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حفاظتی–یتفرجخدماتاقتصاديارزشبرآورد
ایرانملیشناسیگیاهباغ

زرنديپورتهامیمرتضی
- انسانیاکولوژيپژوهشیگروهپژوهشگر،کشاورزياقتصاددکتري
ایران،تهران،کارگشاشهري

دانشگاه،سیاسیعلومواقتصاددانشکده،انرژياقتصادارشدکارشناسیکولیوندفتانه
، تهران، ایرانبهشتیشهید

دانشگاه،سیاسیعلومواقتصاددانشکده،انرژياقتصادارشدکارشناسیوروانیمهیا
، تهران، ایرانبهشتیشهید

دهیچک
بـراي زیـادي هايتالشواندبردهپیهاانسانرفاهدرزیستمحیطوطبیعیمنابعنقشبهناقتصاددانااخیراً

هـاي ارزشتعیـین بـه مطالعهاینراستاهمیندراند.دادهانجامیزیستمحیطخدماتوکاالهاگذاريارزش
ایـن ازبازدیدبرايافرادپرداختبهتمایلمیزانگیريهاندازوایرانملیشناسیگیاهباغحفاظتیوتفرجی

والجیـت مـدل ازاسـتفاده بـا اسـاس ایـن بـر .اسـت پرداختـه مشروطگذاريارزشروشازاستفادهباباغ
ملـی  شناسـی گیـاه بـاغ ازبازدیدکننـدگان پرداختبهتمایلمیزان،)CVM(مشروطگذاريارزشرهیافت

شدهمحاسبهآن ساالنهحفاظتی-تفرجیارزشهمچنینوباغاینحفاظتیوتفرجیهايارزشبرايایران
سـال درملـی  شناسـی گیـاه بـاغ بازدیدکننـدگان ازپرسشنامه200تکمیلطریقازنیازموردهايدادهاست.
حفـظ بـراي بازدیدکننـده هـر پرداختبهتمایلمتوسطکهدادنشاننتایجاست.گردیدهآوريجمع1396
ودرآمـد سـطح افزایشباباشدکهمیریال980,226ملیشناسییاهگباغحفاظتیـتفرجیخدماتارزش

منفـی ايرابطـه دارايپیشـنهاد متغیـر افـزایش وخـانوار بعـد افزایشباومثبترابطهپیشنهاديمبلغکاهش
حـداقل دارندتمایلملیشناسیگیاهباغبازدیدکنندگانازدرصد71،آمدهدستبهنتایجبهتوجهبااست.

ساالنهتعدادبهتوجهبا.دهنداختصاصآنخدماتحفظبرايراخودماهانهدرآمدازریال000/100غمبل
سـاالنه کـل اقتصـادي ارزش،آنهاپرداختبهتمایلونفر)13000-18000حاضر(حالدربازدیدکنندگان

است.گردیدهبرآوردالریمیلیون28حدودنیزهکتاردرارزشوریالمیلیارد8/4ملیشناسیگیاهباغ

.ایرانملیشناسیگیاهباغ،پرداختبهتمایل،لوجیتالگوي،مشروطگذاريارزش:يدیکلواژگان

.JEL:51Q ،56Q ،57Qبندي طبقه

 :نویسنده مسئولmortezatahamipour@gmail.com
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مقدمه.1
مختلـف جوامـع اجتماعیواقتصاديتحوالتسیردرآنوضعیتوطبیعیمنابعتردیدبدون
ورشـد پشـتوانه وطبیعـی هـاي سـرمایه ،منابعاینوداشتههسازندواساسینقشپیوستهجهان
ازناشـی رشـد بـه رومعضـالت بـه توجـه شـوند. میمحسوبکشوريهردراقتصاديتوسعه

جهـت درتـالش بـا دانشـمندان کـه گردیـده موجبطبیعتازرویهبیبرداريبهرهوتخریب
وگیـران تصـمیم ،شـود مـی ناشـی طبیعیهاياکوسیستمعملکردازکهمختلفیخدماتتعیین
جلـب خـدادادي مواهـب ایـن ازبیشـتر هرچـه توسـعه وحفاظتلزومبهراکالنریزانبرنامه
قابـل هـاي فعالیـت افـزایش شـاهد اکولوژیـک اقتصادحوزهاخیرهايدههدررواینازکنند.

بـوده طبیعـی هـاي اکوسیسـتم خـدمات وکاالها،کارکردهاارزشتعیینخصوصدرتوجهی
تـاکنون امـا ،شـود مـی محسـوب هـا انسانزیستمؤلفهترینمهمزیستمحیطاگرچه.1است

تـرین مهـم ازیکـی کـه نحـوي بـه ،نشدهمشخصدرستیبهآنهايمساعدتوواقعیارزش
ایـن ازباشـد. مـی یزیستمحیطهايبحران،یکموبیستقرندرهادولتفرآوريهايچالش

نظـر مدبایدیزیستمحیطهايسیاستاجرايهدفباکهموارديترینضروريازیکیروي
است.طبیعیمنابعاقتصاديارزش،گیردقرارگذارانسیاست

هـزاران تأثیرچگونگیدارند.کارکردچندوبودهپیچیدهیزیستمحیطمنابعازبسیاري
نتیجـه درنیسـت. مشـخص هاانسانرفاهبرشودمیارائهمنابعاینتوسطکهخدماتیوکاال

ــابعگــذاريارزش ــدمــیطبیعــیمن ــابعایــنحفــظراســتايدرمــؤثرگــامیتوان .باشــدمن

و2اياسـتفاده هايارزشدستهدوشاملیزیستمحیطوطبیعیمنابعاقتصاديگذاريارزش
،بـوده همـراه کـاال یـک ازاسـتفاده بااياستفادهارزشباشد.می3اياستفادهغیرهايارزش

ازفـرد کـه حـالی درشـده افـراد مطلوبیـت افزایشموجباياستفادهغیرارزشآنکهحال
ارزش،4وجـودي ارزششـامل حفـاظتی یـا اياسـتفاده غیـر ارزشکنـد. نمـی استفادهکاال

حتیافرادوشدهاطالقمنبعذاتیارزشبهوجوديارزشاست.6انتخابارزشو5میراث

)1384حسینی و قربانی (.1
2. Use value
3. Non-usable values
4. Existence value
5. Bequest value
6. Option value
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قائـل راارزشایـن آنموجودیـت بـراي ،نکننـد استفادهایندیدهرامذکورمنبعهرگزاگر
درافــرادآگــاهیازناشــیمطلوبیــتآینــدههــاينســلارزشیــامیــراثارزشباشــند.مــی

درجـه ازشاخصـی نیـز انتخـاب ارزشباشـد. مـی آینـده هـا نسلبرايطبیعیمنبعنگهداري
ایـن ازاسـت. آینـده درافـراد احتمـالی استفادهبرابردرطبیعیمنبعحفظبرايافرادترجیح

،طبیعـی منبـع ازحفاظـت بـراي 1جامعهافرادپرداختبهتمایلعنوانبهوجوديارزش،رو
هاينسلمنفعتبرايمنبعازحفاظتجهتپرداختبهتمایلمیزانعنوانبهمیراثارزش
بــرايمنبــعازحفاظــتجهــتپرداخــتبــهتمایــلمیــزانمعــادلانتخــابارزشوآینــده

گـذاري ارزشمطالعـات اصـلی هـدف شـود. مـی تعریـف آینـده دراحتمـالی هـاي استفاده
گیـري تصـمیم بـراي نیـاز مـورد هـاي آگـاهی کسـب ،زیستمحیطوطبیعیمنابعحفاظتی

.2استايمنطقهپایدارتوسعهراهبردتدوینبهکمکواقتصاديمدیریتنحوهدرباره
تفریحـی ارزش،اسـت مطـرح طبیعـی منـابع دموردرکهارزشیپرکاربردترینازیکی
ومشـاهده ازبتواننـد تـا کننـد هزینـه رامبـالغی حاضـرند خـود رفـاه برايهاانسانآنهاست
دوجمـع ازطبیعـی منبـع هـر تفریحـی ارزششوند.مندبهرهطبیعتکارکردهايازاستفاده
ازپـژوهش ایـن درالـذ آید.میدستبهآنتولیدکنندهمازادوکنندهمصرفمازادقسمت
شـده اسـتفاده بازدیدکننـدگان پرداخـت بـه تمایـل تعیینبرايمشروطگذاريارزشروش
است.

یملـ یشناسـ اهیگباغاست.ایرانملیشناسیگیاهباغگذاريارزشتحقیقاینازهدف
درتگـر چیيمنطقهدر،تهرانیکینزددرکهاستکشوریشناساهیگيهاباغازیکیرانیا

درایـ وبـاز يفضـا دریبـوم ریغویبـوم اهانیگمجموعهایندر.داردقرارآزادشهرمحله
محسـوب جهـان یشناسـ اهیـ گيهـا بـاغ نیتـر بـزرگ ازیکـ یو.شـوند یمکشتهاگلخانه

وبـوده متـر 1320ایدرحسطازآنارتفاع.باشدیمهکتار145حدودباغمساحتشود.یم
.اسـت متـر یلیم240حدودانهیسالمتوسطیبارندگزانیموشکخمهینيهواوآبيدارا

یدرختـ ويابوتـه ،يادرختچـه اهانیگانواعازگونه3000شاملرانیایملشناسیگیاهاغب
،زاگـرس والبـرز یکوهسـتان ریـ نظرانیـ اگونـاگون يهـا شـگاه یرواززندهموزهنیااست.
ایآسـ ،امریکـا ،اروپـا ریـ نظجهـان مهـم يهـا شـگاه یرونیهمچنوهاابانیبويخزریجنگل

1. Willingness to pay
)2008ترنر و همکاران (.2
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ریـ نظیتخصصـ قطعـات بـاغ نیـ ادرآنبرعالوهاست.شدهلیتشک)ژاپنونیچ،ایمالی(ه
نیهمچنـ ویرانـ یاوهیـ مبـاغ ورانیـ ادارازیـ پاهـان یگ،آربراتوم،یصنعتوییدارواهانیگ

وآبشـارها ،یشـ ینمايهـا بـاغ ،ياصـخره ویسنگيهاباغشاملیشنمایـیآموزشقطعات
ایـن مهـم نقش)1موارد:بهتوانمیباغاینهايکارکردمجموعهازدارد.وجودهااچهیدر

یعمومموزشآ)2،بانیباغویاهیگعلومجملهازیپژوهشمختلفيهانهیمزدرمجموعه
رهیـ ذخدرمـؤثر نقـش )3،آنهـا ازحفاظـت لـزوم واهـان یگتیاهمبهمردمساختنآشناو

دربـاره پـژوهش ومطالعـه امکـان شـدنِ فراهم)4،انقراضخطرمعرضدراهانِیگیکیژنت
بـا يهـا گونـه پرورشوریتکثيهاروشنهیزمدرقیتحق)5،آنهاازحفاظتویستیزتنوع

نمود.اشاره...وياقتصادویحفاظتنظرازارزش
ازبـاغ ایـن گـذاري ارزشنایـرا ملـی شناسـی گیـاه بـاغ مهمکارکردهايبهباتوجهلذا

صــورتمشــروطگــذاريارزشروشازاســتفادهبــاکــهاســتبرخــورداربــاالییاهمیــت
وملـی شناسـی گیـاه بـاغ دربـاره کشورمسئوالنوعمومیآگاهیافزایشبهنیزوگیردمی

زیسـتی تنـوع ومنطقههوايوآبتعادلوتفرجیـتفریحیلحاظازآناهمیتوجایگاه
کند.میکمک

وشـده ارایـه تحقیـق ادبیـات بـر مـروري دومبخـش درهمطالعاینهدفپوششبراي
ایـن مـدل ،چهارمبخشدراست.شدهبیانتحققروشونظريمبانیسومبخشدرسپس

پایـان نیـز پیشـنهادها ارائـه وبنـدي جمـع اسـت. شدهبیانآننتایجوبرآوردوارائهتحقیق
باشد.میمطالعهاینبخش

موضوعادبیاتبرمروري.2
دسـت بـه منـافع میزانوزیستمحیطبودنمطبوعگذاريارزشزمینهدرزیاديهايتالش
چنـین اسـت. گرفتـه صـورت ملـی هـاي پـارك وجنگلـی تفرجـیِ منـاطق بازدیـد ازآمده
هـاي پـارك مـدیریتی هـاي برنامـه هزینهـمنفعتتحلیلوتجزیهازمهمیبخشهاییاقدام

ماهانـه پرداخـت بـه تمایـل میزان)1997(1همکارانوهادکر،ارتباطایندر.استجنگلی
کـرده برآوردخانوارهربرايروپیه5/7رابمبئیپاركتفرجیوحفاظتیهايارزشبراي

مشـروط گـذاري ارزشروشازاسـتفاده بـا ايمطالعـه در)1999(2همکارانووایتاست.

1. Hadker, et al
2. White, et al



31|پور زرندي و همکاران  مرتضی تهامی

بـه تمایـل میـزان متوسـط نمودنـد. برآوردراانگلستانشمايیوركپاركحفاظتیارزش
تفرجـی ارزشبررسـی درشـد. محاسـبه پونـد 1/3معـادل پاركازحفاظتبرايپرداخت

اسـتفاده بـا )2002(1همکارانوشرستاتوسطکهامریکافلوریداایالتدراُکاالملیجنگل
متوسـط طـور بـه ارزشایـن میزان،گرفتهصورت)CVM(مشروطگذاريارزشروشاز

ايمطالعـه در)2005(2همکـاران ولئونـگ اسـت. آمـده دسـت بهروزدردالرمیلیونیک
کهدادنشاننتایج،نمودندبررسیمالزيدرراکوهستانیمناطقهايجنگلحفاظتیارزش
وامیرنـژاد باشـد. میپولیواحد27تا20بازهدردهندهپاسخفردهرازايبهحفاظتیارزش

پـارك توریسـتی ارزشبـراي کننـده بازدیـد هرپرداختبهتمایلمتوسط،)1384(خلیلیان
وبازدیـد هـر بـراي ریـال 3520مشـروط گـذاري ارزشروشازاسـتفاده باراگلستانملی

همچنـین نمودنـد. برآوردهکتاردرریالمیلیون96/1راپاركاینساالنهتوریستیارزش
ــورالك ــهمطدر)2006(3گ ــاايالع ــتفادهب ــتازاس ــذاريارزشرهیاف ــروطگ ارزش،مش

خـانوار هـر ازايبـه سالدردالر33/67معادلراترکیهدرايمنطقهدراکوسیستمخدمات
کرد.برآورد

پـارك تفریحـی وحفـاظتی ارزشتعیینبهايمطالعهتحت)1395(همکارانوامیرنژاد
مبلغیپرداختبهحاضرافراددرصد7/81کهدادنشاننتایجپرداختند.سنگانسیجنگلی

ارزشبـراي افـراد پرداخـت بـه تمایـل میـزان متوسط،بودهمذکورمکانازحفاظتجهت
تمایـل متوسـط نیز)1388(رفیعیوامیرنژادبود.ریال6365معادلشدهیادپاركحفاظتی

روشازاسـتفاده بـا رابهشـهر آبـاد عبـاس جنگـل بازدیـد هـر درفـرد هـر برايپرداختبه
نمودند.برآوردریال2200مشروطگذاريارزش
تمایـل میـزان وسـاعی پاركتفرجیارزش)1388(میبديوقاضیدیگرپژوهشیدر

ومشــروطگــذاريارزشروشازاســتفادهبــاراپــاركایــنبازدیدکننــدگانپرداخــتبــه
پـژوهش ایندردادند.قرارتحلیلوتجزیهوگیرياندازهمورددوگانهانتخابيپرسشنامه

شـده اسـتفاده Logitمـدل ازبازدیدکننـدگان پرداخـت بـه تمایلمیزانگیرياندازهبراي
ایـن است.شدهبرآوردمدلاینپارامترهاي،درستنماییحداکثرروشازاستفادهباواست

پرداخـت بـه حاضـر ،مطالعـه ایـن درشدهبررسیافراددرصد31کهدهدمینشانپژوهش

1. Shrestha, et al
2. Leong, et al
3. Gurluk
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برايبازدیدکنندگانپرداختبهتمایلمتوسطوهستندساعیپاركازاستفادهبرايمبلغی
تفرجـی ارزشاسـت. شـده بـرآورد بازدیـد هربرايریال1841،پاركاینتفرجیارزش
2/5ازبـیش ،آنسـاالنه تفرجـی کـل ارزشوریـال میلیـون 221ازبـیش پاركاینماهانه
تمایلمتوسطCVMازاستفادهبا)1389(طاهریان،ارتباطدراین.شدآوردبرریالمیلیون

4750راگلسـتان النگـدره جنگلـی پـارك تفرجیارزشبرايبازدیدکنندههرپرداختبه
افـراد پرداختبهتمایلمیانگینمیزان)1389(همکارانونژادهاشمیونمودمحاسبهریال

آوردنـد. دستبهبازدیدهربرايریال3875مازندرانورنجنگلیپاركازبازدیدبرايرا
کاوسـی ومـوالیی نمودنـد. اسـتفاده مشـروط گـذاري ارزشروشازخودمطالعهدرهاآن

هـاي جنگـل تفرجـی وحفـاظتی ارزشمشـروط گـذاري ارزشروشازاسـتفاده با)1390(
هـاي بررسـی نمـود. رآوردبـ سـال درریالمیلیارد075/1و17/1111ترتیببهراارسباران

تفرجـی ارزشبـرآورد يزمینـه درزیـادي مطالعـات کـه دهدمینشانایراندرشدهانجام
دارد.وجودمختلفجنگلیهايپارك
محـیط مطبوعیـت ارزشبررسـی جهـت )1391(یزدانـی وصـیادي دیگـر پژوهشیدر
گـذاري ارزشروشازاستفادهباراپاركاینتفرجیارزش،چیتگرجنگلیپاركزیست

تعیـین لوجیتمدلازاستفادهبامطبوعیتاینمیزانبرمؤثرعواملکردند.برآوردمشروط
اسـتفاده ازحاصـل مطبوعیتکسبجهتپرداختبهتمایلمیزانپژوهشایندرگردید.
.شدبرآوردریال2553/3،بازدیدهردرفردهربرايچیتگرجنگلیپاركتفریحی

میـزان گیـري انـدازه وتهرانجمشیدیهپاركتفرجیهايارزشتعیین،یگردمطالعهدر
مشـروط گذاريارزشروشازاستفادهباپاركاینازبازدیدبرايافرادپرداختبهتمایل

همکارانورضاییتوسط،بعديدودوبخشیانتخابپرسشنامهولوجیتمدلازاستفادهبا
پرداخـت بـه حاضـر بازدیدکنندگانازدرصد83ودحدگرفت.قراربررسیمورد)1391(

بازدیـد هـر ازايبـه پرداخـت بـه تمایـل متوسـط کهشندبامیپاركازاستفادهبرايمبلغی
ریـال میلیون9/203هکتارهربرايپاركتفرجیارزشهمچنینشد.برآوردریال23448

844تقریبـاً ،جمشـیدیه پـارك ازبازدیـد بـراي خـانواده هرالنهساتفرجیارزشمتوسطو
.شدبرآوردریالهزار

واصـفهان بهشـت هشـت پـارك تفرجـی ارزش)1392(موسـوي ورفعت،اینبرعالوه
مشـروط گـذاري ارزشروشازاستفادهباراپاركاینبازدیدکنندگانپرداختبهتمایلمیزان
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الجیـت مـدل ازیرهـا متغبررسـی بـراي پـژوهش ایندرهمچنین.کردندگیرياندازهوتعیین
واسـت بازدیـد هـر بـراي ریـال 2318،بازدیدکنندگانپرداختبهتمایلمتوسط.شداستفاده
ریـال 4/106814پـارك ایـن ازبازدیـد بـراي ،خـانوار هـر سـاالنه پرداختبهتمایلمیانگین
یتفرجـ ارزشبـرآورد بـه ايمطالعـه درنیـز )1394(همکارانوابراهیمیاست.شدهبرآورد
پرداختنـد. الجیـت مـدل ومشروطگذاريارزشروشازاستفادهبازاهدانشهرملتپارك

ارزشوریـال 8570پـارك ایـن گردشـگران وبازدیدکننـدگان پرداخـت بهتمایلمیزانکه
شد.محاسبهتومانمیلیون9/599معادلساالنهزاهدانملتپاركتفرجی

روشازاسـتفاده بـا بیستونتاریخیآثاراقتصاديارزشتعیینبه)1395(اعظمیوحقانی
ترتیـب بـه ،پروبیـت الجیتـو هـاي مدلاساسبرهاآنمطالعهدرشدهمحاسبهپداختبهتمایل

سـالیانه کـل ارزشهمچنینوشدهبرآوردکنندهبازدیدهربرايریال50149وریال47659
ودادهولـی است.شدهبرآوردریالردمیلیا53725/12و9148/11ترتیببهنیزمجموعهاین

ازاسـتفاده بـا گفتگـو بوسـتان تفرجـی گـذاري ارزشعنوانتحتايمطالعهدر)1395(آماده
ازايبـه بازدیدکننـدگان پرداخـت بهتمایلمتوسطکهپرداختندمشروطگذاريارزشروش

6/39557ترتیـب بـه يبعدیکگانهدووبعديدوگانهدوهايروشازاستفادهبابازدیدهر
مبلــغترتیــببــهنیــزگفتگــوبوســتانســاالنهتفرجــیارزشمتوســط،ریــال8/32526وریـال 
ازهکتـار هـر سـاالنه تفرجـی ارزشمتوسطوریالمیلیارد6094/38وریالمیلیارد9549/46

د.شبرآوردریالمیلیارد2982/2وریالمیلیارد7950/2مبلغترتیببهنیزبوستاناین
درخـاکی کـرم سـهم گـذاري ارزشعنـوان باايمطالعهدر)2020(دومیناتیواسکان

درخـاکی هـاي کـرم سـهم اگرچـه کـه پرداختنـد موضـوع ایـن بهاکوسیستمخدماتارائه
مطالعـات امـا استشدهشناختهايگستردهطوربهاکوسیستمخدماتارائهوخاكکیفیت

درخـاکی هـاي کـرم سـهم مطالعهایندر.استداشتهاآنهسهممقدارتعییندرسعیکمی
.شـد تعیـین خـاکی کـرم تیماردوبیننسبیارزشاختالفازاستفادهبااکوسیستمخدمات

هـاي کـرم سـهم بیشـترین .کردنـد کمکاکوسیستمخدماتازتعداديبهخاکیهايکرم
.بودغذامقدارتأمینطریقازدامداريهايسیستمایندرخاکی

ــائووي ــه)2020(همکــارانوزی ــاطقدرتــاالباکوسیســتمخــدماتگــذاريارزشب من
گـذاري ارزشبرايگذاريارزشهايروشازترکیبی،مطالعهایندرپرداختند.چینساحلی

ایـن در.اسـت شـده انجـام چـین درساحلیاستان11درشدهارائهتاالباکوسیستمخدمات
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میـدانی تحقیقـات زمینـه در)مقالـه 170ازبـیش (مشـاهده 808شاملدادهپایگاهیکمطالعه
هـاي دادههمچنـین وآنازاسـتفاده بـا وشـده ایجـاد چـین سـاحلی منـاطق درهـا تاالببراي

دیجیتــالارتفــاعمــدلهــايدادهو(NPP)خــالصاولیــهوريبهــره،(LU)زمــینکــاربري
(DEM)،مـورد منطقـه درتاالب13ماکوسیستمهمسرویس9برايارزیابیچارچوبیک

گـاه ذخیـره 35درتـاالب اکوسیسـتم خدمات)1:کهدادنشاننتایج.استشدهایجادمطالعه
اکوسیســتمخــدماتارزش)2.داردســالدردالرمیلیــارد33/168کلــیارزشملــیطبیعــی
بیـنش هـا ارزیـابی )3و.دادنشـان چـین سـاحلی منـاطق درراتوجهیقابلمکانیتنوعتاالب

.دهدمیارائهتاالبانواعواکوسیستممختلفخدماتبینستدودادبهراجعدیگري
اتیـوپی درافشـانی گردهخدماتازبردارينقشهواقتصاديارزیابیبه،)2020(داویت

تولیـدي ارزشدادندسـت ازوافشـانی گـرده اقتصاديارزشتخمینبراياست.پرداخته
اتیـوپی سـاالنه کشـاورزي بـرداري نمونـه سـاالنه هايدادهاز،فشانیاگردهکاهشازناشی
اقتصـادي ارزشمتوسـط کـه دادنشـان نتـایج .اسـت شـده استفاده2013-2003دورهبراي
پـذیري آسـیب نسـبت .اسـت امریکـا دالرمیلیون3/81حدوددورهاینبرايافشانیگرده

درصـد2/4حدودافشانیگردهخدماتوبودهدرصد4/8تقریباًماشدهزدهتخمینمحصول
.استدادهاختصاصخودبهرامزرعهارزشکلاز

خـدمات اقتصاديهايارزشوجنگلحکمرانیموضوع،)2020(همکارانومینداك
ترتیبـات اثـرات ارزیـابی هـدف بـا مقالـه ایـن کردنـد. بررسـی راویتنـام درجنگلاکوسیستم
(FES)جنگـل اکوسیسـتم خدماتاقتصادييهاارزشوارائهبردیگرهايجنگلحاکمیت

تغییـر وزمینکاربريازبردارينقشهبرايراچارچوبیمطالعهاین.استشدهانجامویتنامدر
ارائـه جنگـل بـر حاکمهايرژیمدرفرضیوواقعیتغییراتازناشی(LULC)زمینپوشش

تخمـین رامـرتبط اقتصـادي ارزشوکندمیکمیراFESتهیهدرحاصلتغییراتودهدمی
بلکـه ،جنگـل LULCدرتنهـا نـه جنگـل بـر حاکمهايرژیمکهدهدمینشاننتایج.زندمی

دارند.توجهیقابلتأثیرهاجنگلازحاصلFESمقادیرومقداربرهمچنین
شـهر یـک درشـهري کـاري جنگـل شـده اعـالم مزایـاي )2020(همکـاران ومونزپیزا

قـرار بررسـی مـورد رامکزیـک ومتحـده ایـاالت مرزدرمکزیکغربیالشمدرخشک
قـرار جـدي بررسـی وبحـث موردهنوزخشکشهرهايدرریزگردهابودنفراگیردادند.
خشـک رسوبوهوافیلترخدماتارائهبرايشهريدرختاناینکهبهتوجهبا.استنگرفته
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روش.کنـد مـی مسـتند راشـهري کـاري جنگـل سـناریوي منـافع مطالعهاین،اندشدهثبت
دالر(WTP)88پرداخـت بـه تمایـل ساالنهمیانگین،مطالعهایندرمشروطگذاريارزش

عالئـم وجـود وهـوا کیفیـت دركبـا WTPدرتغییـرات .دهدمیارائهراخانوارهربراي
ازدرصـد8/0اًتقریبـ شدهاعالممزایايمیانگین.داردارتباطدهندهپاسخخانوادهدرتنفسی
.دهدمینشانراخانوارساالنهدرآمد

شـده ارائـه خـدمت 15واکوسیسـتم خدماتگذاريارزشبه)2020(همکارانوکیم
درنظرسـنجی ایـن پرداختنـد. انتخـاب آزمـون روشازاسـتفاده باشهريسبزفضايتوسط
اعضـاي نـدگان دهپاسـخ .شـد انجامقرارداديتحقیقاتیشرکتیکتوسط2017دسامبر
نتـایج .کننـد میزندگیمطالعهمحلدروشدهثبتتحقیقاتیشرکتدرکهبودندعمومی

ازکلـی طـور بـه کـه »جنگلباتعاملبرايمکانتأمین«و»اندازچشمتشکیل«کهدادنشان
ازحفاظـت «همچنـین بودند.ارزشمندبسیار،شوندمیمحسوبشهريسبزفضايملزومات

خـدمات بودنـد نشدهگرفتهنظردرقبالًیکهیچکه»تخلیههايمکانتهیه«و»زیستیتنوع
علـی ،سرانجام.شوندمالحظهبایدکهاستژاپنشهريسبزفضايمدیریتزمینهدرعمده
کمتـر »مسنافرادبرايامکاناتتهیه«،ژاپنجمعیتشدنپیروولدوزادنرخکاهشرغم

.شدارزیابی»انکودکبرايامکاناتارائه«از

منـاطق وهـا پـارك ازحفاظـت هـاي ارزشگذاريارزشبه)2020(همکارنوجورج
سـطح درکـه اسـت مطالعـاتی بررسـی مطالعـه اینازهدفپرداختند.طبیعیشدهحفاظت

هـا پـارك بـراي (CVM)احتمـالی ارزیـابی روشبـر تکیـه بـا یونـان درهمچنینوجهانی
ازبـازاري غیـر خـدمات وکاالهـا ارزیـابی روشایـن ازفادهاستدلیل.استگرفتهصورت

ماهیـت بـه بسـته ،قبلـی تجربـی مطالعـات بین،اینبرعالوه.استفرضیبازارتوسعهطریق
کـه حـالی در،اسـت شـده قائـل تمـایز ،استشدهانجامنظرسنجیکهکشوريوهاپارك
طبـق .استشدهذکرشودگرفتهنظردراحتمالیارزیابیروشازاستفادهازبایدکهمعایبی

،اسـت نشـده مطالعـه هنـوز موجـود شـهري هـاي پـارك ارزیـابی ،ادبیـات بررسیهايیافته
درهـا پـارك اقتصـادي ارزیـابی .باشـد بیشـتر تحقیقـات برايايزمینهتواندمیاینبنابراین

ارزشیدربارهريگینتیجهبهتواندمی،استشدهمالیبحراندچارکه،یونانمانندکشوري
شود.منجراعتراضاحتمالیهايواکنششناساییودهندمیهاپاركبهشهروندانکه
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تحقیقروشونظريمبانی.3
پیوسـته مقـادیر ازايمجموعـه ،وابسـته متغیرکهکنندمیفرضاقتصاددانانموارداغلبدر
مجموعـه یـک قالـب درنـده گیرتصـمیم رفتـار کـه داردوجودمتعددمواردلیکنباشد.می

بـا هـاي مـدل شـوند مـی اسـتفاده اهـدافی چنینبرايکههاییمدلشود.میخالصهمحدود
ایـن دروابسـته متغیرمقادیرنبودنپیوستهبهتوجهباشوند.مینامیدهکیفیوابستهمتغیرهاي

1.شـود میاطالقگسستهرگرسیونهايمدل،اقتصادسنجیهايمدلازگروهاینبه،هامدل

باشـند. مـی یک)و(صفردوتاییوابستهمتغیرهاآندرکههستندهاییمدلهاآنترینساده
داشـته نظـر موردمنطقهازحفاظتجهتپرداختبرايتمایلیتواندمیفردیکمثالبراي
باشد.نداشتهیاباشد

ــندر ــانای ــرگــذاريارزشروشیــک،)CV(مشــروطگــذاريارزشمی ــازارغی ويب
تـأثیرات ارزیـابی ومنفعـت ــ هزینـه تحلیلوتجزیهدرگستردهطوربهکهاستپذیرانعطاف

را)WTP(افـراد پرداختبهتمایلتاکندمیتالشCVروششود.میاستفادهیزیستمحیط
تـالش CVروشاساسـاً ،دیگـر عبـارت بـه نمایـد. تعیـین ،معینفرضیبازارسناریوهايتحت

پرداخـت بـه راضی،مطمئنفرضیبازارسناریوهايتحتپاسخگویانچطورمدبفهتاکندمی
بـه مراجعـه یزیستمحیطخدماتوکاالهااقتصاديارزشتعیینجهت،CVروشدرهستند.

نامند.مینیزترجیحروشغالباًراCVروشدلیلهمینبهاست.نیازموردافراد
ازعبـارت آنهـا ازجملـه ازاسـت هیـداتی تمکـارگیري بـه مستلزمCVروشازاستفاده

کــااليوبررســیمــوردموضــوعخصــوصدرشــوندگانمصــاحبهبــهدادنآگــاهیالــف)
فرضـی بـازار یـک ایجادCVروشدرمرحلهترینمهمفرضی:بازارایجادب)ی.زیستمحیط
کـاالي اندتومیکهباشدداشتهرااحساساینشوندهمصاحبهتا،استبازاريغیرکااليبراي
فرضـی بـازار درشـخص آنکـه ازپـس پرداخت:نوعتعیینج)کند.خریداريرابازاريغیر
ومشـخص پـول پرداخـت جهـت پاسخگوبرايمعقولومناسبروشیکبایدگرفتقرار
حـداکثر تاشودمیخواستهافرادازقسمتایندرقیمت:پیشنهادآوردندستبهد)شود.بیان

WTPکنند.بیانشدهارائهبازاريغیرخدماتوکاالهاخصوصدرراخود
یـا پذیرش،وجوديوتفرجیارزشگذاريارزشبرايوابستهمتغیر،حاضرتحقیقدر

بـاغ درمسـتقیم غیـر اياسـتفاده هـاي ارزشوتفـریح جهـت پیشـنهادي مبلـغ پـذیرش عدم

1. Madela (1991)
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پیشـنهادي مبلـغ فـرد آیـا کـه سـؤالی بـه پاسـخ درمتغیراینباشد.میایرانملیشناسیگیاه
دروابستهریمتغلذا.دیآمیدستهب،ریخایردیپذمیرایحیتفرارزشجهتتفریحجهت

هـاي مـدل مـوارد گونـه نیادرکند.میاریاختصفروکیریمقادوباشدمییموهومنجایا
یرسـ بريبـرا یکلـ طـور هبـ باشـند. مـی مناسـب هـاي مـدل ،یفـ یکيرهایمتغبایونیرگرس
،تیـ لوج،یخطاحتمالهايمدلازباشندمیییتادووابستهریمتغيداراکهییهاونیرگرس

یحیتوضـ يرهـا یمتغتـأثیر یبررسـ يبـرا قیـ تحقنیـ ادرشود.میاستفادهتیتوبوتیپروب
مطالعـات درالجیـت یونیرگرسـ مدلفراواناستفادهلیدلبهافرادWTPزانیمبرمختلف

قـرار یبررسـ مـورد مدلنیاادامهدرلذاواستشدهاستفادهمدلنیاازیداخلویخارج
.گرفتخواهد

پیشـنهادي مبلغفردکهشدهفرضپرداختبهتمایلگیرياندازهجهتمدلتعیینبراي
تحتخودمطلوبیتکردنماکزیممبراساسراملیشناسیگیاهباغازحفاظتارزشبراي
1.کندمیرددیگريطوربهراآنیاپذیردمی)1(رابطه

)1(01 01 εSYUεSAYU  );,();,(

Uآورد.مـی دستبهفردکهاستغیرمستقیمیمطلوبیتYوA وفـرد درآمـد ترتیـب بـه
فـردي سـلیقه تأثیرتحتکهاستاقتصاديـاجتماعیهايویژگیدیگرSوپیشنهاديمبلغ
،انـد شـده توزیـع مستقلوبرابرطوربهکهرصفمیانگینباتصادفی0εو1εمتغیرهايباشدمی
:شودتوصیف)2(رابطهصورتبهتواندمیΔUمطلوبیتتفاوتباشند.می

)2()();,();,( 0101 εεSYUSAYUU 

بـا وابسـته متغیـر یـک داراي،مشـروط گـذاري ارزشبررسـی دردوگانـه پرسشـنامه فرمت
2دارد.نیازانتخابیکیفیمدلیکبهکهباشدمیدوگانهانتخاب

الجیـت مـدل ،مشـروط گـذاري ارزشدرهـا مدلپرکاربردترینومشهورترینازیکی
وقوعشرطیاحتمالگیرد.میخودبهرایکوصفرارزشدووابستهمتغیرآندرکهاست

بـه ،باشـد لمسـتق متغیـر Xووابسـته متغیرYاینکهفرضباالجیتمدلدرنظرموردحادثه
.3شودمیدادهنشان3رابطهصورت

1. Hanemann (1984)
2. Lee (1997) and Hanemann (1994)
3. Gujarati (1999)
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)3()()|(
iXββii

e
XYEP

211
11 



زیـر صـورت بـه رارابطـه تـوان مـی راحتـی بـراي باشد.میطبیعیلگاریتمپایهeآندرکه
:1کردبازنویسی

)4(
ie

Pi Z
 1

1

21آندرکه ββZi .است
ایـن درکـه نکتـه ایـن بررسـی اسـت. 2لجستیکتجمعیوزیعتتابعبیانگر)4(معادله

اختیـار راخـود مقـادیر 1و0بینPi،کندمیتغییر+∞تا- ∞بینZiکههمچنانحالت
ترتیـب اینبه(واستمربوط)Xi(یعنیZiبهغیرخطیطوربهPiآنکهنیزوکردخواهد

همچنـان امـا اسـت. سـاده کند)میهبرآوردرارگرسیونبرآوردبراينیازموردشرطدو
تخمینبابدرايمسئله،فوقشرطدوتأمینرغمعلی،شودمیمالحظهفوقرابطهازکه
غیرخطـی هـم βبرحسـب بلکـه XبرحسبتنهانهPiاینکهآنوآمدهوجودبهمدلاین

دیگـر OLSمعمـولی مربعـات حـداقل معمولروشکهاستآنمعنايبهامرایناست.
کرداثباتتوانمیراحتیبهامانیست.کاربردقابلمذکورمدلپارامترهايتخمینرايب

پارامترهـا برحسـب خطـی ايرابطـه صـورت بـه رامـدل توانمیقضیهظاهربرخالفکه
شـده بیـان فـوق رابطـه وسـیله بـه مـوردنظر حادثهوقوعاحتمالیعنیPiاگرنمود.تبدیل
5رابطهبودخواهدنظرموردحادثهوقوععدماحتمالکه)Pi -1(صورتایندر،باشد

.3باشدمی

)5(
ie

Pi Z
 1

11

صـورت بـه الجیـت مـدل اساسبربپذیردرا(A)پیشنهادهاازیکیفرداینکه(Pi)احتمال
است:زیر

)6()}({)()(
θSγYβAαexpUexp

UFP η 



 1

1
1

1
1

1. Gujarati (1999)
2. (Cumulative) Logistic distribution function

)1999گجراتی (.3
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)(آندرکه UFη شـامل رااقتصـادي ــ اجتمـاعی متغیرهـاي واسـت تجمعـی توزیعتابع
θشود.می , γ , θ000رودمـی انتظـار کههستندايبرآوردشدهضرایب ,,  βγθ

باشند.
تکنیـک ترینرایجکهنماییدرستحداکثرروشازاستفادهباالجیتمدلپارامترهاي

محـدوده درعـددي گیـري انتگـرال وشـوند میبرآورد،باشدمیالجیتمدلتخمینبراي
:1شودمیمحاسبهزیرصورتبهپیشنهادباالترینصفرتا

)7(dA
βAαexp

dAuFWTPE AmaxAmax
η )][()()( * 
   1

1
00

شـده تعـدیل مبـدا ازعـرض *αواسـت پرداختبهتمایلانتظاريمقدارWTPE)(که
اضـافه αاصـلی مبداازعرضجملهبهاقتصاديـاجتماعیپارامترهايوسیلهبهکهباشدمی

*)(است.شده θSγYαα 

متغیرهـاي درتغییـر اثـرات بینـی پـیش ،الجیـت مـدل بـرآورد درمهـم اهـداف ازیکی
فـرد هـر اینکهاحتمالاگرباشد.میiفردتوسطپیشنهاديمبلغپذیرشاحتمالبرتوضیحی
باشد:)8(هرابطصورتبه،بپذیردراپیشنهاديمبلغشوندهمصاحبه

)8(
λxexp

λxFP
i

ii *)( *


 1
1

*که
ixواستتوضیحیمتغیرهايλارزیابیبرايشوند.برآوردبایدکههستندپارامترهایی

ازبایـد ،پیشنهاديمبلغپذیرشاحتمالرويXαمستقلمتغیرهايازیکهردرتغییراثرات
:2شودگرفتهجزئیمشتق8رابطه

)9(kλλxexp

λxexp

x

p

i

i

ik

i
21 ))((
)(
*



 

شـود مـی شناخته3نهاییاثرعنوانتحترابطهاینباشد.میامKمستقلمتغیرپارامترkλکه
شود.میاستفادهپارامترهاجايبهشدهبرآوردمدلضرایبتفسیربرايآنازو

1. Lehtonen, et al (2003)
)1991(مدال.2

3. Marginal effect
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هدفاست.شدهتنظیمشبخدوقالبدردوبعديدوگانهپرسشـنامهمطالعهایندر
دربخشایندرواستافراداجتماعیـاقتصادياطالعاتاستخراجپرسشنامهاولبخش
،خانواردرآمدوفرددرآمدمیزان،شغل،سکونتمحل،تحصیالت،دهندهپاسخسنمورد
پرسشنامهایندومبخشهدفاست.شدهالؤسبازدیددفعاتتعدادو،خانوادهافرادتعداد

شدهطراحیآزمونپیشاساسبرشود.میمربوطبازدیدکنندگانپرداختبهتمایلمیزانبه
قیمتسه،گیاهشناسیباغبازدیدکنندگانازبازدامنهسؤالباپرسشنامه30تکمیلبا

سهصورتبهاصلیپرسشنامهدروگردیدتعیینریالهزار300و100،200پیشنهادي
شود.میپرسیده)تومانی000/20میانی(پیشنهاديقیمتابتداشد.ردواهمبهوابستهپرسش

شناسیگیاهباغازبازدیدبرايآیاد:شومیپرسیدهبازدیدکنندگانازصورتاینبهالؤس
ازتومان000/20مبلغهستیدحاضر،باغمفیدهايکارکردحفظووجودفرضبا،ایرانملی

منفیفردپاسخکهصورتیدردهید؟اختصاصباغوروديقیمتعنوانبهراخوددرآمد
مثبتبازدیدکنندهپاسخکهصورتیدرو)تومانی000/10(ترپایینپیشنهاديقیمتباشد
بهتمایلمیزانحداکثرانتهادرد.شومیپرسیده)تومانی000/30(باالترپیشنهاديقیمتباشد

است.شدهپرسیدهنیزديبعهايتحلیلبراي،بازدیدکنندگانپرداخت
کـه باشـند مـی تهرانشهرساکنشهروندان،پژوهشایندراستفادهموردآمارييجامعه

مورگـان جـدول ازآمـاري جامعهبااليجمعیتبهتوجهباکنند.میبازدیدگیاهشناسیباغاز
میلیـون کیـ بااليجامعهحجمبرايجدولایناساسبرشد.استفادهنمونهحجمتعیینبراي

ازپـس وگرفـت صـورت کههاییمصاحبهدرامااست.شدهتعیینپرسشنامه384تعداد،نفر
گرفت.قراراستفادهموردوانتخابپرسشنامه200تعدادناقصمواردحذف

،Logitمدلپارامترهايتخمینوریاضیمحاسبات،متغیرهاآماريتحلیلتجزیهبراي
است.شدهادهاستفShazam،افزارنرماز

بحثونتایج.4
یبررسموردنمونهاجتماعیـاقتصاديخصوصیاتتوصیفیتحلیل.1-4

نیتـر مهـم ازبرخـی ،میـدانی مطالعـات ازآمـده دسـت بـه يهادادهازاستفادهبابندایندر
گیـرد. مـی قـرار یبررسموردمطالعهمحدودهدرخانوارهااجتماعیـاقتصاديخصوصیات

کـل درومردهاآندرصد54وزنپاسخگویاندرصد46تقریباکهدادنشانهادادهتحلیل
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دارايگویـان پاسـخ ازدرصـد 60بودنـد. متأهـل درصـد 49ومجردآنهادرصد51حدود
ازدرصـد 58وکردنـد مـی اسـتفاده سکونتبراياستیجاريمنزلازبقیهوشخصیمسکن
دارايپاســخگویانازدرصــد42ولیســانسبــااليتحصــیالتدارايهنــدگاندپاســخ

میلیـون 36حـدود آنهـا ماهانـه درآمـد میـانگین همچنینبودند.لیسانسازترپایینتحصیالت
ریـال میلیـون 120آنمقـدار بیشـترین وریالمیلیون8آنهادرآمدمیزانکمترینکهبودریال
کردنـد پررامربوطهپرسشنامهکهملیشناسیگیاهباغکنندگانزدیدباخانوارافرادتعدادبود.

،سـال مختلـف هـاي فصـل درآنهابازدیددفعاتمیانگینهمچنینبودند.نفر2متوسططوربه
بود.نیموساعتدومتوسططوربهبازدیدهرزمانمدتوشدهدادهنمایش)1(جدولدر

پاسخگویانجتماعیاـاقتصاديمهممتغیرهاي.1جدول

حداکثر حداقل معیارانحراف میانگین متغیرها
76 17 15 36 (سال)پاسخگویانسن
12000 800 2155 3598 (تومان)خانوارماهیانهدرآمد
3 0 0/6 0/7 بهارفصلدربازیددفعاتتعداد
15 0 2/0 0/8 تابستانفصلدربازدیددفعاتتعداد
9 0 1/4 0/7 پاییزفصلدربازدیددفعاتتعداد
2 0 0/5 0/3 زمستانفصلدربازدیددفعات

10 1 1/2 2/6 ازدیـــدهربدربازدیـــدزمـــانمـــدت
(ساعت)

6 1 1/4 1/9 خانوادهاندازه
تحقیق.هايیافته:مآخذ

ــلدر ــلوضــعیتتحلی ــهتمای ــتب ــدگانپرداخ ــرايبازدیدکنن ــظب ــايوحف ــاغاحی ب
10000،20000،30000پیشـنهادي قیمـت سـه ،آزمـون پـیش اسـاس بـر ،ملیشناسیگیاه

129پاسـخگو نفـر 200بـین ازشـد. مطـرح یکـدیگر بـه وابسـته سؤالسهصورتبهتومان
قـرار تـر پـایین پیشـنهاد گـروه درونپذیرفتنـد را)000,20(پیشـنهاد اولـین درصد)64نفر(

یاهستندملیشناسیگیاهباغبرايتومان000,10ورودیهپرداختبهحاضرآیاکهگرفتند
بـه حاضـر )%29(نفـر 38ومثبـت پاسـخ پاسخگویاناز)%71(نفر92میاناینازکهخیر؟
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ازنفـر 15کهبودصورتاینبهآنهاپرداختبهتمایلنشدند.نیزتومان000,10پرداخت
افرادمابقیوندبودبازدیدبودنرایگانوخواستارنشدندمبلغیهیچپرداختبهحاضرآنها

دادند.پیشنهادراتومانهزارپنجمبلغحداکثر

پیشنهاديمبالغپرداختبهتمایلمیزان.1نمودار

دراهمیـت بیشـترین تـا شـد خواسـته دهنـدگان پاسـخ ازمربوطـه پرسشـنامه درهمچنین
بیـانگر 1عـدد ،کننـد بیـان خوددیدگاهازرامنطقهدرملیشناسیگیاهباغوجودخصوص
درشـده ارایـه نتـایج براسـاس دهـد. مـی نشانرااهمیتباالترین10عددواهمیتکمترین
ارایـه بـه دهنـدگان پاسـخ نگـاه ازشناسـی گیاهباغوجوداهمیتبیشترین)2(شمارهجدول

ــرايبســتري ــوگیريب ــاروگــردایجــادازجل ــهکمــکوغب ــرهــوايوآبداشــتنب بهت
بـراي منبعـی سـپس وزیسـتی تنـوع حفظبهاهمیتبعديهايردهدرینهمچن،گرددبرمی

است.شدهاشارهگردشگريدرآمدمنبعماننداقتصاديدرآمدکسب

پرسشنامهدهندگانپاسخنگاهازملیشناسیگیاهباغوجودتیاهمزانیمنیانگیم.2جدول
)دهدیمرانشانتیاهمنیشتریب10عددونیکمتر1(عدد

تنوعحفظ
(حفظزیستی

گیاهیهايگونه
حیوانی)و

تعادل
وآب

هواي
منطقه

جلوگیري
ایجاداز

وگرد
غبار

جذب
توریست

و
گردشگر

برايمنبعی
تحقیقات

ـعلمی
پژوهشی

اقتصاديمنابع
درآمدمنبع(مثل

ازگردشگري
بازدید)

تفریح
و

گردشگري

ذاتیارزش
باغوجود

ملیشناسیگیاه
قهمنطدرایران

هاارزش

7/8 5/7 9 5/6 2/6 8 6 7
متوسط
میزان
اهمیت
تحقیقهايیافتهمأخذ:

خیر
64%

بله
36%

تومان20000تمایل به پرداخت 

خیر
29%

بله
71%

تومان10000تمایل به پرداخت 
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پرداختبهتمایلالگويبرآوردنتایجتحلیل.2-4
وگردیـد تجمیـع نامـه پرسـش طریـق ازافـراد ازشدهآوريجمعهايدادهتمامبندایندر

بـه الگـو یکقالبدرایرانملیشناسیگیاهباغحفاظتیـتفرجیخدماتاقتصاديارزش
شد.وردآبر3جدولصورت

ملیشناسیگیاهباغازبازدیدکنندگانبرايالجیتالگويبرآوردنتایج.3جدول

نهاییاثرtآمارهمعیارانحرافرگرسیونضریبمتغیر(واحد)نوعمتغیر

bid1/3-(تومان)پیشنهاديقیمتE-04***1/9E-05-6/65-0/00003

sex0/2300/2470/930/05707جنسیتمجازيمتغیر

mar0/21047-2/94-0/288***0/847-تاهلوضعیتمجازيمتغیر

edu0/2603/010/19407***0/781تحصیالتسطحمجازيمتغیر

aware0/2170/3520/620/05397آگاهیسطحمجازيمتغیر

age0/0134/030/01318***0/053(سال)سن

size0/10544-5/36-0/079***0/424-تومان)(هزارخانواراندازه

inc4/5(تومان)درآمدE-07***8/7E-085/200/0000001

constant0/1290/6270/21مبداازعرض-----
- 229درستنماییلگاریتمتابع

17/0فادنمکتعیینضریب
60/68صحیحپیشگوییدرصد
تحقیقباتمحاسماخذ:

درصد10سطحدردارمعنی* 
درصد5سطحدردارمعنی**

درصد1سطحدردارمعنی***

کـه معنـی ایـن بـه کـه استدرصد60/68شدهبرآوردالگويصحیحبینیپیشدرصد
متغیرهـاي بـه توجهباراوابستهمتغیرمقادیرازباالییدرصداستتوانستهشدهبرآوردمدل

پرداخــتبــهتمایــل،پاســخگویانازدرصــد53/67تقریبــاًونماییــدبینــیپــیشتوضــیحی
اختصـاص درستیبه،اطالعاتبامناسبکامالًنسبتیکارائهباراخیریابلهشدهبینیپیش
متغیـر تغییـرات ازچقدرمدلتوضیحیمتغیرهايکهدهدمینشانفادنمکآماره.اندداده

دودارايفقـط الجیـت هـاي مدلوابستهمتغیرکهآنجاازوددهنمیتوضیحرامدلوابسته
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طـور بهوگرفتخواهدقرارنقطهدواینحولمشاهداتبنابراین،استیکوصفرارزش
.استپایینهامدلاینتعیینضریبطبیعی

منفـی عالمـت دارايپیشنهاديقیمتمتغیرالجیتمدلازآمدهدستبهنتایجبراساس
افـزایش بـا کهمعناستاینبهوهستندمثبتعالمتدارايتحصیالتودرآمديهامتغیرو

مبلـغ کـاهش بـا وکـاهش ،پرسشـنامه) دربلـه (جـواب مبلغپذیرشاحتمالپیشنهاديمبلغ
نشـان bidمتغیـر نهـایی اثـر ضـریب مثـال عنـوان بـه یابـد. میافزایش،مبلغپذیرشاحتمال

قیمـت پـذیرش احتمـال ،تومـان) حسـب (بـر متغیرایندرواحدیکافزایشباکهدهدمی
افـزایش با،تحصیالتودرآمدمتغیرهايمورددر،یابدمیکاهشدرصد3/0شدهپیشنهاد

،بازدیدکننـدگان جانـب ازپیشـنهادي مبلغپذیرشاحتمالتحصیالتسطحودرآمدسطح
یابد.میکاهشمبلغپذیرشاحتمالهاآنکاهشباوافزایش

میـانگین پـذیرش احتمـال بـر داريمعنـی اثـر دارايخانواراعضايتعدادمتغیرنینهمچ
بعـد متغیرهـاي کـاهش بـا عبـارتی بـه ،اسـت انتظـار مطـابق آنعالمتواستپیشنهادشده

پـیش درصـد .یابـد میافزایشپیشنهاديقیمتپذیرشاحتمال،شدهپیشنهادمبلغوخانوار
الگـوي بـاالي بینـی پـیش قـدرت کـه اسـت درصد82یزنشدهبرآوردالگويصحیحبینی

.دهدمیقرارتاکیدموردراشدهبرآوردالجیت
ازاسـتفاده بـا لوجیـت مدلپارامترهايبرآوردازبعد،شدهارائهشناسیروشبهتوجهبا
،الجیـت احتمـال توزیعمنحنیزیرسطحگیريانتگرالطریقاز،درستنماییحداکثرروش
کـه آمـد دسـت بـه ملـی شناسـی گیاهباغازبازدیدبرايکنندگانبازدیدپرداختبهتمایل

آمد.دستبهتومان22698کنندهبازدیدهربرايWTPمتوسط
سـالیانه بازدیدکننـدگان کلتعدادوکنندگانبازدیدپرداختبهتمایلمیزانبهتوجهبا

تـا 8000بیناستشدهگزارشباغاینمدیرازکهايمصاحبهطبقکهملیشناسیگیاهباغ
متوسـط ضربحاصلازسالدرباغتفرجیارزش،استشدهگزارشسالدرنفر18000

شناسـی گیـاه بـاغ ازبازدیدکننـدگان کلتعداددرباغازبازدیدکنندگانپرداختبهتمایل
اسـبه محتفکیـک بـه کنندهبازدیدتعدادمتوسطوحداکثروحداقلبرايسالطیدرملی
است.شده

سال:دربازدیدکننده8000ازايبهملیشناسیگیاهباغساالنهتفرجیارزش
نفر8000×22698تومان=356/580/181تومان
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سال:دربازدیدکننده18000ازايبهملیشناسیگیاهباغساالنهتفرجیارزش
18000×22698=802/555/408تومان

بـه ملـی شناسـی گیـاه بـاغ سـاالنه تفرجـی ارزش)13000(سـال دربازدیـد میـانگین طبقو
است:زیرصورت

13000×22698=079/068/295تومان
سـاالنه تفرجـی ارزشتقسـیم معادلملیشناسیگیاهباغازهکتارهرتفرجیارزشهمپنین

است.شدهمحاسبهذیلصورتبههکتارحسببرآن مساحتبرباغاین 

=2034952تومان
295068079تومان

145هکتار
درملـی شناسـی گیاهباغهکتارهرتفرجیارزش،محاسباتازآمدهدستبهنتایجبراساس

دربازدیـد کمتـرین وبیشـترین بـراي رقـم اینکهآمددستبهریالمیلیون20حدودسال
باشد.میریالمیلیون28و5/12حدودترتیببهسال

ملـی شناسیگیاهباغبرايهکتاردرارزشمیزانآمدهدستبهنتایجطبقمطالعهنایدر
بازدیـد حـداکثر بـراي وتومانمیلیون2باغاینبازدیدکنندگانتعدادمتوسطبرايسالدر
نشـان دیگـران مطالعـات بـا مـذکور مبلـغ مقایسهگردید.محاسبهتومانمیلیون8/2سالدر
ارزش)1395(آمـاده ودادهولـی مطالعـه درباشد.میحداقلشدهمحاسبهعددکهدهدمی

همچنـین اسـت. شـده محاسـبه تومانمیلیون279گفتگوبوستانازهکتارهرساالنهتفرجی
زاهدانملتپاركهکتارهرساالنهتفرجیارزش،)1394(همکارانوابراهیمیمطالعهدر
بـه مبلـغ ایـن ،)1397(همکـاران واربـاب مطالعهدرشیرازارمباغبرايوتومانمیلیون60

است.شدهبرآوردتومانمیلیون119هکتارهرازاي
هـاي پـارك وبـاغ سـایر بـا مقایسهدرملیشناسیگیاهباغساالنهبازدیدکنندگانتعداد

تعـداد توجیـه بـراي مشخصیتقریباًدالیلاست.ناچیزبسیارجهانحتیومنطقهدرموجود
برايهاییمحدودیتوجودبهتوانمیآنجملهاز،داردوجودباغاینازکنندهدیدبازکم

مکـان یـک بـاغ ایـن  کـه عقیـده ایـن ازکهگذشتهدرملی شناسیگیاهباغازعمومبازدید
نبـود همچنـین گیـرد. مـی سرچشمهباشدآزادآنبرايعمومبازدیدنبایدواستتحقیقاتی

شدهباعثکشورحتیومنطقهسطحدرملیشناسیگیاهباغودوجومعرفیجهتتبلیغات
وباشـند خبـر بـی منطقـه آندربـاغ ایـن وجـود ازمنطقهحتیوکشورمردمازبسیاريکه
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حجـم ایـن توجیـه برايدیگردالیلازآناطرافوباغدررفاهیامکاناتکمبودهمچنین
تعـداد اگـر کـه اسـت حـالی درایـن .باشـد توانـد مـی ملـی شناسـی گیـاه بـاغ بازدیدازکم

میلیـون یکوهزار500،هزار100میزانبهشدهگرفتهنظردرسناریوسهطبقبازدیدکننده
ترتیـب بـه ملـی شناسـی گیـاه بـاغ سـاالنه ارزشاحتمـالی میـزان ،یابدافزایشکنندهبازدید

بود.خواهدتومانمیلیارد698/22و269/2،349/11

پیشنهادهاوگیرينتیجه.5
وگیـاهی علـوم ازجملـه تحقیقـاتی مختلـف هـاي زمینـه درمهمینقشملیشناسیگیاهباغ

بـر هـا آنازحفاظتلزوموگیاهاناهمیتبهمردمساختنآشناوعمومیآموزش،باغبانی
قـرار اسـتفاده مـورد انقـراض خطـر معـرض درگیاهـان ذخیرهعنوانبهباغایندارد.عهده

وزیسـتی تنـوع دربارهتحقیقومطالعهبرايالزمامکاناتشناسیگیاههايباغدرگیرد.می
بـا هـاي گونـه پـرورش وتکثیـر هـاي روشزمینـه درتحقیـق ،استفراهمهاآنازحفاظت

آنبـه شناسـی گیاهباغدرکهاستدیگريموضوعاتازاقتصاديوحفاظتینظرازارزش
شود.میپرداخته
وجــودوملــیشناســیگیــاهبــاغتوجــهقابــلومهــمبســیارکردهــايکاربــهتوجــهبــا
بـراي کـه مثبتـی خـارجی آثـار بـه توجـه باوارزشمندبسیارونظیرکمگیاهیهايپوشش
بـاغ ایـن توسـعه وحفـظ بـراي نیـاز مـورد وکـافی بودجـه متاسـفانه ،کنـد مـی ایجادمنطقه

الزماقـدامات بایـد آنتوسـعه وظحفـ بـراي لـذا گیـرد. نمـی قـرار آناختیـار درارزشمند
بـه بـاغ گردشگريبخشدادناجارهدادانجامتوانمیکهاقداماتیجملهازگیرد.صورت

بـراي نیـاز مـورد بودجـه ازبخشـی بتوانتااستمستقیم)نظارتبا(همراهخصوصیبخش
شناسـی گیاهباغازبازدیدکنندگانتعدادکهآنجاییازکرد.تأمینراباغاینتوسعهوحفظ
باغنظیرهاباغسایربامقایسهدرکهرسدمینفرهزار18000تا8000حدودبهسالدرملی

تنهـا کـه کاشـان فـین بـاغ وبازدیدکننـده نفرمیلیوننیمویکسالیباانگلیسکیوگاردن
درنهمچنـی وکننـده بازدیـد نفرمیلیون5/2حدودسالیبا،داردمساحتمربعمتر33700
بـا گفتگـو بوسـتان جملـه ازمنطقـه درموجـود سـبز فضـاهاي وهـا پـارك سـایر بـا مقایسه

است.محدودبسیار،سالطیدرکنندهبازدیدنفر1187000
کـرد جسـتجو گذشـته هـاي سالدرتوانمیراباغاینازکنندهبازدیدکمتعداددلیل

وجـود وگردشگرانبازدیداثردرواردهاحتمالیهايآسیببرابردرباغازمحافظتبهکه
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هـایی محـدودیت ،شـود بازدیـد آنازنبایـد واسـت تحقیقاتیمجموعهیککهعقیدهاین
بـاغ وجـود ازآگـاهی نبـود همچنـین بودنـد. دادهقـرار عمومتوسطباغاینازبازدیدبراي
کـم دیگـر دلیـل اندتومیمنطقهدرساکنافرادازبسیاريتعدادبرايحتیملیشناسیگیاه

باشد.ملیشناسیگیاهباغازکنندگانبازدیدوگردشگرانتعدادبودن

منابع
بـا ارمشناسـی گیـاه بـاغ تفریحـی ارزشبـرآورد «،)1397(.ج،عبـداللهی وح.،وآمـاده .حارباب

،سـیزدهم سـال ،گردشـگري مـدیریت مطالعـات ،»مشروطگذاريارزشروشازاستفاده
.41شماره

پنجمــین،»گلســتانملــیپــاركتوریســتیارزشبــرآورد«،)1384(ص.،خلیلیــانو.ح،امیرنــژاد
50صفحات،شهریور7ـ9،بلوچستانوسیستاندانشگاه،ایرانکشاورزياقتصادکنفرانس

.39ـ
مطالعــه،زیســتمحــیطمطبوعیــتاقتصــاديگــذاريارزش«،)1388(ح.،رفیعــیوح.،امیرنــژاد

علـوم مجلـه ،»مازنـدران اسـتان ،بهشـهر آبـاد عبـاس جنگـل گـري گـردش همنطقـ موردي:
.48ـ60صفحات،)3(16شماره،طبیعیمنابعوکشاورزي

پـارك تفریحـی وحفـاظتی ارزشبـرآورد «،)1385(ح.م.،عصـاره وص.،خلیلیانوح.،امیرنژاد
سازندگیوپژوهشلهمج،»افرادپرداختبهتمایلازاستفادهبانوشهرسنگالسیجنگلی

.15ـ24صفحات،72شماره،طبیعیمنابعدر
،مشهدفردوسیدانشگاهانتشارات،»خاكفرسایشاقتصاد«،)1384(م.،قربانیوصس.،حسینی

.439شماره
ازاسـتفاده بابیستونتاریخیآثاراقتصاديارزشتعیین«،)1396(آرش،اعظمیوالهفتح،حقانی

،پـنجم سـال ،شـهري مـدیریت واقتصادفصلنامه،»)WTP(افرادپرداختبهتمایلروش
.82-67صفحات،20شماره
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تهـران جمشـیدیه پاركتفرجیارزشبرآورد«،)1391(.ش،محمدزادهو.ن،نخعیو.ا،رضایی
،1شـماره ،نهـم وسـی سـال ،شناسـی محـیط ،»مشـروط گـذاري ارزشروشازاسـتفاده با

.25-32صفحات
اصـفهان دربهشتهشتپاركتفریحیارزشبرآورد«،)2013(اهللابقیت،موسويوبتول،رفعت

.1شماره،نهموسیسال،شناسیمحیطمجله،»مشروطگذاريارزشروشازاستفادهبا
سـایر بـا مقایسهدرچیگرجنگلیپاركمطبوعیتاقتصاديارزش«،)1391(یزدانیوف،صیادي

شـماره ،چهارمسال،تجدیدشوندهطبیعیمنابعتحقیقاتمجله،»کشورجنگلیهايپارك
.34ـ54حاتصف،دوم

،»گلسـتان النگـدره جنگلـی پـارك گـردي طبیعـت وتفریحـی ارزشتعیین«،)1389(ع.م.،طاهریان
.43ـ61صفحات،تحقیقاتوعلومواحد،اسالمیآزاددانشگاه،ارشدکارشناسینامهپایان

ارزشبـرآورد «،)1394(م.س.،نـژاد هـدایت وم.،درمیانیعقوبیوم.،ایستگلديوم.،ابراهیمیمحمد
،»الجیـت مـدل ومشـروط گـذاري ارزشروشازاسـتفاده بازاهدانشهرملتپاركتفریحی

.145ـ164صفحات،2شماره،سومسال،بیابانیمناطقجغرافیاییهايکاوشنشریه
اسـتفاده باچلچراغسوسنگلحفاظتیارزشبرآورد«،)1390(م.کالشمی.کاوسیوم.،موالئی

واقتصـاد هـاي پـژوهش ،»بعـدي ــ یـک دوگانهانتخاببامشروطگذاريارزشروشاز
.3/25شماره،کشاورزيتوسعه

روشازاسـتفاده باتهراندرساعیپاركتفریحیارزشبرآورد«،)1387(م.،قاضیوع.،میبدي
صـفحات ،36شماره،ایراناقتصاديهايپژوهشنامهلفص،»(CV)مشروطگذاريارزش

.187ـ202
نــورجنگلــیپــاركتفرجگــاهیارزشتعیــین«،)1389(م.،صــدیقوم.فیضــی.و.ه،نــژادهاشــم

،)57(37شـماره ،شناسیمحیطمجله،»مشروطگذاريارزشروشازاستفادهبامازندران
.129ـ136صفحات

روشازاســتفادهبــاگفتگــوبوســتانتفریحــیگــذاريارزش«،)1395(.ح،ادهآمــو.م،دادهولــی
ویـک دوگانـه ودوبعديدوگانهانتخابروشهايکارگیريهببامشروطگذاريارزش

اقتصاد.ومدیریتالمللیبینکنفرانسسومین،»بعدينیم
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Estimating the Economic Value of
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Abstract
Economists have recently recognized the role of natural resources and the
environment in human welfare and have made great efforts to evaluate
environmental goods and services. The present study examines the
recreational and conservation values of the National Botanical Garden of
Iran and measures the willingness of people to pay a visit. Using the logit
model and the contingent valuation method (CVM), the amount of
willingness to pay by visitors is calculated for recreational and conservation
values of the Garden as well as its annual recreational value. Required data
is collected in 1396 through the completion of a 200 questionnaires from
Botanical Garden visitors per year. The results show that the average
willingness to pay per visitor to maintain the value of recreational-
conservation services of the Botanical Garden is 226980 Rials, which has a
positive relationship with the growing level of income and the decreasing
proposed amount and a negative relationship with the increasing household’s
size and the increase in the bid variable. According to the results obtained,
71% of Botanical Garden visitors tend to spend at least 100, 000 Rials of their
monthly income to maintain its services. Given the annual number of current
visitors (18, 000-13, 000 people) and their willingness to pay, the total annual
economic value of the Garden is calculated at 4.8 billion Riyals and the value
per hectare of the Garden is estimated at about 28 million Riyals.

Keywords: Contingent Valuation, Logit Model, Willingness to Pay,
National Botanical Garden of Iran.
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