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 چكيده

ی و برآورد ارزش پولی خدداا  و اندا آ آ    گذار ارزشزیربنا و قدم اولیه هر حرکتی در راستای درک اهمیت یک اکوسیستم جنگلی، 
دی است. در این پژوهش ارزش اقتصادی خداا  اکوسیستم جنگل پردانا  شهرستا  پیرانشهر، با استفاده از دو روش هزینه سفر انفرا

پرسشدنااه در سدطش شهرسدتا      044ی پژوهش از طریق اطالعا  ایدانی و توزیدآ  ها دادهاست.  برآورد شدهی اشروط گذار ارزشو 
 ،آاده است. نتایج پژوهش نشا  داد که در روش هزینه سدفر  دست به 7931پیرانشهر و انطقه جنگلی پردانا  در بهار و تابستا  سال 

تحت سناریوهای اختلف  کنندگا  اصرفهزار تواا  و کل اازاد  39اتوسط حدود  طور بهای هر بازدید  ردی به از کننده اصرفاازاد 
بدرای   دهندده  پاسخی اشروط، تمایل به پرداخت سالیانه هر گذار ارزش. همچنین در روش استایلیارد تواا   04الی  0در بازة حدود 

 71/77الی  0/7ش کل سالیانه این جنگل در سناریوهای گوناگو  در داانة هزار تواا  و ارز 06حفاظت از کارکردهای پردانا  حدود 
ایلیارد تواا  برآورد شد. این برآوردها حاکی از ارزش باالی کارکردهای جنگل پردانا  برای اردم انطقه و گردشگرا  اختلف است 

شارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اکوسیسدتم  ین االی و جلب اتأایزی برای توسعه و ر برنااهشود این اوارد در  یاو پیشنهاد 
 ادنظر قرار گیرد.

 واژه كليد

 .، هزینه سفرکننده اصرفی اشروط، تمایل به پرداخت، جنگل پردانا ، اازاد گذار ارزش

 

 سرآغاز .1

امروزه توسعة پایدار یک ضرورت برای کشووراا و ماوا     

مختلف جهان اسو  و بورف ا اوهواوای سواتس توسوع        

توسع  پایدار بر توسع  ام  جوانب تأکید داشوت  و   رویکرد

محیطوس یکوس از ابعواد اساسوس لن تل وس       یس زم حظات 

محیطوس بورای دسوتیابس بو       یس زشود. شااف  ماا    سم

ی مربوط بو   اا  رحتوسع  پایدار  یک ضرورت برای ارائ  

(. 7931شود )دادگر و نظری   سمتوسع  لن ماا   محسوب 

تل س کرد « زیس  یطمحاقتصاد »توان قرن  سمقرن حاضر را 

ی اوا  مؤوفو  زیسو  یکوس از    یطمحو چون در عصر امروزی 

نیاز ار فعاوی  کو ن    یشپاای ک ن و  یاس ساصلس برای 

زیس  اس  )قربوانس و فیوروز زار      یطمحسازگاری لن با 

  کوا  و  اوا  جاهو  محیطوس    یس ز(. در میان ماا   7931

کااد کو  بو     سمبسیاری ارائ  فدمات مصرفس و غیرمصرفس 

افزایوود. اوودا از بوورلورد ارز     سموو اووا انسووانرفوواه 

اوای   یسوتم اکوساای جاهلس؛ شوااف  فودمات    یستماکوس

یری تأثیر این ماابع بور رفواه جامعو   نشوان     گ اندازهمذکور  

بوو  موودیران  ایاوواد ارتنوواط بووین   اووا جاهوو دادن اامیوو  

یری از اووای اقتصووادی و ماووابع  نیعووس و جلوووگ  یاسوو س

 .  اس  اا جاه روی   سبی بردار بهرهتخریب و 
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زیرباا و قدم اووی  ار حرکتس در راسوتای در  اامیو    

ی و بوورلورد ارز  پووووس گووذار ارز اکوسیسووتم جاهلووس  

فووودمات و ماوووافع لن اسووو . اووودا از بووورلورد ارز  

اوای   یسوتم اکوساای جاهلس؛ شوااف  فودمات    یستماکوس

ن ماابع بور رفواه جامعو   نشوان     یری تأثیر ایگ اندازهمذکور  

بوو  موودیران  ایاوواد ارتنوواط بووین   اووا جاهوو دادن اامیوو  

اای اقتصادی و ماابع  نیعوس و توقوف تخریوب و     یاس س

. تعیووین ارز  اسوو  اووا جاهوو رویوو  از  سبووی بووردار بهووره

توانود بو  تعیوین کواربری      سمو اقتصادی فدمات اکوسیستم 

بو    اوا  نلمااور شوود و از تخصوی      اوا  پهاو  مااسب این 

اای نامااسب ماناد توسع  شهری جلوگیری نمایود.   یکاربر

ی اوا  ارز یوزان از  ر برنامو  گذاران و  یاس سمسلماً لگااس 

تواند عامو  مهموس    سماقتصادی و ریاوس فدمات اکوسیستم 

بوورای جلوووگیری از تصوورا و تاییوور کوواربری ماووابع      

زیس  باشد. نکتة مهم دیهری کو  در رابطو  بوا ایون      یطمح

اا وجوود دارد ایون اسو  کو  اگور بخوواایم        یگذار ز ار

ی ملوس اضواف  کاویم و    اوا  حسواب حسوابداری سونز را بو     

ی ملس سنز داشت  باشویم  نیازماود   اا حسابدیهر  عنارت ب 

اوا اسوتیم    یسوتم اکوستعیین ارز  اقتصادی تمام فدمات 

(. باووابراین  اوودا اصوولس اناووام 8173) ی و امکوواران  

پاسخ داده شود  سؤا تک  ب  این پژواش حاضر لن اس  

اوای   یستماکوسین تر مهمیکس از  عاوان ب ک  جاه  پردانان 

شهرستان پیرانشهر استان لذربایاان غربس چو  کارکرداوای   

کاد؟ چ  اندازه این ماط   برای  سمحفاظتس و اقتصادی ایفا 

مردم اامی  دارد؟ و افراد جامع  تا چ  اندازه برای استفاده 

حاضوورند پردافوو  کااوود؟ و ایوون تمایوو  بوو    و حفووآ لن

 یس اس ؟اا عام پرداف  تح  تأثیر چ  

شااف  جامعو  را   شده انااممطاوعاتس ک  در این زمیا  

نسوون  بوو  ارتنوواط بووین سیسووتم اقتصووادی و اکووووو یکس  

شود از سورع  رو بو  رشود     سمداد ک  باعث  سمگستر  

لن متصوور  کاست  شود یا حتس پایانس برای  اا جاه نابودی 

(. از سووووی دیهووور  7931شووود )امیرنوووژاد و امکووواران  

اوای اکوتوریسوم    ی سرماترین  ساصلاای جاهلس  یستماکوس

ی کارکرداوا ین تور  عموده استاد زیرا جانة تفریحس یکس از 

ی نوین اقتصادی بو   اا نظام. در امین راستا اس این ماابع 

 ااو  لناای گردشوهری   ی پتانساا و  یستماکوسی گذار ارز 

 انوود پردافتوو موودیری  صووحین ایوون ماووا      ماظووور بوو 

(Wickramasinghe, 2012 تاکاون .)اای جاهلس  یستماکوس

؛ انوود شوودهی گووذار ارز فراوانووس در سراسوور کوور  زمووین  

ی گوذار  ارز ( برای 8173) Campbellاای مطاوع   سبررس

نشوان داد در نظور گورفتن     7ی مریلاود اوا  تا بو  اا جاه 

 دس  ب در اکثر مواقع برلورد مااسنس  ترجیحات لشکارشده

 1171یوب  ترت ب داد و ارز  سا ن  فدمات اکوسیستم  سم

د ر برای ار اکتار جاهو  و توا ب لب شویرین     3739و 

( در 8171)Larondelle و   Bertramلمود.   دسو   ب مریلاد 

بروین را با  8واود گرونتح ی س ماافع تفریحس سای  جاهلس 

محاسن  کردند. نتایج کار لنوان   9یاة سفراستفاده از رو  از

بورای سواکاان شوهر     واود گروننشان داد ت اضای بازدید از 

اسو    تور  کششبروین در م ایس  با ساکاان بروین بزرگ کم 

برای سواکاان شوهر بوروین     کااده مصرادر نتیا  مازاد رفاه 

 کااوده  مصورا کلوس موازاد     وور  ب بیشتر تخمین زده شد و 

یوورو بورای شوهر     77/81ای بروین بزرگ و یورو بر 31/71

( 8171و امکاران ) Krause. اس بروین ب  ازای ار بازدید 

  1ی مشوروط گوذار  ارز در پژواشس بوا اسوتفاده از رو    

ارز  فدمات اکوسیستم اتیوپس را بورلورد کردنود. نتوایج    

اوای   ینزمو   8179توا   8111ی اا سالتح ی  نشان داد بین 

 3یب ترت ب و مراتع  اا جاه یش و درصد افزا 78کشاورزی 

ی اوا  سوال درصد کوااش حاوم داشوت  و بوین      1درصد و 

کوااش ارز  سوا ن  فودمات اکوسیسوتم      8179تا  7338

یوب  ترت ب   زمین زراعس و مراتع اا جاه برای ار اکتار از 

د ر بوووده اسوو . در نهایوو  اووم    78و  13  831معووادل 

بیشوترین   اوا  جاهو  اای کاربری زمین نشان داد ک   یابسارز

ارز  اقتصووادی را بوورای مووردم اتیوووپس دارنوود. ام اووین  

Kibria ( 8171و امکاران )   ی گوذار  ارز در پژواشس بو

ی اوا  رو بوا اسوتفاده از    1سویم پانو    -جاه  وون سای 

یوری ارز   گ انودازه ی بازاری مست یم با اودا  گذار ارز 

پووس و غیرپووس فودمات جاهو  موذکور پردافتاود و کو       

میلیوون د ر بورلورد    31/783  سا ن  ایون جاهو  را   ارز
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ی وسووویع نتوووایج ا مطاوعووو ( در 8111) Croitoruکردنووود. 

ی مدیتران  کو  از  اا جاه ی گسترده برای ماافع گذار ارز 

ی گوذار  ارز ی استاندارد از جملو   اا رو ی از ا ماموع 

ی کرد. باد جمعمشروط و ازیا  سفر استفاده شده اس   را 

ح یوو  نشووان داد میووانهین ارز  اقتصووادی کوو    نتووایج ت

یوورو بو  ازای اور اکتوار      799ی مدیتران  حدود اا جاه 

 بوده اس .

در ایران نیز در این زمیا  مطاوعاتس صورت گرفت  اس  

ی بو   ا مطاوعو  ( در 7937برای نمون  حسویاس و امکواران )  

ی فدمات اکوسیستم جاهلس پار  ملوس کیاسور   گذار ارز 

ی مست یم بازار  انت وال  اا رو ن با استفاده از در شمال ایرا

ی منتاس بر ازیاو  و رو  ازیاو  جوایهزین    اا رو ماافع  

پردافتاوود. نتووایج بوورلورد  ارز  اقتصووادی سووا ن  کوو     

میلیارد ریال تعیین  71/8798اکوسیستم پار  ملس کیاسر را 

( فوودمات 7937مؤیوودفر و امکوواران ) کوورد. در تح یوو   

 وان اصفهان با اسوتفاده از رو  ازیاو    تفرجهااس پار  نا

لموده از   دسو   بو  ی شد ک  نتایج گذار ارز  7سفر انفرادی

تح ی  نشان داد مازاد رفاه گرواس س  نفره در ار بازدید از 

میلیوون ریوال و بورای اور فورد در اور        13/1پار  نا وان 

میلیون ریال اس . ام این پوژواش امیاوس و    81/1بازدید 

ی اوا  جاه در پس برلورد ارز  تفریحس ( 7931شهنازی )

ی گوذار  ارز بلوط سیروان و چرداول با اسوتفاده از رو   

درصود   11مشروط برلمد. نتایج تح ی  نشوان داد بویش از   

ازار توموان   71تا  8پاسخهویان مای  ب  پرداف  مناواس از 

و متوسط تمای  ب  پرداف  سا ن  ار فانوار بورای   اند بوده

ی بلووط  اوا  جاهو  ی تفریحس و نههداری از اا یبردار بهره

تومان بوده و بر این اساس  با توج  ب  کو    1/1731ماط   

برابور   اا جاه فانواراای ماط   ارز  تفریحس سا ن  این 

ی دیهوور ا مطاوعوو تومووان بوورلورد شوود. در  717719133بووا 

( ب  بررسس ارز  تفریحس پوار   7937مرادی و امکاران )

ان تمای  بو  پردافو  بازدیدکااودگان    جاهلس یاسوج و میز

ی مشووروط گووذار ارز ایوون پووار  بووا اسووتفاده از رو   

درصود افوراد    3/37لموده    دس  ب پردافتاد. براساس نتایج 

تح  بررسوس حاضور بو  پردافو  منلاوس بورای اسوتفاده        

تفریحس از پار  جاهلس موذکور اسوتاد. ام اوین میوزان     

 19/338ه برابور بوا   تمای  ب  پرداف  سا ن  ار بازدیدکااود 

میلیارد ریوال   19/1ریال و ارز  تفریحس سا ن  نیز معادل 

 لمده اس .   دس  ب 

با مروری بر تح ی ات پیشین نیواز بو  مطاوعوات بیشوتر     

شوود؛   سمو اوای جاهلوس احسواس     یستماکوسی گذار ارز 

ام اووین بووا توجوو  بوو  لنکوو  توواکاون اووی  ت شووس بوورای 

تفریحووس  -جاهلووس ی ریوواوس فوودمات ماط و   گوذار  ارز 

شهرستان پیرانشهر صورت نهرفت  اس   پوژواش   1پردانان

ی مصورفس و غیرمصورفس   اوا  ارز رو درصدد برلورد  یشپ

ک  مشااده شد در بیشتر مووارد    ور امان. اس این جاه  

ی استفاده شده اس ؛ ووس در ایون  گذار ارز از یک رو  

  پووژواش ارز  اقتصووادی پردانووان بووا اسووتفاده از دو رو

 اای گوناگون برلورد فوااد شد. یوسازیساارمختلف و 
 

 . مواد و روش بررسی2

 محدودة مکانی .2-1

دقی و  و   98درجو  و   11شهرستان پیرانشهر ب   ول شرقس 

دقی   در جاوب غربس استان  11درج  و  97عرض شماوس 

لذربایاان غربس واقع در شمال غرب ایران اسو  )سواواام    

(. جاه  پردانان ک  در 7939اان غربس  لماری استان لذربای

جاوب پیرانشهر و در مسیر شهرستان پیرانشهر ب  شهرستان 

ی و ا موااواره سردش  واقع شده اس ؛ از  ریو  تصواویر   

کیلوومتر و از  ریو  راه زمیاوس     83فط مست یم   صورت ب 

کیلومتر تا مرکز شهر فاصول  دارد. پو   ماط و      91حدود 

درصود لن را جاهو     31ثن  شده ک  اکتار  7131پردانان 

اکتوار   97داد و تفرجهاه گردشهری لن حدود  سمتشکی  

. ایوون جاهوو  دارای چاوودین کووارکرد متاووو  شووام  اسوو 

محیطووس   یسوو زی اووا ارز حفاظوو  از لب و فووا    

محصو ت اصلس و فرعس  کاترل بواد  تعودی  لب و اووا     

نوادر   ی گیااساا گون وحش و  یاتحنهری  زیستهاه  ینایسز

و تفرین و تفرج اس  )اداره ماابع  نیعس پیرانشهر(. شوک   

( موقعی  استان لذربایاان غربس  شهرسوتان پیرانشوهر و   7)

 داد. سمی از جاه  پردانان را نشان ا مااوارهنیز تصویری 
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 ی جنگل پردانانا ماهواره. موقعیت شهرستان پیرانشهر و تصویر 1شکل

 می گوگلاأخذ: برگر ته از سایت رس

 

 ها داده .2-2

بوورای بوورلورد ارز  اقتصووادی در رو  ازیاوو  سووفر از   

شود ک   سمو پرسشاام  استفاده  3ی مطاوعات پیمایشساا داده

اای سفر  تعداد افوراد امسوفر  تعوداد بازدیود      یا ازشام  

شوده و چاود    س و ساویان  از ماط   تفریحس مدنظر  مساف  

اقتصوادی   -تمواعس  اوای اج  یژگوس ودیهر مربوط بو    سؤال

(. در رو  Zhang et al., 2015شوود )  سمو افوراد پرسویده   

 3ی مشروط نیز از پرسشواام  دوگانو  دو بعودی   گذار ارز 

شود تا از ایون  ریو  بوازاری فرضوس بورای       سمبهره گرفت  

ایااد شده باشد. در انتخاب دوگانو  دوبعودی     دااده پاسخ

ی   پاسخ بلس یا پاسخهویان در مواجه  با منلغ پیشاهادی اوو

دااد. اگور پاسوخ بو  منلوغ اوویو  مثنو  باشود؛ در         سمفیر 

یابد )پیشاهاد با تر( تا  سمفرایادی مادد منلغ اووی  افزایش 

جایس ک  فرد اظهار کاد تمای  ب  پرداف  بیشوتری نودارد.   

شده از سوی پاسخهو  حوداکثر تمایو     یرفت پذلفرین منلغ 

(. بوورای ,.Hadker et al 1997) اسوو بوو  پردافوو  وی 

دستیابس ب  ا  عوات ایون تح یو   بوا ادغوام اور دو نوو         

لمد ک  روایس لن از نظر  دس  ب   پرسشاام  جامعس سؤا ت

متخصصین تأیید شد. قن  از پرسشاام  اصلس بورای تعیوین   

منلغ پیشواهادی اوویو  در انتخواب دوگانو  دوبعودی  یوک       

یوری تصوادفس بوا    گ نمون تهی  شد و در فرایاد  71لزمون یشپ

نمون  بین افراد حاضر در تفرجهاه پردانان توزیع  99حام 

لموده از پاسوخ بو      دس  ب شد. میانهین تمای  ب  پرداف  

لمود   دسو   ب تومان  710111لزمون  منلغ  یشپباز  سؤا ت

قیمو  پیشواهادی اوویو  در پرسشواام  نهوایس       عاووان  ب ک  

بوازار فرضوس     سوؤا ت استفاده شد. ب  این ترتیوب کو  در   

لیوا وی  »شود کو     سمو تومان پیشاهاد  710111نخس  منلغ 

حاضر اس  با توج  ب  ضرورت حفآ کارکرداای حفاظتس 

تفریحس پردانان  برای ار بار  -و گردشهری ماط   جاهلس 

باوابراین  «. تومان بپردازد؟ 710111بازدید از این ماط   منلغ 

توموان    10111بخش مربوط ب  تمایو  بو  پردافو  منواوغ     

پیشواهاد   دااوده  پاسوخ تومان بو    810111تومان و  710111

(. با توج  ب  نتایج لفورین  ,Venkatachalam 2004داد ) سم
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ک  جمعی  شهرستان پیرانشهر را  7931سرشماری در سال 

 ,Cochranنفر اع م کرده اس   فرمول کوکران ) 793371

 939حاوم نمونو  تصوادفس را     77( و جدول مورگوان 1984

دااد ووس برای  سممورد برای این اندازه از جمعی  پیشاهاد 

نمونوة تصوادفس انتخواب و در بهوار و      111ا میاان بیشوتر  

شوده موورد    س راحو از  ری  پرسشاام   7931تابستان سال 

 81تعوداد   اا پرسشاام مصاحن  قرار گرفتاد. بعد از بررسس 

یو   حوذا شود و تحل   اوا  دادهی  پرت بودن دو ب پرسشاام  

 پرسشاام  اناام گرف . 917با  اا داده

 

 یشناس روش. 3

ی کا اوای  گوذار  ارز ی اوا  رو ین تور  مهوم دو مورد از 

ی گذار ارز غیربازاری  رو  ازیا  سفر انفرادی و رو  

رو از اور دو رو  بورای    یشپو . در پژواش اس مشروط 

برلورد ارز  فدمات جاه  پردانان بهره گرفت  شده اس . 

ی کا اوووای گوووذار ارز ازیاووو  سوووفر در نظریوووة رو  

یاة سوفر  ازویژه اماکن تفریحس  این اس  ک   ب غیربازاری  

بازدیدکاادگان قیمتس ضوماس اسو  کو  بورای سوفر فوود       

دسترسس ب  مکوان تفریحوس موورد نظور پردافو        ماظور ب 

ی مشروط نیوز  گذار ارز (. Zhang et al, 2015نمایاد ) سم

تاندارد بوورای بوورلورد  ی اسوواووا رو یکووس از  عاوووان بوو 

 79ی مصرفس غیربوازاری اا ارز و  78ی غیرمصرفساا ارز 

(. ایون  7939رود )مودنس    سمو  کوار  بو  محیطوس   یس زماابع 

گیرد و عل  لن  سمشده قرار  یانبرو  در دست  ترجیحات 

زیس  یا ار  یطمحاقرار افراد ب  پرداف  منلاس برای حفآ 

ی لن اسو   ذارگو  ارز کا ی غیربازاری دیهر کو  اودا   

(2007 Lee & Mjelde,.) 

 

 روش هزینه سفر انفرادی .3-1

ی فوردی  گوذار  ارز رو  ازیا  سفر چون بر پای  نووعس  

شود و  سماای سفر بازدیدکاادگان نمایان  یا ازاس  ک  در 

شوود  از   سمو ترجیحات افوراد از  ریو  انتخابشوان لشوکار     

اوای  ین کاربردتر معمولی ترجیحات لشکارشده و اا رو 

سوواری و بازدیود از جاهو      ی قوا لن در ماایهیری  شکار  

( کو  دو نوو  متوداول    ,Clawson & Knetsch 1966) اس 

اسوتاد   71یا ماط و  لن  ازیاة سفر انفرادی و ازیاو  سوفر   

(1991 Willis & Garrod,   در رو  ازیا  سوفر انفورادی .)

اوای بازدیود از    یاو  ازنخس  از  ری  تعیین ارتنواط بوین   

یوداای سواویان   یوک    بازدتفریحس مورد نظر و تعداد  مکان

لیود کو  در ازیاو      سمو  دس  ب ماحاس ت اضای سفر نزووس 

داد. سپس با اسوتفاده از   سمبا تر  تعداد بازدید کمتری رخ 

توان ماافع ک  بازدیدکاادگان  سمبازدیدکاادگان  71مازاد رفاه

 شوود میوان ارز    سمو را محاسن  کرد. در این رو  فرض 

اوای سوفر رابطو  مسوت یم و      یا ازو  77اای عمومس یسدارا

اای  یا ازگااس نامطلوبس وجود دارد. ب  این ترتیب ک  اگر 

سفر افراد صفر باشد و افراد ب  مکان مورد نظر سفر نکااود   

مطلوبی  نهایس لن کا ی عمومس نیز صفر اسو . باوابراین    

فس ی غیرمصور اوا  ارز این رو  گااس قوادر بو  بورلورد    

ی گذار ارز ی دیهری چون اا رو نیس   وذا استفاده از 

کمووک فوااوود کوورد.  توور جووامعمشووروط بوو  برلورداووای 

اوای مواوس و    یاو  ازاوای سوفر عمودتاً از دو بخوش      یا از

( و 7931شوود )االوس و بواربیر      سمو فرص  زمان تشوکی   

داد ب  متایراای بسویاری   سم( نشان 7ک  رابطة )  ور امان

 (:7931وری و ابراایمس  بستهس دارد )س

(7)      (          )         7   

یاة فرص  اس  و از     اای مسافتس و  یا از     

ین راه محاسنة لن  استفاده از یک نرخ ثابو  درلمود   تر ساده

( ک  بیشتر مح  وان از  ,.Hesseln et al 2004ساعتس اس  )

کااود   سمو درصود اسوتفاده    711توا   درصود  81ضرینس بین 

(2001 Hanley et al., .)   اسو .. در   71نیز ازیا  ورودی

مورد این پژواش با وحاظ این نکتو  کو  اور بازدیدکااوده     

کاد   سمحداق  یک روز کاری برای مسافرت ب  پردانان صرا 

درصود نورخ    81سواع  و   3ساعات کار معمول روزان  یعاس 

  اسو  ن نورخ معموول در مطاوعوات    یتر کمدستمزد ساعتس ک  

رو ازیاو    ایون  برای تمامس بازدیدکاادگان وحاظ شده اسو . از 

 اس : ( محاسن  شده8فرص   ن  رابطة )



 
 8931زمستان     5شمارة     54دورة  

680

(8) 
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  درلمد ماایان  ک  بر ساعات کوار     ازیاة فرص  و   

بیاووس تعووداد  یشپوو ماظووور بوو ماایانوو  ت سوویم شووده اسوو . 

اای سفر باید در معادوة  یا از   از ماط     رد بازدیداای ف

 (:7931( قرار گیرد )امیرنژاد و عطائس سلوط  9)

(9) 
    (      ) 

    اوای سوفر و    یاو  از       تعداد بازدید ساویان ؛   

اقتصادی فرد اس . با توج  بو  ایاکو    -متایراای اجتماعس 

تایور وابسوت  م وادیر کماوس افتیوار      در رو  ازیاو  سوفر م  

( 9کاد  بیشوتر از شوک  نیمو  وهواریتمس بورای رابطو  )       سم

بو    اوا  دادهگیری برای تعدی   یتموهارشود  چون  سماستفاده 

اس . ام این با استفاده از لزمون  مؤثرسم  توزیع نرمال 

اای گسست  و  یعتوزتوان دریاف  از میان  سم 73برا –جار  

اس . نتایج این  تر مااسبی ساز مدلک برای پیوست  کدام ی

 ( لمده اس .7لزمون در جدول )

برا برای تعیین پیوستگی مدل  -. نتایج آزمون جارک 1جدول 

 هزینه سفر

 سطن احتمال م دار لماره انحراا معیار میانهین

71/9 18/9 13/918 111/1 

 اای پژواش مأفذ: یافت 
 

بورا   -ر  ( فرض صوفر لزموون جوا   7براساس جدول )

مناس بر نرمال بوودن توزیوع تعوداد بازدیوداا   نو  سوطن       

شود. باابراین  در این تح ی  باید از مودل   سماحتمال لن رد 

ی گسسوت   اوا  مدلشمارشس گسست  استفاده کرد و در میان 

استفاده کرد کو  م ودار    73توان از توزیع پواسون سمااهامس 

 ازلنااک برابر باشد. انتظاری و واریانس متایر وابست  ت ریناً 

در پژواش جواری متایور تعوداد بازدیوداا دارای میوانهین      

تووان از توزیوع پواسوون     سنماس    78/3با واریانس  71/9

اس   تر مااسب 81ی مافسا جمل استفاده کرد بلک  توزیع دو 

از  تور  بزرگی مافس امواره ا جمل چون واریانس توزیع دو 

متایور وابسوت  در یوک     میانهین لن اسو . م ودار انتظواری   

( نوشوت   1رابطوة )  صوورت  بو  ی مافس ا جمل رگرسیون دو 

 (:,Englin & Shonkwiler 1995شود ) سم

(1) 

  ( | )     (   )      ( 1   7 7   8 8        )  

م این  ارتناط میان میانهین و واریانس در توزیوع دو  ا

 ( اس :1فس ب  شک  رابط  )ی ماا جمل 

(1) 
   ( )       

8
 

. در تح ی  حاضر ب  ایون دویو    اس پارامتر پراکاش   

ک  پرسش از افرادی صورت گرف  ک  حداق  یک بوار در  

دور  زمانس مورد نظر ب  پردانان مراجع  کرده بودند  متایور  

شوود. بو  اموین     سمو تعداد بازدید ف ط شام  اعداد  نیعس 

اظور اوهوی تاربس این پژواش برای رو  ازیاو  سوفر   م

 ن  رابطة  87بریده -ی مافس صفر ا جمل مدل دو  صورت ب 

 ( برلورد فوااد شد:7)

(7) 
     ( 1   7    8    9    1  

  1    7    1   ) 

β  تعووداد بازدیوود؛   
 

  عواموو    عوورض از منوودش و شووام

  وضوعی       جاسوی ؛      سن؛  نشده اس ؛  بیاس یشپ

  نووو     درلموود ماایانوو ؛     انووداز  فووانوار؛   تأاوو ؛ 

اوای   یا از  مامو    بازدیدکااده )محلس یا غیرمحلس( و 

ی توابع ت اضوای سوفر    سواز  مودل سفر ب  پردانان اسو . بوا   

شود برای یوک فورد مشوخ  کو  از پردانوان       سممشخ  

یاة سوفر معوین   ازده اس   با در نظر گرفتن یک بازدید کر

داوود و مووازاد  سمووبوورای بازدیوود  چوو  تعووداد بازدیوود رخ  

فردی ب  ازای ار بازدید  با محاسن  سطن زیر  کااده مصرا

از  88ماحاس ت اضای سفر در فاصول  بوین قیمو  پردافتوس    

( محاسن  1 ن  رابطة ) 89سوی بازدیدکااده و قیم  لستان 

 (:,Blackwell, 2007 Alberini & Longo ;2006شود ) سم

(1) ∫    ( 1  )   
+∞

1
 

7

 1

 
 1  

|
+∞

1
  

7

 1

 

نیز ک  امان ارز  اقتصوادی   کاادگان مصراک  مازاد 

لموده در   دسو   ب پردانان اس  از ضرب سطن زیر ماحاس 
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( 3و با رابطوة ) لید  سم دس  ب تعداد ک  بازدیداای ساویان  

 & Blackwell, 2007 Alberini ;2006شود ) سمنشان داده 

Longo,:) 

(3)       ∫  (   )      

+∞

1
 

 تعداد ک  بازدیداای ساویان .   

 

 ی مشروطگذار ارزشروش .3-2

برای محاسنة ماافع  81از مفهوم تمای  ب  پرداف این رو  

کاود.   سمو ر م دار یا قیم  یوک کوا  اسوتفاده    ناشس از تایی

تمای  ب  پرداف  حداکثر منلاس اس  ک  فرد حاضر اسو   

برای بهنود وضعی  رفااس فوود یوا جلووگیری از کوااش     

رفاه پرداف  کاد. ارزشس ک  از محاسون  تمایو  نهوایس بو      

ای و معموو ً بو     ی سالید نوعس قیم   سم دس  ب پرداف  

و تخصی  ماوابع در جامعو  بسوتهس    توزیع درلمد  ثروت 

(. تمایوو  بوو  پردافوو  در 7937دارد )پوورمن و امکوواران  

( اسو   3رابطو  )  صوورت  بو  تابعس   حاو  کلس برای فرد 

 (:7931)سوری و ابراایمس  

(3)       (              ) 

   تمایوو  بوو  پردافوو ؛     
 

مانووع    کیفیوو  یووا م وودار

     شاف  سولی   و       سطن درلمد؛   محیطس   یس ز

اجتموواعس فوورد اسوو .    -بوورداری از عواموو  اقتصووادی   

ین ابووزار محاسوون  تمایوو  بوو  پردافوو   مفهوووم توور معمووول

اس . در این مفهوم  فرض بر لن اس   81مطلوبی  تصادفس

ی تابع مطلوبی  فرد قاب  مشااده نیس   برای اا جان ام  

نمونو  امکووان تعیوین ترجیحووات فوورد وجوود نوودارد. تووابع    

( در 71رابطة ) صورت ب مطلوبی  در  رح انتخاب دوگان  

 (:,Hanemann, 1984 Manski ;1977شود ) سمنظر گرفت  

(71)    (     ) 

  بورداری از     درلمود و     تابع مطلوبیو  غیرمسوت یم؛    

  زموانس کو      اقتصادی فرد اسو .  -اای اجتماعس  یژگسو

محیطس منلاس پرداف  نمایود برابور    یس زفرد باب  کا ی 

یک و زمانس ک  پردافتس اناام نداد برابر صفر اسو . اور   

( ریوال  را بورای   Bفرد حاضر اس  منلاس از درلمد فود  )

یوری  گ بهوره محیطس بپردازد و این  یس زیری از ماافع گ بهره

اوابراین  اگور بو     شود. ب سمباعث ایااد مطلوبی  برای وی 

فرد پیشاهاد شود برای حفآ کارکرداا یا اسوتفاده از مکوان   

( ریوال پردافو  کاود     Bزیس  محیطس لیوا مایو  اسو  )   

( بین مطلوبی  قن  و بعود از پردافو  منلوغ    7331اانمن )

 کاد: سم( را تعریف 77پیشاهادی رابطة )

(77)   (7      )   7     (1    )   1 

( مطلوبی  فرد از یوک جوزم معلووم و    77معادوة )ن   

 εیک جزم تصادفس تشکی  شده اسو  کو  معموو ً متایور     

یکسوان و مسوت   توزیوع      وور  بو  دارای میانهین صوفر و  

توانود بو  صوورت     سمو (   . تفاوت مطلوبیو  ) 87شود سم

 (:Hanemann, 1984( بیان شود )78فرمول )

(78)       (7      )    (1    )  

( 7   1) 

ذیر  یا رد منلغ پیشاهادی اووی   ب  انتخواب دوگانو    پ

مربوط ب  تمایو    سؤالشود. یعاس  فرد باید از س   سمماار 

را پاسوخ داود. بوا توجو  بو  ایاکو         سؤالب  پرداف   دو 

پیشاهاد دوم  ب  پاسخ پیشاهاد اووی  وابست  اس  اگر فرد ب  

داود  پیشواهاد دوم بیشوتر از    پیشاهاد اووی  جوواب مثنو  ب  

و اگر ب  پیشاهاد اووی  پاسخ مافس بداود    اس پیشاهاد اول 

ک  با در نظر گرفتن  اس پیشاهاد دوم کمتر از پیشاهاد اول 

ی ممکون  چهوار حاوو  پویش فوااود لمود       اوا  پاسختمام 

(Bateman et al., 2002  در مرحلة بعد باید توزیع بخوش .)

ی کیفوس  اوا  رو اب شوود  در  تصادفس تابع مطلوبی  انتخ

توزیوع شوود بو  یوک مودل       81ووجستیک صورت ب   εاگر 

یو  دو حواوتس   دو بو  شود. در ایون پوژواش    سم جی  فتم 

بووودن متایوور وابسووت  و کیفووس بووودن برفووس از متایراووای  

توضیحس از مدل  جی  فطس ب  رو  حداکثر درستامایس 

این (. باوابر Sinden & King, 1990اسوتفاده شوده اسو  )   

ی مشووروط بوورای ایوون گووذار ارز اوهوووی تاربووس رو  

 شود: سم( تصرین 79پژواش ب  شک  رابط  )
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(79)    1   7    8    9    1    1  

  7    1    3  

  3   

عرض از مندش و شوام    1 پذیر  یا رد منلغ پیشاهادی    

جاسی      منلغ پیشاهادی    نشده اس    اسبی یشپعوام  

  سطن تحصوی ت      اندازه فانوار    وضعی  تأا      

 دااده پاسخنو    اا   NGOعضوی  در   درلمد ماایان   

تعوداد بازدیوداای سواویان  از       )محلوس یوا غیرمحلوس( و    

پردانان اس .  ن  مدل  جی   احتمال ایاک  فرد یکوس از  

 دسوو  بوو ( 71از معادووو  ) P(7   بپووذیرد )پیشوواهاداا را 

 (:Judge et al., 1985; Hanemann, 1984لید ) سم

(71) 
   

7

7    (   )

 

7

7     { (          )}
    (  ) 

تووابع توزیووع تامعووس بووا یووک افووت ا ووجسووتیک     (  )

ادی افووراد اقتصوو -اسووتاندارد و شووام  متایراووای اجتموواعس   

ضراینس استاد کو  بایود بورلورد      و         اس .  دااده پاسخ

شوند. روشس دقیو  بورای محاسون  م ودار انتظواری تمایو  بو         

دار زیر ماحاس توزیوع ووجسوتیک را    امعاپرداف  ک  تمام سطن 

نهایو    سبو یری در محدود  صفر تا گ انتهرالدربرگیرد  استفاده از 

 (:Haab & McCannell, 2002) ( اس 71 ن  رابط  ) (∞)+

(71) 

 (   )  ∫   (  )   
 ∞

1

 ∫ (

7

7     { (     )}
)  

 ∞

1
 

(WTP)E عرض از      م دار انتظاری تمای  ب  پرداف  و

منوودش تعوودی  شووده اسوو  کوو  بووا جملوو  جنووری حوواکس از 

اقتصوادی بو  عورض از منودش اصولس       -متایراای اجتماعس 

 شود: سماف  اض

(77)            

  محاسونات ریاضوس و   اوا  مدلبرای تخمین پارامتراای 

  SHAZAMافزاراوای   اوای لمواری از نورم    ی تحلتازی  و 

EVIEWS  MAPLE  وEXCEL . استفاده شده اس 

 

 . نتایج4

های اقتصاادی   یژگیوهای تحلیلی از  یفتوص .4-1

 دهندگان پاسخو اجتماعی 

ایج مطاوعات میدانس  میانهین تعوداد بازدیوداای   براساس نت

 71/9تفریحوس پردانوان     -ساویان  افوراد از ماط و  جاهلوس    

. شوک   لمود  دسو   ب  18/9بازدید در سال با انحراا معیار 

 ( این پراکادگس را ب  فوبس ترسیم کرده اس .8)

 

 
 ان. نمودار پراکنش فراوانی تعداد بازدیدهای سالیانه از پردان2شکل 

 های پژوهش اأخذ: یا ته
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( وضعی  اقتصادی 9( و جدول )8ام این در جدول )

ا برفوس  بو اای عمومس بازدیدکاادگان  یژگسوو اجتماعس و 

 پارامتراای لماری توصیف شده اس .

کااد  این  سمگردشهران با ساین مختلف ب  پردانان سفر 

موضو  نشان از محیط فانوادگس و مااسب پردانان دارد ک  

ردم حتس با میانهین درلمد کم  حاضر ب  پردافو  ازیاو    م

برای سفر ب  لناا و پرداف  مناواس برای حفآ کارکرداای 

داود کو     سمو لمده نشوان   دس  ب ی اا دادهاستاد. زیرا   لن

بیشووتر پاسووخهویان از وحوواظ درلموود  وضووعی  ایووده لوووس 

ندارنوود  دویوو  ایوون ادعووا نیووز کمتوور بووودن درلموود لنووان از 

. پوارامتر بسویار   ااسو   پرسشاام ان در بسیاری از مخارجش

 NGOااس  زیورا   NGOمهم دیهر فعاوی  گردشهران در 

اند با ااوداا اجتمواعس شوک      یرانتفاعسغی اا تشک اا ک  

ی غیرانتفواعس  اوا  سوازمان . اصو ً اگر فردی عضو اند گرفت 

زیس  قائو  باشود و    یطمحباشد باید اامی  بیشتری برای 

پردافوو  وی بوورای حفووآ کارکرداووای    بوور تمایوو  بوو  

زیس  افزوده شود. در میان گردشوهران بیشوتر افوراد     یطمح

یو   دو بو  شود و گردشهران غیرمحلس شواید   سممحلس دیده 

عواملس چون معرفس نشدن پردانان و ننود امکانات رفااس و 

  لموار  ع وه ب کااد.  سمب  این ماط   سفر  ندرت ب تفریحس  

درصود   7را مذکر و ف وط   داادگان پاسخدرصد  31و ارقام 

بو  دو دویو  بیشوتر افوراد موورد      کاود.   سمو معرفس  مؤنثرا 

. با توجو  بو  شورایط اجتمواعس و     7: اند بودهمصاحن  مذکر 

؛ انود  مست  اقتصادی ماط    اغلب  افراد مذکر دارای درلمد 

در اکثور مووارد.    اوا  لناوا از جانوب    یا از. متحم  شدن 8

درصوود ماوورد  89متأاوو  و  اووا لناز  درصوود 11ام اووین 

این لمار حاکس از لن اس  ک  افوراد متأاو  بورای     .اند بوده

تفرین فود و فانوار فود بیشتر مای  بو  سوفر بو  ماوا       

انود و بخشوس از درلمود فوود را صورا ایون امور         یحستفر

 کااد.   سم

ی از روسوتااا و  ا ماموع پردانان دارای وسع  زیاد با 

ب  امین دوی  افراد از سوفر بو     اس تان مرز بین دو شهرس

اوا   ی تحلکااد. نتایج  سماین ماط   ااداا متفاوتس را دننال 

نشان داد ک  تفرین و گرد   شواا و ورز  و تاوارت بو     

ین ااداا سفر گردشوهران و بازدیدکااودگان   تر مهمترتیب 

لموز  و تحصی ت  دانش انسوان را   ازلنااک بوده اس . 

کاود  باوابراین متایور     سمو  راا فود زیاد نسن  ب  محیط ا

زیس  باید  یطمحسطن تحصی ت و لگااس افراد از اامی  

زیس   یطمحبر تمای  ب  پرداف  گردشهران برای فدمات 

رود اگور فوردی سوطن     سمو تأثیرگذار باشد و معمو ً انتظار 

تحصی ت با تری داشت  باشد باید تمای  ب  پرداف  مناوغ 

محیطس داشت  باشود.   یس زفآ کارکرداای با تری برای ح

 91ی مطاوعة میدانس نشان داد ک  حدود اا دادهنتایج تحلی  

 98درصد پاسخ داادگان دارای تحصی ت ابتدایس  حودود  

درصود   7درصد ویسوانس  حودود    88درصد دیپلم  حدود 

 .  اند بودهدرصد فوق ویسانس و دکتری  7سواد و حدود  بس
 

 اقتصادی بازدیدکنندگان -اجتماعی . متغیرهای 2جدول 
 انحراا معیار میانهین حداکثر حداق  متایر

3/78 91 11 77 سن

 771 1 7/11 فانوار  انداز

 878181 111111 1811111 777111 درلمد ماایان  )تومان(
 پژوهش های یافتهمأخذ: 

 عمومی بازدیدکنندگان های یژگیو. 3جدول 

 اا NGOعضوی  در  ن وضعی  سکو وضعی  تأا  جاسی 

 غیرعضو عضو غیرمحلس محلس مارد متأا  مؤنث مذکر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

918 31 81 7 837 11 31 89 911 81 17 31 81 1 917 39 

 پژوهش های یافتهمأخذ:  
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 دهندگان پاسخدانان از دید . اهمیت کارکردهای پر3شکل 

 پژوهش های یافتهمأخذ: 

 

فواست  شد چاود   داادگان پاسخاز  سؤا تدر یکس از 

پردانووان را  شووده مطوورحین کارکرداووای توور مهووممووورد از 

بادی از نظور لنوان در    ی اوووبادی کااد  نتیا  این  ی اووو

 ( لمده اس .9شک  )

 ( مشوخ  اسو  کو  پردانوان     9با توجو  بو  شوک  )   

ی  نیعس فراوان اسو  و عامو    اندازاا چشماکوسیستمس با 

. اسو  اصلس جذب گردشهر ب  این جاه  نیز امین نکتو   

کو    اند شدهدرفتان جاه  باعث تعدی  لب و اوای ماط   

رضای  موردم را در پوس دارد  کوارکرد کاتورل سوی ب در      

قرار گرفت  اما دویو  بور ف ودان     داادگان پاسخاوووی  لفر 

کرد در جاهوو  پردانووان نیسوو   بلکوو  موقعیوو   ایوون کووار

سوی ب   نودرت  بو  ی اسو  کو    ا گونو   ب جارافیایس ماط   

 پیوندد. سم وقو  ب 

 

 سفر انفرادی ةنتایج روش هزین .4-2

 کااوده  مصورا باا بر مطاوعات گذشت  برای دستیابس ب  مازاد 

ت اضای سفر نیاز  ةسفر در معادو اای یا ازب  ضریب متایر 

ین توضین نتوایج مربووط بو  بورلورد اوهووی دو      اس . با ا

( نشان داده شوده  1بریده در جدول ) -مافس صفر  یا جمل 

و در پس لن ارز  اقتصادی پردانان در سااریواای مختلف 

 تخمین زده شده اس .

 

 بریده برای تعیین تابع تقاضای سفر -منفی صفر  یا جمله. نتایج برآورد مدل دو 4جدول 

 83اثر نهایس داری معااسطن  zم دار لماره  انحراا استاندارد برلورد شدهضریب  متایر توضیحس

 -E 31/7- 17- E 38/7 81/71- 111/1 17- E 18/9 -11*** یاة سفراز

 119/1 198/1 78/1 181/1 171119/1 انداز  فانوار

 111/1 113/1 81/1 137/1 181189/1 وضعی  تأا 

 118/1 111/1 11/8 139/1 813198/1*** محلس بودن

 E 19/9 11- E 98/7 37/8 111/1 13- E 19/1 -11*** درلمد ماایان 

 193/1 737/1 83/7 717/1 731138/1 جاسی 

 -119/1 117/1 -71/9 111/1 -17197/1*** سن

 - 111/1 17/7 877/1 17737/7*** م دار ثاب 

 - 111/1 -81/71 817/1 -117879/8*** پارامتر پراکاش

 داری امعاسطن  م دار 83نسن  درستامایس لماره
***39/971 111/1 

 83/1 91ضریب تعیین

 رساند. سمدرصد را  71داری در سطن  امعادرصد و *  1داری در سطن  امعادرصد  **  7داری در سطن  امعااای پژواش    نماد ***  مأفذ: یافت 

زیبایی 
 نگری

تفریح و 
 تفرج

تعدیل آب و 
 هوا

زیستگاه 
 حیات وحش

حفظ گونه 
های گیاهی  

 مهم

کنترل 
 سیالب
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( متایراوای انودازه فوانوار  وضوعی      1باا بر جودول ) 

وووس   انود  نشوده از وحواظ لمواری معاوادار     و جاسی تأا  

ک  نشانهر جه  ارتنواط بوا ت اضوای     اا لنع م  ضرایب 

سازد ک  افوراد دارای فوانوار    سمیب روشن ترت ب سفر اس  

  متأا  و مذکر تعداد بازدیداای بیشتری از پردانان تر بزرگ

ین فاکتور موورد بحوث در رو  ازیاو     تر مهماما  .اند داشت 

اای سفر  از وحاظ لمواری در سوطن    یا ازیعاس متایر  سفر

دار و مطواب  تئووری رو  ازیاو      امعاو درصد  33ا میاان 

سفر  با تعداد بازدیداای ساویان  از پردانان رابط  مافس دارد. 

تومووان افووزایش در  111 7بوو  ازای اوور دیهوور  عنووارت بوو 

ین میوانه   وور  بو  اای سفر  احتمال بازدید از پردانان  یا از

درصد کااش پیدا فوااد کرد. در بوین دیهور    91/1حدود 

متایراای توضیحس  محلس بودن  درلمد ماایانو  و سون بوا    

 دس  ب .  ن  ارقام اند شدهدار  امعادرصد  33ا میاان با ی 

لمده افراد محلس نسن  ب  افراد غیرمحلس بیشتر ب  پردانوان  

اییر حاوو   کااد و انتظار بر لن اس  با یک واحد ت سمسفر 

از غیرمحلس بودن ب  محلس بوودن  احتموال بازدیود فورد از     

درصد افزایش یابد. ام اوین بوا    8/1ت رینس   ور ب پردانان 

توموان درلمود    70111افزایش ار یک واحود سون افوراد و    

درصود   9/1یوب  ترت بو  ماایان   احتموال بازدیود از پردانوان    

ای  یاو  نتدرصد افزایش فوااد یاف  ک   1111/1کااش و 

قاب  انتظار اس ؛ چون افراد با درلمد بیشتر قدرت بوا تری  

اای تفرین دارند و افراد مسن نسون  بو  افوراد     یا ازبرای 

ی تفریحس دارند. اا مکانجوان انر ی کمتری برای رفتن ب  

بر ت اضوای سوفر افوراد بو       مؤثرین عوام  تر مهمدر نتیا  

اوای سوفر  سون و     یاو  ازپردانان عنارتاد از محلس بوودن   

درصود و سوطن    83درلمد ماایانو  افوراد. ضوریب تعیوین     

ای  نشوده  بیاوس  یشپو معااداری م دار ثاب  ک  شام  عوامو   

  این اسو  کو  غیور از    دااد نشاناس  ک  وارد مدل نشده 

اقتصادی مادرج در مدل حتماً عوام   -متایراای اجتماعس 

پردانوان  گیوری فورد بورای بازدیود از      یمتصمدیهری نیز در 

تأثیرگذار اس . ایون موضوو  کوام ً ماط وس اسو   چوون       

صود در صود     وور  بو  توان رفتاراای بشری را  سنمگاه  ی ا

داری لماره نسن  درسوتامایس   امعای کرد؛ اما سطن ساز مدل

درصوود نشووان از معاوواداری کوو   33بووا ا میاووان بووا تر از 

متر پوارا  داری معاوا ایاک  سطن  تر مهمرگرسیون اس . نکتة 

ی ا جملو  پراکاش نمایانهر لن اسو  کو  انتخواب مودل دو     

س درسوت  بو   اوا  دادهپوراکاش   یشبی  دو ب بریده  -مافس صفر 

 برلورد شدهصورت گرفت  اس . حال با استفاده از ضرایب 

  فردی ب  ازای ار بازدیود مطواب  رابطوة    کااد مصرامازاد 

 لید: سم دس  ب ( 1)

                        - 
1

 111100/1 )
 674,05  

 فردی ب  ازای ار بازدید )تومان( کااده مصرامازاد 
 

سوتاد مرکوزی امواااهس فودمات سوفر      »گزارشات  ن  

ک  با مراجع  ب  اداره میورا  فرااهوس پیرانشوهر افوذ     « کشور

ی اوا  جاذبو  بازدیود از   371 791 7تعداد  7931شده  در سال 

ورت گرفتوو  اسوو . ام اووین براسوواس  نیعووس پیرانشووهر صوو

اووای پردافوو  ورودیوو  تفرجهوواه از جانووب  یشفووا  عووات 

بازدید در اموان   383 11 غیررسمس( شده ثن دایاری پردانان )

بوا توجو  بو  ایون مناحوث در       از پردانان رخ داده اسو . سال 

( ارز  اقتصادی پردانان تح  سااریواای مختلوف  1جدول )

 لمده اس . دس  ب ازیا  سفر با استفاده از نتایج رو  

 . ارزش سالیانه پردانان در سناریوهای مختلف با استفاده از روش هزینه سفر )بر حسب تومان(5جدول 

11383×19117=183 313 117 1 غیر رسمس تعداد بازدید شده ثن ارز  پردانان  ن  لمار   
 یاا جاذب درصد لمار رسمس بازدید از  91ارز  پردانان با فرض: 

  نیعس شام  پردانان نیز بوده اس 
73 718 771 313=19117×7791371×9/1  

ی اا جاذب درصد لمار رسمس بازدید از  11ارز  پردانان با فرض: 
  نیعس شام  پردانان نیز بوده اس 

18 997 113 118=19117×7791371×1/1  

درصوود لمووار رسوومس بازدیوود از   711ارز  پردانووان بووا فوورض:  
 س شام  پردانان نیز بوده اس ی  نیعاا جاذب 

71 119 373 971=19117×7791371×7  

 های پژوهش مأخذ: یافته
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( ارز  اقتصووادی سوواویان  ماط وو  1براسوواس جوودول )

تفریحس پردانان ب  رو  ازیا  سفر و استفاده از  -جاهلس 

میلیوارد   11/71میلیوارد اووس    1اای جایهزین در بازه  یا از

لموده  نو  لموار     دس  ب ارز   تومان برلورد شد. چاان  

ثن  شده غیر رسمس تعداد بازدید ک  بودون در نظور گورفتن    

فرض فاصس محاسن  شده اس  بور ناحیو  جاهلوس پردانوان     

میلیوون تومووان حاصوو    1/8ت سویم شووود منلاوس در حوودود   

ک  نمایوانهر ارز  اور اکتوار از جاهو  پردانوان       97شود سم

از دو مووورد  ( ارز  تفریحووس اوور اکتووار7اسوو . جوودول )

ی گذشوت  ارز   اوا  سوال تفریحوس کو  در    -ماا   جاهلس 

محاسن  شده اس  را بوا اسوتفاده از شواف      اا لناقتصادی 

تنودی  کورده    7937اای سوال   یم قب   98کااده مصرابهای 

 اس .

 م ایس  ارز  تفریحس ار اکتار از جاه  پردانوان بوا  

و ماووا    اووا جاهوو ارز  تفریحووس اوور اکتووار از دیهوور 

ی مشروط و ازیاوة سوفر    گذار ارز تفریحس در دو رو  

نشان دااد  تفاوت ارز  در ار اکتار از ماوا   مختلوف   

تواند ناشس از تفواوت   سمک   اس تفریحس ایران  -جاهلس 

ی ب  کار گرفت  شده یا فطااایس چون بیش برلورد اا رو 

و برلورد کمتور از ارز  واقعوس جاهو  اودا در برفوس      

 مطاوعات باشد.

 

 ی مشروطگذار ارزش. نتایج روش 4-3

( وضعی  پذیر  مناوغ پیشواهادی از جانوب   1در جدول )

 نمایش داده شده اس . دااده پاسخافراد 

( بو   3ام این نتایج برلورد مدل  جیو  در جودول )  

لن ارز  اقتصوادی پردانوان    دننال ب نمایش گذاشت  شده و 

 تخمین زده شده اس .

 

 1336و مناطق تفریحی ایران به قیمت سال  ها جنگلهر هکتار از سایر . ارزش تفریحی 6جدول 

 سال مورد مطاوع  مح  / مح  ان
 ارز  در

 اکتار )تومان(

 ارز  در اکتار ب  قیم 

 )تومان( 37سال 

 337 7 778 7 7931 پار  نا وان (7937مؤیدفر و امکاران )

 913 7 197 7 7939 اولسیروان و چرد یاا جاه  (7931امیاس و شهنازی کوچکل  )

 تفریحی ایران -مناطق جنگلی  یگذار ارزشمأخذ: مطالعات پیشین    
 

 به مبالغ پیشنهادی دهندگان پاسخ. واکنش 7جدول 

 تر یینپاپیشنهاد  پیشنهاد اولیه پیشنهاد باالتر

 رد قنول رد قنول رد قبول

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

111 3/11 788 7/18 891 8/78 718 3/91 39 1/13 13 1/17 

 پژوهش های یافتهمأخذ:  
 

 . نتایج برآورد مدل الجیت برای تعیین تابع تمایل به پرداخت8جدول 

 اثر نهایس داری معااسطن  tم دار لماره  انحراا استاندارد برلورد شدهضریب  متایر توضیحس

 -E  1113/7- 11-E  199/7 11/1- 111/1 11-E  7/7-11*** پیشاهاد

 -131/1 813/1 -13/7 988/1 -91317/1 جاسی 

 171/1 811/1 83/7 738/1 81711/1 وضعی  تأا 

 119/1 311/1 81/1 171/1 171113/1 اندازه فانوار
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 . نتایج برآورد مدل الجیت برای تعیین تابع تمایل به پرداخت8جدول ادامه 

 اثر نهایس داری معااسطن  tم دار لماره  انحراا استاندارد برلورد شدهریب ض متایر توضیحس

 137/1 111/1 81/1 113/1 99813/1*** تحصی ت

 E 3733/3 13- E 19/3 37/1 977/1 13- E 77/8 -13 درلمد ماایان 

 NGO ***8737/7 937/1 81/9 117/1 913/1عضوی  در 

 -891/1 111/1 -19/1 813/1 -31179/1*** محلس بودن

 111/1 731/1 99/7 171/1 189181/1 تعداد بازدید

 - 838/1 11/7 111/1 77387/1 م دار ثاب 

 لماره نسن  درستامایس
 درج  لزادی داری معااسطن  م دار

***38/11 111/1 3 

 119/1 99ضریب تعیین مک فادن

 78177/1 91بیاس صحین یشپدرصد 

 اای پژواش   : یافت مأفذ

 رساند. سمدرصد را  71در سطن  داری معاادرصد و *  1در سطن  داری معاادرصد  **  7در سطن  داری معااد *** نما

 

( متایراای جاسی   وضعی  تأا   3براساس جدول )

اندازه فوانوار  درلمود ماایانو  و تعوداد بازدیود سواویان  از       

اما ع م  ضورایب   اند نشدهپردانان از وحاظ لماری معاادار 

  متأاو   دارای  مؤنوث داد ک  افراد  سمیب نشان ترت ب  اا لن

و درلمد ماایان  بیشوتر و ام اوین افورادی     تر بزرگفانوار 

کااد تمای  ب  پردافو    سمک  ساویان  بیشتر ب  پردانان سفر 

. وووس  انود  داشوت  بیشتری برای حفوآ کارکرداوای پردانوان    

اهاد از ین متایر توضیحس در مودل یعاوس متایور پیشو    تر مهم

دار و مطاب  انتظارات تئوریکس با احتمال  سمعاوحاظ لماری 

پذیر  میوانهین رابطو  مافوس دارد  در واقوع بو  ازای اور       

تومووان افووزایش منلووغ پیشوواهادی  احتمووال پووذیر   111 7

یابوود. ام اووین  سموودرصوود کووااش  7/7میووانهین حوودود 

و محلوس   NGOمتایراای سطن تحصوی ت  عضووی  در   

رود  سمو . انتظوار  اند شدهدار  سمعادرصد  33یاان بودن با ا م

با افزایش یک واحد سوطن تحصوی ت و تاییور حاوو  از     

احتمووال پووذیر   NGOعوودم عضوووی  بوو  عضوووی  در 

درصد افزایش یابد و بو    97درصد و  7/3یب ترت ب میانهین 

ازای ار یک واحد تاییور وضوعی  از غیرمحلوس بوودن بو       

درصد احتمال پوذیر    89هین میان  ور ب محلس بودن فرد  

ین عوامو   تور  مهوم یابد. باوابراین   سممنلغ پیشاهادی کااش 

بر پرداف  افوراد جهو  حفوآ کارکرداوای پردانوان       مؤثر

  محلووس بووودن  سووطن    NGOعنارتاوود از عضوووی  در  

تحصی ت و منلغ پیشاهادی. لماره نسن  درستامایس حاکس 

مودل در   توسوط  شوده  دادهاز لن اس  ک  تاییرات توضوین  

دار شوده پوس کو      سمعاو درصد  33سطن ا میاان با تر از 

رگرسیون معاادار اس  و ضریب تعیوین موک فوادن نشوان     

درصود از   9/1ت رینوس    وور  ب داد متایراای توضیحس  سم

متایور   ازلنااکو  . انود  دادهتاییرات متایر وابست  را توضوین  

وابست  مدل  جی  ف ط دو م ودار صوفر و یوک را افتیوار     

کاد  باابراین مشاادات حول این دو م دار قرار فواااد  سم

پوایین   اوا  مودل  نیعس ضریب تعیوین ایون     ور ب گرف  و 

بیاوس صوحین    یشپو اس . معیار دیهر فوبس براز  درصد 

گیرنودگان   یمتصمی صحین باد  ن  اس  ک  در واقع معیار 

نسن  ب  پذیر  منلغ پیشاهادی بورای ارز  کارکرداوای   

بورلورد  داد ک  نمایانهر لن اس  مودل   سما نشان پردانان ر

درصد از م ادیر متایور وابسوت     11/78  توانست  حدود شده

 عنوارت  ب بیاس نماید.  یشپرا با توج  ب  متایراای توضیحس 

  تمایو  بو    دااودگان  پاسوخ درصود از   11/78دیهر ت رینواً  
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شده بل  یا فیور را بوا ارائو  یوک نسون        بیاس یشپپرداف  

. بوا  انود  دادهس افتصاص درست ب  متااسب با ا  عات  کام ً

توان  سم( 71جایهذاری ضرایب تخمین زده شده در رابط  )

م دار انتظاری تمایو  بو  پردافو  فوردی را بو  ازای اور       

لورد و ایون ارز  انتظواری  در ح ی و      دسو   بو  بازدید 

 داد: سمارز  اقتصادی پردانان را ب  ازای ار بازدید نشان 

 ای  ب  پرداف  فردی ب  ازای اور بازدیود )توموان(   تم

       ∫
[ 7+    )-)1/311-1/111171  ((]

  -7

   730377

  +∞

1
 

اگر ایون منلوغ در میوانهین تعوداد بازدیوداای سواویان        

ضرب شود  ارز  اقتصادی پردانان برای ار فرد در  وول  

شود. باابراین ارز  اقتصادی سواویان    یک سال مشخ  مس

شوده  بو  ازای یوک     یانبردانان مطاب  با تمای  ب  پرداف  پ

 :اس تومان  118 73برابر با  فرد

 ارز  اقتصادی ساویان  برای ار فرد

71 73 118/9×73377                        

وذا  ارز  اقتصادی پردانان تح  سااریواای گوناگون 

ی مشووروط مطوواب  گووذار ارز بووا اسووتفاده از نتووایج رو  

 ( محاسن  فوااد شد.3جدول )

امانهونو  کو  مشووااده شود  ارز  اقتصوادی سوواویان      

تفریحووس پردانووان بووا اسووتفاده از رو    -ماط ووة جاهلووس 

شود    یوان بی مشروط و باا بر تمای  ب  پرداف  گذار ارز 

میلیوارد توموان قورار     81/87میلیارد اوس  1/7مردم در داماة 

لمده مطاب  لمار ثن  شوده غیور    دس  ب گرف . اگر ارز  

رسمس تعداد بازدید بر ک  مساح  قسم  جاهلوس ماط و    

اوزار توموان حاصو      331پردانان ت سیم شود منلغ ت رینس 

ک  نشان دااد  ارز  ار اکتار از جاه  پردانان  91شود مس

. ام این اگر امان ارز  ف ط بر محودود  تفریحوس   اس 

میلیوون توموان    93در حودود  پردانان ت سویم شوود منلاوس    

  یعاس در ایون حاوو  اور اکتوار از     97فوااد لمد دس  ب 

میلیوون توموان ارز  تفریحوس     93تفرجهاه پردانان ت رینواً  

( ارز  بورلورد شوده اور    71فوااد داشو . در جودول )  

اکتار از پار  ملوس کیاسور بوا اسوتفاده از شواف  بهوای       

 ده اس .تندی  ش 7937اای سال  یم قب   کااده مصرا

 

 مشروط )بر حسب تومان( یگذار ارزش. ارزش سالیانه پردانان در سناریوهای مختلف با استفاده از روش 3جدول 

درصد مردم پیرانشهر تمای  ب  پرداف   91ارز  پردانان با فرض: 

 منلاس برای حفآ کارکرداای جاه  مذکور دارند.
8 318 133 118=73118×793371×9/1  

درصد مردم پیرانشهر تمای  ب  پرداف   11ا فرض: ارز  پردانان ب

 منلاس برای حفآ کارکرداای جاه  مذکور دارند.
7 711 311 171=73118×793371×1/1  

درصود موردم پیرانشوهر تمایو  بو        711ارز  پردانان بوا فورض:   

 پرداف  منلاس برای حفآ کارکرداای جاه  مذکور دارند.
3 113 831 313=73118×793371×7  

11383×73377=713 111 113 7 غیر رسمس تعداد بازدید شده ثن   پردانان  ن  لمار ارز  

ی اا جاذب درصد لمار رسمس بازدید از  91ارز  پردانان با فرض: 

  نیعس شام  پردانان نیز بوده اس 
7 937 138 893=73377×7791371×9/1  

ی اا جاذب درصد لمار رسمس بازدید از  11ارز  پردانان با فرض: 

  نیعس شام  پردانان نیز بوده اس 
71 331 381 888=73377×7791371×1/1  

درصوود لمووار رسوومس بازدیوود از   711ارز  پردانووان بووا فوورض:  

 ی  نیعس شام  پردانان نیز بوده اس اا جاذب 
87 818 711 171=73377×7791371×7  

 پژوهش های یافتهمأخذ:  
 



 ...برآورد ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری

 ترس يبعبدالرحمن  و مرتضي تهامي پور زرندی
683

 1336ر به قیمت سال . ارزش هر هکتار از پارک ملی کیاس11جدول 

 )تومان( 37ارز  در اکتار ب  قیم  سال  ارز  در اکتار )تومان( سال مورد مطاوع  مح  ان

 317 131 18 111 111 98 7939 پار  ملس کیاسر (7937حسیاس و امکاران )

 تفریحس ایران -ی ماا   جاهلس گذار ارز مأفذ: مطاوعات پیشین 
 

پردانوان در رو    م ایسة ارز  اور اکتوار از جاهو    

ی مشووروط بوورای اوور دو محوودوده کلووس و    گووذار ارز 

گردشهری مذکور با ارز  ار اکتار از بوم نظوام جاهلوس   

پار  ملس کیاسر و م ایسة تمای  ب  پرداف  فردی ب  ازای 

ار بازدید از جاه  پردانوان و پوار  جاهلوس یاسووج کو       

 7933( م وودار لن را در سووال 7937موورادی و امکوواران )

تومان محاسن  کردند و براساس شاف  بهوای   711ود حد

شوود   توموان موس   917معوادل   7937در سوال   کااده مصرا

و  اوا  زموان در  اا جاه حاکس از افت ا بسیار زیاد ارز  

توانود ناشوس از تفواوت     سمو ماا   مختلف اس  ک  باز ام 

ی ب  کار گرفت  شده یا فطااایس چون بیش برلورد اا رو 

کمتر از میزان واقعس باشد. ام این نهر  و یا برلورداای 

 موؤثر  اوا  ارز محیطس افراد بر این تفاوت  یس زتمای ت 

اای ارز  گوناگون افراد در اور   یستمساس  ک  حاکس از 

توان از  ری  م ایسوة   سنم. در نتیا  اس ماط ة جارافیایس 

لمده بورای ماوا   مختلوف جاهلوس و      دس  ب ی اا ارز 

یکس را نسون  بو  دیهوری ارزشومادتر      تفریحس با قطعی 

 دانس .

 

 گیری یجهنت. بحث و 5

نادیوووده انهاشوووتن ارز  توویووودی توسوووط کارکرداوووای 

اووای  یوو ظرفمحیطووس جاهوو   عوودم توجوو  بوو     یسوو ز

محیطوس و ننوود    یسو  زگردشهری  عموومس بوودن ماوابع    

یوس و تخریوب   زدا جاهو  عمده د یو    اا جاه نظارت بر 

یوری  گ انودازه پژواش در پس شوند. این  سمجاه  محسوب 

ی جاه  پردانان ک  اوی  کودام از فودمات لن در    اا ارز 

ین کارکرداووای لن توور مهوومشووود و  سنمووبووازار منادووو   

نهری  تفرین و تفرج  تعودی  لب و اووا  زیسوتهاه     ینایسز

ی گیااس مهم و کاترل سوی ب  اا گون حیات وحش  حفآ 

ی گوذار  ارز اس   بو  دو رو  ازیاوة سوفر انفورادی و     

ی مطاوعوات پیمایشوس در سوال    اا دادهمشروط با استفاده از 

ی مشووروط بووا ایوون احتمووال   گووذار ارز برلموود.  7931

ی  این تصور ک  شاید اظهار تمایو   دو ب ک  فرد  روس  روب 

ب  پردافتس معین ب  افذ لن منلوغ از وی بیاناامود  منلاوس    

ری کمتر از تمای  فود بیوان کاود و در نتیاو  ارز  انتظوا    

تری برلورد شوود. رو  ازیاو  سوفر نیوز بیشوتر بور        یینپا

ی حفاظتس و دیهر اا جان استفاد  تفریحس تمرکز دارد و از 

ی گوذار  ارز کارکرداا غاف  اس ؛ اما مزی  لن نسن  ب  

اای واقعوس باشود. در    یم قتواند در استفاده از  سممشروط 

ایوون رو  دیهوور فوورد تمایوو  بوو  پردافوو  فووود را بیووان 

اوا   یوک تکای از ا ماموعو  یوری از  گ بهوره دارد  بلک  با  سنم

اای جایهزین نمایوان   یا ازتمای  ب  پرداف  وی از  ری  

 اوا  لنیری ار دو رو  و م ایس  کارگ ب این رو   شود. از سم

 تفواوت  بو  تری دس  یابد و ام  تواند ب  نتایج جامع سمام 

در رفتاراای بشری در بازاراای مختلوف پوس بورده شوود.     

  فردی ب  ازای کااد مصرارو  ازیا  سفر انفرادی  مازاد 

اوووزار توموووان و کووو  موووازاد  19اووور بازدیووود حووودود 

 1در سووااریواای مختلووف در محوودود   کااوودگان مصوورا

میلیارد تومان تخموین زده شود. در رو     11/71میلیارد تا 

ی مشروط نیز  تمای  ب  پرداف  ساویان  ار نفر گذار ارز 

اوزار   73اظ  از کارکرداوای پردانوان حودود    حف ماظور ب 

تومووان و کوو  ارز  سوواویان  پردانووان تحوو  سووااریواای  

میلیوارد توموان    81/87میلیوارد اووس    1/7گونواگون در بوازه   

داد  سمم ایسة ارز  حاص  از دو رو  نشان  برلورد شد.

افراد در بازاراوای واقعوس نسون  بو  بوازار فرضوس ارز        

تواند ریسوک   سم  دوی  این امر اند ئ قابیشتری برای پردانان 

گریز بودن افراد باشد ک  منادا لن منلاس ک  در بازار فرضوس  

کااد در عم  از لنان افذ شود. در ماموو   افوراد    سماشاره 
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محلس و غیرمحلس برای حفاظ  جاه  پردانان و تفرین در 

ک  مطاوعات پیشین نیز نشوان    ور امانلن ارز  قائلاد اما 

اکثراً جوامع محلس تمای  بو  پردافو  کمتوری از     داد؛ سم

دااد ک  در پژواش جاری نیز این اتفاق افتاد  سمفود بروز 

و در مووورد تمایوو  بوو  پردافوو  لشکارشووده  چووون افووراد 

اوای فرصو  و مسوافتس بیشوتری متحمو        یا ازغیرمحلس 

شوند پس تمای  ب  پرداف  لشکارشده بیشتری نسون    سم

ام اوین نتوایج حاصو  از دو رو      .ب  افراد محلس دارنود 

ای بورای   یوژه وروشن سواف  جاهو  پردانوان از اامیو      

ساکاین پیرانشهر و گردشوهران برفووردار اسو   باوابراین     

گذاری  ی سرماتواناد برای  سمی ذیربط اا سازمانمسئووین و 

و تصمیمات بهیا  از این نتایج سود بنرند و توا حود امکوان    

اووویو  کوار فوود قورار دااود.      حفاظ  از پردانوان را در  

اای گردشهری جاه  نوامنرده   ی پتانسام این با توج  ب  

با تأسیس امکانات تفریحس و رفااس بو  درلمودزایس موردم    

 محلس کمک کااد.

 

 . پیشنهادها6

نتایج متاوعس از این پژواش حاص  شد کو  بور مناوای لن    

نان توان پیشاهاداتس در راستای مدیری  بهیا  جاه  پردا سم

 1/7متوسط حدود   ور ب مطرح کرد. جاه  پردانان ساویان  

میلیووارد تومووان ارز  حفوواظتس فلوو   81/87میلیووارد اوووس 

میلیوارد   1/7اسو  اگور حوداق      صورف   بو  کاد  باابراین  سم

تومان برای اقدامات حفواظتس ایون جاهو  ازیاو  صوورت      

با توج  ب  ارز  تفریحس زیاد و در اووویو  بوودن    .پذیرد

رکرداای گردشهری پردانان  این جاه  پتانسوی  تنودی    کا

اوای   شدن ب  یک ماط   ویژه گردشهری را دارد. وذا  ورح 

گذاری برای احدا  ملزومات گردشهری بو  میوزان    ی سرما

از این  ری  و میلیارد تومان توجی  اقتصادی دارد  1حداق  

شود. ام این با توج  بو    سمیس زا اشتاالبرای مردم محلس 

بر تمای  ب  پرداف  اظهارشده افوراد   مؤثرین عوام  تر همم

در جه  مثن   محلوس بوودن در    NGOشام  عضوی  در 

جه  مافوس  سوطن تحصوی ت در جهو  مثنو  و منلوغ       

شود سوطن تحصوی ت    سمپیشاهادی در جه  مافس  نتیا  

ی اوا  ارز باعوث نوا لگوااس از     داادگان پاسخنسنتاً پایین 

شوود   سمو نشده  با این وجود پیشاهاد محیطس پردانان  یس ز

با افزایش سطن تحصی ت و ادای  موردم بو  شورک  در    

زیس  گرایانو  از راه لمووز   شوااف      یطمحاای  ی فعاو

افراد بومس را نسن  ب  جاه  پردانان و ضرورت حفوآ لن  

برای ماط    ارت ا و تعام  مردم را با جاه  پردانوان بهنوود   

 بخشید.

انان مربوط ب  مشک ت بهداشوتس و  عمده مشک ت پرد

ننود امکانات تفریحس و رفااس اس   با ح  این مشوک ت  

ام کارکرداای حفاظتس این جاه  بهتر فوااد شود و اوم   

گردد. با توج  ب  ارز  بوا ی   سمکارکرد تفریحس لن قویتر 

ی زیرسوافتس و  اا  رحار دو رویکرد اگر سرمای  گذاران  

ردانان را توأمین مواوس کااود باعوث     س ب  تفرجهاه پرسان برق

ایاوواد بسوویاری از مشوواغ  و بوو  تنووع لن افووزایش تعووداد   

گردشهران و این فوود باعوث رشود و توسوع  بازاراوا در      

سطن شهرستان پیرانشهر فوااد گشو . مضواا بور ایون      

شوود   سمو ننود اقامتهاه برای گردشوهران غیرمحلوس باعوث    

اوابراین بوا توجو  بو      شود. ب تر کوتاهدر پردانان  اا لناقام  

ی اوا  فانو  تمای  ب  پرداف  با ی گردشهران احدا  این 

پوذیر و   ی توجی در ماط   پردانان از وحاظ اقتصادی گرد بوم

بخشد ک  نتیاو    سممدت اقام  و تعداد گردشهر را بهنود 

ی در ماط و  پردانوان   گورد  بوماین امر توسع  گردشهری و 

 فوااد بود.

بر ت اضای سفر ب  پردانان محلوس   مؤثرین عوام  تر مهم

اای سفر در جه  مافس  سون   یا ازبودن در جه  مثن   

. از اسو  در جه  مافس و درلمد ماایان  در جهو  مثنو    

ی اوا  ارز رو اگر درلمد ماایان  افراد افزایش پیدا کاود   این

زیس  و تفرین فود قائ  فواااد بوود   یطمحبیشتری برای 

ردانان بیشوتر فوااود شود  ایون     و تعداد سفراای لنان ب  پ

فرلیاد فود باعث افزایش درلمود جواموع محلوس و لن نیوز     

شوود؛ ادامو  ایون     مادداً موجب افزایش سفر ب  پردانان مس

چرفوو  در نهایوو  سووود فوواو  اجتموواعس مثنوو  بوو  بووار 
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  در صورت امکان  اماکن تفریحس بیشتری ع وه ب لورد.  سم

گردشوهران بو  فوا ر     در پیرانشهر دایر شود توا از رغنو   

س بودن سفرشوان بورای بازدیود از پردانوان کاسوت       مکان تک

شوود نهاداوای مسوئول  تنلیاوات      سمو نشود. ووذا پیشواهاد   

ماظوور معرفوس و شااسواندن پردانوان و ثنو        ی ب ا گسترده

اا و محصو ت بومس ام ون عس  و انهوور جاهلوس    یوهم

الوس بورای   ب  اسم این ماط   اناام دااد  در ورودی شهر پ

یابس پردانان نصب شود  پارکیاهس با ظرفی   مکانمعرفس و 

مااسب تأسیس و راه عنوری داف  جاه  سامانداس شوود  

 تا از تمای  افراد برای پرداف  و سفر کاست  نشود.

 

 ها یادداشت
1. Maryland 
2. Grunewald 
3. travel cost method 

4. contingent valuation method 

5. Veun Sai-Siem Pang 

6. individual travel cost method 

7. perdanan 

8. survey 

9. double dichotomous 

10. pretest 

11. Morgan 

12. Non-use Value 

13. non-market use value 

14. zonal travel cost 

15. consumer surplus 

16. public goods 

17. entrance fee 

18. Jarque-Bera 

19. Poisson 

20. Negative Binomial 

21. Zero-Truncated 

 سفر اای یا از .88

(  ت اضا Choke Priceوی  قیم  زیاد )ب  د ی ک ا ن ط  .89

 گیرد. سنموجود ندارد یعاس ای  بازدیدی صورت 

24. Willingness to Pay 

25. Random Utility 

26. i.i.d. 
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