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The degree of willingness to protect hand-planted 

forests in Tehran province at different livelihood 

levels and the factors affecting it 

Abstract 
The issue of protecting the environment is one of the world's current issues. 

Environmental disaster not only steals peace and security from human life but 

also threatens human existence, that's why environmental discussion is one of 

the most important and serious issues of the day in scientific and political 

circles. Nature has a regular cycle in which whatever is destroyed can be 

reborn. But with the help of his intelligence and talent, man has disturbed the 

order of nature and the movement of its wheels. Forests are the shelter of the 

most diverse biological communities in the world and the richest biodiversity 

on earth. Within the forests are hidden a large number of potential medicines 

and thousands upon thousands of unseen and undiscovered species. Other 

 

 Corresponding Author: mpendar@ut.ac.ir 

The present article is taken from the master's thesis of the Agricultural Economics 

Department of the Agricultural Campus of Tehran University. 

How to Cite: Shokri Torkdeh, M., Pendar, M., Saleh, I., & Naderi, H. (2022). The 

degree of willingness to protect hand-planted forests in Tehran province at different 

livelihood levels and the factors affecting it. Journal of Economic Policies and 

Research, 1 (2): 1-27. 

Mahdi 

Shokri 

Torkdeh 

M.S in Agricultural Economics, Department of Agricultural 

Economics, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and 

Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran  

  

Mahdi 

Pendar 

Assistant Professor of Economics, Department of Agricultural 

Economics, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and 

Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

  

Iraj Saleh 
Associate Professor of Economics, Department of Agricultural 

Economics, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and 

Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

  

Hosein 

Naderi 

M.S in Agricultural Economics, Department of Agricultural 

Economics, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and 

Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 



 1401تابستان  | 2شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |2

benefits of forests include the ability to moderate the world's climate and the 

stability of the entire earth's climate. Due to the increase in population (fixed 

and mobile) and the growth of urbanization and the transformation of cities 

into the center of economic and social activities, as well as the establishment 

of productive industrial enterprises and the subsequent reduction of 

agricultural land and natural green spaces, the development of urban green 

spaces has become more important. Therefore, urban parks and green spaces 

are important both from the point of view of providing environmental needs 

and from the point of view of providing leisure time and social interaction 

platforms. Parks are among those whose services do not have a market, and 

therefore the market is unsuccessful in determining their price and valuing 

them; Therefore, the willingness to pay (WTP), which is defined as an 

economic concept and actually as the amount of money that the consumer is 

willing to pay for using services, can be a guide for market prices for such 

non-market services. Willingness to pay is inferred directly by asking people 

to express their willingness to pay, or indirectly by observing the economic 

costs necessary to use the services or the costs incurred to obtain their 

substitute services. 

The method of conducting the present research is practical in terms of its 

purpose and it also examines the presence or absence of a relationship between 

measurable variables such as age, education, marital status, and occupation 

with the willingness to pay variable. In general, we are looking for the 

following goals in this research: 

1- Examining the relationship between people's income level and their 

willingness to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran 

province. 

2- Examining people's behavior according to moralistic and consequentialist 

views toward the protection of man-planted forests in Tehran province. 

3- Identifying other factors affecting the willingness of residents of Tehran 

province to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran province 

and classifying them. 

In this study, the CVM method was used to estimate the willingness of Tehrani 

citizens to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran province. 

This method requires building a hypothetical market or simulating the market 

through a questionnaire in which the respondents answer the questions related 

to their willingness to pay or receive about the specific changes of the subject 

in question. In this method, we first prepared a preliminary questionnaire, and 
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after reviewing and consulting in the form of an online questionnaire, we 

distributed it among 68 household heads, and then we determined the low, 

middle, and high levels of willingness to pay, and finally, after introducing the 

main questionnaire, we distributed it among the people. It was distributed in 

various Tehran provinces and the results were recorded. The sample size in 

this research is calculated using Cochran's formula and is equal to 404 people. 

Due to the widespread use of the logit model in the calculation, this model 

was used in this research and the results of this research were obtained using 

SPSS software (to investigate the socio-economic characteristics), SHAZAM 

(to estimate the logit function), Wolfram Alpha (to numerical integral 

estimation), has been extracted. 

According to the different numbers that were mentioned in the expression of 

the maximum or minimum annual amount for each family member, these 

numbers are divided into four groups: zero to 15,000 Rials, 15,000 to 30,000 

Rials, 30,000 to 60,000 Rials, and finally 60,000 Rials and above. We 

concluded that the results showed that the most responses to the maximum or 

minimum annual amount for each family member were in the group of 60,000 

Rials and above with a frequency of 38, and the lowest willingness to pay was 

related to the group of 15,000 to 30,000 Rials with a frequency of 38. It is 13. 

The average willingness of households to pay for the protection of hand-

planted forests in Tehran province is equal to 115,744 Rials per year. Each 

family is willing to pay an average of 115,744 Rials per year for the protection 

of hand-planted forests. Based on the average dollar rate (each dollar is 

equivalent to 240,000 Rials in 1400), each family investigated in this study 

tends to spend about 5.0 dollars of their income annually for the protection of 

hand-planted forests. The average willingness to pay per person per year is 

equal to 115,744 Rials. The variables of ethics in payments, education, age, 

and household population are among the most important positive and 

significant influencing factors on the willingness of people to pay for the 

protection of hand-planted forests. 

According to the results of the research and the final amount of the estimated 

willingness to pay, to cover the costs of protecting man-made forests in Tehran 

province, it is possible to receive a maximum amount of 115,744 Rials 

annually in the form of maintenance and protection fees for man-made forests 

in Tehran province from the households of Tehran province. According to the 

results of the research, which identifies the impact of consequentialist factors 

as negative and the impact of conscientious factors as positive, it is suggested 

that by investing in this sector of culture building, education, and advertising 
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and introducing the values of these areas to the conscientious side based on 

moral components. Considering that the number of visits to these forests 

increases the probability of willingness to pay, it is suggested to provide 

conditions for citizens to visit more and use the available benefits for citizens. 

In this, the population with higher education, large households, and people 

with higher age groups are of great importance in the target society. 

Keywords: Hand-planted forests, Willingness to pay, Logit model,  
Consequentialist payment, Duty-oriented payment 

JEL Classification: Q51, Q57, Q58 
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 استانکاشت دست  یهابه حفاظت از جنگل لیتما زانیم

 1ی و عوامل موثر بر آنشتیتهران در سطوح مختلف مع

 مهدی شکری
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 چکیده
های اقتصادی و اجتماعی و  رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت   ،افزایش جمعیت

بنگاه  استقرار  آنهمچنین  دنبال  به  و  تولیدی  صنعتی  زمین های  و  کاهش  کشاورزی  های 

را در استان تهران   کاشتهای دست و جنگل فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری 

ورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنالین  های مداده   .اجتناب ناپذیر کرده است

پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی   404دو بعدی با نمونه  دوگانه  

افراد، از الگوی الجیت و روش حداکثر راستنمایی  عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت 

شد.   از  ج ینتااستفاده  استفاده   ن ایحاصل  با  نرم  پژوهش  بررس  SPSS  ی افزارهااز   ی )جهت 

 Wolfram)جهت برآورد تابع الجیت(،     SHAZAM10(، یاجتماع  -   ی اقتصادی  هایژگیو

 

 نامه ارشد رشته اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران مقاله حاضر برگرفته از پایان .1
  نویسنده مسئول:                                                                             ایمیلmpendar@ut.ac.irmail: E 

https://jepr.uok.ac.ir/?_action=article&au=425425&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://jepr.uok.ac.ir/?_action=article&au=425425&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://jepr.uok.ac.ir/?_action=article&au=423907&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://jepr.uok.ac.ir/?_action=article&au=425424&_au=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://jepr.uok.ac.ir/?_action=article&au=426876&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
mailto:mpendar@ut.ac.ir
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Alpha  (استخراج  یبرآورد انتگرال عدد  جهت ،)  انه یبه پرداخت سال  لی. متوسط تماگردید  

  سن  الت،ی، تحصهاپرداختگرایی در ی اخالقرهایمتغ و به دست آمد  الیر ۱۱۵.۷44هر نفر 

از مهم   ت یو جمع تاث   نیرتخانوار  افراد    لیدار بر تمایگذار مثبت و معنریعوامل  به پرداخت 

با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل    کاشت هستند.دست   یهاحفاظت از جنگل  یبرا

وظیفه  تاثیر عوامل  متقابال  و  منفی  را  مثبت شناسایی میپیامدگرایانه  را  پیشنهاد  گرایانه  کند، 

سرمایهمی با  شناساندن  شود  و  تبلیغات  و  آموزش  سازی،  فرهنگ  بخش  این  در  گذاری 

 های اخالقی سوق داد.بر مولفه گرایانه مبتنی  های این مناطق را به سمت وظیفه ارزش

دستجنگل  :یدیکلکلمات   الجیت،  های  الگوی  پرداخت،  به  تمایل  پرداخت  کاشت، 

 گرایانه ، پرداخت وظیفهانهیگراامدیپ

 JEL :58, Q57, Q51Q بندیطبقه       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7                                                                    ...   کاشتدست ی هابه حفاظت از جنگل لیتما زانیم

 مقدمه

آرامش و امنیّت را  محیطی نه تنها  از مسائل روز جهان است. فاجعه زیست مسأله حفظ محیط زیست

 همین دلیل در محافل علمیکند، به رباید بلکه موجودیت بشر را نیز تهدید میاز زندگی انسان می

  . ( Maulai, 2008) ترین مسائل روز استترین و جدی محیطی یکی از مهم و سیاسی بحث زیست

پ به    دگاه ید اساسی در    دو عاملزیست    حفظ محیطعلل و عوامل    یریگیدر  انسان متمدن نسبت 

 ن ای دانسته و بر   عت یبشر متمدن خود را مالک طباز طرفی،  است.    ی مطرحآورتوسعه فنو    عتیطب

بدون    باشدمی  را دارا  عتیعنوان اشرف مخلوقات حق هرگونه استفاده از طبباور است که انسان به

نگهدار  یبازسازآنکه در   د.  باشدداشته  یتیلوآن مس  یو  و    میعظ  یبشر دستاوردها  گریاز طرف 

همراه   یزیانگ شگفت فنرا  توسعه  حال  ،آورده   دستبه  یآوربا  همیدر  و    نیکه  سازنده  علل 

نابود  یکننده زندگدگرگون  نیتریاساس  .(Maulai, 2008)   است قرار داده   یبشر را در معرض 

امروز  فه یوظ قبال همه داشته   ی انسان  انسان،    ی هاو ساخته   یعیطب   ی هادر   ی« ریپذت یمسؤول» دست 

  بتواند   عتیکه طب  یو تا زمان  بترسد  عتیکه انسان از طب  یتا وقت  توان فهمید میدقت    اوست. با کمی

  داشت خواهد   عتیقانون طب   طبقروال معمول خود را  زیقدرت و اقتدار خود را حفظ کند، همه چ

(Liuet & et al, 2012). ن یاز ب  آنچه   که در آن هردارد  منظم    یاچرخه  عت یقانون جنگل و طب  

. اما انسان با ورود خود به مدد هوش و استعدادش،  باشده دوباره داشت  ی تولد تواندمی ،ی باشدرفتن

درهمین  .  )  (Mortezaei & et al, 2017  استه را بر هم زدآن  ی هاو حرکت چرخ  عتینظم طب 

قرآن، خداوند به    آیات   طبق  برراستا، در قرآن نیز به اهمیت حفظ محیط زیست اشاره شده است.  

  ن ی در هم  ، نموده است  ن یزم  ی انسان قدرت و امکانات الزم را داده و او را مکلف به عمران و آبادان

را به   ش یآبادان  و عمران و   دیفر آ نیاست که شما را از زم ییاو خدا»  آمده استدر سوره هود  نهیزم

  که دارد    ن ایاشاره به   بلکه   کرده   ضیرا به شما تفو  ن یزم  د خداون  نیامده که قرآن  در   «.شما واگذاشت

 Asghari)  دنرا آباد ساز نی با کار و کوشش خویش زم  دیبا افراداز هر نظر آماده است اما  لیوسا

Lafmjani, 2007.)    این امر  است که   یطیحمتحول و ارتقاء فرهنگ    جادایاین مهم نیازمند  تحقق

 یطیمحست یو اشاعه آموزش ز  یطیمحست یمسائل ز  نهیدر زم  یانسان ی  روین  یوربهره   شیمستلزم افزا
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به حفاظت    لیتما  زانیمتالش شد تا با سنجش   قی تحق  نای  در رو،    این . از  باشدیتر مدر ابعاد گسترده 

جنگل مع  استانکاشت  دست  یهااز  مختلف  سطوح  در  نگرش شتیتهران  و  تحول  ارزیابی  به  ی 

 محیطی پرداخته شود. فرهنگ زیست

مأواجنگل ز  نیترمتنوع   یها  غن  یستیجوامع  و  ز  نیتریجهان  درون    نیزم  یستی تنوع  در  هستند. 

  نشده و کشف نشده، پنهان هستند   ده ی بالقوه و هزاران هزار گونه د  ی از داروها  ی ادیها تعداد زجنگل

(Alizadeh, 2013).  مزایای    ن یچنهم به  میها  جنگل از دیگر  و هوا  لیتعد  یی تواناتوان    ی آب 

  ب یمهم است که تخر ی ها به حدنقش آن   نای.  اشاره کرد  نیکل زم ییآب و هواپایداری جهان و 

 Fatahi)شود    نیکره زم  یو گسترده در آب و هوا   میعظ  اسیدر مق  یراتییموجب تغ  تواند یها مآن

Ardakani & Ahmadi, 2020) ..از این رو الزم است برای حفظ این منابع تالش جدی شود 

های شهری به عنوان بخشی جاندار از فضاهای باز شهری، عامل  و پارک  جنگلی   درواقع فضاهای سبز

سیمای ساختار  در  و   اصلی  فراغت  و  تفریح  اوقات  گذران  اکولوژیکی،  شرایط  بهبود    شهری، 

این طریق کیفیت محیط زیست شهری را به  شوند. به نحوی که از ایجادکننده مطلوبیت محسوب می

 Salehifard & Alizadeh, 2008 & Khakpour & et) دهندویژه در کالن شهرها ارتقاء می

al, 2008).  جمعیت )ثابت و متحرک( و رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون  دلیل افزایش  به

کاهش   دنبال آنهای صنعتی تولیدی و بهرار بنگاه چنین استقهای اقتصادی و اجتماعی و همفعالیت

های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری اهمیت بیشتری یافته است.  زمین

ی سبز شهری هم از منظر تأمین نیازهای زیست محیطی و هم از نظر تأمین  و فضاها   هااین رو پارکاز

مهمّ جایگاه  از  اجتماعی  تعامل  بستر  و  فراغت  است   یاوقات   & Salehifard)  برخوردار 

Alizadeh, 2008 ) . 

است. این استان به مرکزیت شهر تهران، با   ایران پایتخت  ترین استان کشور وهران پرجمعیت تاستان 

درجه طول    ۵3تا    ۵0درجه عرض شمالی و    36،۵تا    34کیلومتر مربع، بین    ۱2،98۱وسعتی حدود  

شده است. این استان در نیمه ی شمالی ایران قرار دارد و از شمال به استان مازندران، از   شرقی واقع

استان   به  از شرق  البرز و  استان  به  از غرب  به استان مرکزی،  استان قم، از جنوب غربی  به  جنوب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بر    ۱39۵سمنان محدود است. جمعیت این استان طبق سرشماری سال   نفر بوده    ۱3،26۷،63۷بالغ 

تهران  در نقاط روستایی ساکن هستند. شهر    8۱4،698نفر در نقاط شهری و    ۱2،4۵2،230که    است

 لومتریک   ۷30است و  البرز گسترده شده   یجنوب  یهاو در دامنه   ری کوه و کو  یدو واد   نیب   یادر پهنه 

نظر جغراف از  دارد.  طول    قه یدق  33درجه و    ۵۱تا    قهیدق  ۱۷درجه و    ۵۱در    زین  ییایمربع مساحت 

ارتفاع از شمال   ن ای.  داردقرار  یعرض شمال قه یدق 44درجه و  3۵تا  قه یدق 36درجه و  3۵و  یخاور

متر و در    ۱300در شمال شهر حدود    ش،یتجر  دانی مثال، ارتفاع در م  ی. براابدییبه جنوب کاهش م

تهران به   ،یعیطب یهایناهموار دید. از متر است ۱۱00است،  ترن ییپا لومتریک  ۱۵آهن که راه  دانیم

ناح دشت  یاه یکوهپا  ه یدو  کوهپاشودیم  می تقس  یو  از  تا    یهاه ی.  رالبرز  شهر    ی هاتپه   ،یجنوب 

پرشمار بزرگ  و  آمار  یکوچک  اساس  بر  دارند.  سال    یوجود  فضا۱39۵در  سرانه  سبز    ی ، 

طبق    نیاست. همچنمتر مربع بوده   8/۱۵،یسبز همگان  یتهران، فقط با احتساب فضاها  یشهردرون

بوستان   2۱00شهر    نای  ،۱393سبز شهر تهران در سال    یها و فضاسازمان پارک  رعاملیگفته مد

تأثیر  داشته  آب  منابع  و  خاک  ناهمواری،  وضعیت  هوا،  و  آب  از  همواره  گیاهی  پوشش  است. 

در استان تهران، انواع    پذیرد و نقش تعیین کننده در حفظ حیات و تعادل محیط زیست دارد.می

»دست جنگل و  »طبیعی«  جنگل های  استان  مختلف  نقاط  در  دارد.  وجود  طبیعی هاکاشت«    ی 

های گیاهی  گونه با   های طبیعیتهران جنگلشهر  ارتفاعات  و    های جنوبی البرزاند؛ در دامنه پراکنده 

می  :مانند چشم  به  زرشک  و  انجیر  پسته،  کوهی،  سالاما  خورد.  بادام  اخیر،  طی  و  های  فضاها 

وجود آمده است. بزرگ ترین    تهران به   شهردر    کاشت( های دست )جنگلجنگلی جدید   هایپارک

در سطح و    و پارک جنگلی لویزان در شمال شرق آن  شهراند از پارک چیتگر در غرب  ها عبارت آن

دارد.    چندین پارک جنگلی دیگر از جمله سوهانک، وردآورد، سرخه حصار و توسکا وجود  شهر

توان اهداف پژوهش  می  یطور کلب  کاج، اقاقیا و زبان گنجشک هستند.  ها عمدتااین پارک   درختان

 نمود: ی بنددسته  ریز به صورت حاضر را

  یهابه پرداخت آنان نسبت به حفاظت ازجنگل   لیسطح درآمد افراد و تما  نیارتباط ب  یبررس  -۱

 تهران.   استانکاشت دست
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د  یرسبر  -2 به  توجه  با  افراد  گرا  هایدگاه یرفتار  حفاظت   انهیامدگرایپ و  انه یاخالق  به    از   نسبت 

 تهران.  استانکاشت دست  هایجنگل

تما  ریسا  ییشناسا  -3 بر  موثر  پرداخت    لیعوامل  استان به  از    ساکنین  حفاظت  به  نسبت  تهران 

 آنها.    یبندتهران ورتبه  استانکاشت دست  هایجنگل

ها و فضاهای سبز عمومی، تجزیه و تحلیل عوامل  تقاضای روز افزون استفاده از پارکبا توجه به  

بینی نیازهای تفرجگاهی و  تواند به پیشنظر اقتصادی و اجتماعی میمؤثر بر تقاضای مردم از نقطه 

از    هااین خصوص، پارک   در  .(Hayati & Khadim Baladipur, 2010)  تفریحی کمک کند

هست مواردی  و  جمله  آنها  قیمت  تعیین  در  بازار  بنابراین  و  نبوده  بازار  دارای  آنها  خدمات  که  ند 

  زان یم  توانند یمردم نم  ،یگذارمت یق  ستم یعدم وجود س  لیدله ب   پس ارزشگذاری آنها ناموفق است؛  

برا  لیتما را  پرداخت خود  ا  ی به  از  ا  ن یاستفاده  کنند. در  اظهار  از  الزم است    ط یشرا  ن یخدمات 

 (WTP) ختداپر به تمایلبتوان   ،یفرض یبازارها جادیاستفاده شود تا با ا ییهاک یتکنها و  روش

  به   تمایل  چنینهمو    یستزمحیط در    مثبت   ی تغییر  د یجاا  یاو    دموجو  ضع و  حفظ  ای بر  ادفرا

  گر ا  لبته )ا  محیطی  یست ز  ا ی  یعموم  منفعت   یکدادن    ست از د  ان جبر  ای برآنها     (WTA)یافتدر

 کردیرو  براساسروش که    نیا  .دگیر  ارقر  سیربر  ردمو(  شت دامی  دجوو  ر منظو  ینا  ای بر  زاریبا

  تعیین   طریقرا از    ادفرا  تترجیحا  ،پیمایشی  ی هاؤالساز    ده ستفاا   با   شود،یم  ان یبه پرداخت ب  لیتما

و    یطیمح ستیز راتیتأث یمنفعت و ارزشگذار -نهیهز لیو تحل  هیتجز یآنها برا ختداپر به تمایل

  ان یکه فرد در ب  ست ا  ییهامشروط، از جمله روش  ی. ارزشگذارمینماید  تعیین  ،عمومی  یکاالها

مصرف ارزش  دو  هر  آن،  غ  یارزش  م  یفمصرریو  لحاظ  خود  ذهن  در  گاهی  کندیرا  به  .  تمایل 

های  استفاده از خدمات یا هزینه   های اقتصادی الزم برایپرداخت به طور غیر مستقیم با مشاهده هزینه 

 Ghorbani & Firouz)شود ها، استنتاج می یابی به خدمات جانشین آن گرفته برای دستصورت

Zare, 2008)  . تهران    استانکاشت  دست   یهابه حفاظت از جنگل  لیتما  زانیمهمین دلیل بررسی  به

ها  زیرکشت و نگهداری از جنگل ای برای باال بردن سطح  از اهمیت ویژه  یشتیدر سطوح مختلف مع
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دهد  های خاصی را به خود اختصاص میاین موضوع اولویت  برخوردار خواهد بود و پرداختن به 

 که الزم است آن را پیگیری نمود. 

  گذاری اقتصادی ارزشاست. نتایج تحقیقی در زمینه  تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته

که  نشان داد    تعیین عوامل موثر بر تمایل پرداخت تفرجگاه کامفیروزمحیطی و  تفریحی منابع زیست

تعدا درآمد،  تمایل    د متغیرهای  بر  زیست  محیط  ارزشمندی  و  تحصیالت  میزان  سالیانه،  بازدید 

محیط دلپذیری  از  استفاده  برای  بازدیدکنندگان  داشتهپرداخت  مثبت  اثر  چنین،  هم  .استزیست 

 ,Elahi)  استنهادی، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشتهمتغیرهای سن افراد و قیمت پیش

ی بهشت  های اکوتوریستی منطقه ارزشگذاری تفریحی و حفاظتی جاذبه چنین بررسی و  هم  .(2020

درصد افراد تحت بررسی در این   8/63 درصد و   8/۷0 ترتیب که به، نشان داد گمشده استان فارس

منطقه  از  حفاظت  و  تفریحی  استفاده  جهت  مبلغی  پرداخت  به  حاضر  بهشت  مطالعه،  تفریحی  ی 

گمشده،   بهشت  تفریحی  ارزش  برای  بازدیدکنندگان  پرداخت  به  تمایل  متوسط  هستند.  گمشده 

رای ارزش حفاظتی  ریال برای هر بازدید برآورد شد و متوسط تمایل به پرداخت افراد ب  39899.49

-هم .(Fatahi & Ahmadi, 2019) ریال برای هر خانواده به دست آمد ۱۷23۷۵.02این منطقه، 

 گذاری مشروطبرآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی گمبوعه اهواز با استفاده از روش ارزشنین  چ

داد که   پنشان  قیمت  افراد خانواده،  تعداد  و  متغیرهای سن، تحصیالت، درآمد خانواده،  یشنهادی 

درصد معنی دار بودند. بعد از تخمین پارامترهای مدل    9۵میزان مطالعه در هفته در سطح اطمینان  

متوسط از روش  استفاده  با  تا   WTP الجیت،  در محدوده صفر  گیری عددی  انتگرال  با  قسمتی 

  ریال   0۵۵4حاصله     WTPترتیب متوسطبدین .تومان( محاسبه شده است  ۱000پیشنهاد ماکزیمم )

بدست آمد که با توجه به تعداد کل بازدیدکنندگان پارک جنگلی گمبوعه اهواز، ارزش تفریحی 

در تحقیقی  .  (Abdian & Karimi, 2020)  تعیین گردید  ریالمیلیون    ۱4۱0/ 0۷۱688کل برابر  

د  ارزش حفاظتی و تفرجی پارک بزرگ ایرانشهر یاسوج با استفاده از تمایل به پرداخت افرا دیگر  

شد. نشان   بررسی  ترتیب    داد نتایج  و    83.۷به  حفاظتی  ارزش  برای  افراد  درصد    69.۷درصد 

به   تمایل  میانگین  هستند.  مبلغی  پرداخت  به  حاضر  پارک،  تفریحی  ارزش  برای  بازدیدکنندگان 
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 64۱۷ازای هر خانواده و برای ارزش تفریحی  ه  ریال ب  ۱64۵2پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی  

برای بازدیدکننده می   ریال  از پارک  هر  ریال و   ۱403383باشد. ارزش حفاظتی ساالنه هر هکتار 

تفریحی ساالنه هر هکتار پارک   به برآورد انجام  ریال می  ۱3۷۱389ارزش  باتوجه  ازطرفی  باشد. 

 ,Rahimyan)  باشدشده، نیازمند جدیت مسئولین امر در حفاظت و ارائه خدمات بهتر در پارک می

  ل یتما  زانیمگرایانه و پیامدگرایانه  بار با استفاده از عوامل وظیفه در این پژوهش برای اولین  .  (2019

با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و برآورد    تهران  استان کاشت  دست   ی هاجنگل  به حفاظت از 

 الگوی الجیت مورد بررسی  و محاسبه قرار گرفت.

 روش تحقیق 
شامل    یفیتوص  ق یاست. تحق  یشیمایبا راهبرد پ   یهمبستگ  -یفیبر روش توص   یحاضر مبتن  پژوهش

  ق ی تحق  یاست. اجرا  یبررس  مورد یهاده یپد  ای طیکردن شرا  فی است که هدف آن توص   ییهاروش

  باشد   یریگم یتصم  ندیفرا  ه دادن ب  ی اریموجود با    طیشرا  شتری شناخت ب  یتواند صرفا برامی  یفیتوص

.(Sarmad & et al, 2000) 
باشد و همچنین به بررسی وجود یا عدم وجود  انجام تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی میروش  

و شغل و متغیر تمایل به    تاهل  ت یوضع  گیری مانند سن، تحصیالت،اندازه  ارتباط میان متغیرها قابل

به  پرداخت پرداخته است.   از جنگل   لیتما  زانیم  یبررساین مطالعه  کاشت دست   یهابه حفاظت 

و با تکمیل    (CVM)  ی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروطشتیتهران در سطوح مختلف مع  استان

پرداخته شد. همچنین، برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان   کردن پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی

نمایی استفاده شده است. که در ادامه  تمایل به پرداخت افراد، از الگوی الجیت و روش حداکثر راست

 پردازیم. به شرح کامل آن می

  ی هانسبت به حفاظت از جنگل  یبه پرداخت شهروندان تهراناین مطالعه به منظور برآورد تمایل  در

این روش، مستلزم ساخت بازار فرضی  است.  استفاده شده   CVMاز روش    تهران  استانکاشت  دست

دهندگان به سواالت مربوط به میزان تمایل  ای است که پاسخریق پرسشنامهاز طیا شبیه سازی بازار  

 دهند.  خود به پرداخت و یا به دریافت در مورد تغییرات خاص موضوع مورد نظر، پاسخ می
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یرهایمتغ و   تی قابل  دیبا  قیتحق  کی  باشد،    یریگاندازه سنجش  داشته  و  به شاخص   دیبا  یعنیرا  ها 

تبدینیع  میمفاه را  لیتر  آنها  بتوان  تا  امکان سنجش    نایریغ  درنمود،    یریگاندازه   شود  صورت، 

 کیمستقل    ریمتغ.  نمود  یابیرا ارز  قی تحق  یهاه یتوان فرضآنها وجود نداشته و نمی  یریگاندازه و

شدن توسط    یاست که بعد از انتخاب، دخالت و دست کار  یو اجتماع  یکیزیف  طیاز مح  یژگیو

  ق یتحق   نای  مستقل  یرهایمتغ  .وابسته مشاهده شود  ریمتغ  یبر رو  رشیتا تاث  ردیپذرا می  یریمحقق مقاد

افراد خانواده،  التیتحص   زانیم،  کار  نوع،  شغل،  تاهل  ت ی وضع،  تی جنس،  سن  :از  ندعبارت تعداد   ،

 میزان درآمد ماهیانه، مخارج ماهیانه خانواده.  

است.  کاشت استان تهران  های دستجنگل  تمایل به پرداخت جهت حفاظت از قیوابسته تحق  ریمتغ

کنند  ها، در اغلب موارد اقتصاددانان فرض میبه منظور محاسبه تمایل به پرداخت حفاظت از جنگل 

باشد. ولی، موارد متعددی وجود دارد که رفتار  ای از مقادیر پیوسته میکه متغیر وابسته، مجموعه 

اهدافی  شود. مدل در قالب یک مجموعه محدود خالصه میتصمیم گیرنده   برای چنین  هایی که 

هایی ها، مدل این مدل  شوند. ساده ترینهای با متغیرهای وابسته کیفی نامیده میشوند مدل استفاده می

باشند. یعنی برای متغیر وابسته فقط دو مقدار صفر و یک  هستند که در آنها متغیر وابسته دوتایی می

ها داشته یا  تواند تمایلی برای پرداخت جهت حفاظت از جنگل جود دارد. برای مثال یک فرد میو

 باشد. نداشته

پژوهش، ساکنان شهر تهران و مردم حومه آن    یجامعه آمارو  تهران    استان  ، پژوهش  یقلمرو مکان

  8٬693٬۷06تهران  شهر  جمعیت  ،  ۱39۵سال    یسرشمار  جیر اساس نتاکه ب  .در نظر گرفته شد  شهر

نمونه باشدمی،  نفر انتخاب  برای  در  .  تحقیق  نمونه های  از روش  پژوهش  تصادفی ساده این  گیری 

اول  نایدراستفاده گردید.   پرسشنامه  ابتدا  بررس  ه یته  هی روش  از  پس  قالب    یو  در  مشاوره    ک یو 

به    لیو باال تما  انه یم  ن، ییحدود پا  سپس و    ع یتوزنفر از سرپرستان خانوار    68  ان یم  نیالآن پرسشنامه  

  آن را میان افراد مختلف   یپرسشنامه اصل  یپس از معرف  ت یو در نها  میها را مشخص کردپرداخت

با استفاده از فرمول کوکران محاسبه   قی تحق  نایدر   حجم نمونه.  شد تهران توزیع و نتایج ثبت  استان  

با    و به ذکر است که نفر می  404برابر  این پرسشنامه در دو بخش اطالعات شخصی و    باشد.الزم 
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-خگو تشکیل شده مندی پاساجتماعی و بخش دوم: تعداد مراجعات و رضایت   - وضعیت اقتصادی

  ی است که از برخالجیت استفاده شده   ی گذاری مشروط از الگواز مطالعات ارزش  ی اریبس  در .  است

 ,Kolahi & et al, 2013; Hakim & Subanti, 2011; Kumar & et al) توان بهمی آنهااز

2014; Nabin & et al, 2008; Moulai & Kausi Kalashmi, 2011 and Amini & et 

al, 2015)  پژوهش   ن ایبودن مدل الجیت در محاسبه، در ج یکاربرد فراوان و را ل یاشاره کرد. به دل

)جهت   SPSS یافزارهاپژوهش با استفاده از نرم نایحاصل از جی نتا مدل استفاده شده است. نای از

 Wolfram)جهت برآورد تابع الجیت(،   SHAZAM (،یاجتماع -  یاقتصادی هایژگیو یبررس

Alpha  (استخراج یبرآورد انتگرال عدد جهت ،)  استشده  . 

 هایافته
 68ای که تعداد  انجام شد. به گونه   (Pretest)  یآهنگش یمنظور احتساب اعتبار پرسشنامه، آزمون پبه

پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ  .  دیگرد  لیتکم  یآزمون مقدمات  کیها در  نسخه از پرسشنامه 

  رها یمتغتوان گفت پایایی کامال مناسبی دارد و اعتبار آن باال است.  محاسبه گردید و می  962/0برابر  

تاهل،    ت یوضع  ت، یسن، جنس  :شاملباشدکه  می  انیپاسخگو  یاجتماع  - ی  یات اقتصادصخصو   انگریب

مخارج خانواده، بازدید از جنگلهای    انه،یخانواده، سطح درآمد ماه  تیجمع  الت، یشغل، سطح تحص

فاصله  دست بازدید،  دفعات  تعداد  بار    کاشتدست   یهاجنگل کاشت،  هر  زمان  مدت  منزل،  تا 

میزا اجتماعی،  امنیت  از  رضایت  میزان  رضایت بازدید،  و خدمات  ن  سبز  فضای  طراحی  از  مندی 

ریال برای حفاظت   30000رفاهی، پرداخت هزینه ساالنه برای استفاده از فضای سبز، پرداخت مبلغ 

مبلغ  کاشتدست   یهاجنگلاز   پرداخت  حفاظت    60000،  برای  ،  کاشتدست   یهاجنگلریال 

کثر یا حداقل مبلغ ساالنه به  ، حدا کاشتدست   یجنگلها ریال برای حفاظت    ۱۵000پرداخت مبلغ  

ترین  ها و مهمپرداخت مبلغ ساالنه برای حفاظت پارک ازای هر یک از اعضای خانواده، دالیل عدم

تخریب جنگل  تهران  های دست دالیل  استان  پاسخباشد.  میکاشت  از  پرسشنامه  از  بخشی  گو  در 

(  ۱)  اند، بیان کنند. جدولخاب نموده های جنگلی را که تاکنون برای بازدید انتخواسته شد تا بوستان 
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اند و کمترین  درصد افراد، ترکیبی از چند مورد را برای بازدید انتخاب کرده   ۱۷/۵8دهد که  نشان می

 بودند. درصد افراد فقط از بوستان سوهانک بازدید کرده  2۵/0میزان با 

 انیپاسخگوی جنگلی هابوستان از دیبازد ریمتغی آمار جینتا .1جدول 

 ی درصدفراوان ی فراوان ی لگجنی هابوستان از د ی بازد

 2۷/23 94 تگر یچ

 22/3 ۱3 لویزان 

 98/۱ 8 ( تلو )غزال

 4۵/4 ۱8 حصار سرخه 

 48/۱ 6 توسکا 

 23/۱ ۵ وردآورد 

 2۵/0 ۱ ک ن سوها

 ۵0/0 2 ر یخج

 49/۱ 6 سان ی پرد

 22/2 9 ی طالقان

 ۷4/۱ ۷ کوهسار 

 ۱۷/۵8 23۵ مورد  ازچند ی بیترک

 ۱00 404 کل

 پژوهش   هاییافته :مأخذ
از    با توجه به پاسخ به سوال )بیشترین بازدید از بوستان های جنگلی(  از پرسشنامه  ی دیگردر بخش

(  2. جدول)ی در طول سال را بیان کندجنگل  یهااز بوستان   شد تعداد دفعات بازدید  پاسخگو خواسته

با    زانیم  نیاند و کمترکرده   دیبازدمرتبه در طول سال    3تا    ۱افراد    از  درصد  ۵۵/44دهد که  نشان می

 کنند.  می د یبازد بیش از ده مرتبه به باال  راددرصد اف 4۵/۵

 سال  طول دری جنگل بوستان از دیبازد اتع دف  رتعدادیمتغی آمار جینتا .2جدول

 ی فراوان درصد  ی فراوان دفعات  تعداد

 ۵۵/44 ۱80 3 الی 1

 ۱3/36 ۱46  6 الی 4

 8۷/۱3 ۵6  9 الی 7

 4۵/۵ 22 مرتبه 10بیش از 

 ۱00 404 کل
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به فرصتدست   یهاجنگلاینکه    باتوجه  استراحت    یبرا  یکاشت  و  میافراد  گردش  آورد فراهم 

درصد با    6۱دهد افراد با  ( نشان می3طور که نتایج جدول )ای برای افراد دارد. هماناهمیت ویژه 

  39اند. و تعداد  ریال اعالم کرده   30000انتخاب گزینه بله، تمایل خود را به پرداخت ساالنه مبلغ  

( نشان  3ریال را نداشتند. همانطور که نتایج جدول )  30000درصد از افراد تمایل به پرداخت مبلغ  

درصد با انتخاب گزینه    62ریال بودند افراد با    30000حاضر به پرداخت  نفری که    24۷دهد از  می

درصد از    38اند. و تعداد  ریال را نیز اعالم کرده   60000بله، تمایل خود را به پرداخت ساالنه مبلغ  

  ۱۵۵ریال را نداشتند. همچنین با توجه به نتایج پرسشنامه تعداد    60000افراد تمایل به پرداخت مبلغ  

این ریال به طور ساالنه برای اعضای خانواده را نداشتند. بنابراین   30000مایل به پرداخت مبلغ  نفر ت

ریال ساالنه به ازای هر یک از   ۱۵000این گروه پرسیده شد که آیا تمایل به پرداخت مبلغ سوال از  

درصد با    34با  دهد افراد  ( نشان می3اعضای خانواده را دارند یا خیر؟ همانطور که نتایج جدول )

درصد از   66اند و ریال اعالم کرده  ۱۵000انتخاب گزینه بله، تمایل خود را به پرداخت ساالنه مبلغ 

 66تر نیز  ریال را نداشتند. به این معنا که مبلغ پیشنهادی پایین   ۱۵000افراد تمایل به پرداخت مبلغ  

 درصد مخالف داشت. 

ی  برا سبزی فضا از استفادهی برا الیر 30000 مبلغ ساالنه پرداخت به  لیتما ریمتغی آمار جینتا .3جدول

 خانوادهی اعضا از کی هر

 پرداخت  به  ل یتما

 ال یر 30000ساالنه 

 )میانه( 

 ال یر 60000 ساالنه 

 )حد باال( 

 ال یر15000ساالنه 

 )حد پایین( 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 34 53 62 155 61 247 بله

 66 104 38 92 39 157 ر یخ

 100 157 100 247 100 404 کل

 پژوهش   هاییافته :مأخذ
  ی از اعضا   کیهر    یحداقل مبلغ ساالنه به ازا  ایحداکثر  باتوجه به اعداد مختلفی که در بیان میزان   

اعداد را در چهار گروه صفر تا  مطرح شد    خانواده  ریال و    30000تا    ۱۵000ریال و    ۱۵000این 

نهایت    60000تا    30000 و در  بیشترین    60000ریال  داد  نشان  نتایج  دادیم که  قرار  باالتر  و  ریال 
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ریال   60000در گروه    خانواده   یاز اعضا  کیهر    یحداقل مبلغ ساالنه به ازا  ایحداکثر  ها به  پاسخ

 ۱۵000قرار گرفته است و کمترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه     38ه باال با درصد فراوانی %ب

 باشد. می ۱3هزار ریال با درصد فراوانی % 30000تا 

های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر:  در روش 

های پژوهش پرداخته شود تا این امر  پراکندگی به توصیف داده های  های مرکزی و شاخصشاخص

 به شفافیت موضوع کمک کند. 

در ادامه برای بررسی رابطه معناداری متغیرها با پرسشنامه و سواالتی که مرتبط هستند، با توجه به  

( آزمون  4باشد از آزمون پیرسون استفاده شد. در جدول )میاینکه این رابطه بین دو متغیر نرمال  

 است.معناداری بین متغیرها بیان شده 

 نتایج معناداری متغیرهای تحقیق با آزمون پیرسون  .4جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

هزینه و  تحصیالت  تاهل جنسیت  آماره 

 مخارج

 درآمد

میزان رضایتمندی شما از امنیت  

 اجتماعی

Pearson 

Correlation 
/۷۵0** 0/32۷ /382* /8۱۵** /9۱2** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/068 0/03۱ 0/000 0/000 

میزان رضایتمندی شما از طراحی  

 فضای سبز و خدمات رفاهی 

Pearson 

Correlation 
/۷99** /4۵2** /432* /8۱0** /8۵۷** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/009 0/0۱4 0/000 0/000 

ی ها هیچ ارزش برای خانواده جنگل 

 ندارندمن 

Pearson 

Correlation 
/863** /۵68** /۵0۵** /804** /8۱8** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/00۱ 0/003 0/000 0/000 

ی من برای حفاظت از  خانواده 

 ها نباید مبلغی را پرداخت جنگل 

Pearson 

Correlation 
/8۵۱** /640** /360* /688** /۷80** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/000 0/043 0/000 0/000 

کنم برآورد ارزش ریالی  فکر می

 ها درست نباشدجنگل 

Pearson 

Correlation 
/904** /482** /۵2۷** /8۱3** /838** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/00۵ 0/002 0/000 0/000 

من توانایی مالی کافی برای  

پرداخت به منظور حفاظت از  

 ها ندارم جنگل 

Pearson 

Correlation 
/8۱3** /۵60** /460** /496** /493** 

Sig. (2-tailed) 0/000 0/00۱ 0/008 0/004 0/004 

Pearson 

Correlation 
/6۵9** 0/29۵ 0/322 /6۷۵** /694** 
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ی من ها برای خانواده وجود جنگل 

مهم است چه از آن استفاده کنیم 

 چه استفاده نکنیم.

Sig. (2-tailed) 0/000 0/004 0/0۱8 0/000 0/000 

ی من ها برای خانواده وجود جنگل 

مهم است تا بتوانیم در سال جاری و 

های آینده از آن استفاده و سال

 بازدید کنیم

Pearson 

Correlation 
/۵3۱** 0/2۵8 /3۵0* /4۵9** /۵36** 

Sig. (2-tailed) 0/002 0/02۵ 0/003 0/008 0/002 

 پژوهش   هاییافته :مأخذ
باشد به جز در قسمت میزان  ارتباط معناداری متغیرها معنادار می( تمامی  4باتوجه به نتایج جدول )

 رضایتمندی از امنیت اجتماعی که با متغیر تاهل رابطه معناداری نداشتند.

ب   یاصل  سوال ارتباط  به  تما  نیپرسشنامه مربوط  افراد و  به    لی سطح درآمد  به پرداخت آنان نسبت 

این کار ابتدا به کمک پرسشنامه اولیه  باشد. برای  میتهران    استانکاشت  دست   یهاحفاظت ازجنگل 

 ۱۵000ریال به عنوان میانه تعیین شد. لذا چهار گروه زیر    30000نفر توزیع شد، عدد    68که میان  

ریال مشخص و سپس   60000تر از  ریال و باال  60000الی    30000ریال،    30000الی    ۱۵000ریال،  

 این تمایل مورد ارزیابی قرار گرفت.  سطح درآمدی افراد در خصوص 

ضرا  جینتا معنادار  ت،یالج  ی الگو  یحیتوض  یرهایمتغ  ب یبرآورد  و  آن   یآمار  یسطوح  ها 

در جدول    یی( راستنمانه یشی وابسته با استفاده از روش حداکثر )ب  ریبر متغ  رهایمتغ  نایی  گذارر یتأث

  افراد در درآمد  سطح    ریدهد، متغجدول نشان می  نای  که  با توجه به نتایجی  ( آمده است.۵شماره )

کاشت استان تهران  های دست تمایل به پرداخت آنان در خصوص حفاظت از جنگلارتباط آن با  

پرداخت آنها  معنادار نشده و ارتباط معنی داری بین سطوح درآمدی خانوار ها و احتمال تمایل  به  

 کاشت استان تهران قابل اثبات نیست.   بابت حفاظت از جنگل های دست 

کمک به    ی برا  ت ی د در مدل الجنباشدار نمی یمعن  ی که از لحاظ آمار  یحیتوض   ی رهایمتغ  ن یبنابرا

  ر یفقط عالئم تأث   ه،ی برآورد شده اول  ب یضرا  ت، یالج  ی اند. در الگوبهتر مدل حذف شده   یابیدست

.  ندارند  یرمقدا  ریتفس  یدهند، ولوابسته، نشان می  ریمتغ  رشیاحتمال پذ  یرا رو   یحیتوض  یرهایمتغ

  ی ها، توابعجا که کشش. از آنرندیگیقرار م  ریهستند که مورد تفس  ییها و اثرات نهابلکه کشش 

ها،  نمونه   ن یانگیوجود ندارد که تابع الجیت از م  ی نیتضم  چ یباشند، همشاهده می  ریاز مقاد  یخط  ریغ
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بد کند،  محدود  نیعبور  م  یت یلحاظ،  در  کشش  از  استفاده  دار  نیانگ یدر  بادوجود  لذا  از    دی . 

  ی وزن مورد استفاده برا.  (Khodavardizadeh & et al, 2007)استفاده شود    یوزن  یهاکشش

  ن ای  .(Whister, 1999)  هر مشاهده است  ی شده برا  ینیبشیاحتمال پ   ،یوزن  نی انگیم  نایمحاسبه

  تفاده مورد اس  قی تحق  نای   جی نتا  ریشود، در تفسمیده یشده، نامنوع کشش که کشش کل وزن داده 

در احتمال آن    رییو تغ(  dLi/dXi)صورت  به  ریهر متغ  ییاست که اثر نها  یاست. گفتنقرار گرفته

 شود:می فیتعر ری( به صورت زی)کشش وزن

dLi/dXi =  αi. pi(1 − pi)  (۱                                                                               )  

 است.   ریهمان متغ ی وردآبر  ضریب α الگو و  یحیتوض  ریمتغ Xiرابطه  نای در

 یآمار نظر از معنای بی رها یمتغ ازحذف پس تیالج مدل جینتا .5جدول

ضرایب   متغیر

 شده برآورده 

 کشش وزنی کل متغیرها t  ارزش آماره 
Weighted. Ag. EI) ) 

  اثر نهایی
(Marginal effect) 

 - 0/ 000۱۵2 - 4۷643/0 - 2۵08/۵ - 0006۱6۱/0 قیمت پیشنهادی 

 0000۱894/0 ۱6864/0 2632/2 0000۷6۵2/0 سن 

 0/ 0۵۱09۱ 293۵2/0 4۵68/2 20643/0 میزان تحصیالت 

 00039۷88/0 20۱30/0 2۷62/3 006۱0۷6/0 خانوار بعد 

 - 0/ 0۵9۱3۵ - 0/ 09668۷ - 93328/0 - 23893/0 سطح درآمد

تعداد دفعات  

 بازدید

۱۷348/0 - 9060/۱ - ۱۱۵۱۱/0 - 04293۷ /0 - 

 - ۱244۱/0 - - 8326/۱ - ۵00۷6/0 پیامدگرایی 

 ----- ---- - ۷۱۵۵۵/0 - 3۷۵۱۷/0 ضریب ثابت 

R MC Fadden = ۱۱8۷9/0  

Percentage of Right Predictions = ٪6۷  

Likelihood Ratio statistic = ۱92/66  

Probability (L. R. Statistic) =0/000 

 پژوهش   هاییافته :مأخذ
کند. می   انیالگو را ب  یدهندگ حی( آمده است قدرت توض ۵جدول )  نییکه در قسمت پا  ییهاآماره 

صفر هستند( و بدون   بی)که همه ضرا دیرا در حالت مق ییتابع راستنما ،یینسبت راستنما ایآماره
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آماره  نای  دهد و اگررا نشان می بی دار بودن همزمان تمام ضرا یآماره معن نایکند.  یم سهیمقا دیق

آماره احتمال  به  توجه  راستنما  ایبا  م  یینسبت  باشد،  نتیمعنادار  متغ  جهیتوان  که    ی رهایگرفت 

توان همزمان ینم  گر،یکنند. به سخن د  ف یوابسته را توص  ریمتغ  یاند به خوب گو توانسته در ال  ی حیتوض

با درجه  ۵)  دولبه دست آمده در ج  یینسبت راستنما  یرا صفر کرد. مقدار آماره   رهایتمام متغ  )

به احتمال آماره  نایاست.    ۱92/66برابر    9  یآزاد با توجه  -P=  0)   یینمانسبت راست  ای مقدار 

value)   الگو،    نایی  له یداده شده به وس  ح یتوض  رات ییدهد که تغنشان می  9برابر با    ی درجه آزاد  و

شده    هی ( ارا۵برازش که در جدول )  یخوب  اریدرصد معنادار شده است. مع  کیدر سطح باالتر از  

  ی هال به پرداخت آنان نسبت به حفاظت ازجنگ  لیبندی سطح درآمد افراد و تماطبقه   اریاست، مع

درصد است با    6۷  برآورد شده، یدر الگو   ح یصح ینیبش یتهران است. درصد پ  استان کاشت  دست

الگو قابل اعتماد    نای  لذا   ؛رسدیبه دست آمده مطلوب به نظر م ینیبش یمقدار درصد پ  نای توجه به

وابسته را با توجه به    ریمتغ  ریاز مقاد   ییبرآورد شده توانسته است درصد باال  ی الگو  ن،یاست. بنابرا

گفته   .کند  ینیبش یپ   یحیتوض  یرهایمتغ پاسخگو  6۷  گرید  یبه  پرداخت    لیتما  ان،یدرصد  به 

اختصاص داده  ی مناسب با اطالعات به درست نسبت کامالً کی یه ئرا با ارا ریخ ایشده بله  ینیبشیپ

  درصد   88  حدود   یخوبه  مدل، ب   یحیتوض   یرهایدهد که متغفادن نشان میمک   نیی تع  ب یبودند. ضر

 دهند.  می ح یوابسته را توض ریمتغ راتییتغ

  است   به پرداخت  لیاحتمال تما  ی حیتوض  ریمتغ  نیترکه مهم   یشنهادی پ  مت یق  ریمتغ  یبرآورد  بیضر

  که دهدنشان می نایمعنادار شده است.    یقابل انتظار از نظر آمار  یدرصد با عالمت منف  ۱در سطح  

به پرداخت کاهش    لیدر تما  «بله» احتمال    ابد ی  شیافزا  یشنهادیپ  مت یاگر ق  ،یبازار فرض  یویدر سنار

درصد    ک ی  شی(، افزا۵در جدول )  (4۷643/0)  ی شنهادی مبلغ پ  ری متغ  ی. با توجه به کشش وزنابدیمی

های  ی حفاظت از جنگل به پرداخت برا  لیدر تما  «بله» احتمال    ان،یده به پاسخگوش  شنهادیپ  متیدر ق

-000۱۵2/0) ریمتغ ناییی بر اساس اثر نها  نیدهد. همچن کاهش می( درصد -4۷/0را )استان تهران 

-4۷/0معادل )  رشیبه افراد، احتمال پذ  یشنهادیمبلغ پافزایش    الیر  کبه ازای ی  شیافزاهمچنین  ،  (

 .  ابدیواحد کاهش می (
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درصد با عالمت مورد انتظار مثبت معنادار است.   ۵در سطح    التی تحص  زان یم  ریمتغ  ینیتخم  بیضر

دارد یعنی با افزایش    به پرداخت  لیاحتمال بله در تماتاثیری در  دهد سطح آموزش باالتر  که نشان می 

درصد افزایش پیدا می کند، همچنین    29/0درصد به تحصیالت افراد، احتمال تمایل به پرداخت    ۱

احتمال تمایل به پرداخت افزایش    0۵۱09۱/0با توجه به اثر نهایی، با افزایش یک مقطع تحصیلی،  

 می یابد.

سن   واحد  هر  افزایش   که  نحوی  به  گردید  ارزیابی  معنادار  و  مثبت  سن  متغیر  اثر  همچنین 

می  0000۱894/0 افزایش  را  پرداخت  به  تمایل  در  بعد  ریمتغ  یبرآورد  بیضر.  دهدواحد  خانوار 

انتظار    ۱سطح   با عالمت مورد  دهد، تحت  نشان می  مثبت معنادار شده است عالمت    مثبت درصد 

به    لیدر تما  یشنهادیمبلغ پ  رشیاحتمال پذ  باشد  شتریهر چه تعداد افراد خانواده ب  یفرض  یویسنار

  ر یمتغ  یبر اساس کشش وزن  گر ید  انیاست. به ب  بیشترکاشت  دست  یهاحفاظت جنگل   یپرداخت برا

(  20)  را  یشنهادیمبلغ پ  رشیخانواده احتمال پذ  یدرصد به تعداد اعضا  کی  شیخانوار، افزا  تیجمع

نفر به تعداد    کی  شیدر جدول، افزا  ییبا توجه به ستون اثر نها  گریدهد از طرف دمی  افزایشدرصد  

 دهد.  یم واحد کاهش ( 00039/0)اندازه را به  یدشنهایمبلغ پ رشیخانواده احتمال پذ یاعضا

به دست آمده است که نشان دهنده    منفیدرآمد با آنچه مورد انتظار بوده    ریمتغ  یآوردبر   بیضر

اثرکاهشبه پرداخت    لیدر تماپذیرش  احتمال    کاهش بنابرا  بر  بر اساس کشش    ن یدرآمد است. 

یدرآمد،    ریمتغ  یوزن پاسخگو  ک کاهش  پذ  ان یدرصد در درآمد  پ  رشیاحتمال  را    ی شنهادیمبلغ 

در جدول (  -0۵9۱3۵/0)ریمتغ  نای  ییبا توجه به اثر نها  نیدهد. همچنمی  کاهشدرصد  (  096/0)

افزا۵) پاسخگو  الیر  کی  شی(،  پذ  ان،یدرآمد  جنگل   رشیاحتمال  حفاظت  جهت    ی هامبلغ 

 .  دهدیم کاهشواحد ( 0۵9/0)اندازه  کاشت را به دست

  منفی درصد با عالمت    ۱0(، در سطح  انهیگرا  امدی)پ   کاشتهای دستاز جنگل متغیر حفاظت    بیضر

  ت ی وضع  ن ای  ،کاشتدست   هایحفاظت جنگلحامی  ریمتغ  یمعنادار شده است. بر اساس کشش وزن

  ل یتما  کاهشدرصد با    (۱2/0)  زانیبه م  یشنهادیغ پپاسخ بله به پرداخت مبل  شیاحتمال افزا  نیمب

حفاظت به  همچندست  یهاجنگل  از  آنها  است.  نها  نی کاشت  اثر  به  توجه  ، (-۱244۱/0)  ییبا 
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د  کیافزایشرییتغ به  پذ  انهیگراامدیپ  دگاه یواحد  پ   رشیاحتمال  از    یشنهادیمبلغ  حفاظت  جهت 

به دست   یهاجنگل ) کاشت  باعث  .  ابدییم  کاهش واحد    (۱2/0اندازه  آنها  افزایش یک درصدی 

کاهش یافته است. با این تفاسیر با توجه به کاهش    ۱2/0ی  اندازه افزایش احتمال تمایل به پرداخت به  

(  ۵)گرایانه افزایش خواهد داشت. به عبارتی دیگر با توجه به جدول  متغیر پیامدگرایانه، متغیر وظیفه 

کاشت شهر تهران  های دست تمایل به پرداخت افراد با توجه به دیدگاه پیامدگرا به حفاظت از جنگل 

 رابطه معکوس دارد.  

کاشت استان تهران  های دست از جنگل  ی به پرداخت که ارزش حفاظت لیمتوسط تما یانتظار مقدار

به    ،یده از روش حداکثر راستنمائبا استفا  تی مدل الج  یپارامترها  نی کند، بعد از تخمرا ارائه می 

شده    محاسبه  ( 2به صورت رابطه )  ممیماکز  شنهادیدر محدوده صفر تا پ  ی عدد  یریگانتگرال   لهیوس

 است:

(2 ) 

E(WTP) = ∫ fդ(∆U)
max x1

0

= ∫ (
1

1 + exp {∝∗ +β1x1)}
) dx1, α∗  

max x1

0

= (α + β2 + ⋯

+ β6) ∫
1

1 + e−3.61245+0.000690
dx = 26344. 5

30000

0

 

E (WTP)  جمله    لهیشده که به وس  لیبه پرداخت است و نه عرض از مبدأ تعد  لیتما  یمقدار انتظار

 است. اضافه شده  (α) یبه جمله عرض از مبدا اصل  یاقتصاد - یاجتماع

از جنگل  برای حفاظت  پرداخت خانوارها  به  تمایل  معادل های دستمتوسط  تهران  استان  کاشت 

ریال ۱۱۵۷44طور متوسط  خانواده حاضر است بهاست. هر  دست آمده ریال در هر سال به  ۱۱۵۷44

کاشت هزینه پرداخت نماید. براساس متوسط نرخ دالر  های دستدر سال برای حفاظت از جنگل 

بررسی در۱400ریال در سال  240000)هر دالر معادل   تمایل دارد ( هر خانواده مورد  این مطالعه 

برای    ۵/0ساالنه معادل حدود   را  از درآمد خود  از جنگلدالر  هزینه  های دست حفاظت  کاشت 

 نماید.  
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 گیریبحث و نتیجه 

بررس  نیا به  از جنگل   لیتما  زانیم  یمطالعه  در سطوح    استانکاشت  دست   یهابه حفاظت  تهران 

مع سال  شتیمختلف  در  روش  ۱400ی  اساس  بر  ارزشو  الجیت های  الگوی  و  مشروط    گذاری 

بر پرداخته ب  نایاست.  ارتباط  که  تما  نیاساس  و  افراد  درآمد  به    لی سطح  نسبت  آنان  پرداخت  به 

ازجنگل است  استان کاشت  دست   ی هاحفاظت  چگونه  تکمیل    طراحیبا    نی بنابرا  .تهران   404و 

 الیر  ۱۵000یشنهاد ی با ارائه سه مبلغ پدوبعدی  انتخاب دوگانه  با استفاده از روش مصاحبه    مهپرسشنا

  که نای  استفاده شده است. با توجه به   کرانه باال    الیر  60000و  به عنوان میانه    الیر  30000،کرانه پایین

دهد که مردم  نشان می   جیباشد نتاتا متوسط می  ن ییدر حال توسعه با سطح درآمد پا  ی کشور  رانای

تهران هستند. متوسط    استانکاشت  دست   هایحفاظت از جنگل   یبرا ک  اندی  به پرداخت مبلغ  رحاض

سال  لیتما پرداخت  معادل  انهیبه  نفر  کل    الیر  ۱۱۵۷44هر  در  و  است  آمده  از    300به دست  نفر 

  های جهت حفاظت از جنگل   یدرصد حاضر به پرداخت مبلغ  ۷۵معادل    ی،تحت بررس  انیپاسخگو

جهت    یغپرداخت مبل  یبرا  یل ینمونه( تما  ۱04)  انیدرصد پاسخگو  2۵  نیکاشت هستند. همچن دست

کاشت  بودن درآمد و حفاظت از درختان دست   ن ییکاشت نداشتند و پاحفاظت از درختان دست 

سازمان طب  ستیز  طی مح  یحفاظت  یهاتوسط  منابع  همچن  یعیو  اطم  نیو  کارا  نان یعدم   ییبه 

  ل ی کاشت را از دالدست   یهاجنگل   یایحفاظت و اح  یمبلغ برا نهیهز  نه یمسئول در زم  یهاسازمان

  سن   الت، ی، تحصهاگرایی در پرداختی اخالق رهایبه پرداخت خود عنوان نمودند. متغ  لیعدم تما

تاث  نیرتخانوار از مهم   تیو جمع بر تمایگذار مثبت و معنر یعوامل  برا  لیدار  افراد    ی به پرداخت 

جنگل از  هستند.دست   یهاحفاظت  متغیره  کاشت  ضرایب  برآورد  الگوی  نتایج  توضیحی  ای 

این متغیرها بر متغیر وابسته با استفاده از روش  گذاری  ها و تأثیر الجیت، سطوح معناداری آماری آن

دار بین متغیر توضیحی  دهد: عدم وجود ارتباط معنیحداکثر )بیشینه( راستنمایی در نتایج نشان می

  کاشت دست های  اظت از جنگلسطح درآمد افراد و احتمال تمایل به پرداخت آنان در خصوص حف

داری بین سطوح درآمدی خانوارها و احتمال تمایل به  شود. یعنی ارتباط معنیاستان تهران رد نمی 

 کاشت استان تهران قابل اثبات نیست.  های دست پرداخت آنها بابت حفاظت از جنگل
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به نتایج به دست آمده و معنی اثر نهایی  با توجه  داری ضرایب متغیرهای مدل الجیت برآوردی و 

اهمیت متغیرها شامل:   ترتیب  به  تعداد  ،  میزان تحصیالتگرایی،  اخالق  تقویت  متغیرهای مستقل 

 و سن انتخاب شد.  قیمت پیشنهادی، بعد خانوار، دفعات بازدید

ساکنین استان  شان داد   ناست. اوالًافته ی  ای دستکننده دوار یام  جی ه نتامطالعه ب  نای  ،یتیرینظر مد  از

  ی برا  تیجهت حمااً جامعه  دارند. دوم  یآگاه  ست یز  ط یو مح  یعیمنابع طب   ت ینسبت به اهمتهران  

توسعه و  دستجنگل   بهبود  قابل  لیتماکاشت  های  پرداخت    ی برا  نای.  نددار  یتوجه  به 

مسئولاستیس و  می  یه یتوج  نیگذاران  فراهم  ک را  از  تا  طب  ستیزطیمح  تیفیآورد  منابع    ی عیو 

ب  تیحما و  کم  از  و  طبجلوه   تیاهمیکرده  منابع  حما  یعیدادن  اثر  دولت    تیدر  توسط  نشدن 

  ار یرا به مع  یطیمح  یارهایاز مع  یعیاست که مردم قادرند بخش وس  نایی  . نظر اساسدینما  یریجلوگ

  د یدولت با  ن،یاست. بنابرا  یستیزط یمنابع مح  یآنها برا  دهنده ارزشگذاریدهند که نشان   تقالان  یپول

داده و اقدامات الزم را جهت    ی شتریب  ی دارد بها  اریدر اختعمومی  ت یمنابع که به صورت مالک  نایبه 

 آنها انجام دهد.   یحفاظت، بهبود و توسعه 

نتابا به  تحق  شنهاداتیپ   ق، یتحق  نایج یتوجه  بخش  دو  کاربرد  ی قاتیدر  زبه  یو  ارائه    ریصورت 

 گردد: می

های حفاظت  منظور تامین هزینه باتوجه به نتایج تحقیق و میزان نهایی تمایل به پرداخت برآوردی، به

تهران، می های دست از جنگل استان  مبلغ  کاشت در  قالب   ۱۱۵۷44توان ساالنه حداکثر  ریال در 

ا و حفاظت  نگهداری  تهران  های دست ز جنگلعوارض  استان  از خانوارهای  تهران  استان  کاشت 

  دریافت نمود. باتوجه به نتایج تحقیق که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابال تاثیر عوامل 

میوظیفه  شناسایی  مثبت  را  میگرایانه  پیشنهاد  سرمایهکند،  با  بخش  شود  این  در  گذاری 

گرایانه مبتنی  سمت وظیفه های این مناطق را بهتبلیغات و شناساندن ارزشسازی، آموزش و  فرهنگ

 های اخالقی سوق داد.  بر مولفه 

همهب و  مطلوبیت  کاهش  این  دلیل  به  مردم  مراجعه  دفعات  تعداد  هرچه  کل،  هزینه  افزایش  چنین 

توان با  لذا؛ می    است.شود احتمال تمایل به پرداخت برای هر بازدید کاهش یافتهها بیشتر میجنگل
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ایجاد شرایط دریافت پلکانی کاهشی هزینه هر بازدید موجب تشویق شهروندان به بازدید بیشتر از  

باتوجه به ارتباط مستقیم بین احتمال تمایل به پرداخت  چنین  کاشت شد. همهای دست این جنگل

برای  است  بهتر  خانوار  بعد  و  سن  تحصیالت،  میزان  با  تهران  استان  در    ساکنان  موفقیت 

 ها به این متغیرها توجه ویژه شود.  گذاریسیاست

       References 

• Abdian, E., & Karimi Organi, F. (2018). Estimating the recreational value 

of Gamboa Forest Park in Ahvaz using the conditional valuation method 

(C.V.M). National Conference on Ecotourism, Culture and Tourism 

Development, Mashhad. (In Persian) 

• Alizadeh, S. M. (2012). Hand-planted forests; A solution for a sustainable 

future. Tehran: The first national conference on sustainable agriculture and 

natural resources. (In Persian) 

• Amini, A., & Zainab, S. (2015). Estimation of recreational value of oak 

forests in Sirvan and Cherdavel cities using conditional valuation method. 

Spatial Planning, 5 (1). (In Persian) 

• Asghari Lafamjani, S. (2008). Basics of environmental protection in Islam. 

Islamic Culture Publishing Office, Environmental Organization.  (In 

Persian) 

• Elahi, M. (2021). Economic-recreational valuation of environmental 

resources and determination of factors affecting willingness to pay. A case 

study of Kamfirouz promenade. The conference of new findings in 

agricultural sciences, environment and natural resources, Jiroft.  (In 

Persian) 

• Fatahi Ardakani, A., & Ahmadi, Z. (2020). Recreational and conservation 

valuation of ecotourism attractions in Iran (a case study of the lost paradise 

region of Fars province). 5th National Conference on Economics, 

Management and Accounting, Ahvaz. (In Persian) 

• Ghorbani, M., & Firoz Zare, A. (2008). An introduction to environmental 

valuation. Mashhad: Press of Ferdowsi University of Mashhad.  (In Persian) 

• Hakim, A. R., Subanti, S., & Tambunan, M. (2011). Economic valuation of 

nature-based tourism object in Rawapening, Indonesia: an application of 

travel cost and contingent valuation method. Journal of Sustainable 

Development, 4 (2): 91. 



 1401تابستان  | 2شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |26

• Hayati, B., Khadim Badipur, T. (2012). Estimating the recreational value 

and determining the influencing factors on the willingness to pay of visitors 

in Ghori Gol Wetland. Journal of Agricultural Economics and 

Development, 26 (1): 22-30. (In Persian) 

• Khakpour, A., Rafiei, H., Salehi Fard, M., & Tuwanger, M. (2009). 

Investigating the performance of urban management in the expansion of 

public green spaces (parks) using TOPSIS method: A case study of the city 

of Mashhad. Journal of geography and regional development. 14 (2): 1-27.  

(In Persian) 

• Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., & Aminpour, M. (2013). Ecotourism 

Potentials for Financing Parks and Protected Areas: A Perspective from 

Iran's Parks. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9 (1): 144. (In 

Persian) 

• Kumar, J., Sebak, L., Wietze, K., & Ahmed, M. (2014). Factors affecting 

participation in joint forest management in the West Bengal state of India. 

Journal of Forest Economics, 2 (16): 1-17.  

• Mortezaei, A., Al Hashem, S. M., Bashiri, A., & Nakissa, H. (2016). 

Providing practical solutions for the protection of Arsbaran forests. Tabriz: 

The first national conference on protection and protection of Arsbaran 

forests. (In Persian) 

• Moulai, M. (2009). Economic-ecological valuation of Arsbaran forest 

ecosystem. PhD Thesis, Department of Agricultural Economics, Faculty of 

Economics and Agricultural Development, University of Tehran.  (In 

Persian) 

• Moulai, M., & Kavusi Kalashmi, M. (2011). Estimation of conservation 

value of Chelchergh lily. Using conditional valuation method with one-

dimensional double choice. Agricultural Economy and Development 

Quarterly, 25 (3): 329-322. (In Persian) 

• Nabin, B., Marc, S., & Ranju, B. (2008). Contingent valuation of ecotourism 

in Annapurna conservation area, Nepal: Implications for sustainable park 

finance and local development. Ecological Economics, 66 (2): 218 – 227.  

• Liu, J., Zhang, R., & Zhang, Q. (2012). Traditional forest knowledge of the 

Yi people confronting policy reform and social changes in Yunnan province 

of China. Forest policy and economics, 2 (16): 1-9.  

• Rahimian, J. (2018). Determining the protection and recreation value of 

Iran's large park in the city of Yasouj by using people's willingness to pay. 



 27                                                                   ...   کاشتدست ی هابه حفاظت از جنگل لیتما زانیم

The 5th International Conference on Environmental Engineering and 

Natural Resources, Tehran. (In Persian) 

• Salehi, A., & Shabiri, O. (2019). Evaluation of the challenges of 

implementing afforestation and enrichment projects from the point of view 

of experts in Boyar Ahmad region. The 4th Congress of Extension Sciences 

and Education of Agriculture and Natural Resources of Iran. Tehran 

University of Agriculture and Natural Resources, Karaj. (In Persian) 

• Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hijazi, E. (2000). Research methods in 

behavioral sciences. Second edition, Tehran: Agah.  (In Persian) 


