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 چکیده                       
ابز باشااد. در بیم منهای محیط زیسااتی میها و گونهمحیطی، گامی در جهت کنترل و جلوگیری از تخریب مکانگذاری اقتصااادی منابز زیسااتارزش
ست سویی تولیداتی نظیر علوفه و گیاهان دارویی و خدماتزی سیار مهمی دارند. مناطق جنگلی از  سان نقش ب ی محیطی، مناطق جنگلی در افزایش رفاه ان

سیژن، حفاظت خاک و آب ارائه می سیب کربم، تولید اک ستفادهنظیر تر سوی دیگر ا شود و ها میز آنپیمایی اروی، کوههای تفریحی نظیر پیادهکنند. از 
ای چنیم ارزش حفاظتی و ارزش استفادهباشند. هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی خدمات تفریحی و همهای وجودی و میراثی میدارای ارزش

رت اینترنتی و گذاری خدمات تفریحی با تکمیل پرسااشاانامه انتخاب دوگانه دوببدی به  ااوباشااد. اطاعات مزب برای ارزشپارک جنگلی بیرک می
ست. از مدل پرابیت جهت اندازهاطاعات مزب برای ارزش ست آمده ا شنامه بد س شی و تکمیل پر صرفی به  ورت پیمای گیری میزان تمایل به های م

از منطقه جنگلی  در د افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغ جهت استفاده تفریحی68شده است براساس نتایج پژوهش حدود پرداخت افراد استفاده 

ستفاده تفریحی و حفاظتی به ترتیب  ستند و میزان تمایل به پرداخت افراد جهت ا شد88۵0و 4۳8۵بیرک ه ستفاده  .تومان برآورد  همچنیم ارزش کل ا

قه مورد مطالبه مبادل ای مسااتقیم و  ریرمسااتقیم سااامنه منطمیلیون ریال برآورد گردید. به عاوه، ارزش اسااتفاده۱۳۹7تفریحی سااامنه آن برابر با 
دهد که متغیرهای درآمد، تحصیات و جنسیت اثر مثبت و متغیر سم اثر منفی بر میزان تمایل نتایج مدل پرابیت نشان می .میلیون ریال است6/۱۳۳0۱۳

 است. به پرداخت اظهار شده افراد داشته

 JEL :Q51 ،Q56 ،O2طبقه بندی                           

 کلمات کلیدی                          
 ایارزش استفاده"، "تپرابی"، "تمایل به پرداخت"، "گذاری مشروطارزش 

مقدمه-1
باشند. های ا لی اکوتوریسم میاکوسیستم ها و منابز طبیبی از سرمایه 

ها از ایم منابز، استفاده تفریحی است که بدیم تریم استفادهیکی از عمده
به مناطق جنگلی توجه زیادی شده است. مبمومً اهمیت ایم منظور 

گذاری اقتصادی خدمات و کارکردهایشان بیان مناطق با استفاده از ارزش
شود که به ایم طریق زمینه حفاظت از ایم مناطق فراهم شود )بی می

ها ارزشگذاری منابز طبیبی ( از نظر اقتصاددانان و اکولوژیست۱۳۹8ترس، 
محیطی توسط ی محیطی باعث شناخت فهم منافز زیستهاو سیستم
های اقتصادی و درآمدهای ها، فراهم کردن ارتباط بیم سیاستانسان

زاده، شود)مهدیرویه منابز طبیبی میطبیبی و جلوگیری از تخریب بی
محیطی به بیان ارزش پولی کامها و خدماتی گذاری زیست( ارزش۱۳۹8

پردازد. قسمتی از ایم کامها و خدمات کنند مید میها ایجاکه اکوسیستم
به دلیل قابلیت دادوستد در بازار جزو گروه کامهای بازاری قرار گرفته و 
ها ایم کامها دارای یک قیمت مشخص هستند و عرضه و تقاضای آن

باشد. بخش دیگر ایم کامها و خدمات در گروه کامهای قابل مشاهده می
یربازاری قرار گرفته زیرا قابلیت دادوستد در بازار را ندارند و لذا بدون ر

قیمت هستند با ایم حال از ارزش بسیار بامیی 
ارزش اقتصادی کل (. ۱۳80نژاد، و جبفری ۱۳۹7برخوردارند)تیمورنژاد،

سنتی کامهای  مناطق جنگلی به عنوان جایگزینی برای بررسی و ارزیابی
ای و ارزش شود که به دو دسته ارزش استفادهمی بمحیطی محسوزیست

ای منابز زیست شود. ارزش استفادهای تقسیم بندی میریراستفاده
محیطی  به دو گروه ارزش مصرفی) چوب، کارذ، تفریح( و ارزش 

ای شوند. ارزش ریراستفادهریرمصرفی) جذب و تجزیه کربم( تقسیم می

                                                           
1Willingness To Pay  

ارزش ذاتی و ارزش ی ارزش وجودی یا ندهیک منبز طبیبی در برگیر
اند هرگز آن را میراثی است حتی اگر افرادی که ایم ارزش را اظهار کرده

نبینند یا استفاده نکنند. ارزش میراثی مطلوبیت ناشی از آگاهی افراد در 
های آینده است و بیانگر شاخصی نگهداری دارائی منبز طبیبی برای نسل

د برای حفظ یک منبز طبیبی برای استفاده احتمالی از درجه ترجیح افرا
عنوان تمایل به افراد در آینده است. به عبارت دیگر، ارزش وجودی به

افراد جامبه برای حفاظت از یک منبز طبیبی و ارزش میراثی به  ۱پرداخت
های عنوان تمایل به پرداخت جهت حفظ منبز طبیبی برای منفبت نسل

 جنگلی و مراتزمناطق  (.۱۳۹۳فایی و همکاران،شود ) آینده تبریف می

 نیز  خدمات دیگری مانند تولید چوب و علوفه استفاده تفریحیبر  عاوه

 به مراتز در د ارزش ۳0حدود  مختلف، تحقیقات نتایج اساس دارند. بر

 و  نبتی و دارویی گیاهان علوفه، تولید تولید مانند اقتصادی مسائل
حدود  محیطیزیست که کارکردهایدرحالی شود،می مربوط عسل تولید
 (.۱۳۹2دهند )یگانه، می اختصاص خود به را مراتز ارزش در د 70

 دیدگاه از آنکه از بیش از مراتز برداریبهره و توسبه احیاء، حفظ، بنابرایم

 محیطیزیست نظر از باشد اهمیت داب دارای تبلیف و علوفه تولید

(. ۱۳۹7همکاران،  و بستان ؛۱۳۹6 همکاران، و است )یگانه ارزشمند
 و طبیبی های منابزبخش توسبه از تأثیرپذیر  کشور، اقتصادی توسبه

 میسر تولید طریق از نیز منابز طبیبی بخش توسبه که است کشاورزی

 در فرعی و ا لی هایسهم فرآورده و مرتز اقتصادی ارزش است. تبییم

 هدایت مراتز بهینه مدیریت و یریزبرنامه در بهبود را مدیران تواندمی آن

سابقه ارزیابی (. ۱۳8۹همکاران،  و الواعظیمیاری نماید )حشمت و
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رسد و در ایم میان اقتصادی خدمات تفریحی به چند دهه اخیر می
کشورهای توسبه یافته از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، نسبت 

در ایم خصوص انجاب ی کشورها پیشگاب بوده و مطالبات زیادی به بقیه

اند. بر همیم اساس مطالبات خارجی و هم چنیم مطالبات داخلی داده
 ورت گرفته در ایم مورد به  ورت خا ه در جداول زیر بیان شده 

است.
 

 محیطیگذاری منابع زیست( مطالعات داخلی در زمینه ارزش1جدول )

 روش پژوهش گذاری شدهمنبز ارزش  سال محققان ناب

 CVM تفریحی پارک شورابیل در اردبیل شارز ۱۳۹۳ ی اقتصاد و همکارانگذران

 CVM تفرجی آبشار خفر در فارس-ارزش اقتصادی ۱۳۹4 موسوی

 CVM ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز در ایاب ۱۳۹6 جهانی و همکاران

 CVM ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی باداب سورت مازندران ۱۳۹7 اسفندیاری مهنی

 CVM پارک چیتگرارزش تفریحی  ۱۳۹8 وان سارانپهل

 CVM ارزش اقتصادی گردشگری مله شوره در بویراحمد ۱۳۹۹ و همکاران عبادی

 CVM ارزش حفاظتی مرتز ریگ اسحاق آباد سیرجان ۱400 اسکندری نسب

 

 محیطیگذاری منابع زیست( مطالعات خارجی در زمینه ارزش2جدول)

 روش پژوهش گذاری شدهمنبز ارزش سال ناب محققان

 TC, CVM گذاری اقتصادی سه باغ گیاهی در استرالیاارزش 20۱2 مباز و همکاران

 CVM ارزش تفریحی پارک جنگلی شهری ساوانای جورجیا در آمریکا 20۱۳ دنگ و پیرس

 TC ارزش تفریحی پارک دریایی گریت بریریفت 20۱4 دمیر

 CVM تفریحی جنگل های آلپارزش  20۱۵ گرایلی و همکاران

 20۱7 کایکو و همکاران
اقتصادی حفاظت از خدمات اکوسیستم رودخانه سوانی  ارزش

 فلوریدا
CVM 

 
 

 روش انجام تحقیق -2
 

گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای کامها و خدمات برای اندازه
م روش شود. ایگذاری مشروط استفاده میمحیطی از روش ارزشزیست

( در مورد جلوگیری از 1947وانتراپ ) -اولیم بار توسط سیریاسی
کند فرسایش خاک )حفاظت خاک( که منافز ریر بازاری را ایجاد می

 &Portneu,1994مورداستفاده قرار گرفت )

Hanemann,1994 ،اما  .)Davis (۱۹6۳ نخستیم کسی بود که )
برآورد منافز شکار  ورت تجربی برای گذاری مشروط بهاز روش ارزش

شدن دو ارزش استفاده نشدنی مهم موسوب راز استفاده کرد. ببد از مطرح
های اقتصادی عنوان اجزاء مهم ارزش، به2های انتخاب و وجودیبه ارزش

 زیست ایم روش شهرت بسیاری کسب نمود.کل در ادبیات اقتصاد محیط
ای )ارزش دههای استفاگذاری مشروط هم در برآورد ارزشروش ارزش

های حفاظتی( کامهای ای )ارزشهای ریر استفادهتفریحی( و هم ارزش
گیرد. ایم روش  بازاری فرضی برای منابز طبیبی مورداستفاده قرار می

های مصرفی گیرد. که ارزشکارکردهای منابز طبیبی در نظر می

                                                           
2 Option and existence values 

گیری ریرمستقیم و ریر مصرفی را با کمک اطاعات میدانی، اندازه
ای است که گذاری طراحی پرسشنامهکند. نکته مهم در ایم نوع ارزشیم

گذاری مشروط از پرسشنامه دوگانه در روش ارزش اریب را حداقل نماید.
گردد. ایم روش مستلزب تبییم یک گزینه بیشتر نسبت دوببدی استفاده می

واکنش دهنده باشد و گزینه بیشتر نشانبه روش گزینش دوگانه می
(. در Venkatachalam,2003باشد )دهندگان به پرسش میپاسخ

شود. و مبلغ پیشنهادی دوب دهنده چند مبلغ پیشنهاد میایم روش به پاسخ
به مبلغ پیشنهادی اول بستگی دارد. به عبارتی اگر مبلغ پیشنهادی اول 

بیشتر  پاسخ آن مثبت باشد مبلغ پیشنهادی دوب که از مبلغ پیشنهادی اول
گردد و چنانچه پاسخ به مبلغ پیشنهادی اول منفی باشد، است مطرح می

گردد مبلغ پیشنهادی دوب که کمتر ازمبلغ پیشنهادی اول است مطرح می
(Butman,1995 روش دوگانه دوببدی یک روش سازگار محرک .)

چنیم از لحاظ آماری نسبت به روش دوگانه یک ببدی کاراتر باشد و هممی
(. لذا در ایم پژوهش از روش استخراجی Hanemann,1994است )
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گذاری مشروط در ارزش دوگانه دوببدی مورد استفاده قرارگرفته است.
تمایل به پرداخت افراد برای حفظ و یا تغییر مثبت وضز موجود موردبررسی 

ه، برای استخراج توسبگیرد. ایم روش در کشورهای درحالقرار می
ترجیحات فردی در

شااده اساات ها )ساادها( اسااتفادههای زیرساااختی پایه مانند آبژهپرو
(Whittington, 1998.)  با افراد در مورد ماً  در ایم روش مساااتقی

میزان مبلغی که تمایل به پرداخت برای اساااتفاده یا حفاظت از کامی 
سؤال می شان میطبیبی دارند  شی را ن دهد که افراد شود. ایم مبلغ ارز
کامی طب ند. واژه مشاااروط در ارزشیبی تبییم میبرای آن  گذاری کن

ست ست که در ایم روش برای کامی زی شروط به ایم دلیل ا محیطی م
شااود. پا از که بازاری برای آن وجود ندارد یک بازار فرضاای ایجاد می

دهندگان در مورد تمایل ایجاد ایم بازار فرضی از طریق مصاحبه با پاسخ
شده،به پرداخت آن سؤال  از ایم طریق تمایل به پرداخت افراد برآورد  ها 

گردد. رهیافت دیگر برآورد ارزش کامی منابز طبیبی با اساااتفاده از می
ایم روش، پرسش در مورد حداکثر تمایل به پذیرش )دریافت( افراد برای 
شود. انتظار بر ایم  شتم آن جبران  ست تا آثار ندا ست دادن آن کام از د

ست که نتایج حا ل از ایم  دو رهیافت )تمایل به پرداخت و تمایل به  ا
دهد که مبلغ پذیرش( یکسااان باشااند. ولی مطالبات تجربی نشااان می

باشد. مزیت ایم روش بر تمایل به دریافت بیشتر از تمایل به پرداخت می
گذاری کامهای های ترجیحات آشکارشده ایم است که برای ارزشروش

ستقیم و کامهای ری صرفی ریرم صرفی به کار میم چنیم با رود. همرم
پرساااش در مورد تمایل به پرداخت با تمایل به پذیرش افراد مساااتقیماً 

شاااود )فتاااحی و ارزش پولی تغییر مطلوبیاات افراد مشاااخص می
شنامه ارزش (.۱۳۹2همکاران، س ستفاده از پر شروط میبا ا توان گذاری م

ستقیم از فرد  شکل مدل انتخاب  iاطاعاتی را به  ورت م ساس  بر ا
ساده زیر قابل  شکل  سخ دوببدی به  ست آورد. یک پا دوگانه دوببدی بد

 حصول است.

  (0iy    1اگر فرد پاسخ خیر را داده باشد وiy   اگر فرد پاسخ
 بلی داده باشد(. 

به پرداخت با استفاده از مدل تابز خطی  ایم امکان وجود دارد که تمایل
 زیر تخمیم زده شود:

(۱       )                  i i i i iWTP ( z ,u ) z u  

در رابطه بام 
iz  ،بردار متغیرهای توضیحی است  بردار پارامترها و

iu دهند رود که افراد پاسخ بلی را میت خطا است. ایم انتظار میعبار
ها از مقدار پیشنهادشده بامتر باشد به عبارتی که تمایل به پرداخت آنوقتی
وقتی 

i iWTP t  که .
it  مقدار پیشنهادشده 

 وسیله پرسشنامه است.به

اهده پاسخ مثبت با توجه به متغیرهای توضیحی در ایم مورد احتمال مش

 .شود ورت زیر محاسبه میبه

 
1i i i i i i i i i iPr( y z ) Pr(WTP t ) Pr( z u t ) Pr( u t z )           

اگر فرض کنیم که 
20iu N ( , ) :خواهیم داشت 
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(2)  

0که  1i N ( , )  و( x )  تجمبی استاندارد است. تابز نرمال
ایم تابز بسیار شبیه به مدل پرابیت متداول است. تنها تفاوت ایم مدل با 

مدل استاتدارد پرابیت در کنار با متغیرهای توضیحی متغیر 
it  است. برای

شود. در استتا استفاده می PROBIT( از دستور 2تخمیم مدل )
تاندارد پرابیت واریانا برابر با یک، فرض به حساب که در مدل اسازآنجایی

آید اطاعات کافی برای تخمیم پارامتر موردنظر در دسترس نیست. با می
کنیم ایم فرض ایم حال در ایم مورد خاص که ما از آن استفاده می

ضروری نیست چراکه ما متغیر اضافه 
it  توانیم از راداریم. بنابرایم ما می

در استتا استفاده کنیم و  PROBITدستور 
it عنوان متغیر اضافه را به

های توانیم تخمیمداشته باشیم. بنابرایم بر ایم فرض ما می



و  

1


 رت تخمیم را به دست آوریم. به عبارتی نتایجی که ما در  و

PROBIT آوریم عبارتند از : در استتا به دست می
ˆ

ˆ
ˆ





  که بردار

ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهای توضیحی است و 
1ˆ
ˆ




   که

در نهایت با استفاده از  گیرد.ضریب متغیری است که مقدار پیشنهاد را می
توان مقدار ارزش تمایل به ده به راحتی میپارامترهای تخمیم زده ش

z( به دست آورد. در رابطه زیر مقدار ۳پرداخت  را با استفاده از رابطه )  
شود به طور مثال بوسیله محقق با توجه به متغیرهای توضیحی تبییم می

شود می در اکثر مطالبات مقدار میانگیم متغیرهای توضیحی به کار گرفته
 (. 200۳) نونا و شوکارت، 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه        
 7۱82N  ۳6۱۳ در موقبیت جغرافیایی ۳منطقه حفاظت شده کوه بیرک  

E هکتار در  شهرستان مهرستان، استان سیستان و 7۳2۱7، با مساحت
بلوچستان واقز شده است. ایم منطقه شامل یک رشته کوه باریک با 

ها و تپه ماهورهای اطراف کاماً اشیه بوده که از کوههایی در حدشت
متمایز شده است. رشته کوه بیرک از مرکز زابلی شروع و پا از گذشتم 

های های تفتان، زاهدان و بیرجند به کوهاز شهرستان خاش و اتصال به کوه
شود. کوه بیرک از مناطق چهار گانه بینالود در استان خراسان متصل می

متر ارتفاع  27۵0محیط زیست است که قله ایم کوه با  تحت حفاظت
دومیم قله بلند استان پا از تفتان می باشد و دارای آب و هوای مطبوع 
و مبتدلی می باشد. کوه بیرک عاوه بر کاربردهای مهم و استراتژیک 

های فراوان و پوششی دارای طبیبتی بسیار زیبا و در خور توجه با گونه
می  …نه، باداب کوهی، زیتون وحشی، انجیر، ارزن و درختان ب رنی از

ها نوع از گیاهان داروئیدر ایم منطقه از قبیل باشد. تاکنون بیش از ده
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شناسایی شده است. در  …ازگند، کلپوره، گواتک، مور، طوتری، آویشم و 
آوری ایم سال های پر آب بسیاری از مردب و اهالی منطقه جهت جمز

های محلی به ایم منطقه های داروئی و همچنیم قارچگیاهان و سایر  مغ
های ا لی جانوری منطقه عبارت از خرس سیاه، پلنگ، قوچ می آیند. گونه

و میش، بز و پازن، تشی، سمور، سمورسنگی، گربه وحشی، خدنگ، موش 
  دوپا، سارگپه پابلند، دلیجه، کورکور، دال و تیهو است.

 

 
طالعه روی نقشه استان سیستان و موقعیت شهرستان مورد م -1شکل 

 بلوچستان

 

 داده ها و نحوه جمع آوری 

در  پژوهش حاضر برای تبییم ارزش مصرفی اطاعات موردنیاز به  ورت 
پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بدست آمده است و هم چنیم  ارزش تفریحی 
و ارزش حفاظتی منطقه جنگلی بیرک، آمار داده های مزب از راه تکمیل 

جمز آوری گردید. جهت  ۱400پرسشنامه به  ورت اینترنتی در سال  ۱۱2
گذاری اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت پاسخ دهندگان از روش ارزش

مشروط و از پرسشنامه دوگانه دوببدی استفاده شده است. ایم روش 
مستلزب تبییم و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه 

یشنهاد مبلغ بیشتر پاسخ بله و پیشنهاد کمتر پاسخ خیر داده باشد. که پمی
شود.  پرسشنامه شامل دو قسمت بوده که قسمت اول در برگیرنده می

اقتصادی و قسمت دوب نیز شامل پرسش های -ویژگی های اجتماعی
که در ایم بخش  مربوط به میزان تمایل به پرداخت پاسخ دهندگان است

تومان به  ورت پرسش  ۵000، 20000 ،۱0000 سه قیمت پیشنهادی
های وابسته به هم بیان گردید. پا از جمز آوری اطاعات، به تجزیه و 
تحلیل آمار و اطاعات پرداخته شد. و سپا با استفاد از مدل های 
اقتصادسنجی ارزش تفریحی و ارزش حفاظتی برآورد گردید. برای تجزیه 

استفاده شده    Stataو   Excelو تحلیل آماری متغیرها از نرب افزارهای 
 است.

 نتایج -3
همانطور که در بخش قبل گفته شد جهت برآورد ارزش تفریحی و ارزش 

ای به  ورت اینترنتی تدویم و حفاظتی منطقه جنگلی بیرک پرسشنامه 
تکمیل گردید. در ادامه عوامل تبییم کننده تمایل به پرداخت افراد در 

نسیت، سطح تحصیات، درآمد، تأهل پژوهش حاضر شامل متغیرهای ج
گیرد. با توجه به جدول دهندگان مورد مطالبه قرار میو سم پاسخ

 ۳6نفر ) 40در د( مرد و  64نفر ) 7۱پاسخ دهنده  ۱۱2( از تبداد ۱شماره)
در د( آنان ۳/6۳نفر ) 6۹در د( زن بوده اند. که از ایم تبداد پاسخ دهنده 

سال  ۱۳بودند. جوانتریم پاسخ دهنده  در د( مجرد7/۳6نفر) 40متأهل و 
 سال داشتند.۵۵و مسم تریم پاسخ دهنده 

 
 جنسیت پاسخ دهندگان-1جدول

 درصد فراوانی متغیر

 64 7۱ مرد

 ۳6 40 زن

 ۱00 ۱۱۱ جمز

( به بررسی توزیز فراوانی وضبیت شغلی پاسخ دهندگان 2جدول شماره)
شنامه  ۱۱2پردازد. از میان می س ستبهپر شغل آزاد ۱۱تبداد  ،آمدهد نفر 
نفر کارگر  4در اااد(، تبداد ۹/42نفر کارمند ) 48در اااد(، تبداد  8/۹)
نفر دانشااجو  26تبداد  در ااد(، 8/۹)دارخانهنفر ۱۱در ااد(، تبداد 6/۳)
شنامه افراد 4/۵نفر بیکار ) 6در د(و تبداد 2/2۳) س در د(، و در ایم پر

 باشند.میدر د(4/۵نفر) 6بازنشسته نداشتیم و موارد دیگر 

 شغل پاسخ دهندگان-2جدول

 در د فراوانی پاسخ گزینه

 8/۹ ۱۱ آزاد

 ۹/42 48 کارمند

 6/۳ 4 کارگر

 8/۹ ۱۱ دارخانه

 2/2۳ 26 دانشجو

 4/۵ 6 بیکار

 0 0 بازنشسته

 4/۵ 6 موارد دیگر

پردازد. با ( به بیان سطح تحصیات پاسخ دهندگان می۳جدول شماره ) 
بدسااات آمده از ایم جدول پاساااخ دهندگان با ساااطح توجه به نتایج 

سانا  صیات لی سانا  8/۳4نفر ) ۳۹تح  2۵نفر ) 28در د( و فوق لی
 اند.در د(  بیشتریم تبداد پاسخ ها را به خود اختصاص داده

 سطح تحصیالت پاسخ دهندگان-3جدول

 

حداقل پردازد. ( به بیان درآمد افراد پاسخ دهنده می4جدول شماره )
 باشد.میلیون تومان می ۳۵هزار تومان و حداکثر درآمد  ۵00درآمد 

 

 در د فراوانی پاسخ گزینه

 ۱/۱6 ۱8 دکتری

 2۵ 28 فوق لیسانا

 8/۳4 ۳۹ لیسانا

 ۱/7 8 فوق دیپلم

 7/۱0 ۱2 دیپلم

 4/۵ 6 زیردیپلم

 ۹/0 ۱ بیسواد
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 درآمد پاسخ دهندگان-4جدول

 در د فراوانی درآمد

 6/8 ۱0 کمتر از یک میلیون

 ۳/6۳ 6۹ یک تا ده میلیون

 8/۱8 22 ده تا بیست میلیون

 ۳/6 7 بیشتر از بیست میلیون

 
برای رفز کمبودهای موجود در منطقه جنگلی بیرک مبالغی به عنوان 
تمایل به پرداخت برای ورودی به پاسخ دهندگان پیشنهاد شد. که در 

به سوالی که از پاسخ  ها پرداختیم. با توجه( به بیان آن۵جدول شماره )
دهندگان پرسش شد مبنی بر اینکه آیا حاضر به پرداخت مبلغ جهت 

جواب  (در د۹/۵0نفر ) ۵7استفاده تفریحی از منطقه مورد مطالبه هستند. 
 ۱۹منفی بود و  هاآندر د( نیز پاسخ ۱/۳2نفر) ۳6مثبت دادند و 

موافق پرداخت در د( تمایل به پاسخ نداشتند. از بیم افرادی که ۱7نفر)
در د( فقط حاضر به پرداخت ۵/۵6نفر ) 6۱مبلغ ورودی بودند 

در د( نیز ۵/4۳نفر) 47مبلغ ورودی بودند. و  عنوانبهتومان ۱0000
در د( نیز  حاضرند 8/۳۱نفر)۳4مخالف پرداخت مبلغ ورودی بودند. و 

را پرداخت  هزار تومان20000هزار تومان مبلغ پیشنهادی ۱0000ی جابه
در د( از اشخاص که حاضر به قبول مبلغ پیشنهادی 7/60نفر) 6۵ند و نمای

 ۵000هزار تومان نیستند حاضر به پرداخت مبلغ پیشنهادی پاییم  ۱0000
ها ینههزدر د( ایم ۳/0نفر ) 4مبلغ ورودی هستند.  عنوانبه هزار تومان

در د( نیز دلیل مخالفت جهت ۱/۱۵نفر)۱7دانستند. و را وظیفه دولت می
 ی بیان کردند.ای بامی مخارج زندگهینههزپرداخت ورودی را درآمد کم و 

 

 وضعیت پاسخگویی به مبالغ پیشنهادی -۵جدول 
مبلغ 

 پیشنهادی
پیشنهاد 
۱0000 

پیشنهاد  20000پیشنهاد
۵000 

 بله
 در د

6۱ 
۵/۵6 

۳4 
8/۳۱ 

6۵ 
7/60 

 خیر
 در د

47 
۵/4۳ 

7۳ 
2/68 

42 
۳/۳۹ 

 ۱07 ۱07 ۱08 جمز

 

  ضرایب پرابیتتفسیر
بر تمایل به پرداخت  مؤثرجهت برآورد تمایل به پرداخت و تبییم عوامل 

از برآورد ایم مدل  آمدهدستبهاستفاده گردیده است. نتایج  پرابیت از مدل
 .شده استیانب( 6در جدول)

 نتایج مدل پرابیت جهت برآورد ارزش تفریحی منطقه بیرک -6جدول 

متغیرهای 
 توضیحی

آورد ضرایب بر
 شده

سطح   Zارزش آماره 
مبنی 
 داری

حداکثر تمایل 
 به پرداخت

0020027/ 4۵/4 00/0 

 06۱/0 -۳۵/2 -/0۱6۵۵47 سم

 0۳/0 70/2 ۱70۱68/۱ جنسیت

 07e-۱20/۱ 2۱/۳ 02۵/0 درآمد

سطح 
 تحصیات

۱264۹0۱/ ۳۹/2 0۵2/0 

28/۱۱8 

000/0 

8۵02/0 

LR chi2 

Prob˃chi2 

Pseudo R2 

افزایش درآمد فرد پاسخ دهنده و افزایش یج بدست آمده باتوجه به نتا
سطح تحصیات او با احتمال دادن پاسخ مثبت به ارزش استفاده ای از 

در سطح اطمینان  ضرایب به لحاظ آماری دهدبیرک را افزایش میپارک 
نشان دهنده که . ضریب سم افراد منفی است در د مبنی دار هستند ۹0

سم فرد احتمال دادن پاسخ مثبت آن شخض ایم است که با افزایش 
یابد و ضریب جنسیت مثبت است که به عبارتی پاسخ دهندگان کاهش می

زن نسبت به مردها احتمال دادن پاسخ مثبت در آنها افزایش می یابد. 
. هستند داردر د مبنی ۹0تماب ضرایب تخمیم زده شده در سطح اطمینان 

باشد که نشان دهنده ایم است می ضریب حداکثر تمایل به پرداخت مثبت
اند با احتمال افرادی که تمایل به پرداخت مبلغ بامتری را اظهار کردهکه 

بامتری نیز به سوال دودویی آیا تمایل به پرداخت دارید نیز پاسخ بلی 
در د مبنی دار  ۹۹ اطمینان در سطح اند. همچنیم ضریب مورد نظرداده
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر تمایل به نتایج مطالبه اثر  باشد.می

 ، ارائه شده است.7د برای حفاظت منطقه بیرک در جدول پرداخت افرا

 تایج مدل پرابیت جهت برآورد ارزش حفاظتی منطقه بیرکن -7جدول 

 

ضریب سم افراد مثبت است و نشان دهنده ایم است که با افزایش سم 
اظت از پارک بیرک شخض جهت حف فرد احتمال دادن پاسخ مثبت آن

ایم است که  دهندهنشانضریب درآمد افراد مثبت است و یابد. افزایش می
درآمد فرد، احتمال دادن پاسخ مثبت جهت حفاظت از  سطح با افزایش

است و نشان  مثبتضریب سطح تحصیات . یابدپارک بیرک افزایش می

متغیرهای 
 توضیحی

ضرایب برآورد 
 شده

ارزش 
 Zآماره 

سطح 
 یداریمبن

حداکثر تمایل 
 به پرداخت

00006۳4/ ۵0/4 00/0 

 0۳۱/0 7/2 /02۳68۹ سم

 7e-۳0۵ ۹۹/2 028/0 درآمد

سطح 
 تحصیات

۳4۵۳68/ 20/2 06۵/0 

 02۹/0 -۱۹/2 -64868۳/۱ ضریب ثابت

82/۵۹ 

000/0 
۳۹86/0 

LR chi2 

Prob˃chi2 

Pseudo R2 
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یات احتمال دادن پاسخ دهنده ایم است که در افراد با سطوح بامی تحص
یابد. ضریب حداکثر مثبت فرد جهت حفاظت از پارک بیرک افزایش می

باشد که نشان دهنده ایم است که افرادی که تمایل به پرداخت مثبت می
اند با احتمال میزان حداکثر تمایل به پرداخت بامتری را اظهار کرده

خت جهت حفظ منطقه بامتری به سوال دودویی مربوط به تمایل به پردا
در د اطمینان  ۹0اند. تماب ضرایب در سطح بیرک نیز پاسخ بلی داده

جهت تخمیم زده شده میزان تمایل به پرداخت  هم چنیمدار هستند. مبنی

تومان و میزان تمایل به پرداخت  4۳8۵تفریحی هر نفر برابر با استفاده 
شد. به  برآوردمان تو 88۵0از منطقه بیرک برابر با افراد برای حفاظت 

عبارتی نشان داده شد که در ایم مورد تخمیم تمایل به پرداخت افراد 
از تخمیم تمایل به پرداخت افراد جهت  تربزرگجهت حفاظت از منطقه 

ت استفاده تفریحی از منطقه بیرک است. حا ل جمز تمایل به پرداخ
ه برای پرداخت جهت حفاظت از منطقجهت استفاده تفریحی و تمایل به 

تومان محاسبه شد.  ۱۳2۳۵هر فرد 
برای محاسبه ارزش تفریحی سامنه منطقه جنگلی بیرک باید میزان تمایل 

در تبداد تقریبی سامنه بازدید کنندگان  تخمیم زده شده را به پرداخت
های ضرب شود. بر اساس اظهارات کارشناسان محیط زیست شهرستان

 یکنندگان شامل مردب بومدیبازدک محل استقرار منطقه حفاظت شده بیر
. ارلب بازدیدکنندگان ندهستمهرستان  و خاش، سراوان یهاشهرستان

 .به منطقه دارند یوابستگنوعی  ایهستند  رکیب یمنطقه ریعشا اقواب
کنار ها و دره در حیدر فصل بهار جهت تفر نفر بیشتر ۱600سامنه حدود 
 ۵00نوردی و رارنوردی و حدود نفر جهت کوه 4۵0ریره، حدود آبشارها و 

 ،یبیمنابز طب ست،یز طیمح ،یریعشا هاینفر کارشناس و کارمند سازمان
بنابرایم، در مجموع سامنه  .ندکنیم از منطقه بازدید ...  نبت و مبدن و

نوردی، رارنوردی، گردشگری و نفر جهت تفریحات کوه 2۵۵0حدود 
برایم، ارزش سامنه استفاده کنند. بناکارشناسی از منطقه بازدید می

 تفریحی منطقه عبارتست از:
 تفریحی = ارزش سامنه 2۵۵0*  4۳8۵تومان =  ۱۱۱8۱7۵00

ریال در سال  ۱۱۱8۱7۵00بنابر رابطه فوق، ارزش تفریحی سامنه حدود 
 است.

ای )ارزش کنونی بر اساس مبانی نظری اقتصاد مهندسی ارزش سرمایه
فاده از ه عمر سیستم نامحدود است با استمنافز سامنه( در مواقبی ک

 گرددمحاسبه می  (4) رابطه

(4)                                                 
i

A
PWB  

لیکم چالشی که مبموم در ایم محاسبه در مباحث اقتصاد اکولوژیک وجود 
صصیم اقتصاد دارد ایم است که نرخ تنزیل چقدر در نظر گرفته شود. متخ
در د( در  ۱0اکولوژیک بر ایم باورند که اگر نرخ تنزیل زیاد )مثاً بامی 

ها کم برآورد خواهد نظر گرفته شود، ارزش کنونی منافز آینده اکوسیستم
شد و ایم وضبیت سبب تخریب بیشتر محیط زیست خواهد شد. بنابرایم، 

  در د در نظر گرفته شد. 8در تحقیق حاضر نرخ تنزیل 

- MRPWB 719.1397
08.0

8175.111
  

با توجه به رابطه فوق ارزش تفریحی منطقه حفاظت شااده بیرک بالغ بر 
  باشد.میلیون ریال در سال می ۱۳۹7
 

 محاسبه ارزش اقتصادی گیاهان دارویی منطقه بیرک 

ارزش اقتصاااادی تولید گیاهان دارویی مراتز منطقه جنگلی بیرک طبق 
زیست استان سیستان و بلوچستان یطحماز سوی اداره  شدهارائهگزارش 

 ( ارائه شده است.8برآورد شد. در جدول)
 

 

 ارزش گیاهان دارویی تولید شده در سال -8جدول

 ردیف
ناب 
گیاه 
 دارویی

میزان 
متوسط 
تولید 
 *سامنه 
 )کیلوگرب(

قیمت 
فروشی عمده

هر کیلوگرب 
 به خریداران
)هزار 
 تومان(

ارزش 
تولید 
 سامنه
)هزار 
 تومان(

 100000 ۵00 200 ازگند ۱

 10000 ۱00 ۱00 کلپوره 2

 50000 ۵00 ۱00 آویشم ۳

 10000 ۱00 ۱00 مور 4

 2000 40 ۵0 طوتری ۵

6 
آنغوزه 

* 
70 ۵ 350 

7 
بنه 
 کوهی

۱000 20 20000 

8 
آمله 
 کوهی

۱۵ 4 60 

 192410  جمز
                         ست های سازمان محیط زیهای تحقیق بر اساس گزارشمأخذ: یافته

 استان سیستان و بلوچستان

، ارزش تولید گیاهان دارویی 8بر اساس محاسبات انجاب شده در جدول 
 باشد.میلیون تومان در سال می ۱۹2 منطقه جنگلی بیرک بالغ بر

 

 محاسبه ارزش اقتصادی علوفه منطقه بیرک 

لوفه مراتز منطقه برآورد ارزش اقتصادی تولید ع منظوربهدر ایم پژوهش 
جنگلی بیرک، از تبداد سامنه داب تبلیف شده در مراتز منطقه و میزان 

آوری شده تقریبی گوشت تولید شده استفاده شد. بر طبق اطاعات جمز
( ۹منطقه مطابق جدول ) های تبلیف شده دراز منطقه نوع و تبداد داب

داب و در  رأس ۳000 ی پر باران بالغ برهاسالمتوسط در  طوربهباشد. می
بیرک تبلیف  شدهحفاظتداب در منطقه  رأس 2000ی کم باران هاسال
در د  ۳0در د از مراتز و  70خوراک داب منطقه بیرک مبموم  شود.می

شود. البته بسته به سالهای پرباران و کم باران ایم از بازار خریداری می
در د  70احتساب  با (۹)بر اساس نتایج جدول  در د متغیر می باشد.

تأمیم خوراک داب توسط مراتز منطقه، ارزش بازاری سامنه علوفه تولید 
 آید. میلیون تومان بدست می ۳7۹8شده در منطقه حدود 
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محاسبه ارزش ساالنه علوفه تولید شده در منطقه بر اساس -۹جدول 

 مقدار گوشت تولید شده

 نوع داب
تبداد 

 *داب

وزن 

متوسط 

هنگاب 

 فروش

 لوگرب()کی

قیمت هر 

 لوگربیک

 داب زنده

)هزار 

 تومان(

ارزش 
تولید 
 سامنه
)هزار 

 تومان(

 ۱400000 ۵0 40 700 گوسفند

 402۵000 ۵0 ۳۵ 2۳00 بز

 ۵42۵000 جمز

 

 ارزش ساالنه کربن ترسیب شده در منطقه 

 متبدد خدماتو گیاهان دارویی،  علوفه تولید بر عاوهها مراتز و جنگل

 ۳0 حدود مختلف، تحقیقات نتایج اساس برکنند. ائه میار نیز دیگری
 گیاهان تولید علوفه، تولید مانند اقتصادی مسایل به مراتز ارزشدر د 

 کارکردهای که حالی در شود،می مربوط عسل تولید و  نبتی و دارویی

 دهندمی اختصاص خود به را مراتز ارزش در د70 حدود محیطیزیست
ساس ایم یافته علمی در مورد منطقه جنگلی بیرک بر ا(. ۱۳۹2)یگانه، 

ها ترسیب کربم تریم آننیز ارزش کارکردهای زیست محیطی که عمده
 (  محاسبه شده است.۱0باشد در جدول )و تولید اکسیژن می

 
محیطی منطقه ارزش ساالنه تولیدات و کارکردهای زیست -10جدول 

 )میلیون ریال( جنگلی بیرک

 ارزش سامنه ا خدمتنوع تولید ی ردیف

 ۱/۱۹24 تولید گیاهان دارویی ۱

 ۳7۹80 تولید علوفه 2

۳ 
محیطی کارکردهای زیست

 در د کل ارزش( 70)
۵/۹۳۱0۹ 

 6/۱۳۳0۱۳ جمز 4

 های تحقیقمأخذ: یافته

مجموع ارزش سامنه مصرفی مستقیم و ارزش ( ۱0 )بر اساس نتایج جدول
میلیون ریال  6/۱۳۳0۱۳مبادل  سامنه ریرمستقیم منطقه مورد مطالبه 

ای )ارزش باشد. بر اساس مبانی نظری اقتصاد مهندسی ارزش سرمایهمی
کنونی منافز سامنه( در مواقبی که عمر سیستم نامحدود است با استفاده 

بر ایم اساس، ارزش کنونی ایم منافز به  گردد.محاسبه می (4) از رابطه
  نحو زیر محاسبه شد.

 

 (۵رابطه)
133013 6

1662670
0 08

.
PWB MR

.
   

محیطی ای کامهای مصرفی و خدمات زیستبنابرایم ارزش سرمایه
 میلیون ریال محاسبه گردید.۱662670منطقه جنگلی بیرک مبادل 

 گیری و بحثنتیجه  -4
گذاری مشروط و پرسشنامه وش ارزشبا استفاده از ر در ایم پژوهش

دهندگان جهت استفاده  دوگانه دوببدی میزان تمایل به پرداخت پاسخ
در د از پاسخ  68براساس نتایج مطالبه،  تفریحی از آن برآورد گردید. که

دهندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از منطقه مورد 
مطالبه بودند. و میزان تمایل به پرداخت جهت استفاده تفریحی و هم 

 ن محاسبه گردید.هزارتوما 88۵0و  4۳8۵چنیم حفاظت از پارک بیرک 

با افزایش سم افراد نتایج تخمیم ارزش تفریحی پارک نشان داد که 
و با افزایش میزان  یابدها کاهش میآن اظهار تمایل به پرداختاحتمال 

-یابد. که علت آن میپرداخت آنها افزایش میتحصیات افراد تمایل به 

از مواهب تواند تاثیر تحصیات و آموزش بر افزایش آگاهی افراد 
محیطی و اهمیت حفظ پارک بیرک باشد.  نتایج مطالبه حاضر  در زیست

خصوص تا یر سطح تحصیات بر تمایل به پرداخت افراد با مطالبات 
( مشابهت دارد. نتایج تخمیم ۱۳۹4زیادی از جمله نتیجه مطالبه موسوی)

که متغیر  مدل جهت ارزیابی ارزش حفاظتی منطقه بیرک بیانگر ایم است
سم افراد تاثیر مستقیمی بر تمایل به حفظت افراد دارد به عبارتی هر چه 
سم افراد افزایش یابد احتمال بیشتری وجود دارد که تمایل به پرداخت 
جهت حفاظت او افزایش یابد. همچنیم تمایل به پرداخت جهت حفاظت 

امت ضریب رود رابطه مستقیمی دارد. عاز منطقه طبق آنچه که انتظار می
باشد که بیانگر ایم است که با افزایش درآمد درآمد ماهیانه افراد مثبت می

افراد پاسخ دهنده تمایل به پرداخت جهت حفاظت به طور مبنی داری 
میلیون ریال   ۱۳۹7یابد. ارزش تفریحی کل پارک بیرک افزایش می

ر پارک بدست آمده است که در مقایسه با مطالبات مشابه انجاب شده سای
ها و مناطق جنگلی کشور نشان از ارزشمند بودن ایم منطقه دارد. به 

میلیون ریال و ارزش ۱0۱۱عنوان مثال ارزش تفریحی جنگل های بلوط 
میلیون ریال برآورد شده است.   ۱۳42تفریحی سامنه پارک ساحلی اهواز 

مطالبات  البته ناگفته نماند که تورب و اعداد پیشنهاده تمایل به پرداخت در
گیری بر میزان ارزش تخمیم زده شده سامنه دارد. به مختلف تاثیر چشم

-عبارتی اختاف ارزش سامنه بامی پارک بیرک با ارزش سامنه پارک

تواند باشد که های مطالبات دیگر به دلیل تفاوت در مبالغ پیشنهاده می
منطقه جنگلی متاثر از تورب است. نتایج مطالبه نشان دهنده ارزش بامی 

پارک بیرک به دلیل طبیبت زیبا و منحصر به فرد آن مستبد  بیرک است.
های مختلف گردشگری و توریسم طبیبی است که به عنوان یکی فبالیت
حلی جهت های طبیبی و راههای استفاده و حفاظت از جاذبهاز شیوه

بر همیم اساس توجه بیشتر . آیدر میپایداری مناطق حفاظت شده به شما
با توجه به باشد. به ایم منطقه و تدویم توسبه گردشگری ضروری می

گذاری اقتصادی گیاهان دارویی منطقه مورد نتایج بدست آمده از ارزش
های زیربط به مدیریت، ترویج باشد که سازمانمطالبه مزب و ضروری می

ومت با ارزش بپردازند. هم چنیم ارزش و استفاده بهینه از ایم محص
اقتصادی ایم محصومت به مردب آن منطقه شناسانده شود تا عاوه بر 

برداری بیشتری نیز از ایم محصومت به عمل آید. در استفاده مفید، بهره
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ریزان و مسئولیم زیربط در خصوص اجرای شود برنامهنهایت پیشنهاد می
محیطی و جنگلی سیاست گذاری و نابز زیستهای حفاظت از مطرح
ریزی کنند و در جهت جذب بیشتر گردشگر برای ایم منطقه اقداب برنامه

کنند که از ایم طریق هم به توسبه اقتصادی و هم زمینه اشتغال برای 
 افراد آن منطقه فراهم گردد.
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Abstract 

The economic valuation of environmental resources is a step in the direction of controlling and 

preventing the destruction of places and environmental species. Among environmental resources, forest 

areas play a very important role in increasing human well-being. On the other hand, forest areas provide 

products such as fodder and medicinal plants and services such as carbon sequestration, oxygen 

production, soil and water protection. On the other hand, recreational uses such as walking and 

mountain climbing are used and they have existential and heritage values. The aim of the current 

research is to estimate the economic value of recreational services as well as the conservation value and 

the use value of Birk Forest Park. The necessary information for valuing recreational services has been 

obtained by completing a two-dimensional double-choice questionnaire online, and the necessary 

information for consumption values has been obtained by surveying and completing the questionnaire. 

Probit model has been used to measure people's willingness to pay. Based on the results of the research, 

about 68% of the surveyed people are willing to pay for the recreational use of the Birak forest area, 

and the willingness to pay for recreational and conservation use is 8850, respectively. Estimated at 4385 

Tomans. The total value of its annual recreational use was estimated at 1397 million Rials. Also, the 

annual direct and indirect use value of the studied area is equal to 133013/6million rials. The results of 

the probit model show that the variables of income, education, gender have a positive effect and the 

variable of age has a negative effect on willingness to pay. 

 

Introduction 
Ecosystems and natural resources are the main assets of ecotourism. One of the main uses of these 

resources is recreational use, for which forest areas have received a lot of attention. And the importance 

of these areas is expressed using the economic valuation of their services and functions. To strengthen 

the protection, such as the recreational use of these areas. According to economists and ecologists, 

valuing natural resources and environmental systems makes people understand the environmental 

benefits, providing a connection between economic policies and natural incomes, and preventing the 

excessive destruction of natural resources. (Mehdizadeh, 2018) It pays for the services that ecosystems 

create. Some of these goods and services are included in the market goods group because they can be 

traded in the market and these goods have a specific price and their supply and demand can be seen. 

The other part of these goods and services are included in the non-market goods group because they 

cannot be traded in the market and also have no price, but they have a very high value. The economic 

value of the entire forest area is considered as an alternative to the traditional evaluation of 

environmental goods. which are divided into two categories of use value and non-use value. The use 

value of environmental resources is also divided into two groups of consumption value (wood, paper, 

recreation) and non-use value (carbon absorption and decomposition). The non-use value includes the 

existential value, the intrinsic value of a natural resource, or the value that people have only to recognize 

the existence of a natural resource. Even if they never see or use it. The heritage value or the value of 

future generations is the benefit resulting from people's awareness of maintaining a natural resource for 

future generations, and the choice value is an indicator of the degree of people's preference to preserve 

a natural resource against the possible use of people in the future. In other words, existential value as 

the willingness of society members to pay for the protection of a natural resource, heritage value as the 

willingness to pay to preserve the natural resource for the benefit of future generations, and choice value 

as the willingness to pay for the protection of the natural resource for opportunities and activities. 

Possible future consumption is defined. (Safaei, 2013) In addition to recreational use, forest areas and 

pastures also have other services such as wood and fodder production. According to the results of 

various researches, about 30% of the value of pastures is related to economic issues such as fodder 

production, production of medicinal and industrial plants, and honey production, while environmental 



 6083-6072، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره اول، فصل بهار، سال 

6082 

 

functions account for about 70% of the value of pastures (Yegane, 2012). Therefore, preserving, 

revitalizing, developing and exploiting pastures is more important from the point of view of fodder 

production and livestock breeding, from an environmental point of view (Yegane et al., 1396; Bostan 

et al., 1397). The economic development of the country is influenced by the development of the natural 

resources and agriculture sectors, and the development of the natural resources sector is also possible 

through production. Determining the economic value of pasture and the share of main and secondary 

products in it can guide and help managers in improving the planning and optimal management of 

pastures (Heshmat al-Waezin et al., 2009). 

Methodology 
In the current research, to determine the consumption value of the required information, the necessary 

information was obtained by surveying and completing the questionnaire, as well as the recreational 

value and the protection value of Birak forest area, the necessary data statistics were collected by 

completing 112 questionnaires online in the year 1400. In order to measure the respondents' willingness 

to pay, conditional valuation method and two-dimensional double questionnaire were used. This method 

requires determining and choosing one more offer than the initial offer. that the offer of a higher amount 

is given as a yes answer and a less offer is given as a no answer. The questionnaire consists of two parts, 

the first part includes socio-economic characteristics and the second part includes questions related to 

the respondents' willingness to pay, and in this part, the three suggested prices are 10,000, 20,000 and 

5,000 Tomans as questions related to It was also expressed. The proposed amount (10,000 Tomans) 

was asked in this way. that the forest area of Birk has provided an opportunity to travel and have fun. 

Are you willing to pay 10,000 Tomans as an entrance fee to use this area? In case of a positive answer, 

a higher proposed amount (20,000 Tomans) will be asked, and in case of a negative answer, a lower 

proposed amount (5,000 Tomans) will be asked. After collecting data, statistics and information were 

analyzed. And then, using econometric models, recreational value and conservation value were 

estimated. Excel and Stata software were used for statistical analysis of variables. 

Conclusion 

 In this research, by using the conditional valuation method and two-dimensional double questionnaire, 

the willingness to pay of the respondents for its recreational use was estimated. According to the results 

of the study, 68% of the respondents were willing to pay an amount for recreational use of the study 

area. And the amount of willingness to pay for recreational use and protection of Birk Park was 

calculated as 4385 and 8850 thousand tomans. Based on table (6), the results of the probit model 

analysis show that as the age of people increases, the probability of accepting the proposed amount 

decreases, and the increase in the level of education of people increases the probability of accepting the 

proposed amount. The reason for this is the increase in people's awareness of environmental benefits 

and the importance of preserving Birk Park by increasing the level of education. And the results of this 

study are similar to the results of Mousavi's study (2014). Also, table (7) of the results of the probit 

model analysis to estimate the conservation value of Birk Forest Park shows that the age variable is 

effective for paying the amount for the protection of the studied area, in other words, the more the age 

of people increases, the more likely it is that the desire to pay for protection. People with higher monthly 

income are more willing to pay for the protection of the study area. The sign of the coefficient of 

monthly income of people is positive. Which indicates that with the increase in the income of 

respondents, the willingness to pay for protection increases significantly. The total recreation value of 

Birk Park is 40,105 million Rials, which is comparable with similar studies conducted in other parks 

and forest areas of the country. For example, compared to the recreational value of Rudkhan Castle 

Forest Park, which was estimated at 3,609 Rials, and Peroz Forest Park at 407 million Rials, and finally, 

the recreational and protective value of Si Sangan Forest Park was estimated at 2.5 and 5.8 million 

Rials, respectively. By taking into account the inflation rate in different time intervals of the researches, 

the results show the recreational value as well as the high conservation value of the Birak forest area. 

Protection of natural attractions is considered as a solution for the sustainability of potentials. 

Accordingly, it is necessary to pay more attention to this area and formulate tourism development. 

According to the results obtained from the economic valuation of the medicinal plants of the study area, 

it is necessary and necessary for the organizations under the administration to manage and optimally 

use these valuable products. Also, the economic value of these products should be known to the people 
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of that region, so that in addition to useful use, more exploitation of these products can be done. Also, 

the results of estimating the annual value of fodder produced in Birk region show this. Fodder that is 

consumed directly. It is more important for farmers who use the fodder of the studied area for breeding 

livestock and producing livestock products. Based on this, it is suggested that the planners and officials 

of the region should be given the opportunity to make policies and plans regarding the implementation 

of environmental and forest resource protection projects and to attract more tourists to this region, which 

in this way will lead to economic development and Provide employment opportunities for the people of 

that area. 
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