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ن ردشگراگهای طبیعی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت هرزش اقتصادی تفرجگاابرآورد 

 )مطالعه موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه(

 2 روناک احمدی و 1* حیدری اهللقدرت 

 09111123381: تلفن ،Q_heydari@yahoo.com : Email ساریدانشیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 ساری دانشجوی دکترای علوم و مهندسی مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 چکیده

 .اندپرداخته انسان رفاه تأمین در زيست محیط نقش سنجش و گذاریارزش به اخیر هایسال در زيست محیط اقتصاددانان

ع مرات تفرجی ارزش رآوردب تحقیق اين اجرای از هدف. است شهرستان اين مهم هایتفرجگاه جمله از مراتع کوهستانی کرمانشاه

 دافرا پرداخت به تمايل آوردبر و هدف اين به دستیابی برای. است مشروط گذاریارزش روش از استفاده با کوهستانی کرمانشاه

 از پرسشنامه 400 از استفاده با نیاز مورد اطالعات. شد استفاده درستنمايی حداکثر روش مبنای بر لوجیت، الگوی از

ريال  32/21484 عن مرتمتوسط تمايل به پرداخت بازديد کنندگان برای ارزش تفرجی اي .آمد دست به مرتع اين بازديدکنندگان

نتايج نشان داد که  برآورد شده است. همچنین ريال 67/1931542 هکتارو ارزش تفرجی ساالنه برای هر  به ازای هر بازديد

ايل زان تمؤثر در میعوامل م ترينمهمدار شده که مد، دفعات بازديد و تحصیالت از نظر آماری معنیآمتغیرهای میزان پیشنهاد، در

وهستانی مراتع ک که کندمی بیان ین شده است. نتايجتعی از مراتع کوهستانی کرمانشاهها آنبرای استفاده به پرداخت بازديدکنندگان 

 به تا کندمی اهمفر را توجیهی گیرندگان،تصمیم و گذارانسیاست برای ارزش اين که داشته قابل توجهی ارزش تفريحی کرمانشاه

 .کنند جلوگیری طبیعی منابع دادن اهمیت کم از و کنند ایويژه توجه طبیعی هایاکوسیستم خصوص بهو  مراتع

 .درستنمايی حداکثر روش تفرجی، ارزش مشروط، گذاریارزش روش :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

های ريزی طرحبرنامهگیری در زمینه گذاری اقتصادی منابع طبیعی، به عنوان ابزار مديريتی موثری جهت تصمیمامروزه ارزش

 هایسیستممنابع طبیعی و  گذاری. داليل ارزش(Turner et al, 1993)گیرد ای مورد استفاده مديران محیط زيست قرار میتوسعه

، ارائه مسايل هامحیطی و اکولوژيکی توسط انسانها، شناخت و فهم منافع زيستمحیطی از ديدگاه اقتصاددانان و اکولوژيست

های اقتصادی و درآمدهای طبیعی، سنجش ريزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاستگیرندگان و برنامهکشور به تصمیممحیطی 
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نقش و اهمیت منابع طبیعی، تعديل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از تخريب و 

. اعطای ارزش پولی به محیط زيست، به رغم تمام (Guo, 2001؛Vaze, 1998) استبرداری بی رويه منابع طبیعی بهره

ای از ها مجموعهاکوسیستم (.Hanley et al, 1997)سازد هايش اهمیت اقتصادی استفاده از محیط زيست را آشکار میکاستی

 ,TEEB Foundations)، سالمت، معیشت و بقاء انسان برخوردارند دهند که از اهمیت اساسی برای رفاهخدمات را ارائه می

ای از فرآيندهای اکولوژيکی بر روی زمین گیری، توسعه و استمرار مجموعه پیچیدههای طبیعی زمینه ساز شکل. اکوسیستم(2010

شود های اقتصادی انسان منجر میگیری و ارائه کاالها و خدمات ارزشمند برای معاش و ساير فعالیتو به شکل هستند

دالر  1995تريلیون دالر آمريکا در سال )در  33، ارزش خدمات جهانی اکوسیستم حدود 1997سال (. در 1393،)پناهی

، 2005( بود در سال GDPداخلی جهانی ) ناخالص از تولید تربزرگکه در آن زمان رقم قابل توجهی  ؛آمريکا( تخمین زده شد

مفهوم خدمات اکوسیستم توجه بیشتر را به خود  ؛شر کردرا منت (MEA)سازمان ملل متحد ارزيابی اکوسیستمی هزاره  هزمانی ک

 (.Costanza et al, 2014)جلب کرد 

ترين مراکز گذراندن اوقات فراغت مردم مطرح بوده و همه ساله بخشی از های مرتعی، به عنوان يکی از اصلیتفرجگاه

کمبود شود. کمیابی اين منابع از يک سو و از طرف ديگر می هامحیطعمومی صرف ايجاد و يا نگهداری اين گونه  هایهزينه

اين منابع و استفاده  گذاریهای مناسب تفريحی و تفرجی، مديريت طبیعی را به سوی ارزشمنابع مالی برای احیاء و ايجاد محیط

های از روش .(Fattahi et al, 2014و  Amirnejad, 2005)دهد ها سوق میو احیاء آن حفظاز مشارکت مردم در جهت 

 (CVM) 1گذاری مشروط. روش ارزشاستمشروط  یگذارارزش ،گیری تمايل به پرداختبرای اندازهپذير استاندارد و انعطاف

تأثیرات  و ارزيابی منفعت -در تجزيه و تحلیل هزينه که به طور گستره استپذير بازاری و انعطاف گذاری غیرروش ارزش يک

مورد استفاده  1963مشروط برای نخستین بار در سال  گذاری. روش ارزش(Joan Poor, 2004)شود استفاده می زيست محیطی

تعیین هزينه  .(Venkatachalam, 2003)اين روش با جديت آغاز شد توسعه  1970قرار گرفت. اما بعد از آن تا اواسط دهه 

مديريتی از طريق منافع اقتصادی است. با کنترل های توريستی يک راهکار های موجود در مکانورودی يا افزايش هزينه

توان؛ ازدحام و بی نظمی بازديدکنندگان، ريختن زباله، اختالل و استثمار ها میدسترسی به مناطق تفرجی از طريق دريافت هزينه

مکمل بودجه ای چنین هزينه .(Cessford, 2000) های مناطق حفاظت شده را مديريت کردحیات وحش و به دنبال آن ويژگی

نامه های اجرايی منطقه، حفاظت و بازسازی، بهبود و ارتقاء امکانات و اجرای آيینعمومی اختصاص داده شده برای ساير برنامه

                                                           
1 - Contingent Valuation Method 
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های ها و جبران هزينهتواند با مديريت منطقه به بهبود هزينههمچنین می. (Manning, 1999) باشد تواندمیو مقررات مربوطه نیز 

  (.Buckley, 2003) ها کمک کندبط با حمايت و حفاظت از مکاناحتمالی مرت

های جنگل گذاری مشروط، مقدار تمايل به پرداخت گردشگران برای، با استفاده از روش ارزش(2011)مجوم و همکاران 

های ساالنه جنگلدالر، ارزش  25/11شهری ساوانا، جوريجا را برآورد کردند. نتايج نشان داد با متوسط تمايل به پرداخت 

ها برابر با دالر، ارزش ساالنه اين جنگل 10/2میلیون دالر است. در صورتی که با میانه تمايل به پرداخت  124شهری برابر با 

بیان تمايل به پرداخت مردم مشروط برای  گذاریارزش، از روش (2011)میلیون دالر است. پاور و همکاران  51/15

دالر  21در پژوهش ايشان تمايل به پرداخت افراد برای بهبود کیفیت آب  ؛کیفیت آب استفاده کردند متحده برای بهبوداياالت

جنگلی شهر مشهد را با استفاده از روش های (، ارزش تفرجی ساالنه پارک1390خاکسار و همکاران )آمريکا برآورد شد. 

(، در برآورد 1396يگانه و همکاران ) ريال برآورد کردند. میلیارد 3/6مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه بیش از  گذاریارزش

های طبیعی و تعیین عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت گردشگران در مراتع چهار باغ گرگان، بیان کردند ارزش اقتصادی تفرجگاه

ر سطح يک درصد و متغیرهای که در تعیین عوامل مؤثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای درآمد ماهیانه و اقامت شبانه د

دار شدند و از عوامل مؤثر در درصد معنی 5تعداد بازديد در سال، مدت زمان هر بازديد، جنسیت، تحصیالت و پیشنهاد در سطح 

به عنوان قیمت وروديه برای هر  WTP ط. در اين مطالعه متوساستبرای استفاده از مراتع چهار باغ  گردشگران WTP  نمیزا

، در (2017) همکاران و 1همچنین الل (.1396ريال استخراج شد )يگانه و همکاران،  14521ده جهت استفاده از منطقه بازديدکنن

 نتايج که کردند بیان رواندا در  نینگگذاری خدمات بازديدکننده و دسترسی به مناطق حفاظت شده پارک ملی بررسی ارزش

 بردن باال احتمال همچنین ؛دهدمی نشان را هاهزينه افزايش و هزينه پرداخت به مثبت تمايل نظرسنجی، رويکرد از حاصل

 سفرهزينه  روش از استفاده ، با(2012)همکاران  و Mafi Gholami .دارد وجود پارک از استفاده اختالف تشديد بدون درآمد،

 چشمه و آتشگاه آبشار چغاخور، تاالب پروز، جنگلی پارک تفريحی طبیعی مرکز چهار گردشگری گذاریارزش به ایمنطقه

 بر چشمگیری تأثیر بازديدکننده ماهانه درآمد مقدار و سواد سطح سن، متغیرهای که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته ديمه

 و Mafi Gholami. داد نشان گردشگر جذب در را آبی منابع اهمیت محققین اين تحقیقات نتايج د؛دار تفرجگاه از استفاده

 و طبیعی برتر موقعیت به کوهرنگ، تفرجگاه آبشار برای آمده دست به پولی ارزش که نتیجه رسیدند اين به، (2014) همکاران

 درآمد تحصیالت، سن، متغیرهای که داد نشان، Azizi &  Sadeghi(2014) .است مرتبط آن پیرامون انداز زيبایچشم

بررسی  -1اهداف تحقیق شامل:  .دارند جدی تأثیر صدرعلی غار تفرجگاه از در استفاده مسافت بعد و هزينه بازديدکنندگان،

                                                           
1 Lal 
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قتصادی کارکرد تفرجگاهی هر برآورد ارزش ا -2کرمانشاه.  عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از مراتع کوهستانی

  .مراتع کوهستانی کرمانشاههکتار 
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 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: 

 42ˊجغرافیايی عرضو  شرقی 46° 27ˊتا  46° 22ˊجغرافیايی طولدر  هکتار 78ه با وسعتی در حدود منطقه مورد مطالع

روش دومارتن  براساس های آزاد قرار دارد.از سطح آب باالتر متر 2083تا  1071با ارتفاع  شمالی 34° 48ˊتا  °34

ز اهايی با جهت استفادهزياين مراتع با دارا بودن مناطق تفرجی و  (.1 شکل) استشده و روش آمبرژه، اقلیم مرطوب سرد اصالح

نعتی و دارويی، ص ی متنوع از جملههاهای گیاهی با ويژگیانواع گونهد از نواحی طبیعی و بکر و نیز و بازدي پیمايیکوهجمله، 

ران نه گردشگطبوع ساالمبا دارا بودن آب و هوای کوهستانی و  به عالوهرد خوراکی هستند. های با کاربزينتی، همچنین گونه

 نمايد.زيادی را به سمت خود جذب می
 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 روش تحقیق

مشروط بهره گرفته شد. در اين روش  گذاریارزشاز روش  کوهستانی کرمانشاهبه منظور برآورد ارزش گردشگری مراتع 

های از میان روش .(Lee & Han, 2002) شودبازار فرضی مشخص، تعیین می هایگزينهمیزان تمايل به پرداخت افراد تحت 
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ها سازگارتر است های دوگانه به سبب ايجاد انگیزه در پاسخگويان نسبت به ساير روشاستخراج تمايل به پرداخت، روش

 (.1390)موسوی، 

 

 30داد وبعدی، تعد گانهدور اين تحقیق به منظور تعیین تعداد پرسشنامه مورد نیاز، مشخص نمودن مبالغ پیشنهادی در روش د

. در دشان سؤال نرداخت آپآزمون انتها باز تکمیل شد و از بازديدکنندگان در منطقه در مورد حداکثر تمايل به پرسشنامه پیش

 . تعیین شد 400، (1989رد نیاز بر اساس فرمول ارائه شده میشل و کارسون )نهايت تعداد پرسشنامه مو

خطای قابل قبول در  dضريب تغییرات و  CVدرصد(،  5)سطح احتمال  t-Studentمقدار آماره  tحجم نمونه،  n نکه در آ

 .است (= d 05/0  -  3/0) برآورد میانگین

 

و اثرات نهايی  گانهچند، برآورد الگوی الجیت Spssهای توصیفی بازديدکنندگان از نرم افزار گیجهت تجزيه و تحلیل ويژ

 دی کارکرداقتصا شارزو در نهايت جهت برآورد ضريب مبلغ پیشنهادی و ضرايب متغیرها جهت استفاده در محاسبه هر متغیر 

 .استفاده شد Eviewsاز نرم افزار  مراتع کوهستانی کرمانشاهتفرجگاهی 

( به صورت رابطه زير Aبینی شده تمايل به پرداخت با انتگرال عددی در محدوده صفر تا باالترين پیشنهاد )میزان پیش

 شود:محاسبه می

                                    E(WTP) = ∫ Fn(∆U)dA = ∫ (
1

1+exp[−α∗+βA)]
)dA   

MaxA

0
MaxA

0  

α∗ = (α + γY + θS)آلفا 

تعديل شده است که به متغیرهای  مبدأ ازعرض  ∗𝛼وبینی شده تمايل به پرداخت است ، میزان پیش E(WTP)در اين رابطه

 اصلی اضافه شده است. مبدأ ازاقتصادی پس از برآورد مدل الجیت به جمله عرض  –اجتماعی

 غیر وابستهمتود که رکار میه الگوی الجیت چندگانه زمانی ب ؛است شدهدر اين پژوهش از الگوی الجیت چندگانه استفاده 

، = 1000y =، 20000y =، 30000y)کمتر و گیرد حالت به خود می 5در اين تحقیق متغیر وابسته  ؛دارای بیش از دو طبقه است

40000y = 50000وy =.) 

برای ارزيابی اثرات تغییر در هر يک از متغیرهای مستقل بر روی احتمال تمايل به پرداخت بازديدکنندگان نسبت به متغیر 

 گیريم.مورد بررسی به صورت زير مشتق جزئی می

 



   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

   



   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 
 نتایج

گیری انتگرال لهیوس بهقسمتی  WTP از تخمین پارامترهای مدل لوجیت، با استفاده از روش متوسط بعد WTP یمقدار انتظار

=E(WTP): شودیمزير محاسبه  صورت بهعددی در محدوده صفر تا حداکثر مبلغ پیشنهادی 

∫ (
1

1+exp{14.33−0.00044A}
50000

0 )dA = 21484.32 

 = ارزش تفرجی هر هکتارمتوسط تمايل به پرداخت( × میانگین دفعات بازديد × )تعداد کل بازديدکنندگان ÷ مساحت مرتع 

  کوهستانی کرمانشاهتع اارزش تفرجی هر هکتار مر = 32/21484× 54/3× 2000÷ 75/78= 67/1931542

است و ارزش تفرجی  بدست آمده ريال 67/1931542 ،کوهستانی کرمانشاهتع اهکتار از مربنابراين، ارزش تفريحی ساالنه هر 

  ريال برآورد شد. 152108985 /6سالیانه کل منطقه هم 

یانگین سن م ؛شودطور که مشاهده میدهد. همانگويان را نشان میهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ، ويژگی1جدول

رتیب دارای میانگین تاست. متغیرهای تحصیالت و درآمد ماهانه نیز به  14/13سال با انحراف معیار  68/29بازديدکنندگان 

 81/46رمانشاه کهستند. میانگین مسافت از مراتع کوهستانی  05/1و  59/2ريال با انحراف معیار  10027سال و  01/13

 کیلومتر است.
 قتصادی بازدیدکنندگانا -های اجتماعیآماری از ویژگینتایج  -1جدول 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیرها

 20 79 14/13 68/29 سن )سال(

 صفر 22 59/2 01/13 های تحصیلسال

 1 7 05/1 21/4 )نفر( خانوارتعداد 

 صفر 1 29/0 78/0 ، زن صفر(1جنسیت )مرد 

 3500 60000 5/6459 19/10027 درآمد ماهانه )هزار ريال(

 1 8 81/2 54/3 تعداد دفعات بازديد )در سال(

 5 569 06/76 81/46 مسافت )کیلومتر(

 

 تفرجی مراتع کوهستانی کرمانشاه یگذارارزشوضعیت پاسخ به سه مبلغ پیشنهادی برای  -2جدول 

 مبلغ پیشنهادی

 وضعیت پذیرش

 پیشنهاد اول

 (یالر 10000)

 پیشنهاد دوم

 ریال( 5000)

 پیشنهاد سوم

 ریال( 20000)

 88 49 336 فراوانی پذيرش مبلغ پیشنهادی
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 05/22 28/12 21/84 درصد 

 248 14 63 فراوانی نپذيرفتن مبلغ پیشنهادی

 16/62 50/3 79/15 درصد

 336 63 400 فراوانی جمع

 21/84 79/15 100 درصد

 

 شاهمراتع کوهستانی کرمانگویان برای تفرج در حداکثر پاسخ -3جدول 

 جمع WTP 5000 10000 20000 30000 40000 50000حداکثر 

 400 9 16 95 161 80 39 فراوانی

 100 71/1 99/3 78/23 47/40 15/20 9/9 درصد

 

ابسته ور متغیر بتغیرها ها و تأثیرگذاری اين متايج برآورد ضرايب متغیرهای توضیحی مدل الجیت، سطوح احتمال آماری آنن

 ؛نشان داده شده است ،4با استفاده از روش حداکثر درست نمايی برای تعیین ارزش تفرجی مراتع کوهستانی کرمانشاه در جدول 

رآمد، تحصیالت و تکرار قیمت پیشنهادی، د متغیر توضیحی مدل، متغیرهای 8از میان  ؛دهدکه اين جدول نشان می طورهمان

رای ارزش تفرجی احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی ب درصد، بر 5و مسافت از مرتع در سطح دفعات بازديد در سطح يک درصد 

 دار هستند.مراتع کوهستانی کرمانشاه از نظر آماری معنی

 
 تنتایج برآورد رگرسیونی الجی -4جدول 

 اثر نهایی تغییر در احتمال )کشش( tارزش آمار  انحراف معیار ضریب برآورد شده متغیرها

 - 3524/0 1429/1 4157/0 1476/1 ثابتضریب 

 -315/0* 10 -7 -1415/1 -214/14 62558/0* 10 -3 -8471/0*10 -4 مبلغ پیشنهادی

 6141/0* 10 -6 9924/0 2493/8 412/0* 10 -8 357/0* 10 -6 درآمد

 -0244/0 -5996/0 -2218/1 0817/0 -2142/0 تعداد افراد خانواده

 1326/0 1596/0 9638/1 4154/0 3469/0 جنسیت

 024/0 -3225/0 -6874/4 0636/0 3221/0 تحصیالت

 021/0 -1232/0 -3224/2 0940/0 -1977/0 دفعات بازدید

 4471/0* 10 -5 0651/0 2297/3 0110/0 0014/0 مسافت
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 -1348/0*10 -3 -6921/0*10 -3 -0059/0 2010/0 -4750/0*10 -3 سن افراد 
Log-likelihood function = -365. 17                  Probability (L0R. Statistic) = 0. 0000                      

                            Likelihood ratio statistic = 257. 08               Percentage of Right Predictions = 0. 69                     

McFadden R-square = 0. 41 
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 گیریبحث و نتیجه

 منافع برآورد ؛دارد وجود مختلف تفرجگاهی مناطق در توسعه گردشگری هایطرح اجرای در که ضرورتی به توجه با

 گذاریارزش روش از مراتع کوهستانی کرمانشاه، تفرجی گذاریارزش تحقیق برای اين در ؛است ضروری هاآن از حاصل

 در درآمد بازديدکنندگان، میزان و تحصیالت سطح سن، مانند که متغیرهايی داد نشان تحقیق اين نتايج ؛شد استفاده مشروط

 یاستفاده جهت پیشنهادی مبلغ پذيرش بر مثبتی تأثیر ماهانه درآمد متغیر .داشتند قابل توجهی اثر هاتفرجگاه از افراد استفاده

 و مهرجردی زارع(، 1393) همکاران و مقدسی مطالعات نتايج با که است داشتهمراتع کوهستانی کرمانشاه  از توريستی و تفرجی

 برای تقاضا اصوالً و محیطی زيست هایپرداخت که آنجايی از. دارد خوانیهم ،(1392لیاقتی و همکاران ) و( 1392) ضیاءآبادی

 تقويت صورت در تنها لذا(، خدمات اين بودن لوکس دلیل به) باالست کشش با کااليی زيست، محیط از بیشتر تفرجی استفاده

 میان در ويژه به درآمدی، حمايت و تقويت لذا، ؛باشندمی آن بابت پرداخت به حاضر بازديدکنندگان که است اشخاص درآمد

 پايین، درآمد با خانوارهای میان در ويژه به درآمد افزايش با باشد مؤثر پیشنهادی مبلغ پذيرش در تواندمی درآمد، کم اقشار

 و درآمدی بهینه توزيع هایسیاست بنابراين،. يافت خواهد بهبود نیز منطقه از بازديد جهت پرداخت به تمايل افزايش احتمال

 جنسیت متغیر همچنین ؛داشت خواهد تأثیر نیز خانوار پرداخت به تمايل میزان بر کالن، سطح در خانوارها رفاه سطوح افزايش

 و زادهخداوردی و (1392) همکاران و لیاقتی نتايج با که است مطالعه مورد منطقه در پرداخت به تمايل بر موثر عوامل از نیز

 تعداد دانستن .است بیشتر مردان به نسبت پیشنهادی مبلغ پذيرش احتمال زن، گردشگراندر . دارد مطابقت ،(2009) همکاران

 تفرجی امکانات و تخصیص ريزیبرنامه در مراجعه ساعت يا روز نفر تعداد برآورد تفريحی، در مناطق از افراد بازديد دفعات

 بیشتر، یهاجاذبه دارای هایتفرجگاه در واقع در .(Buyinza et al, 2007 ؛ Beal, 1995)اهمیت دارد  هاگردشگاه در موجود

 دفعات تعداد متغیر شد مشخص نیز پژوهش اين در (.Joan Poor & Smith, 2004) شودمی ديده نیز بیشتری هایمراجعه تعداد

 برآورد سال در بار 54/3 منطقه از گردشگران بازديد تعداد متوسط و باشدمی پرداخت تمايل در موثر عوامل از سال در بازديد

سطح  .دهد نشان بیشتر امکانات ايجاد به نیاز و گردشگر جذب در را منطقه باالی توان ؛تواندمی خود نوبه به اين که شد،

دهد. براساس اثر نهايی اين متغیر، با افزايش آموزش و میزان تحصیالت باالتر، احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی را افزايش می

، احتمال درج پاسخ بله در تمايل به پرداخت برای ارزش تفرجی اين های تحصیالت بازديدکنندگان)کاهش( يک واحد به سال

ها نسبت به منافع محیط زيست و افزايش )کاهش( خواهد يافت. با افزايش سطح تحصیالت افراد، ديدگاه آن واحد 024/0مراتع 

ها نسبت به پرداخت به همین علت تمايل آن ؛شودزيستی بیشتر می مواهبها نسبت به تر شده و میزان آگاهی آنطبیعت مثبت
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( و خاکسار 1389همکاران ) و (، امیرنژاد2005) 2(، ساالزار و مندز2002) 1هانهای لی و شود که با يافتهوروديه بیشتر می

از ديگر متغیرهای معنادار در اين مطالعه فاصله محل سکونت افراد تا مراتع کوهستانی ( مطابقت دارد. 1390آستانه و همکاران )

متر در بعد مسافت بازديدکنندگان امکان درج پاسخ کرمانشاه است که براساس اثر نهايی اين متغیر، با افزايش )کاهش( يک کیلو

بله در تمايل به پرداخت برای ارزش تفرجی اين مراتع واحد افزايش )کاهش( خواهد يافت. اين نتیجه بیانگر اين واقعیت است 

 ( مطابقت دارد.1388فرج زاده و همکاران )که افراد بومی نسبت به افراد غیر بومی تمايل به پرداخت کمتری داشتند که با نتايج 

 اين نتايج از که طورهمان: کرد اشاره زير موارد به توانمی ؛کندمی گردشگری کمک وضعیت بهبود در که یيپیشنهادها برخی

 افزايش بنابراين. است يافته افزايش پیشنهادی مبالغ پذيرش احتمال افراد تحصیالت سطوح افزايش با ؛است مشخص تحقیق

 کوهستانی مراتع از گردشگری استفاده میزان افزايش به منجر افراد آموزش و شده  WTPباعث افزايش افراد تحصیلی سطوح

 باعث تواندمی که است عواملی از يکی پژوهش، اين در خصوص به منطقه از گردشگران رضايت میزان. شد خواهد

 ساخت. شود فراهم تمهیداتیبا ايجاد  افراد رضايتمندی میزان، WTP افزايش برای بايد بنابراين ؛شود افراد WTPافزايش

از ...  و بهداشتی سرويس رفاهی، امکانات شب، امکانات اقامت: نظیر گردشگران جذب برای زيربنايی تجهیزات و امکانات

 هایخصوصی، سرمايه هایبخش مشارکت و منسجم و بلندمدت برنامه ريزی يک با. شود توجه آن به بايد که است ضرورياتی

 خواهد منطقه کل در سود اقتصادی افزايش و محلی افراد درآمد افزايش سبب امر که اين کندمی جذب منطقه سمت به را بیشتری

 .شد
  

                                                           
1  Lee& Han  
2 Salazar & Menendez 
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Abstract 

Environmental economists have been evaluating and evaluating the role of the environment in human 

welfare in recent years. Kermanshah Mountainous ranges are among the major resorts of this city. The 

purpose of this study is to estimate the recreational value of mountain ranges in Kermanshah using a 

conditional valuation method. To achieve this goal and to estimate the willingness to pay individuals, the 

logit model was used based on the maximum likelihood method. The required information was obtained 

through 400 questionnaires from the visitors of this rangeland. The average willingness to pay visitors for the 

recreational value of this pasture is estimated at 324.2144 Rials per visit and the annual recreational value 

per hectare is 1931542 / 67 Rials. The results also showed that the variables of the rate of offer, income, 

reading, and education were statistically significant. The most important factors influencing the willingness 

to pay visitors for using them from mountainous rangelands of Kermanshah were determined. The results 

indicate that mountainous rangelands of Kermanshah have a significant recreational value. This value for 

policymakers and decision makers provides a justification for special attention to rangelands and especially 

natural ecosystems, and the lack of importance of resources Prevent natural. 

Keywords: Contingent Valuation Method, Recreational Value, Maximum Likelihood Method. 


