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 چکیده

 -بترین مناطق گردشگری گیالن و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از اینن مجموعنه رجرجنی   مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذا
(، ارزش رجریحی و میزان رمایل بنه پرداخنت بازدیدکننندگان،    OOHB) راریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استجاده از روش یک و نیم بعدی

رعداد نمونه الزم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه رماینل بنه پرداخنت    برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و 
-لنو   )وایبنل،  های آمناری مختلن    بازدیدکننده رعیین شد. از بین روزیع 222حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 

 Rافنزار   درست نمنایی بوسنیله ننرم    برای متغیر پاسخ، انتخاب و رابع مربوطه با روش حداکثر ال(، روزیع لو  نرمالنرم لجستیک، نرمال،لو  لجستیک،
ریال  36.091.000.000ساالنه  ،رومان و مازاد رفاه مصرف کننده 2123رخمین زده شد. میانگین رمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 

هنی  گوننه رماینل بنه      ،های اطراف بودندکنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان% از بازدید15درحالی است که  برآورد شده است. این
ت بازدیدکننندگان  پرداخت نداشتند. متغیر میزان رحصیالت اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منجی و معناداری بر میزان رمایل به پرداخ

های مراجعه کننده به پارک جنگلی، باالررین رمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعند از آن بنه   تند. نتایج رحقیق نشان داد که از بین گروهداش
اوقنات فراغنت خنود    های جنگلنی بودنند و بنرای     خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به رجرج در پارکررریب، گروه زنان

و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسنب درآمند بیشنتر و     گذاران استیس یبراحاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. 
 ارائه شده است.افزایش رفاه عموم 

 
  روش یک و نیم بعدی پارک جنگلی قلعه رودخان، ،ارزش رجریحی های کلیدی: واژه

 JEL :Q26,Q28 بندیطبقه

 

   1 مقدمه

ارزشگذاری منابع زیست محیطی و مناطق گردشنگری روسنتایی   
نقطه عطجی در روند روسنعه اینن منناطق و شنتاب رشند روسنتاهای       

های طبیعنی   برخوردار از این مواهب الهی است. امروزه نقش رجرجگاه
در زندگی مدرن شهری از اهمیت زیادی برخنوردار اسنت. ارزش کنل    

های جنگلی، مناطق باسنتانی و رناریخی و    ها و پارک ادی جنگلاقتص
ای  ای و غینر اسنتجاده  سایر اماکن رجرجی به دو گنروه ارزش اسنتجاده  
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ای امناکن رجرجنی خنود بنه دو گنروه       شود. ارزش اسنتجاده  رقسیم می
مصرفی )مانند ارزش برداشت ماهی از دریاچه ینا چنوب از جنگنل( و    

قیم مانند ارزش رجریحنی پنارک و غینر    غیر مصرفی )در دو گروه مست
شود.  مستقیم مانند جذب دی اکسید کربن و رولید اکسیژن( رقسیم می

کردهنای  های غیر مصنرفی مسنتقیم کار  ارزش رجرجی که جزء ارزش
زیست محیطی اسنت کنه گناهی اوقنات بنه آن ارزش حجناظتی نینز        

ات گویند؛ شامل استجاده از اینن امناکن بنرای رجنرج، رجنریق، اوقن       می
 شود. فراغت و سرگرمی و پیاده روی و ... می

 از. اسنت  اینران  گردشنگری  هنای  قطنب  از یکی فومن شهرستان
 ماسنوله،  رناریخی  شهرک به روان می شهرستان این دیدنی های جاذبه

. کنرد  اشناره  فنومن  راریخی شهر همچنین و رودخان قلعه دژ راریخی
 بسنیار  هنای  تانکوهسن  و هنا  رودخاننه  ها، دشت اندازها، چشم همچنین
 و ررین قدیمی رودخان قلعه دژ .دارند قرار شهرستان این در نیز زیبایی
 بنه  کنه  اسنت  فنومن  شهرسنتان  رناریخی  و باسنتانی  اثر ررین معروف
 و شنود  منی  نامینده  نینز  صلصنال  قلعنه  ینا  و حسنامی  قلعنه  هنای  نام
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 بنه  اینران  بلکه و گیالن نظامی حکومتی دژ ررین معظم و ررین قدیمی
 منناطق  رنرین  اهمینت  بنا  زمره در روریسم صنعت نظر از و رفته شمار
 25 فاصنله  در رناریخی  دژ این. (19)است  شده شناخته جهان و ایران

 در فنومن در دهسنتان گننوراب،   شهرسننتان غربنی  جننوب  کیلنومتری 
و فاصنله   شده واقع جنگل دل در ایرپه فراز بر نام، همین به روستایی

 (. 19ت )کیلومتر اس 360آن را رهران 

 

 
 موقعیت جغرافیایی پارک جنگلی قلعه رود خان -1 شکل

Figure 1- Geographical location of Rudkhan Castel Forest Park 

 

 اررجنا   بنه  قله دو سراسر که بوده هکتار 25 قلعه رقریبی مساحت
 بننارویی و بننرج 42 وسننیله بننه و کننرده احاطننه را متننر 670 و 715

 عنوار   و کنوه  بلنندی  و پسنتی  از کنه  متنر  550طول به مستحکم،
 اقتصادی گذاری ارزش (.19) است شده محصور کند،می ربعیت طبیعی
 ضنرورت  چنون  متعددی دالیل به گردشگری و محیطی زیست منابع

 سنبز،  ملی های حساب رهیه زیست، محیط به مربوط خسارت محاسبه
 برخرین  از جلنوگیری  و کنتنرل  بنرای  مناسب عوار  و مالیات وضع
 غیربازاری، های ارزش رعیین. نماید می جلوه مهم بسیار رجریحی مراکز
 و هننا گنناه زیسننت مانننند محیطننی زیسننت کاالهننای حجاظننت بننرای
 کنه  ارزشنی  و ررجیحنات  شناسنایی . دارد فراوانی اهمیت اندازها چشم
 بننرای راهنمننایی اننند، قائننل هننا گنناه رجننرج حجاظننت بننرای مننردم
 ارزش بننرآورد (.25) باشنند یمنن اراضننی منندیریت هننای گیننری رصننمیم
 ای پیچینده  و مشکل کار طبیعی منابع محیطی زیست خدمات اقتصادی

. اسنت  ضنروری  و حجظ منابع طبیعنی، امنری   مدیریت برای اما است،
 بنه  روجنه  بنا  زیسنت  محنیط  هنای  ارزش از کمی ارقام آوردن بدست
. اسنت  مشنکل  بسنیار  اقتصنادی  کل ارزش دهنده رشکیل های لجهؤم

 خندمات  اینن  گنذاری  ارزش اگنر  1نقل از هوارث و فناربر  همچنین به
 هنا  انسنان  باشند،  کاالهنا  سایر با مقایسه قابل غیر واحدهایی برحسب
 زیسنت  خندمات  و کاالهنا  از دیگنری  رصنور  بنودن،  مجنانی  جز غالبا

 سنطق  در آنهنا  قیمنت  به روجه عدم اینرو از. داشت نخواهند محیطی
 در(. 13) گنردد  منی  ناپایندار  های سیاست ارخاذ به منجر گیری رصمیم
 مربنوط  اطالعات به دستیابی باعث گذاری ارزش مطالعات خرد، سطق
 در آن پیچینده  و متننو   نقنش  و هنا  اکوسیسنتم  کنارکرد  و ساختار به

 اکوسیستم گذاری ارزش کالن بعد در و گردد می انسانی رفاه از حمایت

                                                           
1- Howarth and Farber 
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 پایندار  وسنعه ر و انسنانی  رفاه های شاخص اصالح و ایجاد در رواند می
 (.13)باشد  داشته مشارکت
 و رویکنرد  عننوان  بنه  روسنتایی  فضناهای  در گردشنگری  صنعت
 قادر موجود فرهنگی و طبیعی های ظرفیت به روجه با مکمل، فعنالیتی
 رجدیند  روسننتایی،  ننواحی  سناکنان  زندگی کیجیت اررقاء بنرای است
 ایجناء  اسنی اس نقنش  روستایی پایدار روسعه نهایت در و روستاها حیات
 هننای  محنندودیت  و هنای  قابلینت  و ربینین  شناسنایی  رو اینن  از. کند

 آنهنا  بنندی لویتوا و صنعت این مستعد روستایی اماکن در گردشگری
 .دارد ویژه اهمیت

بر اساس آمار اخذ شده از دفتر مدیریت مجموعنه قلعنه رودخنان    
ارک در )شامل قلعه راریخی و پارک جنگلی(، رعداد بازیدکنندگان از پن 

بوده است. درحال حاضر از  ر، یک میلیون و هجتصد هزار نج1397سال
رینال   80000و برای هنر خنودرو بنا سرنشنینان نینز       20000 هر نجر

شود. بننابراین   ورودیه روسط مدیریت از افراد و بازدیدکنندگان اخذ می
دهننده اهمینت اینن مجموعنه      این حجم باال از بازدیدکنندگان نشنان 

های همجوار بخصوص  ریخی در استان گیالن و شهرستانرجرجی و را
های مازنندران، رهنران و البنرز دارد. مطعالعنات ارزش کنارکرد       استان

رری نسبت به مدیریت  رواند دید واقعه بینانه اقتصادی این مجموعه می
ریزی برای حجظ و روسنعه خندمات رجرجنی و رفناهی      در جهت برنامه

رفاه حال عمومی این مجموعنه کنم   مجموعه قلعه رودخان و افزایش 
 نظیر در ایران داشته باشد.

مطالعننات متعننددی در داخننل و خننارج از کشننور در خصننوص    
هنای   گذاری منابع زیست محیطی و مناطق گردشگری بنا روش  ارزش

مختل  انجام شده است. اکثر این مطالعات رفتناری هسنتند کنه اثنر     
رش رماینل بنه   اقتصنادی را در پنذی  -متغیرهای محیطنی و اجتمناعی  

کنند. در زیر بنه منواردی از اینن مطالعنات اشناره       پرداخت بررسی می
 گردد: می

 ارزش اقتصنادی  ارزیابی به ایمطالعه در( 2) همکاران و احمدپور
. پرداختند چناران سوهان آبخیز حوزه شده رخریب مرارع در رجرجگاهی

 رجرجننی ارزش افننزایش و جاذبننه ایجنناد منظننور بننه مطالعننه ایننن در
 رنور  ینک  برگنزاری  سنناریوی  طراحی از شده رخریب های اکوسیستم
 و شند  اسنتجاده  چنناران  سنوهان  شنده  رخرینب  مرارنع  در گردشگری
 بیشترین که مشهد شهر مردم از پرسشنامه 41 رکمیل با برداری نمونه
 بنرخالف  پرسشننامه  این در. شد انجام دارند منطقه این به را نزدیکی
 شنرایط  بنه  روجنه  بنا  رنا  شند  خواسنته  فرادا از مرسوم های پرسشنامه
 کسانی از نجر چند کنند بینی پیش رور در شرکت های هزینه و برگزاری

 نتنایج  اسناس  بنر . کنرد  خواهنند  شرکت برنامه این در شناسند می که
 رنور  برنامنه  در نجنر  هنر  شنرکت  بنرای  منطقنی  هزیننه  آمنده  بدست

 طنول  در رنامهب این اجرای از ناشی درآمدهای و شد رعیین گردشگری
 اقتصادی گذاری ارزش مقایسه، منظور به همچنین. گردید برآورد سال
 و مشنروط  گذاری ارزش روش با شده یاد منطقه در رجرجگاهی کارکرد

 اگرچنه  که داد نشان نتایج. گرفت صورت پرسشنامه 189 گردآوری با
 مطالعه مورد منطقه رجرجگاهی کارکرد اقتصادی ارزش عادی حالت در
 رنور  برنامنه  یک اجرای با ولی ،(هزار ریال 6/2505)است  ناچیز ربسیا

 سنود  منطقنه  در رینال  میلیون 390 حدود سالیانه روان می گردشگری
 هنای  برنامه سازی پیاده با که شد پیشنهاد همچنین. کرد ایجاد خالص
 برای را افراد پرداخت به رمایل سطق مناطق، قبیل این در جاذبه ایجاد
( 19) همکناران  سام دلیری و .داد افزایش ها اکوسیستم این در گردش
 چنالوس  شهرسنتان  ساکنان پرداخت به رمایل برآورد به ای مطالعه در

 بنا  مشنروط  گنذاری  ارزش روش بنا  ولشنت  دریاچنه  از حجاظت جهت
 67 کنه  داد نشنان  نتنایج . پرداختنند  بعندی  نیم و یک دوگانه انتخاب
 از حجاظنت  بنرای  مبلغنی  پرداخنت  بنه  حاضر شده بررسی افراد درصد
 بنرای  ماهاننه  پرداخت به رمایل متوسط و هستند نظر مورد آبی منابع
 و زاده فننرج .آمنند بدسننت ریننال 26175 منننابع ایننن حجنناظتی ارزش

 هنای  روش و مشروط گذاریارزش رکنیک از استجاده با( 11) همکاران
 بنرای  را افنراد  پرداخنت  بنه  رماینل  مینزان  روبینت  و ایرربه پروبیت
 رعنداد  جنسنیت،  متغیرهای. کردند محاسبه پاسارگاد راریخی موعهمج

. انند  داشته پرداخت به رمایل بر داری معنی ثیرأر درآمد و فاصله خانوار،
 ایننن ارزش بازدیدکنننندگان، رعننداد و پرداخننت بننه رمایننل اسنناس بننر

 رررینب  بنه  کننده مصرف مازاد و داخل بازدیدکنندگان نزد در مجموعه
 اسنناس بننر. گردینند بننرآورد ریننال میلیننون 6060 و 6640 بننر افننزون
 رناسب مشروط گذاری ارزش روش شد مشخص مطالعه، این های یافته
 همکناران  و خاکسنار  .دارد راریخی کاالهای گذاری ارزش برای خوبی
 رناریخی  مجموعنه  بازدیدکننندگان  پرداخت به رمایل ای مقاله در( 15)

 اینن  در. کردنند  بنرآورد  1مشروط گذاری ارزش روش با را سوخته شهر
 بنر  مدل پارامترهای و شده استجاده براورد برای الجیت مدل از مطالعه
 58 داد نشنان  نتنایج  گردیده و برآورد درستنمایی حداکثر روش اساس
 مجموعنه  از بازدیند  بنرای  مبلغنی  حاضنرند  شنده  بررسی افراد درصد

 پرداخننت بننه رمایننل متوسننط و بپردازننند سننوخته شننهر رنناریخی
 رجریحنی  کنل  ارزش و بازدیند  هنر  بنرای  رینال  6563 دکنندگانبازدی
 نتنایج  همچننین . شنده  بنرآورد  ریال میلیون 1292 از بیش آن ساالنه
 رشته یا شغل بودن مرربط خانوار، بعد درآمد، سن، متغیرهای داد نشان

 پیشننهاد  مبلنغ  و فرد دید از حجاظت اهمیت و باستانی آثار با رحصیلی
 عطنایی  و صنبوحی  .باشند می پرداخت به رمایل بر معنادار ثیرأر دارای

 2بعندی  نیم و یک دوگانه گزینش کاربرد به ایمطالعه در( 21) سلوط
 گردشنگران  کنننده  مصنرف  مازاد رعیین برای مشروط گذاری ارزش در

 بنه  رماینل  مینزان  مطالعه این در. پرداختند سنگان سی جنگلی پارک
 دارنند  پیامدگرایاننه  و اننه گرای اخنال   رمنایالت  کنه  افنرادی  پرداخت
 متغیرهنای  رحقینق،  هنای یافته اساس بر. است شده محاسبه جداگانه

                                                           
1- Contingent Valuation Method 

2- One and One-Half Bound 
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 و گراینی  اخنال   سالیانه، بازدید دفعات رعداد خانوار، بعد پیشنهاد، مبلغ
 نشنان  افراد پرداخت به رمایل در داری معنی ثیرأر خانوار ماهیانه درآمد
 مینانگین  انند، داشته گرایانه هدف رمایالت که خانوارهایی بین در. داد

 افنراد  بنین  در و ریال 11751 خانوار هر ازای به فرد پرداخت به رمایل
. آمد بدست ریال 13409 معادل رقم این گرایانه، اخال  رمایالت دارای
 و شند  برآورد ریال 12201 خانوارها سالیانه پرداخت به رمایل میانگین
 ننیم  و ینک  دوگاننه  گزینش از استجاده با پارک این رجرجی ارزش کل
 در ریال میلیون 377 آن هکتار هر ارزش و ریال میلیارد 32/11 بعدی
، ارزش رجریحنی  (22) سنام دلینری و شنهبازی    .شند  برآورد 91 سال

مرداب شیرین سو واقع در شهرستان کبورر آهنگ در استان همدان را 
 گذاری مشروط و انتخاب ینک و ننیم بعندی    با استجاده از روش ارزش

درصند از مصناحبه    81برآورد نمودند. نتنایج رحقینق آنهنا نشنان داد     
شوندگان رمایل به پرداخت مصارف رجریحی داشتند و میانگین رماینل  

ریال برآورد شنده اسنت. در    44671به پرداخت برای هر بازدید کننده 
 بوینل،  های انتخاب مبالغ پیشننهاد روسنط   روش (،18) مطالعه موالیی

 بنا  و را معرفنی  (1ججری ) و عبدالمنعم و (7) کوپر ،(5بیشاپ ) و ولش
 و همکناران  و بویل هایروش داد وی نشان اند. نتایجشده مقایسه هم
 ججنری  و عبندالمنعم  روش به نسبت بهتری و مشابه نتایج کوپر روش
 گنذاری  ارزش مدل از استجاده با( 16) همکاران و لومیس .دهد می ارایه

 بنرای  را خانوارها پرداخت به رمایل بسته، انتهای پرسشنامه با مشروط
 گینری  اندازه کلورادو در پالت رودخانه اکوسیستمی خدمات در افزایش
 افنزایش  بنرای  خانوارهنا  پرداخنت  بنه  رماینل  داد نشنان  نتایج. کردند
 هنر  بنرای  دالر 6/5 عبارری به و دالر 21 ماهانه اکوسیستمی خدمات
 خانوارهنا  پرداخنت  بنه  رماینل  کل همچنین. باشد می رودخانه از مایل
ارزینابی   دالر میلینون  54/18 برابر ساالنه رودخانه کیجیت بهبود برای
 گنذاری  ارزش روش از اسنتجاده  بنا ( 20) همکناران  و رینیسندوریر . شد

 طبیعنی  هنای جاذبنه  به ورود جهت را افراد پرداخت به رمایل مشروط،
 آبشنار  و اسنکافتافل  ملنی  پنارک  روی منوردی  صورت به و( ورودیه)

گنذاری مشنروط بنا روش     در کشور ایسلند را بنا روش ارزش  گولجوس
 منازاد  مینانگین و  داد نشنان  نتنایج  های پرداخت مطالعه نمودند.کارت
اسکافتافل به رررینب   ملی پارک برای بازدیدکنندگان در هر فصل رفاه

 میلینون کنرون و   508 و برای کل جمعینت  1کرون 345برای هر نجر 
بناک   کرون برآورد شد. میلیون 34کرون و  333ولجوس گ آبشار برای
 بنرای  مشنروط  گنذاری  ارزش روش از ای مقاله در( 6)همکاران  و لی

 روسننعه و بهبننود بننرای بازدیدکنننندگان پرداخننت بننه رمایننل بننرآورد
 نتنایج . نمودنند  اسنتجاده  پسنت  و مررجع مررعی مناطق های زیرساخت
 و 08/9 ررریب به پست و جعمرر مناطق برای بازدیدکنندگان داد نشان
دارنند. کنوپر و سنیگ     پرداخت به رمایل میانگین طور به پوند 22/12

ای میزان رمایل به دریافنت پناداش کشناورزان    در مقاله (10نورل لو )

                                                           
 دالر آمریکا می باشد. 0.82کرون ایسلند؛ معادل  100هر -1

از طریق های حجاظت از مرداب پرداخته و  برای پذیرش داوطلبانه طرح
و همکناران  روش دوگانه یک و نیم بعدی بنرآورد نمودنند. اسنچومن    

؛ رمایل بنه پرداخنت بازدیدکننندگان    2019ای در سال  در مطالعه (24)
گذاری مشروط برآورد  برای حجاظت از دریای باربادوس با روش ارزش

هنای پنارامتری و ناپنارامتری بنرای     نمودند. در اینن مطالعنه از روش  
ثر بر رمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای حجاظنت  ؤبررسی عوامل م

ی و دریایی استجاده شده است. نتایج نشان داد متوسط رمایل بنه  ساحل
دالر بنود. در   52رنا   36پرداخت برای هنر سنجر بنه باربنادوس بنین      

گذاری مشنروط از   روش ارزش فو ، مسئله برآورد رجریحی از تمطالعا
مباحث روز بوده و استجاده از روش انتخاب یک و نیم بعدی، به دلینل  

ی مبالغ پیشنهاد، بسنیار کنم انجنام شنده و     مشکالت رخمین و طراح
بیشتر مطالعات از نو  انتخاب دو بعدی بوده و ضمنا کمتنر روجنه بنه    

دار، مشناغل آزاد، کارمنندان و...(    گروه های بازدیدکننده ) زننان خاننه  
شده است. در اکثر مطالعات بررسنی شنده در کشنور، مبنالغ پیشننهاد      

کند و مبالغ پیشنهاد را ارائه نمیبصورت منجرد بوده و طراحی کاملی از 
بنابر این موجب اریب شدن رخمین رمایل به پرداخت افراد خواهد شد. 

ثیرگذار در همه این مطالعات، شامل: جنسیت، سن، أعمده متغیرهای ر
 صیالت، درآمد، مبلغ پیشنهاد بوده است.سطق رح

 2در مطالعننه حاضننر، بننا اسننتجاده از رکنیننک یننک و نننیم بعنندی 
ذاری مشروط، به بنرآورد ارزش رجرجنی پنارک جنگلنی قلعنه      گ ارزش

رودخان و محاسبه رمایل به پرداخت رجریحی بازدیدکنندگان پرداختنه  
کنند   شده است. آنچه که این مطالعه را از مطالعات پیشین مجنزا منی  

گذاری پنارک جنگلنی قلعنه     ای در خصوص ارزشاول: راکنون مطالعه
این مطالعنه از روش انتخناب بهیننه    رود خان صورت نگرفته؛ دوم: در 

مبالغ پیشنهاد، روسط کوپر استجاده شده است که نتیجه آن ارائه طیجی 
از مبالغ پیشنهادات است که ضمن پوشنش کامنل زیرمنحننی روزینع     

کردن مربعات خطا در محاسنبه رماینل   آماری مجرو ، موجب حداقل
بازدیدکنندگان  شود؛ سوم: میزان رمایل به پرداختبه پرداخت افراد می

از روش رابع درست نمایی چند متغیره مربوط به انتخناب ینک و ننیم    
( برآورد شده است. رمایل به پرداخت بنرای  7بعدی کوپر و همکاران )

دار، کارمندان، مشناغل آزاد(  )زنان خانه مشاغل مختل  بازدیدکنندگان
روانند بنرای جنذب بیشنتر     به طور جداگانه رخمین زده شده کنه منی  

ازدیدکنندگان از پارک جنگلی قلعنه رودخنان، دیند واقعنی رنری بنه       ب
 مسئولین ارائه نماید.

 

 مبانی نظری و روش تحقیق

(، روش ارزش گنذاری مشنروط عمومنا بنه     12به نقل از هانمن )
عنوان یک ابزار استاندارد و انعطاف پذیر جهنت محاسنبه ارزش هنای    

زیست محیطی به  های مصرفی غیر بازاری منابعغیر مصرفی و ارزش

                                                           
2- One and One Half Bound 
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هنایی کنه بطنور گسنترده در مطالعنات       رود. یکنی از رکنینک   کار می
گیننرد روش  گننذاری منننابع طبیعننی مننورد اسننتجاده قننرار مننی   ارزش
( معرفنی  17گذاری مشروط است که روسط میشل و کارسنون )  ارزش

شده که شامل پرسشگری از افراد، بابت میزان رمایل به پرداخت آنهنا  
های متجاوت است؛ با  یک منبع طبیعی بر اساس گزینهبرای استجاده از 

فر  اینکه که بازاری برای آن وجود داشته باشد. به نقنل از واینت و   
گذاری منابع به دو دسته روش ررجیحات آشکار  های ارزش لووت روش

 شنود. ررجیحنات آشنکار    شده و روش ررجیحات ابراز شده رقسیم منی 
ع رولیند، رنابع هندانیک و رنابع     های قیمت بازار، رناب  شده شامل روش
هنای آزمنون    باشد و ررجیحات ابراز شنده شنامل روش   هزینه سجر می
 شنده  انجام مطالعات (. در25) باشد گذاری مشروط می انتخاب و ارزش

گننذاری  منننابع طبیعننی، عمومنناا روش ارزش گننذاری ارزش ادبیننات در
بنه  مشروط از طریق رکمیل پرسشنامه برای استخراج مینزان رماینل   

پرداخت برای دسترسی به یک رجرج محیطی یا کاالهای غیر بنازاری  
 بنه  رماینل  مینزان  آوردن دسنت  به برای (.25) شوددیگر استجاده می

 شنکل  بنه  روش اینن  سپس و بعدی یک روش از افراد، ابتدا پرداخت
 بنه  شده انجام هایبررسی طبق. شد ربدیل دو بعدی روش به دیگری
 در روش کمتنر  پیشنهاد و میانی پیشنهاد بین ناسازگاری مشاهده دلیل

 عننوان  رحت مشروط گذاری ارزش از جدیدی شکل ،1گانه دوبعدیدو
. بنر  (7)شند   معرفنی  همکناران  و کنوپر  روسط بعدی نیم و یک روش

(، کنوپر و  9( و کنوپرو لنومیس )  8) اساس مطالعات کنوپر و همکناران  
ده از (، روش ارزش گننذاری مشننروط بننا اسننتجا 9سننیگ نننورل لننو ) 

پرسشنامه یک و نیم بعدی موجب افزایش کارایی بنرآورد گرهنای آن   
نسبت به روش دوگانه یک بعدی شده و از طرفی دیگنر، ناسنازگاری   
بین پیشنهاد اول و دوم )پینرو( را در روش دو گاننه دو بعندی حنذف     

گذاری مشنروط   خواهد نمود. در این بخش ابتدا به معرفی روش ارزش
خاب دو گانه یک بعدی، دو بعدی و یک و ننیم بعندی   با استجاده از انت

پرداخته شده و در نهایت روش رحقیق مورد استجاده در اینن پنژوهش   
 شود.  به رجصیل شرح داده می

 

 دوگانه یک بعدی انتخاب روش

بیشناپ و   بنار روسنط   اولنین  2دوگاننه ینک بعندی    انتخاب روش
 رنها هر پاسخگو به روش این در. شد ارائه 1979 سال در (4) هربرلین
 قیمنت  بنا  شندن  مواجنه  در پاسنخگویان . شنود  می مبلغ پیشنهاد یک

 "خینر " ینا  "بلنی " پاسخ رنها فرضی، بازار موقعیت یک در پیشنهادی
 های خیر و بله؛ در روابط زیر خالصه شده است احتمال پاسخ .دهند می
(5.) 

                                                           
1- Double Bound 

2- Single Bound Dichotomous Choice 

(1             ) 

(2         ) 
 بنرای  فنرد  واقعی پرداخت به مایلر حداکثر میزان Ci کنید فر 
 -اجتمناعی  مشخصنات  از رنابعی  رواند می که باشد نظر مورد موضو 
مرربط بنا   مکمل یا جانشین کاالهای قیمت درآمد، مثل فرد اقتصادی
 و بودن زیست محیط حامی جنسیت، سن، رفتاری، متغیرهای موضو ،
 WTP ی،رصادف مطلوبیت ویژگی رابع طبق همچنین .باشد موارد سایر
 بینانگر  کنه  اسنت  رصادفی متغیر یک اقتصادسنجی، نظر نقطه از فرد

 خطنا  مینزان  یا نشده مشاهده بعالوه متغیرهای فرد ررجیحات رغییرات
 مینزان  فنرد  کنه  درحنالی  بنابراین. باشد می شده مشاهده متغیرهای در

WTP داند  می را خود(Ci )بنا  رصنادفی  متغینر  یک بیانگر ،مقدار این 
 و شده مطرح (Ci ,θ) صورت به که است مشخص رجمعی یعروز رابع
گنذاری   ارزش روش براسناس  کنه  اسنت  روزیع پارامتر بیانگر θ آن در

 از رنابعی  پارامترهنا  اینن . باشند  منی  بنرآورد  و رخمنین  قابل  مشروط
 شنده  ظناهر  چپ  سمت در که هستند Xi بردار متغیرهای
لی رجمعنی بنرای روزینع متغینر     نشان دهنده رابع چگا G(. 18است )

های دوگانه بر  باشد. رابع راستنمایی در اررباط با پاسخ پاسخ دو گانه می
( بنوده و بندیهی اسنت کنه     3بعدی، به شرح رابطه )اساس روش یک

 آیند.پارامترهای مدل از رخمین این رابطه بدست می

(3         ) 

 

 روش انتخاب دوگانه دوبعدی

 روش 1985 سنال  در هنانمن  و (، کارسنون 14کنانین )  نقل ازبه 

 را 3روش دوگانه دو بعدی و نموده رعدیل را دوگانه یک بعدی انتخاب
 بیشتر پیشنهاد یک انتخاب و رعیین مستلزم روش این. نمودند پیشنهاد
 پاسنخ  بنه  بیشنتر  پیشنهاد که طوری به است؛ اولیه پیشنهاد به نسبت

و  16) دارد بستگی اول شنهادپی به پاسخگو واکنش یا "خیر" یا "بله"
 پیشنهاد ارائه با ابتدا ارزیابی( DBDC) دوگانه دو بعدی تدر فرم (.17
Bi اولیه

 مقندار  اینن  بنه  شونده پرسش فرد جواب اگر. شود می شرو  0
 شننود مننی پیشنننهاد دوم )پیننرو( ارائننه صننورت ایننن در باشنند مثبننت
 قیمنت  اشند ب منجنی  اول پیشننهاد  جنواب  اگنر  و اسنت  که

 شناهد  صنورت  اینن  در. باشد می که  شود می ارائه دیگری
 خینر، ) و( بلنه  خیر،) ،(خیر بله،) ،(بله بله،: )هستیم نتیجه چهار حصول
در حالت )بله بله(، فرد بازدیدکننده هم به پیشنهاد اولیه و هم به  (.خیر

 پیشنهاد باالرر پاسخ مثبت داده است. 

                                                           
3- Double Bound Dichotomous Choice 
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(4           )        

(5           ) 

(6           ) 

(7                   ) 

های دوگانه با در نظنر گنرفتن    نمایی در اررباط با پاسخ رابع راست
یک روزیع آماری، به شرح زیر است که پارامترهای مدل از رخمین آن 

 (:6) آیند بدست می

(8        ) 

 

 روش انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی

( به دنبنال ناسنازگاری بنین    5) وش روسط کوپر و همکاراناین ر
مبالغ پیشننهاد دوم بنا پیشننهاد اول در روش دوگاننه دو بعندی و بنه       
منظور افزایش کنارایی محاسنبه رماینل بنه پرداخنت افنراد در روش       

گذاری مشروط ارائه شد. در روش انتخناب دوگاننه ینک و ننیم      ارزش
ا طیجنی از مبنالغ پیشننهادی    ( فرد پاسخگو از ابتندا بن  OOHBبعدی )

[B
D

i,B
U

i] ابتندا یکنی از   که  شود، به طوریمواجه می .
شنود و از فنرد خواسنته     این دو قیمت به صورت رصادفی انتخاب منی 

قیمنت پیشننهادی    شود را رمایل به پرداخت خود را در مقایسنه بنا  می
د شد کنه  بیان کند. قیمت پیشنهادی دوم رنها در صورری مطرح خواه

با جواب سوال اول رطابق و سازگاری داشته باشد. یعننی اگنر قیمنت    
Bi) کمتر

D   ،به صورت رصادفی به عنوان پیشنهاد اولیه انتخناب شنود )
Bi) : )خیر(، )بله، خیر(، )بله، بله( و اگر قیمت بناالرر زنتایج عباررند ا

U )
ن )بله(، به صورت رصادفی به عنوان پیشنهاد اولیه انتخاب شود نتایج آ

)خیر، بله( و )خیر، خیر( خواهد بود. در این صورت روابع احتمال متناظر 
 (. 6باشند ) های فو  به صورت روابط زیر می با پاسخ

(9                             ) 

(10          ) 

(11                        )

 در فرمت بنابراین لگاریتم رابع راستنمایی براساس جواب های باال
 (.6 و 5) به صورت زیر خواهد شد یک و نیم بعدی

(12      )  

di
Y
Biاست اگر شرو  با  1=

D    باشد و جواب )بله، بله( بنوده و ینا
Biشرو  با 

U        بوده و جواب )بلنه( باشند و در غینر اینن صنورت صنجر

 شود. می
di

NY
Biشود اگر شرو  با  می 1=

D  )بوده و باشد و جواب )بله، خیر
Biیا شرو  با 

U خیر، بله( باشند و در غینر اینن صنورت      بوده و جواب(
 شود. صجر می

di
NN

Biشود اگر شرو  با  می 1=
D    باشد و جواب )خیر( بنوده و ینا

Biشرو  با 
U این صورت صجر  ربوده و جواب )خیر، خیر( باشد و در غی

 شود. می
یعننی   نمنایی بنرای   نتایج رخمین با روش حداکثر راست

با معکنوس   تبرابر اس (  مارریس اطالعات
 (.12) مارریس هشین حاصل از حداکثر کردن رابع احتمال معادله

چنون پاسنخگو در همننان    OOHBدر روش ارزینابی، بنا فرمننت   
شود، اعتقاد بر این است که ابتدای ارزیابی با طی  هزینه ها مواجه می

زنی به  ای نادرست و ورود به چانهات هزینهاحتمال شکل گرفتن انتظار
حداقل خواهد رسید. به همین دلینل ثابنت میشنود کنه بنا روجنه بنه        

های بیان شده و طبق رجربه عملی احتمال رضناد و ناسنازگاری    مزیت
بسنیار کمتنر از فرمنت     OOHBهای اول و دوم در فرمنت   بین جواب

DBDC (.8) است 
ل بنه سنمت راسنت رابطنه     (، یک جز اخال12برای رخمین رابع )

اضافه شده و برای آن بطور پیش فر ، پننج روزینع آمناری )نرمنال،     
بینی شنده اسنت.   لجستیک، وایبل، لو  نرمال، لو  لجستیک( پیش

های آماری برای جز اخالل بطور سنعی و   انتخاب هریک از این روزیع
ی نمای خطا انجام شده و در نهایت برای انتخاب فرم نهایی رابع درست

که دارای روزیع مشترک چند متغیره مبالغ پیشنهادی و اجزای اخنالل  
( و log-Likelihood) نمنایی  است،  براساس مقادیر لگناریتم درسنت  

گینری  ، روسط محقق رصمیمروضیحیرعداد ضرایب معنادار متغیرهای 

 .  1شودمی
در رحقیقات رجربی، متغیر رمایل به پرداخت به مانند یک  متغینر  

(، امیند  1989ق بنا هنانمن )  کنند کنه مطناب   نامعلوم رفتار میرصادفی 
یا مینانگین شنرطی رغیینرات جبراننی مصنرف کنننده( آن از       ریاضی )

 شود. طریق محاسبه عددی انتگرال زیر برآورد می

(13                       ) 
( متغینر رصنادفی   CDF) رابع چگالی رجمعی F(b)در رابطه باال، 
اسب با روزیع آماری مجنرو  اسنت کنه مقندار     رمایل به پرداخت متن
نتواند مقنادیر   WTP باشد. اگرمی احتمال آن برابر با 

 یابد فرمول زیر رقلیل میمنجی را به خود بگیرید، مقدار میانگین آن به 
 (:12و  8)

                                                           
حنت اسنکریپ نویسنی در    ر DCchoiceافزاری  برای رخمین مدل از بسته نرم -1
 استجاده شده است.   R افزار نرم
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(14                                  ) 
 

 روش استخراج مبالغ پیشنهاد

هاد، از روش کوپر به نام روزیع مبالغ پیشنهاد با احتمال مبالغ پیشن

ای رکنرار شنونده    اند. این روش، یک مدل دو مرحلهرعیین شده، 1برابر
(، انندازه  mاست. در مرحله اول رعدادی مبالغ پیشنهاد منحصر به فرد )

( و یک روزینع احتمنال پیشنجر  براسناس پرسشننامه      Nنمونه کل )
شود، سنپس پیشننهادها را    نظر گرفته می در WTPپیش آزمون برای 

شوند )به عبنارت   در فواصل کوچک با احتمال مساوی آماده رقسیم می
شود(. در  دیگر ناحیه زیر رابع چگالی احتمال به نواحی برابر رقسیم می

و رعنداد نموننه    1، برای رنظیم مبالغ پیشنهاد شده در مرحلنه  2مرحله 
سازی  مال پیشین، واریانس حداقلکل از پیش رعیین شده و روزیع احت

 mشود؛ این مرحله، دوباره برای مقادیر رعیین می n1,…,nmرخصیص 
mبنرای ینافتن مقندار     Nرنا   1از 

کننند و را حنداقل منی   MSEکنه   *
شود. این روینه ینک   محاسبه می  رخصیص

راه حل سیستماریک و قابل کنترل برای طراحی مبنالغ پیشننهادی در   
(. بنننابراین رعننداد مبننالغ 10) کننندگننذاری مشننروط، ارائننه مننی ارزش

باشد و  برابر با رعداد نواحی زیر منحنی منهای یک می (m)پیشنهادی 
 شود: بدین صورت رعری  می biمتناظر با  piدستور 

(15           )  

مبنالغ پیشنننهاد   در روش کنوپر بنه هنر سنمت از میاننه نیمنی از      
شود. به لحاظ ساختاری این روش برای مقایسه بین میرخصیص داده 

اطالعات دریافتی از رمرکز مبالغ پیشنهاد در مرکز روزینع و اطالعنات   
های متنو  و کامل روزینع،  دریافتی از جاگذاری مبالغ پیشنهاد در دامنه

طراحی شده است. برای پیدا کردن مبالغ بهینه پیشنهاد باید مینانگین  
 (:14 و 4را حداقل کنیم ) (MSE)مربعات خطا 

(16     )  

 
(17    )   

(18                                         )   

(19    ) 

(20                                         )   

(21                                 )   
(22        )  

رماینل بنه    رماینل بنه پرداخنت بنرآورد شنده،       که 

                                                           
1- Bid Distribution with Equal Area Bid Selection 

(DWEABS) 

، میانگین حداقل مربعنات رماینل بنه    پرداخت واقعی، 
واریانس رمایل به پرداخت براورد  پرداخت برآورد شده، 

زان انحراف رمایل به پرداخنت واقعنی از   ، میشده، 

نشنان دهننده    رمایل به پرداخنت بنرآورد شنده و    
 18( اسنت. در معادلنه   biام )iهای مثبت به مبلغ پیشننهاد  رعداد پاسخ
، qiمعلوم نیست. کوپر به جنای   معلوم نیست زیرا  qiمقدار 

 را قننرار داد. حننداقل کننردن (pi-1)کننه برابننر اسننت بننا  
با روجه به رعنداد مشنخص    niنسبت به  16در رابطه  
است چرا کنه   (، معادل حداقل کردن mمبالغ پیشنهاد )

سنازی،   باشند. نتیجنه اینن حنداقل     نمی niرابعی از  

 (:18 و 7) دهدرا به صورت رابطه زیر ارایه می niمقدار بهینه 

(23       )  

از رابطه باال محاسبه شد این مقنادیر در رابطنه    پس از اینکه 
شود. چون مقدار واقعی رماینل بنه پرداخنت معلنوم      جایگذاری می 18

که از پیش آزمون پرسشنامه انتها بناز   نیست از میانگین مقادیر
رنا   16استجاده می شود. سپس معنادالت   به دست آمده به جای 

محاسبه شنده   nرا  1از  mبه صورت رکراری برای مقادیر مختل   22
کند بدسنت آیند و    را حداقل می که  mرا مقدار بهینه 

biآنگاه به کمک آن مقدار 
در این برنامه اسنتجاده از  محاسبه گردید.  *

)لو  نرمال  و دو روزیع نامتقارن یک(دو روزیع متقارن )نرمال و لجست
های پرسشنامه پیش باشد. در این مطالعه از دادهو دلتا( امکان پذیر می

آزمون مربوط به برآورد ارزش رجرجنی پنارک جنگلنی قلعنه رودخنان      
استجاده شد. برای این کار با طراحی یک پرسشنامه بنرای متغیرهنای   

ز پاسخگویان میزان رماینل  اجتماعی و یک سوال انتها باز ا -اقتصادی
به پرداخت شان جهت هر بار بازدیند از اینن پنارک جنگلنی پرسنش      

 سال پرسشنامه به عنوان پیش آزمون در 42گردید. بدین منظور رعداد 
رنظیم و بطور رصادفی از بازدیدکنندگان در ایام مختلن  هجتنه    1397

ولیکن عدد بوده است  42رکمیل گردید. رعداد پرسشنامه پیش آزمون 
گیری کل به روش میشل وکارسنون انجنام شنده و نیازمنند بنه       نمونه

اطالعات بدست آمده از پرسشنامه پیش آزمنون در خصنوص بنرآورد    
و ضریب رغیینرات آن دارد، رعنداد    یرمایل به پرداخت، نو  روزیع آمار

بنا اسنتجاده از روش میشنل و    % 5نمونه مورد نیاز با سطق خطای کل 
 عدد رعیین شده است.  222کارسون برابر با 

هننای نتننایج حاصننل از انتخنناب مبننالغ پیشنننهاد بننر اسنناس داده 
 نپرسشنننامه پننیش آزمننون نشننان داد کننه بننرازش روزیننع نننا متقننار 

)عندم   های گاما و دلتا( به دلیل وجود رمایل به پرداخنت صنجر   )روزیع
اس پذیر نبود و لذا برآورد مبالغ پیشنهاد براس رمایل به پرداخت(، امکان

 کمتنر  دلینل  بنه  نرمال روزیع لجستیک انجام شد؛ و های نرمال روزیع
 شد.  انتخاب (MSEخطا ) مربعات میانگین مقادیر بودن
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 مبالغ بهینه پیشنهاد بر حسب توزیع آماری پرسشنامه پیش آزمون -1 جدول

rebased on statistical distributions pretest questionnaiOptimal Bid  -Table 1 
 توزیع لجستیک
Logistic Dist. 

 توزیع نرمال
Normal Dist. 

 تعداد پیشنهاد
No. of Bids 

 مربعات خطا
MSE 

 تعداد پیشنهاد
No. of Bids 

 مربعات خطا
MSE 

22 21205 19 21051 

 Source: Research findingsهای پژوهش                                           خذ: یافتهمأ

 
 دو روش اسناس  بنر  پیشننهاد  بهیننه  مبالغ ین و حد باالی حد پائ

محاسبه شده اسنت. همنانطور    2 جدول شرح بعدی به نیم و یک گانه
ررین پیشننهاد، مبلنغ صنجر و بناالررین آن     گردد پایینکه مشاهده می

رومان بوده و در مجموعه با حذف سه پیشنهاد در محدود  10000مبلغ 

هاد )و احتمال انتخاب برابر( بدست آمنده  دامنه پیشن 16صجر، به رعداد 
و  ]4300-5000[ است. بیشترین فراوانی مربوط به محدوده پیشننهاد 

باشد. الزم به ذکر است  می ]0-200[کمترین فراوانی مربوط به دامنه 
 اند.که مبالغ پیشنهاد به سمت یک عدد روند، گِرد شده

 
 م بعدیمبالغ بهینه پیشنهاد با فرمت یک و نی -2 جدول

with OOHB formatOptimal Bid  -Table 2 

 تعداد بازه
angerNo. of  

 )تومان( پائین حد
oundbLower (-B) 

  )تومان( حد باال
oundbUpper  (B+) 

 حجم نمونه
Sample size 

1 0 200 4 

2 200 500 12 

3 500 800 15 

4 800 1100 14 

5 1100 1300 14 

6 1300 1600 14 

7 1600 1850 14 

8 1850 2100 14 

9 2100 2400 14 

10 2400 2700 14 

11 2700 3000 15 

12 3000 3500 15 

13 3500 3700 16 

14 3700 4300 18 

15 4300 5000 20 

16 5000 10000 9 

 Source: Research findingsهای پژوهش                                           خذ: یافتهأم

 

عدد پرسشنامه از بازدیدکنندگان بر اساس فرمت ینک   222رعداد 
از  1397ها و ایام مختلن  هجتنه در طنی سنال      و نیم بعدی، طی ماه

بازدیدکنندگان از پارک جنگلی قلعه رودخان رکمیل شد. خالصه پاسخ 
بازدیدکنندگان نمونه به مبالغ بهینه پیشنهادی در فرمنت ینک و ننیم    

به همنراه رعنداد نموننه و     3ر جدول ها، دبعدی مستخرج از پرسشنامه
 رجکیک هر بازه پیشنهادی ارائه شده است.

 

 نتایج و بحث

ها از بازدیدکنندگان افراد نموننه،  نتایج حاصل از رکمیل پرسشنامه
 48سال بنوده، رعنداد    7/37نشان داد که میانگین سنی افراد پاسخگو 

نجنر   153درصد منرد بودنند.    4/78درصد زن و  6/21پاسخگو معادل 
نجنر   58درصد از پاسخگویان دارای رحصیالت دانشگاهی،  69معادل 
درصند از پاسنخگویان زینر     5نجر معادل  11درصد دیپلم و  26معادل 

 34درصد از پاسخگویان مجرد،  16.6نجر معادل  37دیپلم بودند. رعداد 
درصند   1/35نجر معنادل   78نجره،  2درصد با خانواده  3/15نجر معادل 
 4هنای   درصد دارای خانواده 33نجر معادل  73نجره و  3خانواده دارای 

، ندرصد از پاسخ گویا 7/70نجر معادل  157نجره و باالرر بودند. رعداد 
هنا   درصد از سایر اسنتان  3/29نجر معادل  65ساکنین استان گیالن و 

 بودند.
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 ه پرداخت تفریحیخالصه پاسخ افراد  به سواالت یک و نیم بعدی برای تمایل ب -3 جدول
Table 3- Summary of the responses to the OOHB questions on willingness to pay for recreational 

 مبالغ پیشنهاد

 )تومان(

 
Bid 

[BL, BU] 

Toman 

 ابتدا مبلغ پایین تر پیشنهاد شد
Lower bound bid offered first 

 ابتدا مبلغ باالتر پیشنهاد شد
Upper bound bid offered first  اندازه

 نمونه

 
Sample 

size 

تعداد پاسخ 

 "خیر"
No. of ‘no’ 

responses 

تعداد پاسخ 

 "بله،خیر"
No. of 

‘yes-no’ 

responses 

تعداد پاسخ 

 "بله، بله"
No. of 

‘yes-yes’ 

responses 

تعداد پاسخ 

 "بله"
No. of ‘yes’ 

responses 

تعداد پاسخ 

 "خیر،بله"
No. of 

‘no-yes’ 

responses 

تعداد پاسخ 

 "خیر، خیر"
No. of 

‘no-no’ 

responses 
[0-200] 0 0 0 4 0 0 4 

[200-500] 1 0 4 7 0 0 12 

[500-800] 1 0 6 8 0 0 15 

[800-1100] 5 0 2 7 0 0 14 

[1100-1300] 0 0 7 3 1 3 14 

[1300-1600] 1 1 3 6 0 3 14 

[1600-1850] 5 0 1 8 0 0 14 

[1850-2100] 5 1 1 0 1 6 14 

[2100-2400] 2 2 2 4 2 2 14 

[2400-2700] 5 2 0 2 2 3 14 

[2700-3000] 6 1 1 3 0 4 15 

[3000-3500] 3 3 2 0 1 6 15 

[3500-3700] 7 1 0 0 3 5 16 

[3700-4300] 8 1 0 0 2 7 18 

[4300-5000] 8 2 0 1 1 8 20 

[5000-0000] 4 1 0 0 0 4 9 

 Source: Research findingsپژوهش                                           های خذ: یافتهأم

 
درصد از پاسخگویان رمایل به پرداخت ورودیه  85نجر معادل  188

 15نجنر معنادل    34جهت بازدید و استجاده از پارک جنگلی را داشته و 
درصد هی  گونه رمایلی برای پرداخت ورودینه از خنود نشنان ندادنند.     

نجر از بازدیدکنندگان سناکن شهرسنتان فنومن     24الزم به ذکر است 
نتنایج   بوده و عموماا رمایلی به پرداخت ورودیه از خنود نشنان ندادنند.   

نرمال برای با انتخاب روزیع لو   12برآورد حداکثر درست نمایی رابع 
براساس نتایج بدست آمده،  .ارائه شده است 4اجزای اخالل، در جدول 

، 13پرداخت رعدیل شده هنانمن بنر مبننای رابطنه      به رمایل میانگین
بر اساس آمار اخنذ   .گردید محاسبه رومان 2123 مبلغ بازدید، هر برای

شده از دفتر مدیریت مجموعه قلعه رودخان، رعنداد بازیند کننندگان از    
نجر بنوده و بنه اینن     ، یک میلیون و هجتصد هزار1397 پارک در سال

 رجریحی )یا مازاد رفاه بازدیدکننندگان -صادیررریب ارزش کارکرد اقت

میلیارد ریال برآورد  09/36( پارک جنگلی قلعه رودخان ساالنه، ساالنه
رومنان   1762گردد. با روجه به اینکه میانه رمایل به پرداخت مبلنغ   می

دهننده   باشد، لذا نشان برآورد شده است و کمتر از مبلغ میانگین آن می
گنالی احتمنال رماینل بنه پرداخنت در مینان       روزیع نامتقنارن رنابع چ  

بازدیدکنندگان بوده اسنت. بنه عبنارری فراواننی رماینل بنه پرداخنت        
، بیشترین مقدار است. یعننی کناهش   17620در قیمت  بازدیدکنندگان

ورودیه را این مبلغ موجب افزایش رقاضنای بازدیند و افنزایش درآمند     
 بیشتری برای مدیریت مجموعه خواهد شد.

 ثیرگذار بر تمایل به پرداختأت متغیرهای
گنردد متغیرهنای سنن اثنر      مشاهده منی  4همانطور که در جدول 

 منجی بر رمایل به پرداخت دارد، ولیکن معنادار نشده است.
متغیر جنسیت اثر منجی بر رمایل به پرداخت نشنان داده امنا اینن    

 باشد.  اختالف در رمایل به پرداخت میان زنان و مردان معنادار نمی
های رحصیل اثر مثبت و معننادار بنر رماینل بنه      متغیر رعداد سال

پرداخننت بازدیدکنننندگان دارننند، بنندین معنننا کننه هرچننه رحصننیالت 
بیشترباشد، رمایل به پرداخت افراد نیز بیشتر خواهد شند. در واقنع بنا    
افزایش رحصیالت و سطق آگناهی از ارزش مننابع طبیعنی و محنیط     

ی افراد بازیدکنننده از پنارک جنگلنی،    زیست در حجظ سالمتی و شاداب
مین أرمایل به پرداخت جهت حجظ کمینت و کیجینت اینن مننابع و رن     

 یابد. زیست سالم و هوای پاک در افراد افزایش میمحیط
اندازه خانوار نیز اثر منجی و معنادار بر رماینل بنه پرداخنت دارد و    

بند رماینل   یابدین معناست که هر چه رعداد اعضای خانوار افزایش می
رواند ناشنی از پنایین بنودن سنطق     یابد که می، کاهش میبه پرداخت

 رفاهی خانوارهای پر جمعیت نسبت به خانوارهای کم جمعیت باشد. 
متغیر لگاریتم مبلغ پیشنهاد نیز اثر منجی و معننادار بنر رماینل بنه     
پرداخت از خود نشان داده است که بیانگر این است که هر چنه مبلنغ   

ی جهت پرداخت، باالرر رود رمایل پاسخگویان جهت پرداخت پیشنهاد
و انطبنا  نتنایج    تیابد که موافق رئنوری رقاضنا اسن    کاهش یافته می

 باشد.  رجربی با مجاهیم نظری برقرار می
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 نتایج تخمین تمایل به پرداخت برای استفاده تفرجی از پارک جنگلی قلعه رودخان -4 جدول
Table 4- results of estimation of willingness to pay for recreational use of RudKhan castle Forest Park  

 Zآماره 
Z statistics 

 انحراف معیار
Standard error 

 ضرایب
Coefficients 

 متغیرها
Variables 

8.16*** 1.41 12.44 
 عر  از مبدا
Intercept 

-0.61 0.01 -0.008 
 سن

 Age 

1.006 0.252 0.254 
 نسیتج
 Sex 

2.18** 0.04 0.087 
 میزان تحصیالت

Education level 

-4.37*** 0.109 -0.478 
 اندازه خانوار

Size of the household 

-10.34*** 0.158 -1.636 
 لگاریتم مبلغ پیشنهاد

Log(bid) 

 
 روزیع آماری: لو  نرمال

Distribution:Log-Normal 

21180 
 حداکثر در مبلغ پیشنهادی WTPمیانگین 

Mean WTP at the maximum bid 

21230 
 در مبلغ پیشنهادی حداکثر با رعدیل WTPمیانگین 

 Mean WTP at the maximum bid with Adjustment 

17620 
 میانه رمایل به پرداخت

Median WTP 
LR statistic: 40.554 on 4 df Log-likelihood: -165 

BIC: 362.52 AIC: 342.1 
 %   10% و 5%،1* به ررریب معناداردر سطق ***،**،

***,**,* Significant at 1%,5%,10% 
 Source: Research findings                                                های پژوهش  خذ: یافتهأم

 
یکی از کاربردهای روش انتخاب بهینه مبالغ پیشنهاد که طراحنی  

ه پرداخت رجریحی به رجکینک مشناغل   کاملی است، محاسبه رمایل ب
هنای  مراجعه کننده به پارک جنگلی است. با روجه به اینکنه در نموننه  

رحقیق، اقشار مختلجی وجود داشته است، برای این اقشار خاص، رنابع  
نمایی مربوط به انتخاب یک و نیم بعندی، بنه رجکینک اقشنار      درست

ری مربوطنه  رنرین فنرم روزینع آمنا     خاص، رخمین زده شده و مناسب
ارائنه شنده اسنت.     5انتخاب و میزان رماینل بنه پرداخنت در جندول     

باشد، رابطه بین مبلغ پیشننهاد   همانطور که در این جدول مشخص می
و رمایل به پرداخت، بسیار معنادار است و به ررریب برای گروه مشاغل 

% 5دار در سنطق   % و برای گروه زنان خانه1آزاد و کارمندان در سطق 
دار شده است. به عبارری رعیین مبلغ ورودیه برای همه اقشنار، بنا   معنا

رمایل به پرداخت آنان رابطه قوی و منجی دارد. هرچنه مبلنغ ورودینه    
کمتر باشد، احتمال رمایل به پرداخت و رقاضای بازید از پارک جنگلنی  

 یابد. افزایش می
اینل  های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بناالررین رم از بین گروه

ررین آن  رومان( و پائین 2090)با  به پرداخت مربوط به گروه کارمندان

 دار باشند، بنرای زننان خاننه    می رومان( 1900)با  به گروه مشاغل آزاد
رنوان نتیجنه گرفنت کنه     رومان برآورد شده است. بنابراین منی  1930

کارمندان، بیش از سایر اقشار جامعه رقاضا اسنتجاده از پنارک جنگلنی    
رودخان دارند و ماهیئت کار چنان است که برای اوقات فراغت و  قلعه

رجریق خود حاضرند بالغ بیشتری نسبت به سایر اقشار برای مراجعه به 
 پارک جنگلی پرداخت نمایند. 

های بازیدکننده از پارک جنگلی، رابطه بین رمایل  برای همه گروه
است. با روجنه بنه   به پرداخت و مبلغ پیشنهادی، منجی و بسیار معنادار 

اینکه رابع رمایل به پرداخت از نظنر رئنوری شنبیه ینک رنابع رقاضنا       
باشد، لذا ضریب مبلغ پیشنهاد، نقش متغیر قیمت را در رابع رقاضنا   می

دارد. هرچه این ضریب باالرر باشد، به معنای حساسیت بیشنتر رقاضنا   
نسبت به قیمت کاال ینا خندمات )همنان اسنتجاده از پنارک جنگلنی(       

باشد. حساسیت ینا کشنش رقاضنای هرچنه بناالرر باشند، مینزان         می
باشد و رابطه معکنوس   رغییرات رقاضا، در ازاء رغییرات قیمت بیشتر می

 بین آنها وجود دارد.
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 نتایج برآورد تمایل به پرداخت تفرجی به تفکیک مشاغل -5 جدول
Table 5- Results of estimation of willingness to pay for recreational use estimation depend on jobs 

میانگین تمایل به پرداخت 

 تعدیل شده

 توزیع آماری

 جزخطاء

 مدل ضرایب
 هایگروه

 جنسیت سن تحصیالت تعداد خانوار بازدیدکننده
 مبلغ

 پیشنهاد

 از عرض

 امبد
Mean WTP at the 
maximum bid with 

adjustment 

Disturbance 
distribution 

size of the 
household 

 

Education Age gender Bid Intercept Visiting groups 

1930 
Log-

Normal 
- - - - -4.24** 31.962** 

 دارزنان خانه

Housewives 

1900 
Log-

Normal 
-0.382* 0.196** 0.026 0.32 -1.66*** 9.31*** 

 مشاغل ازاد

Business 

2090 
Log-

Normal 
-1.03*** - 0.04- - -2.28*** 18.437*** 

 کارمندان

Government 

employees 

  
***, **, *, -: significant at 1%,5%,10%, <15% 

 Source: Research findingsهای پژوهش                                                             خذ: یافتهأم

 

پیشننهاد و  دار، حساسنیت بنین مبلنغ     بنابرین در گروه زنان خاننه 
رمایل به پرداخت، نسبت به سایر گروه بیشتر و حدود دو برابنر اسنت؛   
به عبارری با کمی افزایش در مبلغ پیشنهاد، رمایل به پرداخت کناهش  

که این حساسیت بنرای مشناغل آزاد، بسنیار     یابد. در حالیبیشتری می
کمتر است. به عبارری گروه مشناغل آزاد، نسنبت بنه بناالرفتن مبلنغ      

ودیه پارک جنگلی، حساسیت کمتری دارند ولنی کارمنندان از نظنر    ور
دار حساسیت به مبلغ پیشنهاد، بین دو گروه مشاغل آزاد و زننان خاننه  

 هستند.

درگروه کارمندان؛ رابطه بین سن و رمایل به پرداخت، مثبت بنوده  
% از نظر آماری معنادار است ولیکن در دو گنروه دیگنر،   15و در سطق 
 اند. معنا شده ری بیاز نظر آما

روان گجت، متغیرهای  بندی کلی از نتایج رحقیق می در یک جمع
سن و جنسیت بازدیدکننده، اررباطی معناداری بنا رماینل بنه پرداخنت     
برای استجاده از پارک جنگلی قلعه رودخان نداشتند ولیکن، متغیرهنای  

ا رماینل  سطق رحصیالت، رعداد خانوار، مبلغ پیشنهاد، اررباط معنادار بن 
به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. عمده نتایج این رحقیق در خصوص 

اجتماعی بر میزان رمایل بنه پرداخنت    -اثرگذاری متغیرهای اقتصادی
و همکاران، سام دلینری   ربا سایر مطالعات بررسی شده شامل احمد پو

و شهبازی، سام دلیری و همکاران، صبوحی و عطایی سلوط، فرج زاده 
 ران، خاکسار و همکاران مطابقت داشته است. و همکا
 

 پیشنهادها

گذاری منابع زیست محیطی و امناکن گردشنگری    مدیریت ارزش 
بخصوص در مناطق روستایی برای جلوگیری از رخریب و آسنیب بنه   

ساز روسنعه و عمنران    این منابع اهمیت به سزایی دارد، همچنین زمینه

ه امکانات رفناهی بیشنتر را   روستایی بوده و دسترسی ساکنین محلی ب
سناز ایجناد    آورد. روسعه اماکن گردشنگری روسنتایی زمیننه    فراهم می

منناطق روسنتایی بنوده و ننه رنهنا منانع مهناجرت         اشتغال پایندار در 
روستانشینان به مناطق شهری گشته بلکه منجر بنه پدینده مهناجرت    

گنردد. بننابراین جهنت رنداوم روسنعه       معکوس از شهر به روسنتا منی  
وستایی و پیشرفت اقتصنادی اینن منناطق، نیازمنند حجنظ و بهبنود       ر

باشیم. بنابراین  های گردشگری این مناطق می امکانات رفاهی و جاذبه
گردد درآمدهای حاصل از اخذ ورودیه پارک جنگلنی قلعنه   پیشنهاد می

های بهداشتی مجموعه، رفاهی، سرویسرودخان برای افزایش امکانات
ت و مراکننز خرینند بننومی و محلننی، برگننزاری ایجنناد بننازار محصننوال

های روسنتایی   های حجاظت از محیط زیست، احداث و ررمیم راه برنامه
دسترسی به پارک جنگلی و زیباسازی فضای پارک جنگلی، رخصیص 
و هزینه شود. پیشنهادهای زیر که مبتنی بنر رحقیقنات از اینن پنارک     

 شود: است، به شرح زیر ارائه می
هنای رجریحنی و رجرجنی     گلی، از بهترین مکانهای جن پارک -1

شوند، لذا مدیریت مجموعه پارک جنگلنی   ها محسوب میبرای خانوار
سنزایی در جنذب بازیدکننندگان داشنته      رواند نقش به قلعه رودخان می
ها شامل افزایش کمی و کیجنی خندمات، امکاننات    باشند. این جدابیت

و بهداشتی و حجظ نظافت )آالچیق، وسایل ورزشی، منقل، ....(  رفاهی
 آوری ذباله،...( و صیانت از این مجموعه است. )رعبیه مخازن جمع

اگرچه در حال حاضر به دلیل عدم امکانات اقامتی و هتلداری،  -2
های اطراف هستند و مدت اقامنت  کنندگان از شهرستانبیشتر استجاده

پنارک  نه ساالآنها یک روزه و کمتر از آن است بنابراین ارزش رجرجی 
ریال بنرآورد گردینده، اینن درحنالی      36.091.000.000جنگلی ساالنه
کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقنه و  % از بازدید15است که 
های اطراف بودند و هی  گونه رمایل بنه پرداخنت نداشنتند.    شهرستان
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ولیکن از طریق جذب سرمایه گذار به منظور احداث هتنل و امکاننات   
روان ارزش رجریحی هنگجتی از اینن   راکز خرید محلی، میرجریحی و م

 مجموعه کسب نمود. 
که رابطه بین مبلغ پیشنهاد و رمایل بنه پرداخنت در    از آنجائی -3
ز ارودخان، رابطه منجی ولی های بازدیدکننده از پارک جنگلی قلعهگروه

شنود در رعینین ورودینه، از     نظر آماری بسیار معنادار است، روصیه منی 
کننده متجناوت و بنر   دهای بازدی رنو  الزم برخوردار باشد و برای گروه

ای بنه  اساس رمایل به پرداخت باشد. در بین این اقشنار، روجنه وینژه   
دار و کارمندان و بازنشستگان شنود و بنرای آننان امکاننات     زنان خانه
ای )مانند رخصیص ساعات خاصی برای استجاده زنان و اطجنال و  ویژه

 پارک به امکانات ورزشی و رجرجی مخصوص بنانوان( پنیش  یا رجهیز 
هنا از اینن   بینی و اجرا شود رنا موجنب افنزایش رقاضنای اینن گنروه      
هنا، راهنمنای   مجموعه شود. همچنین مبالغ برآوردی برای این گنروه 

 باشد.خوبی برای رعیین ورودیه در این خصوص می
ر و رماینل بنه   با روجه به اینکه، رابطه بین رعداد افنراد خنانوا   -4

باشند، لنذا بنرای افنزایش      ز لحاظ آماری معنادار منی اپرداخت منجی و 
روان ورودیه های بازدیدکننده از پارک جنگلی، می رقاضای بازدید گروه

)نیم بهنا( رعینین کنرد رنا      برای کودکان و نوجوانان را با رخجی  وِیژه
ضنننمن رشنننویق ورود کودکنننان و نوجواننننان در اینننن مجموعنننه،  

سازی نسبت به حجاظت از محیط زیسنت و صنیانت از مننابع     فرهنگ
 طبیعی و اماکن رجرجی را در جامعه ررویج کرد.

هننای افننزایش ایجنناد درآمنند پاینندار در  یکننی دیگننر از روش -5
هنای  مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان، احنداث مهمانسنرا و هتنل   
احتی اقامتی در این مجموعه است که با ایجاد رورهای رجریحی و سنی 

های متنوعی بنرای بازدیدکننندگان طراحنی و    روان برنامهچندروزه می
 گذار کرد.    اجرا نمود و برای آن اقدامات ربلیغاری و جذب سرمایه
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Introduction: The valuation of environmental resources and rural visitors is a turning point in the 

development of these regions and the acceleration of growth of villages enjoying these divine blessings. The 
tourism industry in rural areas, as a complementary approach and activity, can play an essential role in 
improving the quality of life of rural residents, the revitalization of villages and, ultimately, the sustainable 
development of rural areas. Hence, identifying and exploring the capabilities and limitations of tourism in rural 
settlements that are prone to this industry and their prioritization are of particular importance. The city of 
Fouman is one of the tourism hubs in Iran. The spectacular attractions of this city include the historic Masouleh, 
the historic castle of   Rudkhan Castel, and the historic city of Fouman. There are also landscapes, plains, rivers 
and beautiful mountains in the city. The Rudkhan Castle is the oldest and most famous historical work of the city 
of Fouman, also called the castle of Hesami and also called Ghaleh-Salsal. It is considered to be the oldest and 
most expensive military fort in Gilan, and also Iran. Tourism is among the most important regions of Iran and the 
world (16). The historic fortress is located 25 km southwest of Fouman, in a village of the same name, over a hill 
in the forest at a geographical distance of 49 ° 21 'east longitude and 37 ° 07' north latitude.  

Materials and Methods: Using the Cooper technique (1993), the design of optimal bid amounts was 
performed assuming a certain statistical distribution using a computer program called DWEABS under the Gauss 
program. In this program, it is possible to use two symmetric distributions (normal and logistic) and two 
asymmetric distributions (the normal log and delta). In this study, pre-test data were used to estimate the 
recreational value of Rudkhan Castel forest park. To do this, by designing a questionnaire for socio-economic 
variables and an open-ended question, respondents were asked how much they would pay for every time they 
visited the forest park. For this purpose, 42 questionnaires as pretest level were completed. GaussLight16 
software was used to design optimal bid amounts. In this study for determining the Total sample size, the 
Mitchell and Carson formula are applied and 222 visitors were chosen for interviewing on the Rudkhan Castel 
Forest Park to find the recreation value. 

 Results and Discussion: The recreational value of Rudkhan Castel forest park of the Fouman County in 
Gilan Province-Iran was estimated and the visitors' willingness to Pay (WTP) was measured by using Contingent 
Valuation Method (CVM) and One and One Half Bound model (OOHB) dichotomous choice (DC) 
questionnaire. The results show that 85 percent of investigated individuals would pay for recreational usage of 
the Rudkhan Castel forest park. Estimated WTP is 21230 IRR for each visitor in 2018. However, 15% of visitors 
of Rudkhan Castel forest park, who are residents of the area and surrounding counties, are not eager to pay. 
Therefore the total annual recreational value of this forest park is estimated at about 36091(in million IRR). 

The willingness to pay for the three groups of visitors is determined. These three groups included: 
Housewives, business, and government employees. The relationship between the amount of Bid and the 
willingness to pay is significant for the business and government employees at the level of 1% and for the 
housewives group at 5%, respectively. In other words, the amount of Bids for all groups has a strong and 
negative relationship with their desire to pay. In other words, as the Bid decreases, the demand for the park will 
increase. The willingness to pay for housewives is estimated at 19300 Rials. Therefore, it can be concluded that 
the government employees, more than the rest of the Visitors, need to have an outdoor in forest parks and pay 
more for their leisure than other groups to visit the forest park. The willingness to pay for business, housemaid 
and government employees are estimated at 19,000, 19,300, and 20,900 Rials respectively, while 15% of the 
visitors are from residents of the region and the surrounding counties, and do not have any desire to pay. The 
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relationship between willingness to pay and bid amount is negative and very significant. In housewives, the 
sensitivity between the Bid and the willingness to pay is twice the other groups. In other words, with a slight 
increase in the bid amount, the willingness to pay decreases further.The sensitivity to free businesses is lower. In 
other words, free occupations tend to be less sensitive to rising, but this sensitivity is much higher for 
homemakers. Employees are sensitive to the amount of the offer, between the other two groups.  

Conclusion: Managing the valuation of environmental resources and tourism sites, especially in natural 
forest park, are important to prevent the destruction and damage to these resources. It is also the basis for rural 
development and provides local residents with more facilities. The development of rural tourism is the basis for 
creating sustainable employment in rural areas and not only hinders the migration of villagers to urban areas, but 
also leads to the phenomenon of reverse migration from the city to the countryside. Therefore, in order to 
continue rural development and economic development of these areas, we need to maintain and improve the 
amenities and tourist attractions of these areas. Therefore it is recommended that revenues from the entrance of 
Rudkhan Castel forest park to be spent and allocated to increase the amenities, set up sanitary services, create a 
market for local products and services, organize environmental protection programs, construct and repair rural 
access roads go to forest Park. Forest parks are considered to be the best places for recreation especially for the 
households. Therefore, management of Rudkhan Castel Forest Park can play a significant role in attracting the 
visitors. The results of the study show that among the groups referring to the forest park, the highest willingness 
to pay is related to the employees' group, female housewives and business respectively. Employees need to have 
an outing in forest parks more than other groups and they are more likely to pay more for their leisure and 
recreation than others. Implications of the empirical study for policy makers and site managers to make more 
money and increase public welfare are provided. 
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