته پرداختت بترای تعلیت  دام در پتارک ملتی تنتدوره        

یابد. همچنین افتزایش یتک واحتدی    واحد کاهش می 103/1 میزانبه
واحد در  7173/1-4دهندگان، من ر به کاهش م ل  پیشنهادی پاسخ

یزان تمایل به پرداخت برای تعلی  دام در پارک ملی تندوره خواهتد  م
باشتد کته   متی  43/1صتحت  بینی مقدار عددی آماره درصد پیش شد.

بینی متغیتر  دهنده توانی ن  تاً باالی الگوی برآورد شده در پیشنشان 
 واب ته است. 

 

 آب اعدنی  -د

درآمتد،   (، متغیرهتای تحصتیالت،  4بر اساج نتایج برآورد )جدول
جن یت و م ل  پیشنهادی برای پرداخت به عنوان ورودیه بتر احتمتال   

پارک ملی تندوره تأثیر  های معدنیتمایل به پرداخت برای مصرف آب
متغیرهای سن، تعتداد افتراد ختانوار و     ،گذارند. از سوی دیگرمنفی می

 هتای معتدنی  شغل بر احتمال تمایل به پرداخت بترای استتفاده از آب  
ملی تندوره تأثیر مث ت دارند. متغیتر ستن از جملته متغیرهتایی     پارک 

پارک ملتی   های معدنیاست که بر احتمال تمایل به پرداخت برای آب
دارد. در واقتع ایتن   معنتی(  تندوره تأثیر مث ت )اما به لحاظ آماری بتی 

نتی ه بازگوکننده این مطلب است کته بتا افتزایش ستن افتراد متورد       
مندی در بکارگیری متواد بهداشتتی نیتز افتزایش     مطالعه، میزان رعایت

های معدنی و به ت تع  یابد و این امر من ر به الزام در استفاده از آبمی
حتا ز   آن تمایل به پرداخت بیشتر برای استفاده از آن خواهد شد. نکته

بر میزان  متغیرهاگذاری برخی معنی شدن تأثیراهمیت در ارت اط با بی
های معدنی پتارک ملتی تنتدوره    ای استفاده از آبتمایل به پرداخت بر
 تأثیر بتودن متغیرها دال بر بیاین دسته از معنی شدن آن است که بی

هتای معتدنی   احتمال تمایل به پرداخت بترای استتفاده از آب   ها برآن
ن وده و صرفاً بر این نکته داللت دارد کته شتواهد و   پارک ملی تندوره 

رد فرضتیه صتفر )یعنتی صتفر بتودن       ا بترای هقرا ن کافی از بعد داده
 دار بتوده معنتی متغیر تحصیالت به لحاظ آمتاری  ضرایب( وجود ندارد. 

بتا افتزایش ستطح    دهد که ضریب آن نشان میو عالمت منفی است 
هتای  تحصیالت افراد، تمایل آنها برای پرداخت بترای استتفاده از آب  

گتذاری مث تت بتر    یریابد. از دیگر متغیرهایی که تتأث معدنی کاهش می
های معدنی دارد تعداد افراد خانوار احتمال پرداخت برای استفاده از آب

است. این متغیر نشان دهنده این است که آندسته از خانوارهتایی کته   
باشند، تمایل به پرداخت بتاالتری  دارای تعداد افراد خانوار باالتری می

انتد. زیتر   ه نیز داشتته های معدنی در پارک ملی تندوردر استفاده از آب
این دسته از خانوارها به س ب باال بودن بعد تعتداد افتراد ختانوار نیتاز     

های معدنی خواهند داشت و از این رو تمایل بیشتری به استفاده از آب
باالتری نیز برای پرداخت آن خواهنتد داشتت. آمتاره درصتد صتحت      

برآورد شتده  دهنده توان باالی الگوی  درصد نشان 10 بینی شدهپیش
 بینی متغیر واب ته است.در پیش
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 های تمایل به پوداخت بوای تعلیف دام در پارک ملی تندوره کنندهتعیین -5جدول 
Table 5- Determinants of willingness to pay to animal feeds in Tandoreh National Park 

   
 کشش 

 
Elasticity 

   

 ضوایب
Coefficient 

 t هآمار
t-statistic 

 اثو نهایی
Marginal effect 

 کل

Aggregate 

 میانگین

Mean 

 متغیو

Variable 

0.202 ns0.260 - 
 ضریب ثابت - -

Constant 

-0.09 ns0.55- -.0024 -0.174 -0.181 
 (1X) سن

Age 

-0.108 * 2.28- -0.051 -0.167 -0.176 
 (2X)تحصیالت 

Education 

0.317-10 * 2.89 0.798-10 0.086 0.097 
 (3Xدرآمد  )

Income 

-0.586 ns1.51- -0.145 -0.200 -0.210 
 (4Xجن یت )

Sex 

0.119 *1.94 0.029 0.191 0.200 
 (5X) خانوارتعداد افراد 

Family number 

0.78-6-10 *2.23- -10-60.19  -0.0055 -0.0057 
 (6X)م ل  پیشنهادی 

Bid amount 

0.087 ns1.07 0.021 0.128 0.136 
 (7Xشغل )

Job 

* 79.42 
Likelihood ratio (LR) test 

 زمون ن  ت احتمالآ

0.53 
2Maddala  R 

 مداال بیضر

0.39 
2McFadden  R 

 مک فادن بیضر

0.52 
2Chow  R 

 چو بیضر

0.69 
Percentage of right predictions 

 درست یها ینیب شیدرصد پ

 معنیبی :ns و درصد 5 احتمال دار در سطحمعنی :*
*: Significant at 5 percent probability level and ns: Non- significant 

 

دهتد کته افترادی کته دارای     نتایج الگوی برآورد شده نشان متی  
هتای  اند ن  ت بته ستایر گتروه   شغلی با درآمد مشخص و دا می بوده

شغلی و افراد بیکار به س ب برخورداری از شرایط اقتصتادی مطلتوبتر،   
هتای  ل بته پرداختت بترای استتفاده از آب    احتمال بیشتری جهت تمای

. متغیتتر میتزان م لتت   معتدنی در پتارک ملتتی تنتدوره خواهنتتد داشتت    
پیشنهادی افراد مورد مطالعه برای ورودیه جهت استفاده از پارک ملتی  

داری بتر میتزان تمایتل بته     تندروه دارای تأثیرگتذاری منفتی و معنتی   
ملی تنتدوره داشتته   های معدنی در پارک پرداخت جهت استفاده از آب

است. در واقع این نتی ه بازگو کننده این مطلب است که بتا افتزایش   
میزان م ال  پیشنهادی از سوی افراد بازدیدکننده از پارک ملی تندوره، 

هتای معتدنی در   پرداخت برای استتفاده از آب  احتمال میزان تمایل به

ن دستته از  پارک ملی تندوره از سوی آنان کاهش یافته است. یعنتی آ 
انتد تمایتل بته    افرادی که م ل  پرداختت بیشتتری را پیشتنهاد نمتوده    

هتای معتدنی در پتارک ملتی     پرداخت کمتری نیز برای استفاده از آب
تندوره خواهند داشت. درآمد ماهیانه خانوار از جمله متغیرهتایی استت   

داری بر احتمال تمایل به پرداختت  و معنی منفیکه دارای تأثیرگذاری 
استت. ایتن   داشتته  ی استفاده از آب معدنی در پارک ملتی تنتدوره   برا

دهد که افراد با درآمتد بتاالتر، تمایتل کمتتری بترای      نتی ه نشان می
هتای معتدنی خواهنتد داشتت. از بتین      پرداخت جهتت استتفاده از آب  

متغیر تحصیالت، درآمد، م ل  پیشنهادی و  4متغیرهای ارا ه شده تنها 
پرداخت داری بر احتمال پذیرش تمایل به أثیر معنیتعداد افراد خانوار ت
های معدنی دارند و بقیه متغیرهتا از لحتاظ آمتاری    برای استفاده از آب
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 معنی ه تند. بی
مقدار عددی کشش کل بدست آمده بترای متغیتر درآمتد ختانوار     

دهد که با افزایش یک درصدی درآمد خانوار، میتزان تمایتل   نشان می
 109/1بازدید کننده از پارک ملی تنتدوره بته انتدازه    به پرداخت افراد 

 درصد کاهش یافته است. 

اثر نهایی برای متغیر درآمد بیانگر این استت کته یتک واحتد )ده     
 7140/1-3هزار ریال( افزایش در درآمد افراد بازدید کننده من ر بته  

پتارک   های معدنیواحد کاهش در احتمال تمایل به پرداخت برای آب
دهد شود. همچنین اثر نهایی برای متغیر سن نشان میملی تندوره می

واحتد   11154/1دهنتدگان موجتب   که یک واحد افزایش در سن پاسخ
پارک ملتی   های معدنیبرای آب افزایش در احتمال تمایل به پرداخت

ه شود. اثر نهایی متغیر تعداد افراد خانوار نشان می دهتد کت  تندوره می
با یک واحد افزایش در تعداد افراد خانوار، احتمال تمایتل بته پرداختت    

واحتد   1171/1 میتزان پتارک ملتی تنتدوره بته      های معتدنی برای آب
دهد کته  یابد. اثر نهایی متغیر م ل  پیشنهادی نیز نشان میافزایش می

با افزایش یک واحتدی در م لت  پیشتنهادی بازدیدکننتدگان، احتمتال      
پارک ملی تندوره  های معدنیتمایل به پرداخت برای آبپذیرش برای 
 یابد.واحد کاهش می 7147/1-5به میزان 

 

 پارک ملی تندوره های معدنی های تمایل به پوداخت بوای آبکنندهتعیین -6جدول 
Table 6- Determinants of willingness to pay to mineral waters of Tandoreh National Park 

   
 کشش 

 
Elasticity 

   

 ضوایب
Coefficient 

 t هآمار

t-statistic 
 اثو نهایی

Marginal effect 

 کل

Aggregate 

 میانگین

Mean   

 متغیو
Variable 

0.569 *1.98 
 

 ضریب ثابت - -
Constant 

0.020 ns0.75 0.00054 0.11 
0.020 

 (1X) سن

Age 

-0.849 *3.19- -0.022 -0.413 
-0.072 

 (2X) تحصیالت
Education 

0.237-10 - *1.93- 0.62-9-10 -0.023 
-0.0038 

 (3Xدرآمد  )
Income 

-0.679 ns1.13- -0.015 -0.082 
-0.012 

 (4X)جن یت 
Sex 

0.331 *1.90 0.0087 0.166 
0.029 

 (5X) تعداد افراد خانوار
Family number 

0.26-3-10 *4.14- 0.685-10- -0.128 
-0.101 

 (6X) م ل  پیشنهادی
Bid amount 

0.243 ns1.55 0.0064 0.093 
0.019 

 (7X)شغل 
Job 

*65.44 
Likelihood ratio (LR) test 

 زمون ن  ت احتمالآ

0.365 
2Maddala  R 

 مداال بیضر

0.389 
2McFadden  R 

 مک فادن بیضر

0.433 
2Chow  R 

 چو بیضر

0.720 
Percentage of right predictions 

 درست یها ینیب شیدرصد پ

 معنیبی :ns و درصد 5 احتمال دار در سطحمعنی :*
*: Significant at 5 percent probability level and ns: Non- significant 
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 شکار  -ه

(، متغیرهتای تحصتیالت، درآمتد،    1بر اساج نتایج برآورد )جدول
ی جن یت و م ل  پیشنهادی برای پرداخت به عنوان ورودیه پتارک ملت  

تندوره بر احتمال تمایل به پرداخت برای شکار پرنتدگان پتارک ملتی    
گذارند. از سوی دیگر سن، تعداد افتراد ختانوار و   تندوره تأثیر منفی می

شغل بر احتمال پذیرش پرداختت بترای شتکار پرنتدگان پتارک ملتی       
تندوره تأثیر مث ت دارند. متغیر سن از جمله متغیرهایی استت کته بتر    

پرداخت برای شکار پرندگان پارک ملی تنتدوره تتأثیر    احتمال پذیرش
دارد. این نتی ته بازگوکننتده ایتن    معنی( منفی )اما به لحاظ آماری بی

مطلب است که افراد م ن تر تمایتل کمتتری بته حفا تت از محتیط      
زی ت داشته و جهت دستیابی بته تفریحتات و رضتایتمندی بتاالتر از     

به پرداختت بیشتتری بترای شتکار      بازدید از پارک ملی تندوره، تمایل
حا ز اهمیت در رابطته   پرندگان پارک ملی تندوره خواهند داشت. نکته

معنتی شتدن متغیرهتا دال بتر     معنی آن است کته بتی  متغیرهای بی با
احتمال تمایل به پرداخت برای شتکار پرنتدگان    ها برآن تأثیر بودنبی

اللت دارد کته شتواهد و   ن وده و صرفاً بر این نکته دپارک ملی تندوره 
رد فرضتیه صتفر )یعنتی صتفر بتودن       ها بترای قرا ن کافی از بعد داده
 71برابتر   بینتی شتده  آماره درصد صتحت پتیش   ضرایب( وجود ندارد.
دهنتده تتوان بتاالی الگتوی بترآورد شتده در        درصد است که نشتان 

برابتر   بینی شدهبینی متغیر واب ته است. آماره درصد صحت پیشپیش
دهنده توان بتاالی الگتوی بترآورد شتده در      رصد است که نشاند 71
 بینی متغیر واب ته است. پیش

 دارمعنتی عالمت ضریب متغیر تحصیالت منفی و به لحاظ آماری 
بتا افتزایش ستطح    دهتد کته   نشتان متی  این نتوع تأثیرگتذاری   است 

زی تت و   یعتت   تحصیالت افراد، دیدگاه آنها ن  ت به منافع محتیط 
شتود،  و میزان آگاهی آنها ن  ت به مواهب زی تی بیشتر متی  ترمث ت
همین دلیل تمایل آنها ن  ت به پرداخت برای شکار پرندگان پارک  به

دهد که افترادی  شود. نتایج برآورد الگو نشان میملی تندوره کمتر می
انتد ن ت ت بته ستایر     که دارای شغلی با درآمد مشخص و دا می بتوده 

فراد بیکار دارای احتمال بیشتری بترای تمایتل بته    های شغلی و اگروه
. بتا افتزایش   باشتند پرداخت برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره می

پرداختت آنهتا    میزان م ل  پیشنهادی بازدیدکنندگان، احتمال تمایل به
برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره کاهش یافتته استت. یعنتی آن    

خت بیشتری را جهتت شتکار پرنتدگان    دسته از افرادی که میزان پردا
اند احتمتال کمتتری جهتت پرداختت     پارک ملی تندوره پیشنهاد نموده

 برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره خواهند داشت. 
متغیر درآمد ماهیانه خانوار دارای تأثیرگتذاری منفتی بتر احتمتال     
تمایل به پرداخت برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره داشته استت.  

دهد که افراد با درآمتد بتاالتر، میتزان تمایتل بته      این نتی ه نشان می
پرداخت کمتری برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره خواهند داشتت  

و در واقع این دسته از افراد در بازدیدهای خود از پارک ملی تندوره به 
اند. خانوارهایی که دارای ابعاد تفریحات دیگر آن توجه بیشتری  داشته

زرگتری ه تند )دارای تعداد افراد خانوار باالتر(، تمایتل بته پرداختت    ب
بیشتری برای شکار پرندگان پارک ملی تندوره خواهند داشت. زیرا این 
دسته از خانوارها به علت ابعاد بزرگتر و تعداد بیشتتر افتراد ختانوار، در    

های   یعی سعی می نمایند که از تفریح از منا   گردشگری و پارک
رخی از تفریحاتی که دارای هزینه کمتری می باشند استفاده نماینتد.  ب

متغیتر تحصتیالت، درآمتد و م لت       9از بین متغیرهای ارا ه شده تنها 
پرداختت بترای   داری بر تمایتل بته   پیشنهادی دارای تأثیرگذاری معنی

شکار پرندگان پارک ملی تندوره دارند و بقیته متغیرهتا از ایتن لحتاظ     
 تند.معنی ه بی

کل محاس ه شده متغیر درآمد خانوار نشان می دهد که بتا   کشش
افزایش یک درصدی درآمد خانوار، میتزان تمایتل بته پرداختت بترای      

درصد کاهش خواهد  177/1شکار پرندگان پارک ملی تندوره به اندازه 
یافت . اثر نهایی برای متغیر درآمد خانوار بیانگر ایتن استت کته یتک     

-7یال( افتزایش در درآمتد ماهیانته ختانوار من تر بته       واحد )ده هزار ر

7177/1       واحد کاهش در احتمال تمایتل بته پرداختت بترای شتکار
دهتد  شود. اثرنهایی متغیر سن نشان میپرندگان پارک ملی تندوره می

واحتد   1145/1دهنتدگان موجتب   که یک واحد افزایش در سن پاستخ 
مایتل بته پرداختت بازدیدکننتدگان بترای شتکار       افزایش در احتمال ت

شود. اثر نهایی متغیر تعداد افراد ختانوار  پرندگان پارک ملی تندوره می
دهد که با افزایش یک واحدی در تعداد افراد خانوار احتمتال  نشان می

تمایل به پرداخت برای شکار پرندگان پارک ملتی تنتدوره بته میتزان     
قدار عددی مربوط به اثرنهتایی متغیتر   یابد. مواحد افزایش می 177/1

دهد که بتا  م ل  پیشنهادی بازدیدکنندگان پارک ملی تندوره نشان می
افزایش یک واحدی در میزان م ل  پیشنهادی بازدیدکننتدگان، میتزان   
 تمایتتل بتته پرداختتت بتترای شتتکار پرنتتدگان پتتارک ملتتی تنتتدوره بتته 

 یابد. ش میواحد کاه 7197/1-4میزان 
 

 گیوینتیجه
دهد کته اگرچته برختی از برآوردهتای     این مطالعه نشان می جنتای

با مطالعات داخلی سازگاری ن  ی دارد اما  مربوط به تمایل به پرداخت
باشد امتا بته   ها منطقی نمیبه دلیل عدم تطاب  محیط مطالعه مقای ه

هتا  پرداختت جهت نوع تأثیرگذاری متغیرها بر روی میتزان تمایتل بته    
های . با توحه به یافتهاری با مطالعات داخلی و خارجی وجود داردگساز

ها برای ای تاد ورودیته بترای    این مطالعه استفاده از تمایل به پرداخت
های متورد  گذاری در زیرساختپارک ملی تندوره هم به جهت سرمایه
پتارک   ها برای حفا ت از ایننیاز گردشگران و هم استفاده از پرداخت

)در محیط محدود مشخص شده( باید مورد توجه سیاستگزارن محتیط  
 زی ت قرار گیرد.
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 پارک ملی تندوره  های تمایل به پوداخت بوای شکار پوندگان درکنندهتعیین -7جدول 
Table 7- Determinants of willingness to pay to birds' hunt in Tandoreh National Park 

   

 کشش 
 Elasticity 

   

 ضوایب
Coefficient 

 

 t هآمار

t-statistic 

 

 اثو نهایی
Marginal 

effect 

 کل

Aggregate 

 میانگین

Mean   

 متغیو
Variable 

 

-0.422 * 2.34-  
 ضریب ثابت - -

Constant 

0.026 ns1.2 5 0.0065 0.403 
0.431 

 (1X) سن
Age 

-0.208 *1.98- -0.051 -0.271 
-0.290 

 (2X) تحصیالت
Education 

0.468-10 - *2.24- 0.11-8-10 -0.011 
-0.012 

 (3Xدرآمد  )
Income 

-0.411 ns1.13- -0.101 -0.122 
-0.127 

 (4Xجن یت )
Sex 

0.075 ns1.46 0.018 0.101 
0.108 

 (5X) تعداد افراد خانوار
Family number 

0.12-5-10 *2.78- 0.316-10- -0.0075 
-0.0079 

 (6X) م ل  پیشنهادی
Bid amount 

0.129 ns1.67 0.031 0.158 
0.172 

 (7Xشغل )

Job 

* 32.70 
Likelihood ratio (LR) test 

 زمون ن  ت احتمالآ

0.65 
2Maddala  R 

 مداال بیضر

0.49 
2McFadden  R 

 مک فادن بیضر

0.64 
2Chow  R 

 چو بیضر

0.80 
Percentage of right predictions 

 درست یها ینیب شیدرصد پ

 معنیبی :ns و درصد 5 احتمال در سطح دارمعنی :*
*: Significant at 5 percent probability level and ns: Non- significant 

 

 سپاسگزاری  
بودجتته ایتتن تحقیتت  از محتتل اعت تتارات  تترح پاوهتته شتتماره  

پاوهشتتی محتتترم توستتط معاونتتت  14/77/7973متتور   0/74134
دینوسیله سپاستگزاری  که باست دانشگاه فردوسی مشهد تأمین شده 

 شود.می

 



 8081     ی...کیو اکولوژ یخدمات اقتصادتمایل به پرداخت برای گیری اندازه 

 منابع

Akbari, N.A., and Jamshidi, N. 2004. The study of domestic tourisms willingness to pay for resident in camp. Economic 
Researches Journal 35: 107-130. 
Amirnejad, H., and Khalilian, S. 2006. Estimating the existing value of Iran's North forests using contingent valuation 
method. Agricultural Sciences and Natural Resources Journal 2: 144-153. (In Persian with English Summary) 
Amirnejad, H., Khalilian, S., and Asareh, M.H. 2006. Determine the recreation and conservation value of Sisangan 

forest park of Noshahr using willingness to pay. Quarterly Journal of Pajohesh and Sazandegi in Natural Resources 72: 

15-24. (In Persian with English Summary) 
Asgari, A., and Mehregan, N. 2001. Estimating the willingness to pay of visitors of cultural-historical heritage using CV 
method: Case study Hamedans' Ganjnameh. Quarterly Journal of Economics Researches 2: 93-115.  
Cochran, W.G. 1967. Sampling Techniques. New York: John Wiley. 
Garrod, G., and Willis, K. 1997. The recreational value of tropical forests in Malaysia. Journal of World Forest 
Resource Management 8: 183-201. 
Ghorbani, M., and Firoozzare, A. 2008. Introduction to environment valuation. Ferdowsi University of Mashhad Press, 
Mashhad, Iran. (In Persian) 
Ghorbani, M., and Koocheki, A. 2009. Economic- ecological valuation of Tandoreh National Park. Research Project of 
Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English Summery) 
Ghorbani, M., and Sadeghi Lotfabadi, S. 2010. Determinants of willingness to pay and tourism value of National park: 
Case study Tandoreh National Park. Agricultural Economics and Development Journal 24: 425-432.  
Kavianpour, K., and Esmaeeli, A. 2002. Recreation valuation (economic) of Sisangan forest park. Journal of Pajohesh 
and Sazandegi in Natural Resources 15: 90-95. (In Persian with English Summery) 
Khorshiddost, A.M. 2004. Application of contingent valuation method to estimate the willingness to pay to Tabriz 
environment conservation. Environment Journal 36: 13-20. 
Kristrom, B. 1999. Valuing forests. Stockholm: MBG press, St Louis, Sweden. 
Kuosmanen, T., and Kortelainen, M. 2007. Methods valuing environmental factors in cost-benefit analysis using data 
envelopment analysis. Ecological Economics 62: 56-65. 
Loomis, J.B., and Gonzales-Cabon, A. 1998. A willingness to pay function for protecting acres of spotted Owl habitat 
from fire. Ecological Economics 25: 315-322.  
Maille, P., and Mendelsohn, R. 1991. Valuing ecotourism in Madagascar. New Haven: Yale school of Forestry. Mimeo.  
Sattout, E.J., Talhouk, S.N., and Caligari, P.D.S. 2000. Analysis economic value of cedar relics in Lebanon: An 
application of contingent valuation method for conservation. Ecological Economics 61: 315-322.  
Shrestha, R.K., Seidl, A.F., and Moraes, A.S. 2002. Value of recreational fishing in Brazilian Pantanal: a Travel cost 
analysis using count data models. Ecological Economics 42: 289-299.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=chochran%20sampling&source=web&cd=5&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.abacpoll.au.edu%2Fsubresearch%2Fce5200%2Fchapter%2Freadings%2F5_oct%25206_readings%2Fpdf%2FOct%25206_6.pdf&ei=RiPYUsWyG8_n7Aam7ICgAg&usg=AFQjCNEILXbLhyS8Z1mhF4319TYyr859pA&cad=rja


 1317، زمستان 4، شماره 10نشریه بوم شناسی کشاورزی  جلد     8010

 
 

Measuring Willingness to Pay for Economic and Ecological  

Services in Tandooreh National Park 
 

M. Ghorbani1, A. Koocheki2* and M. Rajab zade3 

 
Submitted: 22-12-2013 

Accepted: 06-04-2014 

 

Ghorbani, M., Koocheki, A., and Rajab zade.M. 2019. Measuring Willingness to pay for economic and ecological 

services in Tandooreh national park. Journal of Agroecology. 10(4):1007-1021. 

 

Introduction 
National parks are particularly important in terms of conservation of genetic pools and providing different 

economic and ecological services and goods. Evaluation of economic values of these services gives insight to policy 

makers for better understanding of the importance of these assets. Today evaluation of ecosystems services and goods is 

given momentum in the context of ecological economics worldwide. Besides other important services provided by the 

natural resources such as national parks including genetic conservation, soil protection, enhancement of hydrologic 

cycle, carbon sequestration and mitigation of climate change, outdoor  recreation is an important service which mostly 

demanded by urban population of big cities. Different methods can be applied for evaluation of these services. In this 

case it has been observed that in Tabriz, each individual is willing to pay 41140 Rials (Rls) for protection of 

environment. It is also reported that for recreation purposes each family was willing to pay 20000 Rls per night to be 

allowed to camp in a natural environment. It was shown in an evaluation that for recreation in northern forest areas, 

65.8 percent of the people were willing to pay a reasonable sum of money which was 15153 Rls per month to entry. 

Estimated recreational value of Sisangan National Park is 52.235 million Rls per day. In another study it was observed 

that willingness to pay for visitors of the same park was 2477 Rls for each visit. Protecting value and also recreational 

value of this park was estimated to be 5.8 and 2.5 million Rls per hectare, respectively. There are numerous studies on 

this issue in other countries. As an example, Maille & Mendelsohn (1991) estimated recreational values of Madagascar 

forests to be 360 to 468 dollars per hectare. Tandooreh National Park is located in a mountains area of Khorasan Razavi 

with an area of 37800 hectares. It is a part of Harirrood and Khashafrood rivers catchment and sub-catchment of 

Daroongar River. 

 Materials and Methods 

In this study, contingent valuation method was used. This method is normally used for none consumable and none 

marketable of natural and environmental goods and willingness to pay of individuals under an assumed market is 

assessed. For assessing willingness to pay, Double-Bounded dichotomous questionnaire method was used. 

Results and Discussion 

In our study the aim of 77.1 percent of the interviewed persons visited the park for recreation and 22.9 percent was 

for other purposes. From the total of 144 samples, 18.1 percent replied that the purpose of visiting the park is clean air 

and a favorable environment, 6.9 percent to collect medicinal plants, forage and other special plants, 13.9 percent for 

animal watching and hunting birds, 4.2 percent for use of mineral water and 56.9 percent for all services mentioned. 

The average number of days that a family stayed was 1.56 and total coast of travelling was 397375 Rls for each family. 

The amount of money willing to pay per month for each family household was 7098.2 Rls for recreation and 241819.5 

for mineral water, 74062.5 for hunting, 15013.9 for forage and 14402.1 Rls for medicinal plants. 
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Willingness to pay for hunting was rather higher than other services and for recreational willingness to pay this 

was the lowest. 

Conclusion 

 Willingness to pay is a tool to evaluate the economic and ecological benefits of the natural environment. This was 

apply to the present study and the results showed that most of the visitors are willing to pay a sum of money based on 

their purpose of the visit either for recreation or collection of plants or even bird hunting, the latter seems to be more 

attractive to some individuals. 
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