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گذاری مشروطمجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشحفاظتیبرآورد ارزش 
3مهال افشارپور، 2، محمود صبوحی صابونی1محمدجواد مهدیزاده

اورزی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکش-1
دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه زابل2
زاهدان، دانشگاه بازرگانیدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد3

: چکیده

بنابراین دل . زیست منجر گرددبه مخاطره انداختن محیطباعث رویه از منابع طبیعی و فنون، باعث شده است که برداشت بیرشد جمعیت و گسترش علوم 
ها و کشورها باید تلقی گردد؛ زیست و طبیعت مرتبا در حال افزایش است، پس حفظ و حراست از این عرصه خاکی وظیفه همه ملتنگرانی برای محیط
. زیست سالم خواهد شدها از محیطالمللی کشورها و ضامن توسعه پایدار و برخورداری همه انسانمواهب موجب همبستگی بینزیرا صیانت از این

های آینده است و باید با ایجاد بستر واقعی برای بقا و تعالی آن همواره به عنوان پیونددهنده کننده حیات رو به رشد نسل کنونی و نسلزیست تضمینمحیط
ار و دوستی مورد احترام قرار گیرد و تعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از این محیط نیز که شعصلح 

ان شهرست) پارک جنگلی قائم(مجموعه پردیسان قائم حفاطتیاین مطالعه به تعیین ارزش .توسعه پایدار است، به جای توسعه نامتعادل جایگزین شود
برای بررسی . پردازدمیاز این مجموعه تفریحی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط حفاظتمیزان تمایل به پرداخت افراد برای گیریاندازهکرمان و 

روش حداکثر راستنمایی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی الجیت استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از 
نتایج نشان داده است که . بازدید کننده از مجموعه پردیسان قائم جمع آوری شد132با نامهپرسشمورد نیاز از راه تکمیل هایداده. برآورد شده است

متوسط تمایل به پرداخت افراد . داز مجموعه پردیسان قائم مبلغی پرداخت کننحفاظتدرصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای 95.45
نتایج بیانگر این است که .ریال برآورد شده است5202000000ساالنه مجموعه پردیسان قائم حفاظتیهمچنین ارزش . ریال بدست آمده است12240
ریزیبرنامه، اجتماعی و اقتصادی را در و مدیران اجراییریزانبرنامهتواندمیباالیی برخوردارند که این نکته حفاظتیجنگلی از ارزش هایپارک

.پایدار منابع طبیعی یاری دهدبرداریبهرهحفاظت و 
گذاری مشروط، پردیسان قائم، کرمانارزش حفاظتی، ارزش: کلمات کلیدی

مقدمه
در سطح خرد، . کندمیطبیعی ایفا هایسیستمنقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و هااکوسیستمموجود برای برآورد ارزش پولی خدمات هایتالش

و گرددمیدر حمایت از رفاه انسانی هاآنو نقش متنوع و پیچیده هااکوسیستممربوط به ساختار و کارکرد هایدادهباعث دستیابی به گذاریارزشمطالعات 
). 2002هووارث و فابر،(و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد رفاه انسانیهایشاخصدر ایجاد و اصالح تواندمی، اکوسیستم گذاریارزشدر بعد کالن 

، ارائه هاانسانمحیطی و اکولوژیکی به وسیله زیستشناخت و فهم منافع : به دالیل زیادی از جملهزیستمحیطکارکردها و خدمات غیربازاری گذاریارزش
اقتصادی و درآمدهای طبیعی، سنجش نقش و اهمیت منابع هایسیاستن ارتباط میان مسایل محیطی کشور به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان ، فراهم آورد

محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب  و یمجموعهزیست محیطی در حمایت از رفاه انسانی و توسعه پایدار، تعدیل و اصالح 
گذاریارزشکه روش دهدمیمطالعات مختلف نشان ).2001و گائو و همکاران، 2000؛اشیم، 1998واز، (باشدمیمنابع طبیعی، مهم رویهبیبرداریبهره

بازار فرضی معین، سناریوهایتا تمایل به پرداخت افراد را تحت کندمیاین روش تالش . حفاظتی منابع جنگلی استهایارزشمشروط تنها روش برای تعیین 



گذاریارزشگارون فرانسه را به وسیله روش یرودخانهارزش حفاظتی زیستگاه ساحل ) 2002(گوس و همکاران آمی).(تعیین کند 
. فرانک بدست آوردند66،13،133و 67به ترتیب ایمرحلهمشروط با الگوهای توبیت ، خطی، نیمه لگاریتمی و هکمن دو 

سازمان میراث فرهنگی، ( رودمیکشور بشمار هایاستانگردشگری و طبیعی یکی از زیباترین شهرستان کرمان با دارا بودن اماکن تاریخی و جاذبه های
یران قرار دارد این شهرستان با ادرجنوب شرقیاستان کرمانکرمان از شهرهای بزرگ ایران و مرکز).1390صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، 

1755ارتفاع شهرستان کرمان از سطح دریا . دقیقه شمالی در نقشه ایران واقع شده است17درجه و 67قی و دقیقه طول شر7درجه و 57مختصات جغرافیایی 
آب و هوای این شهرستان در  بهار و تابستان معتدل و در پاییز . نفر جمعیت داشته است515114، 1385شهرستان کرمان بر اساس سرشماری سال باشدمیمتر 

.کیلومتر مربع است546و مساحت این شهرستان مترمیلی135درجه ومیانگین بارش ساالنه 15یانگین دمای ساالنه این شهرستان و زمستان سرد و خشک و م
نقش مهمی در به حالبا همکاری افراد خیر و خیراندیش ایجاد شده است، تا 1343هکتار در سال 300که با وسعت نزدیک به مجموعه پردیسان قائم کرمان

مجموعه در .  و غیره در خود جای داده استهزار اصله درخت از نوع کاج، سرو، نارون 500بیش از مجموعه طیف هوای شهر کرمان ایفا نموده است اینتل
در این مکان هالحظههای کم با یکدیگر در تمام فصول سال فضای مطبوع و پاک را ایجاد و گذراندنکنار هم و انبوه درختان قد برافراشته و سرسبز در فاصله

باتوجه به این مهم در این مطالعه تالش شده است تا عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک .را دلنشین و لذت بخش کرده است
. این پارک مورد بررسی قرار گیردحفاظتیجنگل قائم و برآورد ارزش 

هاروشمواد و 

گذاریارزشروش . مشروط استفاده شده استگذاریارزشپارک جنگلی قائم شهرستان کرمان از روش حفاظتیبرآورد ارزش در این مطالعه، برای 
محیطی زیستغیرمصرفی و مصرفی غیر بازاری منابع هایارزشگیریاندازهبرای پذیرانعطافعموما به عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و ) (مشروط 

تجربی از ایگونهبه 1963برای نخستین بار در سال پیشنهاد شد، ولی،1974در سال یبوسیلهین روش ابتدا ا. رودمیبکار 
ش به بیان دیگر، اساسا رو. بازار فرضی معین، تعیین نمایدسناریوهایتا تمایل به پرداخت افراد را در کندمیتالش روش . این روش استفاده نمود

صرفا . رسدمیدر نگاه نخست، این روش ساده به نظر . تا بفهمد چگونه پاسخگویان در سناریوهای بازار فرضی مطمئن، راضی به پرداخت هستندکندمیتالش 
اقتصادی نیاز است بلکه هاییهنظربرای استفاده از این روش نه تنها به . که چقدر تمایل به پرداخت برای کاالی خاصی دارندشودمیاز گروهی افراد پرسیده 

). 1384امیرنژاد و خلیلیان، (باشدمی، روانشناسی، آمار و نظرسنجی نیز نیاز شناسیجامعهبه چندین نظام و قواعد دیگر در زمینه 
(افراد دارای تابع مطلوبیت زیر هستند شودمیدر روش انتخاب دوگانه فرض 

)1(

درآمد هر بازدیدکننده حاضر است مبلغی از. باشدمیبرداری از سایر عوامل اقتصادی اجتماعی فرد درآمد فرد و تابع مطلوبیت غیرمستقیم، که در آن 
میزان مطلوبیت ایجاد . گرددمیبپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت برای وی )(خود را برای استفاده از منبع زیست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی 

ابطه زیر آن را نشان و رکندنمیاز حالتی است که وی از منابع زیست محیطی استفاده تربیششده در اثر استفاده از منابع زیست محیطی 
).(دهدمی

2

تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت . اندشدهو مستقل از همدیگر توزیع تصادفیایگونهمتغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به و که در آن
:در اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است از

3



لذا، الگوی لوجیت برای بررسی میزان تاثیر . باشدمیگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد، دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه دوینامهپرسشساختار 
فرد یکی از کهاین، )(بر اساس الگوی لوجیت احتمال. بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفرجی استفاده شدمتغیرهای توضیحی گوناگون بر میزان

):(شودمیزیر بیان یرابطهپیشنهادها را بپذیرد، به صورت 

)4(

اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، -ز متغیرهای اجتماعیتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد و بعضی اکه

0و 0، 0رودمیضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار ، ، . شودمیجنسیت، اندازه خانوار و  تحصیالت در این پژوهش را شامل 
باشند

به وسیله است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری      به میانگین روش نخست موسوم: وجود داردمقدار یمحاسبهسه روش برای 
به کل است که برای محاسبه مقدار انتظاری روش دوم موسوم به میانگین . شودمیاستفاده نهایتبیصفر تا یمحدودهعددی در گیریانتگرال

مقدار انتظارییمحاسبهبخشی است و از آن برای و روش موسوم به میانگین رودمیبکار + تا-عددی در محدودهگیریانتگرالوسیله 
، روش سوم بهتر است زیرا این روش ثبات هاروشاز بین این . شودمیاستفاده )(صفر تا پیشنهاد بیشینه یمحدودهعددی در گیریانتگرالبه وسیله 

) : (شودمیکه از رابطه زیر محاسبه کندمیآماری و توانایی جمع شدن را حفظ با تئوری، کارایی هامحدودیتو سازگاری 

)5(

اقتصادی به جمله عرض از مبدا اصلی -ماعیکه به وسیله جمله اجتباشدمیعرض از مبدا تعدیل شده *مقدار انتظاری تمایل به پرداخت وکه 
ترآسانالگوهای لوجیت ممکن است به فرم توابع خطی یا لگاریتمی برآورد شوند که فرم تابعی خطی برای محاسبه متوسط . اضافه شده است) (

):(آورداز رابطه زیر بدست توانمیگوی لوجیت را در ال) (ام متغیر توضیحی پذیریکشش. است

)6(

) (باعث تغییر چند درصدی در احتمال موفقیت متغیر وابسته )(در که تغییر یک درصدی کندمیکشش مربوط به هر متغیر توضیحی بیان 
: روش جداگانه برای محسبه اثر نهایی در الگوی الجیت وجود دارد2، توضیحیبه نوع متغیر ؟ با توجه شودمی

به دشومیکه به  نام اثر نهایی خوانده بر اثر تغییر یک واحدی در)(متغیری کمی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته اگر -1
(گرددمیصورت رابطه زیر محاسبه 

7



مستقل و ضرایب یرهایمتغاولیه همه یهاارزشستگی به احتمال اولیه و بنابراین بستگی به در این الگو مقدار تغییر در احتمال ، بشودیمهمانگونه که مالحظه 
. داردهاآن

از صفر به در نتیجه تغییر) (متغیر مجازی باشد، اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته اگر -2
از طریق رابطه زیر قابل ) (مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی مجازی . شوندیمثابت نگه داشته )(یک، در حالی که سایر متغیرها در یک مقدار

:باشدیممحاسبه 

)8(

نحوه مشخص کردن مقدار حالت نمونه به این صورت است که برای متغیرهای . شودیمشناخته »حالت نمونه «، تحت عنوان)(ایر متغیرها مقادیر ثابت س
.ردیگیممد نظر قرار هاآنو برای سایر متغیرها مقدار میانگین هاآنمجازی مقدار مد 

نتایج و بحث
دفعه 48/25نفر، و 74/1سال، 28/35متغرهای سن، تعداد افراد تحت تکفل، تعداد دفعات بازدید به ترتیب که میانگین مربوط به دهدیمنشان ) 1(جدول

.باشدیم

. هزار تومان در ماه  دارند500تا 400نشان دهنده تعداد افراد با درآمدهای متفاوت است که بیشترین تعداد افراد درآمدی بین ) 2(جدول 

برخی از متغیرهای مهم مورد مطالعه- 1جدول

های تحقیقیافته: ماخذ

تعداد افراد با درآمد ماهیانه متفاوت- 2جدول 

هزار 300کمتر از درآمد ماهیانه
انتوم

هزار 400تا 300
تومان

500تا 400
هزار تومان

هزار 600تا 500
تومان

هزار 700تا 600
تومان

هزار 800تا 700
تومان

800باالی 
هزار تومان

1925332211166تعداد
%4.54%12.12%8.33%16.66%25%18.93%14.39درصد
های تحقیقیافته: ماخذ

و کمترین تعداد آن مربوط به گروه )درصد36.36(آمده است بیشترین حجم آماری مربوط به کسانی است که شغل آزاد دارند)4(مطابق آنچه در جدول 
24.24(و لیسانس ) درصد31.18(از لحاظ سطح تحصیالت نیز بیشترین جامعه آماری مربوط به افراد با تحصیالت دیپلم . است)درصد3.78(دارانخانه

). 5جدول(بوده است ) درصد0.75(سوادیبترین تعداد جامعه آماری مربوط به افراد بوده کم) درصد

بیشینهکمینهعیارانحراف ممیانگینمتغیرها
28/3585/101767سن

74/106/208تعداد افراد تحت تکفل
48/2545/231100تعداد دفعات بازدید



انیگوپاسخمشخصات شغلی - 4جدول 

موارد دیگربازنشستهکارگردارخانهکارمندآزادشغل
4842512619تعداد
%14.39%4.54%9.09%3.78%31.78%36.36درصد

های تحقیقیافته: ماخذ

انیگوپاسخمشخصات تحصیلی - 5جدول 

بی سوادخواندن و نوشتنراهنماییدبیرستاندیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتریسطح سواد

11332164261561تعداد
.%0.754%4.54%11.36%4.54%31.18%12.12%24.24%9.84%0.75درصد
های تحقیقیافته: ماخذ

دیبازد، تعیین گردید و هر یک از هاپرسشیازبندیامتمتعدد و یهاپرسشبا توجه به دکنندگانیبازدبه حفظ محیط زیست برای هر یک از یدمنعالقهمیزان
قرار )6(اشاره شده در جدول گانهپنجیهاگروهدر ندینمایمو امتیازی که دریافت دهندیمهاپرسشبه نسبت پاسخی که به هر یک از این کنندگان

.اندگرفتهزیادی برای حفظ محیط زیست در نظر یمندعالقهکه بیشتر نمونه مورد بررسی مطالعه حاضر شودیممالحظه . رندیگیم
به حفظ محیط زیستیمندعالقهمیزان - 6جدول 

به حفظ یمندعالقهمیزان 
محیط زیست

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

05245251تعداد
%38.63%39.39%18.18%3.78%0درصد

های تحقیقیافته: ماخذ

بهداشتی، وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی، یهاسیسروبهداشتی، تعداد یهاسیسرواز وضعیت نظافت دکنندگانیبازداکثر )7(با توجه به جدول 
در نظر گرفته شده برای پارک یهامکانتفرجگاه یا یهانگیپارکوضعیت امکانات رفاهی، وضعیت مراقبت از تفرجگاه مجموعه پردیسان قائم، وضعیت 

. رفع این مشکالت سبب افزایش تعداد گردشگران و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد. وسیله حمل و نقل شخصی به طور کامل راضی نیستند
ارزیابی بازدیدکنندگان از امکانات و تجهیزات موجود در مجموعه پردیسان قائم- 7جدول 

خیلی ضعیفمتوسطخوبعالیشرح
ضعیف

%11.36%26.51%38.63%22.72%0.75بهداشتییهاسیسرووضعیت نظافت 

%12.12%44.69%29.54%12.87%0.75بهداشتییهاسیسروتعداد 
%0.75%2.27%18.93%57.57%20.45وضعیت فضای سبز

%19.69%35.60%26.51%15.90%2.27وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی



مانند فروشگاه مواد غذایی و (وضعیت امکانات رفاهی موجود در تفرجگاه مجموعه پردیسان قائم 
)رستوران

7.57%35.60%40.15%15.90%0.75%

%3.03%18.18%31.81%36.36%10.6)در صورت موجود(هاخانوادهدر نظر گرفته شده برای استقرار یهامکانو هامکتینوضعیت 
%1.51%6.81%20.45%54.54%16.66وضعیت جاده مجموعه پردیسان قائم

%3.03%26.51%26.51%37.12%6.81وضعیت مراقبت از تفرجگاه مجموعه پردیسان قائم
%16.66%36.36%26.51%12.12%8.33وضعیت دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

ر نظر گرفته شده برای پارک وسیله حمل و نقل دیهامکانتفرجگاه یا یهانگیپارکوضعیت 
شخصی

3.03%39.39%29.54%20.45%7.57%

های تحقیقیافته: ماخذ

در صورت ارایه . ردیگیمکه ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار شوندیممربوط به تمایل به پرداخت به این صورت مطرح یهاپرسش، )8(با توجه به جدول 
. سوال خواهد شدانیگوپاسخاال از قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ارایه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بانیگوپاسخسط جواب منفی تو

مجموعه پردیسان قائمحفاظتیمبلغ پیشنهادی برای محاسبه ارزش 3وضعیت پاسخگویی به - 8جدول 
مبلغ پیشنهادی اولوضعیت پذیرش

تومان1000
نمبلغ پیشنهادی پایی

تومان500
مبلغ پیشنهادی باال

هزار تومان2000

563520تعدادپذیرش مبلغ پیشنهادی
%15.15%26.51%42.43درصد

764136تعدادعدم پذیرش مبلغ پیشنهادی

%27.27%31.06%57.57درصد
1327656تعدادجمع

%42.43%10057.57درصد
های تحقیقیافته: ماخذ

ریال از 10000اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت) درصد57.57(نفر 76که دهدیمنشان ) 8جدول (صل از تمایل به پرداخت افراد در نتایج حا
ریال 5000ترنییپاهاد هنگامی که پیشن. آن را پذیرفتند) درصد42.43(نفر 56درآمد ماهیانه خود جهت بازدید از مجموعه پردیسان قائم نداشتند در حالی که 

ریال پذیرفتند در گروه پیشنهد باالتر قرار گرفتند 10000آن دسته از پاسخگویانی که اولین پیشنهاد. پیشنهاد دوم را نپذیرفتند) درصد31.06(نفر 41ارائه شد،
%) 15.15(نفر 20پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و) درصد27.27(پاسخگو 36از مجموعه پردیسان قائم هستند؟ حفاظتریال برای 20000که آیا حاضر به پرداخت 
. از مجموعه پردیسان قائم هستندحفاظتدرصد  مردم حاضر به پرداخت مبلغی جهت 95.45که دهدیمنتایج نشان . این پیشنهاد را پذیرفتند

ود یا عدم وجود هم خطی در این تحقیق از آزمون تجزیه برای بررسی وج. آورده شده است)9(نتایج حاصل ار برآورد الگوی الجیت در جدول شماره 
برای بررسی وجود یا . نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در الگو هم خطی وجود ندارد. واریانس استفاده گردید

. پاگان، وایت، و گلد فنت کوانت بهره برد-به روشای معمول هم چون آزمون از روشهتوانینمعدم وجود ناهمسانی واریانس در الگوهای لوجیت و پروبیت 
این آماره متکی به روش . برای آزمون ناهمسانی واریانس در الگوهای لوجیت و پروبیت ارائه کردندتحت عنوان یاآماره) 1984(دیوید مک کینون 

آوردهای الگوی الجیت یا پروبیت شکل گرفته و این رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی است و در آن یک رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج بر
فرض وجود باشدیم0.53است و از آنجا که ارزش احتمال این آماره 2.3در الگوی برازش شده مقدار آماره . ردیگیمواریانس مورد استفاده قرار 

نتایج حاصل از برآورد . الگوی الجیت مورد نظر به فرم توابع خطی و لگاریتمی برآورد شد). (شودیمواریانس همسانی در مدل پذیرفته 
ی خطی استفاده این دو الگو نشان داد که مقادیر آماره ضریب مک فادن و نسبت راستنمایی فرم تابع خطی نسبت به فرم لگاریتمی باالتر بود در نتیجه الگو



و از آنجا باشدیم165.23مقدار این آماره برابر با . استفاده شد) (داری کلی رگرسیون برآورد شده از آماره نسبت راستنمایی برای بررسی معنی. گردید
. باشدیم، لذا کل الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار باشدیمارائه شده ) (که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال 
این ارقام . باشدیم0.41و 0.36، 0.27، 0.35اوهلر و مک فادن برای الگوی الجیت برآورد شده به ترتیب برابر با -مقادیر ضرایب تعیین استرال، ماداال، کراگ

درصد است و از آنجا که مقدار 82بر در صد پیش بینی صحیح الگوی برآورد شده نیز بالغ. باشندیمبا توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته، ارقام مطلوبی 
مقدار درصد پیش بینی صحیح به دست آمده در این الگو رقم باشدیمدرصد 70قابل قبول درصد پیش بینی صحیح برای الگوهای الجیت و پروبیت برابر با 

ضرایب برآورد شده دهدیمنشان )9(همانطور که جدول . بعدی استیهالیتحلبنابراین الگوی فوق قابل اطمینان برای تجزیه و . دهدیممطلوبی را نشان 
اما متغیرهای سن، جنسیت . باشدیمتحصیالت و درآمد بازدید کننده وقیمت پیشنهادی در سطح پنج درصد از لحاظ آماری معنی دار برای متغیرهای توضیحی

ضرایب برآورد شده اولیه فقط عالئم تاثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال در الگوی الجیت . و تعداد افراد تحت تکفل از لحاظ آماری معنی دار نبودند
و توابع هاکششاز آنجا که . رندیگیمو اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار هاکششولی تفسیر مقداری ندارند بلکه دهندیمپذیرش متغیر وابسته نشان 

بدین لحاظ محدودیتی در استفاده از کشش . عبور نمایدهانمونهوجود ندارد که تابع لوجیت از میانگین هیچ تضمینیباشندیمغیرخطی از مقادیر مشاهدات 
وزن مورد استفاده برای محاسبه این میانگین وزنی احتمال . معتقدند که باید از کششهای وزنی استفاده شود) 1981(لذا هنشر و جانسون . در میانگین وجود دارد
در تفسیر نتایج این تحقیق مورد شودیماین نوع کشش که کشش کل وزن داده شده نامیده ). (هر مشاهده است پیش بینی شده برای

. استفاده قرار گرفته است
نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت برای ارزش تفرجی مجموعه پردیسان قائم کرمان-9جدول 

برآورد بیمقدارضرامتغیرها
شده

درکششاره ارزش آم
میانگین

اثر نهاییکشش کل وزنی

عرض از مبدا
سن

جنسیت

تحصیالت

تعدادافرادتحت تکفل

درآمد

قیمت پیشنهادی

های تحقیقیافته: ماخذ

که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک درصدی در سطح تحصیالت، احتمال دهدیماست نشان 0.18کشش کل وزنی مربوط به متغیر تحصیالت که برابر 
است که این هاآنفراد از مواهب زیست محیطی و حفظ که دلیل آن آگاهی بیشتر این ادهدیمدرصد افزایش 0.18تمایل به پرداخت در بازدید کننده را 

مقادیر کشش مورد بررسی برای دو متغیر مستقل درآمد بازدید کننده و قیمت پیشنهادی به . مساله از نتایج غیر مستقیم افزایش سطح تحصیالت و آگاهی است
درصد احتمال پذیرش 0.07افزایش یک درصد در قیمت پیشنهادی باعث کاهش در تفسیر این دو مقدار باید گفت با. باشدیم-0.07و 0.09ترتیب برابر با 

به بیان دیگر با . باشدیم0.00000012و 0.012اثر نهایی مربوط به دو متغیر مستقل تحصیالت و درآمد به ترتیب برابر . شودیمتمایل به پرداخت بازدید کننده 



اثر نهایی . یابدیمدرصد افزایش 0.00000012و 0.012به پرداخت توسط بازدید کننده به ترتیب مایلافزایش یک واحد متغیرهای مذکور احتمال پذیرش ت
، یعنی افزایش یک واحد متغیر فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدید کننده به اندازه باشدیم-0.00012متغیر قیمت پیشنهادی برابر 

لذا . ریال برای هر بازدید کننده به دست آمد12240برای مجموعه پردیسان قائم 5یانگین تمایل به پرداخت با استفاده از رابطه م. شودیمدرصد 0.00012
: گرددیمارزش تفرجی ساالنه این مجموعه طبق رابطه زیر محاسبه 

مجموعه پردیسان قائم کرمانساالنهحفاظتیارزش =)میانگین تمایل به پرداخت( .) تعداد بازدید کنندگان ساالنه( 
ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان) = 12240). (425000= () ریال(5202000000

یریگجهینت
در . شناختی و محیط زیست انسانی استبومبرداری از آنها بلکه در راستای حفظ شرایطتنها در رابطه با تداوم بهرهضرورت حفظ و نگهداری منابع طبیعی نه

های پارکبا توجه به ضرورتی که در اجرای طرحهای توسعه گردشگری در . بیش از اندازه از زمین و منابع طبیعی نیستیمبرداریتوسعه پایدار، مجاز به بهره
ن قائم از روش مجموعه پردیساحفاظتیدر این تحقیق، برای ارزشگذاری . ضروری استهاآنمختلف وجود دارد، برآورد منافع حاصل از جنگلی

ی مانند تحصیالت، درآمد بازدید کننده و قیمت پیشنهادی در استفاده افراد از این مجموعه نتایج نشان داد که متغیرهای. ارزشگذاری مشروط استفاده گردید
جاده، سرویسهای بهداشتی، فضای که اکثریت بازدید کنندگان و گردشگران از وضعیت دهدیمهمچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان . تاثیر جدی داشتند

ای از این مطالعه به نتایج امیدوار کننده.طلبدیمپارکینگ موجود و سرویس حمل و نقل راضی نیستند که رفع این مشکالت نظارت دقیق و عملی مسئوالن را 
قابل توجهی جهت اهمیت آن هستند و یک های جنگلی وشهر کرمان آگاه از پارکبه طوری که، نشان داد مردم . نظر مدیریتی دست یافته است

های آورد تا از کیفیت پارکتوجیهی را فراهم میگیرندگان و مسئولین بنابراین برای تصمیم. های جنگلی وجود داردحمایت برای بهبود و توسعه پارک
پایدار در کنار توسعهمفهومبهدستیابیهر حالبه. ری کندایت نشدن توسط دولت جلوگیجنگلی حمایت کرده و از کم اهمیت دادن منابع جنگلی در اثر حم

وظیفهچنیناستشدهگذاشتهتوسعهمسایلاندرکاراندستو کلیهسازمانها، نهادها، مسئوالنبر عهدهکهاستخطیری، وظیفهطبیعیاز منابعحفاظت
.گماشتهمتباید بر آند کهطلبمیایجانبههمهو تالشجدیتخطیری
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