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 فاظتی، مدل الجیت جنگل کبودوال، تمایل به پرداخت، ارزشگذاری مشروط، ارزش تفریحی، ارزش ح های کلیدی:واژه

 30-023-03  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه منبع يافته:

 نیا فرهاد شیرانی بیدآبادی، سیده محدثه ضیایی، سارا ملک نويسنده)گان(:

 ل استان گلستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط بررسی تمایل به پرداخت جهت بازدید از جنگل کبودوا عنوان:

 30-023-03 شماره:

 8/8/6031     تاريخ:

 های کوتاهیافته

  علمی



 ؛ 683هشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: معاونت پژو

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 محیط تاهمی به توجه با .است پرداخته مشروط ارزشگذاری روش از استفاده با کبودوال جنگل ارزشگذاری به مطالعه این

 آبادعلی کبودوال جنگل تفریحی ارزش و حفاظتی ارزش برای پرداخت به تمایل میزان برآورد مطالعه این انجام از هدف زیست

 خواهد شناسایی نیز بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میران بر موثر اجتماعی اقتصادی، فردی، عوامل باشد، همچنینمی کتول

  .گذاردمی تاثیر بازدیدکنندگان پرداخت به تمایلبر  میزانی چه به و جهتی چه در عوامل این از کدام هر داد خواهد نشان و شد

 هاترين يافتهمهم

 حفاظت سازمان در عضویت ماهیانه، پرداخت بودن، بومی ماهیانه، درآمد متغیرهای داد نشان الجیت مدل نتایج

 تمایل میزان بروی منفی عالمت با جنگل از بازدید متغیر و مثبت عالمت با جنگل از بازدید دفعات تعداد زیست، محیط

ریال محاسبه شد.  02533، ارزش تفریحیتمایل به پرداخت  متوسط. هستند تاثیرگذار جنگل تفریحی ارزش پرداخت به

 الجیت مدل نتایج و شد محاسبه ریال 7016 کبودوال جنگل حفاظتی ارزش پرداخت به تمایل متوسط مقدار همچنین

 سازمان در عضویت ماهیانه، تپرداخ تاهل، وضعیت سن، پذیری،مسئولیت ماهیانه، درآمد متغیرهای داد نشان آن

 منفی عالمت با بازدیدکنندگان شغل جنگل، از بازدید متغیرهای و مثبت عالت با بودن مسافر زیست، محیط حفاظت

 .هستند تاثیرگذار کبودوال جنگل از حفاظت برای بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میزان بروی
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 بودوالش تفریحی جنگل کزنتایج مدل الجیت ار

 متغیر شرح ضریب انحراف معیار

50/0  X1 درآمد ماهیانه **0/35 
25/3  X2 بومی بودن **3/50 

26/3  20/3-  X3 بازدید از جنگل 

03/3  X4 شغل بازدیدکنندگان ***0/31- 

23/3  X5 پرداخت ماهیانه ***0/07 

35/3  62/3  X6 عضویت سازمان حفاظت محیط 

35/3  33/3 از جنگل تعداد دفعات بازدید   X7 

33/3  X8 قیمت پیشنهادی **3/33- 

53/3  20/3  C عرض از مبدا 

  33/3  LRآماره  

  65/77  2Count R 

  37/3  H-L Statistic 

 

 

 نتایج مدل الجیت ارزش حفاظتی جنگل کبودوال

 متغیر شرح ضریب انحراف معیار

 1X درآمد ماهیانه 30/0** 50/0
 2X بازدید از جنگل -03/3 23/3

 3X قیمت پیشنهادی -33/3** 33/3

 4X مسئولیت 37/3*** 20/3

 5X شغل بازدیدکنندگان -30/0*** 02/3

 6X سن 33/3 30/3

 7X وضعیت تاهل 06/3 03/3

 8X پرداخت ماهیانه 20/0*** 23/3

 9X سازمان حفاظت محیطدر عضویت  30/3** 36/3

 10X مسافر 32/3** 22/3

 C عرض از مبدا -50/3 66/3

 LRآماره  33/3  

  10/77 2Count R 

  33/3 H-L Statistic 

  36/3 Andrews  Statistic 

 


