57

نشرية علمی پژوهشی مرتع ،سال يازدهم /شمارة اول /بهار )57-72( 1396

برآورد ارزش اقتصادی تفریحگاههای طبیعی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران (مطالعه موردی:

حسن يگانه* 1،رضا ياری 2،انور سنايی3و سجاد احمد يوسفی
تاريخ دريافت1394/10/05 :

4

 -تاريخ تصويب1395/06/10 :

چکیده
ارزيابی پتان سیل اکولوژيک ،برآورد ارزش اقتصادی و همچنین شناسايی ظرفیتهای طبیعی هر منطقه به همراه
برنامهريزی صحیح میتواند منجر به بهرهبرداری پايدار و مستمر از عرصههای طبیعی گردد .با افزايش جمعیت و فشارهای
روانی حاصله از شلوغی شهرها ،اکوتوريسم در دامان طبیعت به عنوان يکی از راههای کاهش فشارهای حاصله بر مردم اهمیت
دوچندانی پیدا کرده است .با توجه به اهمیت حفظ منابعطبیعی عوامل موثر بر میزان تمايل به پرداخت گردشگران با استفاده
از روش ارزشگذاری مشروط در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمايل به پرداخت
افراد ،الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمايی برآورد شد .بهمنظور استخراج مبلغ پیشنهادی از روش دوگانه  -دوبعدی
استفاده شد .دادههای موردنیاز از طريق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  183بازديدکننده از منطقه در بهار و تابستان
 1394جمعآوری شد .برای سنجش روايی از نظرات متخصصین استفاده شد .براساس نتايج مدل مورد استفاده در تعیین
عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه ،متغیرهای درآمد ماهیانه و اقامت شبانه در سطح يک درصد و متغیرهای تعداد
بازديد در سال ،مدت زمان هر بازديد ،جنسیت ،تحصیالت و پیشنهاد در سطح  5درصد معنیدار شدند و از عوامل مؤثر در
میزان  WTPگردشگران برای استفاده از مراتع چهارباغ میباشند .در اين مطالعه ،متوسط  WTPبهعنوان قیمت وروديه برای هر
بازديدکننده جهت استفاده از منطقه  14521ريال استخراج شد .نتايج بیان میکند که مراتع حوزه چهارباغ گلستان ارزش
تفريحی قابلتوجهی داشته که اين ارزش برای سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان ،توجیهی را فراهم میکند تا به مراتع و
بهخصوص اکوسیستمهای طبیعی چهارباغ توجه ويژهای کنند و از کم اهمیت دادن منابع طبیعی جلوگیری کنند.
واژههای کلیدی :تعداد بازديد ،الگوی لوجیت ،تمايل به پرداخت ،تحصیالت ،مراتع چهارباغ.

 - 1استاديار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
* :نويسنده مسئولyeganeh@gau.ac.ir :
 - 2استاديار دانشگاه بیرجند
- 3دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران
 - 4دانشجو ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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مراتع چهارباغ گرگان)
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مقدمه

اين منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و
احیاء آنها سوق میدهد ( 1و .)10
از روشهای استاندارد و انعطاف پذير برای
اندازهگیری تمايل به پرداخت و ارزش اکوتوريسمی مناطق
گردشگری ،روش ارزشگذاری مشروط میباشد .روش
ارزشگذاری مشروط )CVM( 1يک روش ارزشگذاری
غیربازاری و انعطافپذير میباشد که بهطور ،گسترده در
تجزيه و تحلیل هزينه-منفعت و ارزيابی تأثیرات زيست
محیطی استفاده میشود ( .)26روش ارزشگذاری مشروط
برای نخستین بار در سال  1963مورد استفاده قرار گرفت.
اما بعد از آن تا اواسط دهه  1970که توسعه اين روش با
جديت آغاز شد ،بهکار نرفت (.)35
از آن زمان به بعد اين روش بهصورت روزافزونی مورد
استفاده قرار گرفته است و يکی از بهترين و در عین حال
بحث برانگیزترين روشها در میان تمام روشهای
ارزشگذاری مواهب زيستمحیطی قلمداد میشود (.)35
در اين روش نیاز به مراجعه به افراد جهت تعیین ارزش
اقتصادی کاالها و خدمات زيستمحیطی (مثل مطلوب
بودن حاصل از بهرهمندی و استفاده از يک منبع طبیعی)
است .به همین دلیل روش ارزيابی مشروط را غالب ًا روش
ترجیح مینامند .اين روش تالش میکند تا تمايل به
پرداخت افراد را تحت سناريوهای بازار فرضی معین،
تعیین نمايد (.)22
در دهه گذشته تحقیقات رو به رشدی در زمینه
ارزشهای تفريحی ،حفاظتی و اقتصادی اکوسیستم
جنگلی و مرتعی با روش ارزشگذاری مشروط ،صورت
گرفته که میتوان به برخی موارد اشاره کرد .کاستانزا 2و
همکاران ( ،)1997مجموع ارزش خدمات زيست محیطی
و اکولوژی  17اکوسیستم مختلف جهان را بررسی کردند،
ارزش تفريحی جنگلهای گرمسیری و معتدله را به ترتیب
 112و  36دالر در هکتار عنوان کردند .گورلوك ()2006
با استفاده از اين روش ،ارزش خدمات اکوسیستم در ايالت
بارسای ترکیه را  67/44دالر در سال برای هر خانواده
برآورد کرد .لین هوپ و مک میالن ( )2007نیز ارزش
نواحی بیابانی در ايسلند را با استفاده از روش ارزشگذاری
- Contingent Valuation Method
- Costanza
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با توجه به اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در الگوی
توسعه اقتصادی کشور و همچنین رفاه اجتماعی مردم که
نشأت گرفته از طبیعت اين منبع مهم میباشد ،پرداختن
به ارزش اين منابع برای مديريت صحیح و مدبرانه آن
جهت حفظ ،بهبود و همچنین بهرهبرداری صحیح آن در
طول زمان امری ضروری است .بهطورکلی ،پرداختهای
بابت استفاده تفرجی از محیط زيست دو اثر مهم را در پی
خواهد داشت ،اوالً اين پرداختها سبب خواهد شد تا
بخش خصوصی نیز تمايل به سرمايهگذاری در اين بخش
داشته باشد و کیفیت خدمات زيست محیطی افزايش يابد
و ثانیاً نقش نهفته محیطزيست و استفاده تفرجی و
توريستی از آن در تولید ناخالص داخلی آشکار شود .در
سالهای اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزشگذاری و
سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان
پرداختهاند و پیشرفت قابل توجهی در ارزشگذاری منافع
مصرفی و غیرمصرفی اکوسیستمهای طبیعی بهدست
آوردهاند و تعداد قابلتوجهی مطالعه در خصوص ارزش
غیرمصرفی اکوسیستمهای طبیعی انجام گرفته است .اين
امر بیانگر يک برنامه تحقیقاتی رو به رشدی است که سعی
دارد ،شناخت ما را نسبت به رابطه بین سیستم اقتصادی و
اکولوژيکی گسترش دهد .تالشهای موجود برای برآورد
ارزش پولی خدمات اکوسیستم نقش مضاعفی در مديريت
تلفیقی انسان و سیستمهای طبیعی ايفا میکند .در سطح
خرد ،مطالعات ارزشگذاری باعث دستیابی به اطالعات
مربوط به ساختار وکارکرد اکوسیستمها و نقش متنوع و
پیچیده آنها در حمايت از رفاه انسانی میگردد و در بعد
کالن ،ارزشگذاری اکوسیستم میتواند در ايجاد و اصالح
شاخصهای رفاه انسانی و توسعه پايدار مشارکت داشته
باشد (.)15
تفرجگاههای مرتعی ،مناطق حفاظتشده و پاركها
به عنوان يکی از اصلیترين مراکز گذراندن اوقات فراغت
مردم مطرح بوده و همه ساله بخشی از هزينههای عمومی
صرف ايجاد و يا نگهداری اينگونه محیطها میشود.
کمیابی اين منابع از يک طرف و از سوی ديگر کمبود
منابع مالی برای احیاء و ايجاد محیطهای مناسب تفريحی
و تفرجی ،مديريت منابع طبیعی را به سوی ارزشگذاری
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- Cordoba

1

میزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان برای مطبوعیت از
محیطزيست منطقه .فالح شمسی و همکاران (،)1387
ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارك ملی کوير ايران را
با استفاده از روش هزينه سفر مورد بررسی قرار دادند.
نتايج آنها نشان میدهد ارزش اقتصادی اين منطقه به
ترتیب  23668000ريال و  31808500ريال برای کل
بازديدکنندگان و برای بازديدکنندگان از تهران است .آنها
ارزش هر هکتار را بهترتیب  12/5و  16/6ريال برای کل
بازديدکنندگان و برای بازديدکنندگان از تهران برآورد
کردند .موسوی ( )1390نیز با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط ارزش تفريحی مراتع حوزه آبخیز
طالقان میانی را مورد بررسی قرار داد .وی میزان تمايل به
پرداخت هر فرد را برای هر بازديد  9474ريال برآورد کرد
و براين اساس ارزش تفريحی ساالنه عرصههای مرتعی را
 3066/6میلیون ريال برآورد کرد .سازمان حفاظت
محیطزيست کشور ( ،)1390در مطالعهای ارزش تفرجی،
تفريحی ،گردشگری و زيباشناختی مراتع پارك ملی بمو را
در استان فارس مورد بررسی قرار دادند .در تحقیق فوق از
روش ارزشگذاری مشروط برای تعیین اين ارزش استفاده
شده است .براساس اين تحقیق میانگین تمايل به پرداخت
هر خانوار برای هر بازديد  56213/03ريال تعیین شده که
برا اين اساس ارزش کل تفريحی اين پارك حدود
 94561750ريال در سال  1389برآورد شدهاست .با توجه
به رقم باالی تمايل به پرداخت هر خانوار ،اما از آنجا که
پارك ملی بمو متاسفانه بازديد کننده کمی دارد ،لذا ارزش
تفريحی کل پارك رقم ناچیزی بهدست آمده است .اهداف
اين پژوهش شامل ،تعیین عوامل مؤثر بر تمايل به
پرداخت بازديدکنندگان ،تعیین میزان تمايل به پرداخت و
در نهايت تعیین ارزش تفريحی منطقه چهار باغ گلستان
می باشد.
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مشروط  243/16يورو در سال بهدست آوردند .شرستا و
همکاران ( )2007ارزش تفريحی فضاهای طبیعی رودخانه
آپاالچیچوال در ايالت فلوريدا را با رهیافت هزينه سفر
بررسی کردند .در اين مطالعه تمايل به پرداخت هر
بازديدکننده بهطور متوسط  74/18دالر برای هر روز
بازديد و ارزش اقتصادی کل  484/56میلیون دالر تخمین
زده شد .همچنین ،اوجدا و همکاران ( )2008ارزش
اقتصادی خدمات محیط زيست فراهم آمده از طريق بهبود
کیفی جريانهای آبی در مناطق کم آب تنگه رودخانه
ياکوئی در مکزيک را با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط مورد بررسی قرار دادند .نتايج بررسی آنها حاکی از
تمايل به پرداخت ماهیانه  73پزوئی خانوارهای بهرهمند
بود .بارال و همکاران ( ،)2008ارزش تفريحی منطقه
حفاظت شده آناپورنا در نپال را با استفاده از رهیافت
ارزشگذاری مشروط مورد مطالعه قرار دادند .نتايج اين
بررسی نشان داد که بیشتر بازديدکنندگان تمايل به
پرداخت يک وروديه باالتر از وروديه جاری  27دالر آمريکا
دارند .در اين بررسی میزان متوسط و میانه  WTPبه
ترتیب  69/2و  74/3دالر آمريکا و دلیل اينکه بیشتر
افرادی که تمايل به پرداخت صفر داشتند باال بودن مبلغ
پیشنهادی گزارش شد .فرناندز و همکاران ( ،)2014درطی
مطالعهای تحت عنوان رويکردی برای ارزش اقتصادی
تولید شده در پاركهای طبیعی کوردوبا( 1اسپانیا) از
روش ارجح استفاده کردهاند و به اين نتیجه رسیدهاند که
ارزيابی اقتصادی پاركهای طبیعی حفاظت شده برای
رويکرد جامع اقتصادی میتواند مفید باشد.
در ايران نیز مطالعات نسبتاً کمی در مورد تعیین
ارزش تفريحی مراتع انجام شده است که در ذيل به برخی
از آنها اشاره میشود .کريم زادگان و همکاران ( ،)2007با
استفاده از روش هزينه سفر ارزش تفريحی جنگلها و
مراتع ايران را مورد بررسی قرار دادند .نتايج آنها نشان داد
ارزش تفريحی اين اکوسیستمها برابر با  7700میلیون
دالر در سال میباشد که تقريبا  14/4درصد از ارزش
اقتصادی نهايی اکوسیستم را به خود اختصاص داده است.
اهداف اين پژوهش عبارت بودند از :الف -تعیین عوامل
مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان ،ب-تعیین

59

برآورد ارزش اقتصادی تفريحگاههای طبیعی و تعیین عوامل موثر بر تمايل به پرداخت گردشگران ...

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

طبیعی منطقه کوه تل انبار در  6کیلومتری شمال غربی
روستای چهار باغ می باشد که ارتفاع آن  3080متر
میباشد که يکی از منابع اصلی تامین آب گرگان است که
انتهای آن به دره آبشار دوقلو زيارت ختم میشود و
سرچشمه رودهای چهار باغ ،سوته رود و خاصه رود می
باشد .يکی از ديگر از کوه های بلند منطقه چهار باغ کوه
پیر گرده می باشد که در  8کیلومتری روستای چهار باغ
قرار گرفته است و ارتفاع آن  3204متر است و سرچشمه
رودهای چهارباغ ،آب قزاق و باغشاه می باشد .اين منطقه
به دلیل ويژگی های منحصر به فردی که دارا می باشد از
جمله شرايط آب و هوايی ،چشم انداز مناسبی را بوجود
آورده که همه ساله تعداد زيادی گردش گر را به خود
جذب میکند.

شکل  : 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و ایران
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منطقه چهارباغ در رشتهکوه البرز بخشی از مراتع
يیالقی واقع درحوزه آبخیز نکارود بوده که در عرض
جغرافیايی" 36°34 31تا" 36° 40' 54شمالی و بین
طول جغرافیايی" 54° 24 33تا " 54° 35 03شرقی در
منطقهای کوهستانی واقع شده است .فاصله اين منطقه از
شهرستان گرگان حدود  50کیلومتر است .تغییرات ارتفاع
آن از سطح دريا حدود  2000تا  3218متر میباشد.
منطقه مورد مطالعه در ناحیه رويشی ايران و تورانی
کوهستانی قرار دارد (شکل  .)1اقلیم منطقه بر اساس
روش آمبرژه ،اقلیم ارتفاعات سرد و متوسط بارندگی
ساالنه  348/5میلیمتر است .بیشتر نزوالت در فصل
زمستان و به شکل برف میباشد .از جمله پديدههای
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روش تحقیق

()1

1-

که در آن  Uتابع مطلوبیت غیر مستقیم Y ،درآمد
فرد S ،برداری از ساير عوامل اقتصادی اجتماعی فرد Ɛ0 ،و
 Ɛ1متغیرهای تصادفی با میانگین هستند که به طور
تصادفی و مستقل از همديگر توزيع شدهاند .تفاوت ايجاد
شده در مطلوبیت ( )ΔUدر اثر استفاده از منبع زيست
محیطی طبق رابطه ( )3بیان میشود:
( )3
)UΔ= U(1, Y - A; S)- U(0, Y; S)+ (Ɛ1 - Ɛ0

- Sinden and King

2
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منظور تعیین تعداد پرسشنامه مورد نیاز ،مشخص نمودن
مبالغ پیشنهاد در روش دوگانه دوبعدی ،تعداد 25
پرسشنامه پیشآزمون انتها باز تکمیل شد و از
بازديگنندگان در منطقه در مورد میزان حداکثر تمايل به
پرداخت آنان سوال شد و در نهايت تعداد پرسشنامه مورد
نیاز براساس فرمول ارائه شده توسط میشل و کارسون
( )1989تعیین شد (رابطه :)1

)Double –bounded Dichotomous Choice(DDC

که در آن  nحجم نمونه t ،مقدار آماره
(سطح احتمال  5درصد) CV ،ضريب تغییرات و  dخطای
قابل قبول در برآورد میانگین ( )d=0.05-0.3میباشد.
در اين تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای
توضیحی مختلف بر میزان تمايل به پرداخت
بازديدکنندگان جهت ارزش توريستی از مدل رگرسیونی
لوجیت استفاده شده است .زيرا به اعتقاد سیندن و کینگ2
( )1990در مدلهايی که از متغیرهای مستقل مجازی و
رتبهای بهره گرفته میشود ،چون نمیتوان توزيع نرمالی را
مشاهده کرد ،بنابراين از مدل الجیت استفاده میشود.
همچنین مدل الجیت نسبت به مدلهای پروبیت و توبیت،
بهدلیل سادگی به طور گستردهای در مطالعات اقتصادی به
کار برده میشود .در اين روش ابتدا مبالغ پیشنهادی به
صورت گزينش انتخاب دوگانه دوبعدی به عنوان وروديه به
منطقه به بازديدکنندگان ابراز میگردد و بازديدکنندگان از
آنجا که مطلوبیت خود را بیشینه مینمايند ،در مقابل
پیشنهادات مطرح شده گزينههای پذيرش و عدم پذيرش
را مطرح خواهند نمود.
برای تعیین مدل برای اندازهگیری  ،WTPفرض شده
هر بازديدکننده حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای
استفاده از منبع زيست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی
( )Aبپردازد که اين استفاده باعث ايجاد مطلوبیت ()U
برای وی میگردد .میزان مطلوبیت ايجاد شده در اثر
استفاده از منابع زيست محیطی بیشتر از حالتی است که
وی از منابع زيست محیطی استفاده نمیکند ،که رابطه
( )2آن را نشان میدهد (:)22
( )2
U(1, Y - A; S) + Ɛ1≥ U (0, Y; S) + Ɛ0
t-student

بهمنظور برآورد ارزش گردشگری مراتع منطقه
چهارباغ گرگان از روش ارزشگذاری مشروط بهره گرفته
شد .در اين روش میزان تمايل به پرداخت افراد تحت
گزينههای بازار فرضی مشخص ،تعیین میشود ( .)22در
میان روشهای استخراج تمايل به پرداخت ،روشهای
دوگانه به سبب ايجاد انگیزه در پاسخگويان نسبت به ساير
روشها سازگارتر میباشد ( .)28بدين ترتیب برای نیل به
هدفهای پژوهش پرسشنامه گزينش انتخاب دوگانه
دوبعدی 1برای مصاحبه و استخراج میزان تمايل به
پرداخت بازديدکنندگان و تعیین ارزش تفريحی منطقه
استخراج شد تا پاسخگويان را از موقعیت بازار فرضی
بهطورکامل آگاه سازد .در پرسشنامه تفريحی سواالتی در
خصوص اطالعات سفر ،ويژگیهای اقتصادی اجتماعی
افراد ،میزان تمايل به پرداخت آنان به ازای هر يک از
اعضای خانواده در هر نوبت بازديد مورد سوال قرار گرفت.
نمونهگیری در جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انجام
شد.
قبل از شروع مصاحبه چند نکته مهم از جمله تفکر و
تامل بیشتر در پاسخ گويی به سوالها ،تمرکز و تاکید بر
منطقه ،محدود بودن درآمد به پاسخگويان يادآور شد تا در
بازگويی پاسخ واقعی به آنها کمک نمايد .جهت نیل به
اهداف تحقیق با درجه اطمینان باالتر ،مصاحبه با افرادی
صورت گرفته است که از استقالل درآمد بهرهمند بوده تا
به هنگام مواجه شدن با مبالغ پیشنهادی ،به راحتی
توانايی تصمیمگیری را داشته باشند .در اين تحقیق به

(
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که در اين رابطه ) Fη(ΔUتابع توزيع تجمعی با يک
اختالف لوجستیک استاندارد است و بعضی از متغیرهای
اجتماعی اقتصادی از جمله درآمد ،مبلغ پیشنهادی ،سن،
جنسیت ،اندازه خانوار و تحصیالت را شامل میشودβ، ɤ .
و  ϴضرايب قابل برآوردی هستند که انتظار میرود ،β ≤0
 ɤ < 0و  ϴ <0باشند.
سه روش برای محاسبة میزان تمايل به پرداخت
وجود دارد :روش اول میانگین  WTPاست ،که برای
محاسبة میزان انتظاری WTPاز انتگرالگیری عددی در
محدودة صفر تا بی نهايت استفاده میشود روش دوم
میانگین WTPاست ،که برای محاسبة مقدار پیش بینی
شده  WTPاز انتگرالگیری عددی در محدوده  ∞ -تا
∞+استفاده میشود .روش سوم برای محاسبه مقدار
 ،WTPروش موسوم به متوسط  WTPقسمتی1است که از
آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرال
گیری عددی در محدودهی صفر تا پیشنهاد ماکزيمم ()A
استفاده میشود .زيرا اين روش ثبات و سازگاری
محدوديت ها با تئوری ،کارايی آماری و توانايی جمع شدن2
را حفظ میکند ( )36و از رابطه ( )5محاسبه میشود (12
و :)22
Max . A
()5
E (WTP ) 
F (U )dA

()6

1
) 1  exp( U

)4



Pi  F (U ) 

1
) 1  exp (  A  Y  S





0

1
)dA
})1  exp{(   A

(

Max . A



( )7
همان گونه که مالحظه میشود در اين الگو مقدار
تغییر در احتمال ،بستگی به احتمال اولیه و بنابراين
بستگی به ارزشهای اولیه همه متغیرهای مستقل و
ضرايب آنها دارد.
 -2اگر  Xkمتغیر مجازی باشد ،اثر نهايی برای اين متغیر
عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته
( )Yi=1در نتیجه تغییر  Xkاز صفر به يک ،در حالی که
ساير متغیرها در يک مقدار ( )Xkثابت نگه داشته شوند.
مقدار اثر نهايی متغیر توضیحی مجازی ( )MEDاز طريق
رابطه ( )8قابل محاسبه میباشد:

() 8

0

]) [   (  Y  S

-Truncated Mean WTP
-Aggregation

کشش مربوط به هر متغیر توضیحی بیان میکند که
تغییر يک درصدی در ( )Xkباعث تغییر چند درصدی در
احتمال موفقیت متغیر وابسته ( )Yi=1میشود .با توجه به
نوع متغیر توضیحی ،دو روش جداگانه برای محاسبه اثر
نهايی3در الگوی الجیت وجود دارد (:)17
-1اگر  Xkمتغیری کمی باشد ،تغییر در احتمال
موفقیت متغیر وابسته ( )Yi=1بر اثر تغییر يک واحد در
 Xkکه به نام اثر نهايی خوانده میشود به صورت رابطه ()7
محاسبه میگردد:

مقادير ثابت ساير متغیرها (* ،)Xتحت عنوان "حالت
نمونه" شناخته میشود .نحوه مشخص کردن مقدار حالت

1
2

- Marginal Effect

3
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ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمايل به
پرداخت افراد ،دارای يک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه
میباشد براساس الگوی لوجیت احتمال ( ،)Piاين که فرد
يکی از پیشنهادها را بپذيريد ،به صورت رابطه ( )4بیان
میشود (:)22

که در اين رابطه ) E(WTPمقدار انتظاری تمايل به
پرداخت و * αعرض از مبدا تعديل شده میباشد که به
وسیله جمله اجتماعی  -اقتصادی به جمله عرض از مبدا
اصلی ( )αاضافه شدهاست ( .)18الگوی لوجیت ممکن
است به فرم توابع خطی و لگاريتمی برآورد شوند که فرم
تابعی خطی برای محاسبه متوسط  WTPآسانتر است و
در بیشتر مطالعات از آن استفاده شده است.
کششپذيری متغیر  kام ( )Xkدر الگوی لوجیت را
میتوان از رابطه ( )6به دست آورد (:)17
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مد1

جدول  -1راهنمای نحوه درجهبندی عامل ها در روش فائو
درصد عملکرد مورد انتظار

طبقه شايستگی

عالمت

<80

خوب

S1

40-80

متوسط

S2

20-40

کم

S3

>20

غیرشايسته

N

نتایج
در اين تحقیق و به وسیله تکمیل  25پرسشنامه
پیش آزمون و با استفاده فرمول اندازه نمونه میشل و
کارسون ( ،)1989حجم نمونه در منطقه مورد مطالعه
 201تعیین و در جامعه آماری تکمیل شد .در تجزيه و
تحلیل داده ها  18پرسشنامه به دلیل درك نادرست
سوالهای  WTPو ناقص بودن حذف شد .سرانجام ،تجزيه
و تحلیل ارزش تفريحی برای  183پرسش نامه صورت
گرفت.

- Mode

1

در اين مطالعه سه قیمت پیشنهادی  1000 ،500و
 2000تومان به صورت سه پرسش وابسته به هم با استفاده
از روش دوگانه-دوبعدی ارائه شده است .برپايه پرسشنامه
پیش آزمون تکمیل شده ،میانه بیشینه تمايل به پرداخت
افراد برابر  1000تومان به دست آمد که اين مبلغ به
عنوان پیشنهاد اولیه (میانی) گزينش شد .در پرسش
نخست ،قیمت پیشنهادی میانی ( 1000تومان) به اين
صورت مورد پرسش قرار گرفت که ،منطقه فرصتی برای
گردش و تفريح شما فراهم کرده است ،آيا حاضريد برای
بهرهگیری از اين منطقه مبلغ  1000تومان از درآمد خود
را به عنوان قیمت ورودی برای هر يک از اعضای خانواده
خود برای هر بازديد پرداخت کنند؟ در صورت ارائه پاسخ
منفی ،قیمت پیشنهادی پايین تر ( 500تومان) مورد
پرسش قرار میگیرد و در صورت ارائه جواب مثبت ،قیمت
باالتر ( 2000تومان) از بازديدکنندگان سئوال شد.
پاسخگويان در مواجهه با قیمت پیشنهادی به عنوان
وروديه برای ارزش تفريحی ارائه میشود ،میتوانند پاسخ
مثبت ،يا منفی داده ،يا پاسخی ندهند .به همراه مبالغ
پیشنهادی  ،WTPاز پاسخگويان در مورد حداکثر WTP
آنها سئوال میشود .اين عمل به تحلیلهای بعدی برای
طبقه بندی آثار به جا مانده ،بهتر کمک خواهد کرد .برای
محققان انتخاب روش مالی مهم و با اهمیت است .در اين
تحقیق ،قیمت ورودی به عنوان بهترين انتخاب منطقی و
وسیلة پرداخت واقعی برای بازديدکنندگان منطقه چهارباغ
انتخاب شده است.
همان گونه که در نتايج آمده است ،افرادی که جهت
استفاده تفرجی از منطقه چهارباغ به منطقه مسافرت
کردهاند ،دامنه بررسی اين مطالعه را تشکیل دادهاند .در
اين مطالعه  96درصد از پاسخ گويان را مردان و  94درصد
از پاسخگويان را متاهلین تشکیل داده است .جدول ( 2و
 ،)3ويژگیهای اقتصادی و اجتماعی و نگرشهای
بازديدکنندگان مورد بررسی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود میانگین سن
پاسخگويان  40/4سال میباشد .متغیرهای تحصیالت و
درآمد ماهیانه نیز به ترتیب دارای میانگینهای  12سال و
 1731400تومان در ماه میباشد .میانگین تعداد دفعات
بازديد از منطقه در سال حدود  12بار میباشد .تقريبا 6/5
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نمونه به اين است که برای متغیرهای مجازی مقدار
آنها و برای ساير متغیرها مقدار میانگین آنها مدنظر قرار
میگیرد .پارامترهای الگوی لوجیت به روش حداکثر
راستنمايی با استفاده از نرم افزارهای  Shazamبرآورد شد.
به منظور بررسی برازش دادههای نمونه از شاخصهای
ضريب تبیین و درصد پیشبینی صحیح ( )24استفاده شد.
الزم به ذکر است که پرسشنامههای ياد شده از مسافران
بومی و غیر بومی که در طول فصل بهار و تابستان سال
 1394به منطقه مورد نظر مسافرت نمودهاند ،جمع آوری
شد .برای سنجش روايی از نظرات متخصصین استفاده شد.
همچنین به منظور محاسبه ارزش تفريحی در سطح
تیپهای مرتعی از نقشه شايستگی گردشگری منطقه که
براساس روش فائو ( 1991و  )1993تهیه شده بود،
استفاده شد ( .)38به هريک از پلیگونهای حاصل با
توجه به طبقه شايستگی آنها ،ضرايبی نسبت داده
میش ود ،به اين صورت که با توجه به جدول راهنما نحوه
درجهبندی عاملها در روش فائو به طبقات شايستگی ،S1
 S2و  S3به ترتیب ضرايب  0/8 ،1و  0/4اختصاص داده شد
(جدول .)1
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درصد از پاسخگويان تمايل خود را برای بازديد از منطقه
در آينده اعالم کردند و  52/7درصد از پاسخگويان تنها
مقصد خود را از سفر بازديد از منطقه مورد مطالعه اعالم
نمودهاند.

جدول  -2نگرش پاسخگویان از وضعیت منطقه
متغییرها

میانگین

انحراف معیار

توضیحات

رضايت از خدمات رفاهی

1/97

1/00

امتیاز گويه  1تا 5

رضايت از تفريح در منطقه

4/36

0/73

امتیاز گويه  1تا 5

رضايت شرايط فرهنگی مردم محلی

3/72

0/9

امتیاز گويه  1تا 5

مأخذ :يافتههای تحقیق
جدول  -3ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی پاسخگویان
متغییرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

توضیحات

اقامت شبانه در صورت ايجاد کمپ

1

0/4

1

2

بله = 1خیر=2

تعداد دفعات بازديد در سال
مدت زمان هر بازديد ساعت

12/2
8/4

12
7/2

1
1

100
24

اولین بازديد

0

0/24

0

1

بله = 1و خیر=0

هزينه سفر فرد

32830

115000

2000

1500000

تومان

وجود مقاصد ديگر در سفر

1

0/49

0

1

بله = 1و خیر=0

سن (سال)

40/4

11/5

21

75

سال

جنسیت

1

0/18

1

2

مرد = 1زن=2

وضعیت تاهل

2

0/21

1

2

مجرد= 1و متاهل=2

تحصیالت

12

4/57

0

18

سال

درآمد ماهیانه فرد (تومان)

1740000

1030000

300000

7000000

تومان

اندازه خانواده (نفر)

3/5

1/31

1

7

نفر

بومی بودن

1

0/28

0

1

بله = 1و خیر=0

عضويت سازمانهای زيست محیطی

0

0/3

0

1

بله = 1و خیر=0

تمايل به بازديد در آينده

1

0/1

0

1

بله = 1و خیر=0

مأخذ :يافتههای تحقیق

همان طور که در جدول شماره ( )4مشخص است
 53/1درصد ( 99نفر) اولین پیشنهاد را نپذيرفتند و
تمايلی برای پرداخت  1000تومان از درآمد خود را جهت
بازديد از منطقه را نداشتند در حالی که  84نفر (45/9
درصد) آن را پذيرفتند .وقتی که پیشنهاد پايینتر يعنی
 500تومان ارائه شد 62 ،نفر ( 62/6درصد) اين پیشنهاد
را نیز نپذيرفتند در حالی که  37نفر ( 37/4درصد) آن را

پذيرفتند .آن دسته از پاسخ دهندگانی که اولین پیشنهاد
را پذيرفتند قیمت باالتر يعنی  2000تومان برای هر
بازديد از منطقه پیشنهاد شد که  46نفر ( 54/8درصد)
پیشنهاد باالتر را نپذيرفتنه و  38نفر ( 45/2درصد) اين
پیشنهاد را پذيرفتند .بهطور کلی  66/1درصد از
بازديدکنندگان از منطقه ،حاضر به پرداخت مبلغی جهت
استفاده تفريحی از منطقه هستند.
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درصد بازديدگنندکان ،اولین بار بود که از منطقه بازديد
میکردند .همچنین میانگین اندازه خانوار بازديدگنندکان
از منطقه  3/5نفر میباشد .همچنین ،میانگین ساعاتی که
گردشگران از منطقه بازديد میکنند  8/3ساعت است99 .
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نشرية علمی پژوهشی مرتع ،سال يازدهم /شمارة اول  /بهار 1396
جدول  -4وضعیت تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
وضعیت پذيرش

شرح

پیشنهاد پايین

پیشنهاد میانی

پیشنهاد باال

پذيرش مبلغ

تعداد

37

84

38

درصد

37/4

45/9

45/2

جمع

درصد

62/6

53/1

تعداد

*99

183

**84

درصد

53/1

100

45/9

* پیشنهاد پايین برای پاسخگويانی ارائه شد که پیشنهاد میانی يا اول را نپذيرفته بودند يا پاسخی به آن ندادند ،که جمع آن  99نفر میباشد.
**پیشنهاد باال يا سوم برای پاسخگويانی ارائه شد که پیشنهاد اول يا میانی را پذيرفته بودند که جمع آنها  84نفر میباشد.

مأخذ :يافتههای تحقیق

برای برآورد مدل الجیت ،متغیرهای اقتصادی و
اجتماعی و دادههای سفر که تاثیر زيادی روی میزان
تمايل به پرداخت افراد برای گردش موثر میباشند ،مورد
استفاده قرار گرفتند .با توجه به عدمحصول نتیجه مناسب
در مدل اولیه ،متغیرهايی که سبب کاهش کارايی مدل
شدند از مدل حذف شدند .در اين بررسی متغیرهای هزينه
سفر خانوار ،درآمد خانوار و هزينه ماهیانه خانوار به دلیل
هم خطی شديد (ضريب همبستگی باالی  )0/7از مدل
کنار گذاشته شدند .نتايج برآورد ضرايب متغیرهای
توضیحی مدل الجیت ،سطوح احتمال آماری آنها و
تاثیرگذاری اين متغیرها بر متغیر وابسته با استفاده از روش
حداکثر درست نمايی برای تعیین ارزش تفريحی مراتع
چهارباغ گرگان برآورد شده است .همانطور که از نتايج
تخمین مدل الجیت مشخص است ،ضريب متغیرهای
اقامت شبانه در صورت ايجاد کمپ و درآمد ماهیانه در
سطح يک درصد و ضريب متغیرهای تعداد بازديد در سال،
مدت زمان هر بازديد ،جنسیت ،تحصیالت و پیشنهاد در
سطح  5درصد معنی دار شده است (جدول .)5
عالمت مثبت ضريب متغیر تحصیالت حاکی از آن
است که سطح تحصیالت باالتر ،احتمال جواب مثبت در
پرداخت برای بهرهمندی از اين منطقه را افزايش میدهد.

بعبارت ديگر افزايش يک درصد در میزان تحصیالت
پاسخگويان ،احتمال تمايل به پرداخت را  0/24درصد
افزايش میدهد .همچنین ،با توجه به اثر نهايی اين متغیر
( ،)0/023افزايش يک سال در تحصیالت ،احتمال پذيرش
مبلغی جهت بهرهمندی از اين مجموعه را معادل 0/023
درصد افزايش میدهد.
بنابر تئوری عالمت ضريب برآوردشده متغیر پیشنهاد
منفی میباشد که نشان میدهد درصورتی که مبلغ
پیشنهاد شده برای ارزش تفريحی منطقه افزايش يابد،
احتمال پذيرش در پرداخت مبلغی معین کاهش میيابد .با
توجه به کشش وزنی متغیر مبلغ پیشنهادی ( )-0/25در
جدول ،با ثابت ماندن بقیه عوامل ،افزايش يک درصد در
قیمت پیشنهاد شده به پاسخگويان ،احتمال پذيرش تمايل
به پرداخت را  0/25درصد کاهش میدهد .همچنین ،با
توجه به اثر نهايی اين متغیر ( )-0/0001افزايش يک
تومان در مبلغ پیشنهادی ،احتمال پذيرش تمايل به
پرداخت جهت بهرهمندی از اين مجموعه را معادل
 0/0001درصد (افزايش  1000تومان در مبلغ پیشنهادی،
احتمال پذيرش تمايل به پرداخت جهت بهرهمندی از اين
مجموعه را معادل  0/1درصد) ،کاهش میدهد.
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عدم پذيرش مبلغ

تعداد

62

99

46
54/8
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جدول  -5نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت برای ارزش تفریحی منطقه چهار باغ
عرض از مبدا

-2/2

- 0/96

-0/99

-

رضايت از خدمات رفاهی

0/026

0/2

0/023

0/0064

رضايت از تفريح در منطقه

0/25

1/36

0/51

0/062

اقامت شبانه در صورت ايجاد کمپ

-1/68

**-4/48

-0/86

-0/4

رضايت شرايط فرهنگی مردم محلی

0/16

1/05

0/28

0/04

تعداد دفعات بازديد در سال

-0/03

*-2/5

-0/164

-0/0079

مدت زمان هر بازديد ساعت

-0/04

*-2/28

-0/16

-0/01

اولین بازديد

-0/48

-0/88

-0/013

-0/1

هزينه سفر

-0/0000

-1/11

-0/03

-0/0000006

وجود مقاصد ديگر در سفر

-0/24

-0/87

-0/053

-0/058

سن

0/0016

0/11

0/03

0/0004

1/81

*2/26

0/83

0/43

وضعیت تاهل

-0/054

-0/086

-0/047

-0/013

تحصیالت

0/096

*2/56

0/53

0/023

درآمد فرد

0/00000048

**3/05

0/24

0/0000001

تعداد افراد خانواده

0/045

0/36

0/07

0/011

بومی بودن

-0/48

-0/99

-0/19

-0/11

عضويت در سازمان زيست محیطی

-0/023

-0/053

-0/001

-0/005

تمايل به بازديد در آينده

0/084

0/07

0/037

0/02

-0/0005

*-2/13

-0/25

-0/0001

متغییرها

جنسیت

پیشنهاد

آزمون نسبت راستنمايیP-Value= 0.00000 83/93 :
درصد پیش بینی صحیح 70 :تابع لگاريتم راستنمايی-208/57 :

عامل مقیاس0/24 :

 R2کراگ اهلر0/27 :

مأخذ :يافتههای تحقیق (** معنی داری در سطح يک درصد * ،معنی داری در سطح  5درصد)

عالمت ضريب برآوردی متغیر درآمد بر حسب انتظار،
مثبت بدست آمد که نشاندهنده افزايش احتمال پذيرش
مبلغ پیشنهادی همراه با افزايش درآمد است ،هرچند که
مقدار آن کوچک است .براساس کشش وزنی متغیر درآمد،
با افزايش يک درصد در درآمد پاسخگويان ،احتمال
پذيرش تمايل به پرداخت  0/24درصد افزايش میيابد.
همچنین متغیر جنسیت ،در سطح يک  5درصد معنی دار
است و عالمت مثبت آن بیانگر آن است که تحت گزينه
بازار فرضی ،در میان بازديدکنندگان زن ،احتمال پذيرش
مبلغ پیشنهادی از سوی آنان افزايش خواهد يافت و
بالعکس .با توجه به برآورد کشش اين متغیر ،با افزايش
يک درصدی در نسبت زنان احتمال پذيرش مبلغ
پیشنهادی برای استفاده تفريحی معادل  0/83درصد

افزايش خواهد يافت .عالمت متغیر تعداد بازديد در سال
منفی بهدست آمد و بیانگر آن است که تمايل به پرداخت
با تعداد بازديد بیشتر ،کاهش میيابد .بر اساس کشش
وزنی متغیر تعداد بازديد ،افزايش يک درصد در تعداد
بازديد ،احتمال تمايل به پرداخت را  0/164درصد کاهش
میدهد .يا به نوعی افزايش يک بازديد در سال میزان
تمايل به پرداخت را  0/008درصد کاهش میدهد .عالمت
مدت زمان بازديد نیز مانند تعداد دفعات منفی محاسبه
شده است که نشان می دهد افرادی که تمايل دارند زمان
بیشتری در منطقه صرف کنند کمتر حاضر به پرداخت
مبلغی به عنوان وروديه هستند .در مورد متغیر اقامت
شبانه نیز نتايج نشان میدهد (بله = 1خیر= )2با ايجاد
کمپ در منطقه ،میزان تمايل به پرداخت افزايش می يابد.
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ضريب برآورد شده

ارزش آماری t

کشش وزنی متغیرها

اثر نهايی

نشرية علمی پژوهشی مرتع ،سال يازدهم /شمارة اول  /بهار 1396

به عنوان گردشگران غالب منطقه ،استفاده شد .بدين
ترتیب تحت دو گزينه مختلف يعنی اگر  5يا  10درصد
جمعیت استان ساالنه از منطقه بازديد کنند مقدار ارزش
ساالنه اين منطقه چقدار خواهد بود؟
با توجه جمعیت به  1777014نفری استان زنجان
در سال ( 1390مرکز آمار ايران ،)1390 ،اگر  5درصد
جمعیت استان ( 88851نفر) ساالنه از منطقه بازديد کنند
ارزش اقتصادی ساالنه اين منطقه برابر با  1290/2میلیون
ريال خواهد شد ،اگر  10درصد جمعیت استان (177701
نفر) ساالنه از منطقه بازديد کنند ارزش اقتصادی ساالنه
اين منطقه برابر با  2580/4میلیون ريال خواهد شد ،که
بیانگر ارزش باالی اين منطقه از ديدگاه گردشگران
میباشد.
باتوجه به مساحت مراتع منطقه ،ارزش تفريحی
ساالنه اين عرصه  1290/2میلیون ريال (گزينه  5درصد)
و میانگین ارزش تفريحی ساالنه هر هکتار نیز 269280
ريال تعیین شد .به منظور محاسبه ارزش تفريحی در
سطح تیپ های مرتعی به نقشه شايستگی گردشگری
منطقه که براساس روش فائو استفاده شد .از آنجا که
 2249/28هکتار از مراتع منطقه در طبقه شايستگی ،S2
 2542هکتار در طبقه شايستگی  S3واقع شده اند لذا با
ايجاد يک دستگاه معادالت ،ارزش اقتصادی هرهکتار از
مراتع در هر طبقه شايستگی محاسبه شد.
براين اساس ارزش اقتصادی طبقات شايستگی  S2و
 S3به ترتیب برابر با  484/55و  273/8میلیون ريال براورد
شد.
جدول  -6طبقات شایستگی و ارزش اقتصادی هر طبقه
طبقه
شايستگی

ارزش هر هکتار از طبقات
شايستگی (ريال)

مساحت
(هکتار)

ارزش اقتصادی
هر طبقه
(میلیون ريال)

S1

269280/5
215424/4
107712/2
0
-

0
2249/28
2542
4079/4
8870/7

484/55
273/8
0
758/35

S2
S3
N
کل
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آماره هايی که در رديف انتهايی جدول ( )5آورده شده
است قدرت توضیح دهندگی مدل را بیان میکنند .مقدار
آماره نسبت راستنمايی بهدست آمده در جدول فوق برابر
 83/93می باشد .اين مقدار با توجه به احتمال آماره
نسبت راستنمايی نشان می دهد که تغییرات توضیح داده
شده توسط مدل ،در سطح باالتر از يک درصد معنی دار
شده است .مقادير ضرايب تعیین کراگ-اوهلر برای الگوی
الجیت برآورد شده برابر با  0/27میباشد .اين مقادير با
توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته ،رقم مطلوبی
میباشند .درصد پیش بینی صحیح مدل برآورد شده نیز
بالغ بر  70درصد است و از آنجا که مقدار قابل قبول
درصد پیش بینی صحیح برای مدلهای الجیت و پروبیت
برابر با  70درصد میباشد ( ،)21بنابراين مدل برآورد شده
توانسته است درصد بااليی از مقادير متغیر وابسته را با
توجه به متغیرهای توضیحی پیش بینی نمايد .به بیان
ديگر ،تقريباً  70درصد از پاسخگويان ،تمايل به پرداخت
پیش بینی شده بله يا خیر را با ارائه نسبتی کامالً مناسب
با اطالعات ،به درستی اختصاص دادهاند.
در اين تحقیق ،متوسط  WTPقسمتی مورد استفاده
قرار گرفته است .میزان پیش بینی شده  WTPبا انتگرال
گیری عددی در محدوده صفر تا باالترين پیشنهاد
( 100000ريال) براساس رابطه ( )5محاسبه شد.
متوسط تمايل به پرداخت جهت استفاده از منطقه
چهارباغ برای هر نفر در هر بازديد  14521ريال (1452
تومان) برآورد شد .براساس میانگین تعداد سفر ساالنه
گردشگران به اکوسیستم منطقه ( 12بازديد در سال)،
تمايل به پرداخت ساالنه هر فرد برای بازديد از منطقه برابر
با  174252ريال برآورد شد.
بهمنظور تعیین ارزش گردشگری کل ،بايد مقدار
مورد انتظار تمايل به پرداخت ( )WTPهر فرد در هر نوبت
سفر در تعداد گردشگران منطقه ضرب شود .با توجه به
مراجعه با معاونت گردشگری استان گلستان و ديگر
نهادهای زيربط ،هیچ گونه آماری در مورد تعداد گردشگر
ساالنه از منطقه وجود نداشت ،از اين رو برای تعیین ارزش
اقتصادی ساالنه اين منطقه ،از آمار جمعیت استان گلستان
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بحث و نتیجه گیری

ساالنه مراتع اين منطقه  269280ريال در هکتار و ارزش
کل تفريحی آن  1290/2میلیون ريال برآورد شده است.
اين مسئله نشان دهنده ارزش و اهمیتی است که
بازديدکنندگان برای منابع طبیعی و محیطزيست منطقه
قائلند که محققان در ارتباط با ارزش تفريحی منطقه با
استفاده از روش مشابه (ارزشگذاری مشروط) اين مسئله
را پیشتر به اثبات رساندند ( .)28نتايج اين تحقیق با نتايج
مطالعات محققان ديگر مورد بررسی قرار گرفت .در تحقیق
که توسط لیاقتی و همکاران ( )1392در منطقه کوهستانی
توچال انجام دادند ارزش هر هکتار از منطقه 137/8
میلیون ريال برآورد کردند .اختالف در ارزش محاسبه شده
مربوط به موقعیت مکانی منطقه فوق است که نزديکی به
شهر تهران و وجود امکانات مناسب بهداشتی ،رفاهی و
تفريحی در منطقة کوهستانی توچال از داليل اين اختالف
می باشد .میرزايی ( )1379نیز در بررسی خود با استفاده
از روش هزينه سفر اين ارزش را برای منطقه پلنگ دره قم
در جنوب غربی اين استان  83395ريال در هکتار بدست
آورد .سازمان حفاظت محیطزيست کشور ( )1390در
مطالعه ارزش تفريحی و گردشگری مراتع پارك ملی بمو،
میانگین تمايل پرداخت ماهانه هر خانوار براساس تمايالت
اخالق گرايانه  61028/8ريال برآورد کردند .موسوی
( )1390نیز در بررسی ارزش تفريحی مراتع حوزه آبخیز
طالقان میانی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط،
میزان تمايل به پرداخت هر فرد را برای هر بازديد 9474
ريال و ارزش تفريحی ساالنه عرصههای مرتعی را 3066/6
میلیون ريال برآورد کرد .همچنین فالح شمسی و همکاران
( ،)1387ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارك ملی کوير
ايران را با استفاده از روش هزينه سفر به ترتیب 23/6
میلیون ريال و  31/8میلیون ريال برای کل بازديدکنندگان
و برای بازديدکنندگان از تهران ،و ارزش هر هکتار را به
ترتیب  12/5و  16/6ريال برای کل بازديدکنندگان و برای
بازديدکنندگان از تهران ،برآورد کردند .بررسی مطالعات
ياد شده نشان میدهد که از مهمترين داليل اختالف در
نتايج بهدست آمده ،تفاوت در روش ارزشگذاری ،زمان
بررسی و نیز ويژگیهای مختلف مناطق مورد مطالعه است.
يافتهها نشان داد بازديدکنندگان ،به اهمیت
اکوسیستمهای طبیعی واقفند و به پرداخت قابل قبول
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در اين تحقیق بیشتر پاسخگويان از کمبود امکانات
رفاهی در منطقه ناراضی بودند و باعث عدم اقامت شب در
منطقه شده است .بررسیها نشان داد که امکانات موجود
در اين منطقه برای جذب گردشگر نامناسب و ضعیف
میباشد بهطوری که بیشتر بازديدکنندگان از نبود امکانات
رفاهی-تفريحی ،سرويس های بهداشتی ،بهداشت محیط،
امکانات اقامتی ....،راضی نیستند .ولی با توجه به پتانسیل
اين منطقه با توجه به جاذبههای منطقه ،در صورت ايجاد و
بهبود امکانات رفاهی شاهد افزايش تعداد گردشگران و
افزايش ساعات بازديد از منطقه ،خواهیم بود .موقری
( )1390نیز در بررسی تقاضای گردشگری در مراتع السم
هراز ،نقاط ضعف منطقه از جمله امکانات رفاهی،
بهداشتی ،ورزشی ،راهنمای گردشگری و  ..را از عوامل
تمايل به پرداخت کم برای ورودی از مراتع منطقه ،بیان
کرد.
در اين پژوهش در انتها اعتبار نتايج بهدست آمده از
بعد اعتبار محتوی ،اعتبار معیار و اعتبار ساختار مورد
بررسی قرار گرفت .اعتبار محتوی به توانايی سناريوی
معرفی شده به پاسخگويان برای برآورد ارزش تفريحی
منطقه مربوط می شود ( .)28با توجه به مصاحبه چهره به
چهره با گردشگران و ارائه کامل ارزش توريستی
اکوسیستم منطقه در پرسشنامه ،تالش شد که ويژگیهای
يک بازار فرضی کامل فراهم شود .بنابراين میتوان اعتبار
محتوای روش  CVMرا مورد تأيید قرار داد .در مورد
اعتبار معیار با توجه به عدم وجود قیمت بازاری و يا
خدمات مشابه يا جانشین ارزش توريستی اکوسیستم،
امکان بررسی اعتبار مطالعه از اين منظر وجود ندارد .در
مورد اعتبار ساختار نیز با توجه به تطابق نتايج بدست
آمده از الگوی الجیت با تئوریهای اقتصادی و بهويژه
توجیه تئوريک عالئم ضرايب متغیرهای توضیحی ،نتايج
تحقیق از منظر تئوريک معتبر به نظر میرسد .در خصوص
اعتبار همگرايی ،نتايج بدست آمده و میزان ارزش برآورد
شده با نتايج مطالعات ديگر مقايسه میشود (.)28
در اين مطالعه ،متوسط  WTPبهعنوان قیمت وروديه
برای هر بازديدکننده جهت استفاده از مراتع منطقه
 14521ريال بدست آمدهاست .همچنین ارزش تفريحی
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فرصت های فراغتی افراد افزايش میيابد .ضمن اينکه افراد
تحصیل کرده مايل به پر کردن اوقات فراغت خود با
سرگرمیهايی هستند که آنها را به ديدار از جاذبههای
طبیعی ،تشويق و ترغیب کند و موجب افزايش سطح
آگاهی آنها از طبیعت شود و در نهايت حس حفاظت و
حراست از محیطهای طبیعی را در آنان برانگیزد و تقويت
کند (.)13
دانستن تعداد دفعات بازديد افراد از مناطق تفريحی،
در برآورد تعداد نفر روز يا ساعت مراجعه در برنامه ريزی و
تخصیص امکانات تفرجی موجود در گردشگاهها اهمیت
دارد ( 3و  .)4در واقع در تفرجگاههای دارای جاذبههای
بیشتر ،تعداد مراجعههای بیشتری نیز ديده میشود (.)16
در اين پژوهش نیز مشخص شد متغیر تعداد دفعات بازديد
در سال از عوامل موثر در تمايل پرداخت می باشد و
متوسط تعداد بازديد گردشگران از منطقه  12بار درسال
برآورد شد ،که اين به نوبة خود میتواند توان باالی منطقه
را در جذب گردشگر و نیاز به ايجاد امکانات بیشتر نشان
دهد.
در يک جمعبندی کلی میتوان اشاره نمود ،که يکی
از موارد مهم در امر مديريت تفرجگاههای خارج از شهر،
برای درآمدزا بودن ،افزايش میزان اقامت افراد بازديدکننده
و تامین توقعات و نیازهای سنی آنان میباشد .چرا که در
اين صورت و با فراهم نمودن امکانات پذيرايی جهت اقامت
و همچنین ايجاد تفريحات جانبی ،درآمد قابل توجهی را
میتوان انتظار داشت ،ضمن اين که از بعد اشتغالزايی نیز
تاثیر به سزايی در اقتصاد منطقه خواهد داشت.
برخی پیشنهادهائی که در بهبود وضعیت گردشگری
کمک میکند میتوان به موارد زير اشاره کرد:
همانطور که از نتايج اين تحقیق مشخص است ،با
افزايش سطوح تحصیالت افراد احتمال پذيرش مبالغ
پیشنهادی افزايش يافته است .بنابراين افزايش سطوح
آموزش افراد منجر به افزايش میزان  WTPافراد برای
استفاده گردشگری از مراتع منطقه چهارباغ خواهد شد.
میزان رضايت گردشگران از منطقه بخصوص در اين
پژوهش ،يکی از عواملی است که میتواند باعث افزايش
میزان  WTPافراد شود .بنابراين بايد برای افزايش
رضايتمندی افراد تمهیداتی فراهم شود .ساخت امکانات و
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برای محافظت و توسعة امکانات رفاهی آن تمايل دارند .به
نظر میرسد يکی از داليل اين امر ،انواع مختلف آلودگیها
در شهرها ،کمبود فضاهای سبز داخل شهر ،توسعة زندگی
شهری و صنعتی و دور بودن شهرنشینان از فضای زيستی
سالم برای داشتن زندگی دور از دغدغههای مختلف و
تجديد روحیه است.
متغیر درآمد ماهانه تأثیر مثبتی بر پذيرش مبلغ
پیشنهادی جهت استفادهی تفرجی و توريستی از منطقه
چهارباغ داشته است که با نتايج مطالعات مقدسی و
همکاران ( ،)1393زارع مهرجردی و ضیاءآبادی ( )1392و
لیاقتی و همکاران ( )1392همخوانی دارد .از آنجايیکه
پرداختهای زيستمحیطی و اصوالً تقاضا برای استفاده
تفرجی بیشتر از محیط زيست ،کااليی باکشش باالست (به
دلیل لوکس بودن اين خدمات) ،لذا تنها در صورت تقويت
درآمد اشخاص است که بازديدگان حاضر به پرداخت بابت
آن میباشند .لذا ،تقويت و حمايت درآمدی ،بهويژه در
میان اقشار کم درآمد ،میتواند در پذيرش مبلغ پیشنهادی
مؤثر باشد .با افزايش درآمد بويژه در میان خانوارهای با
درآمد پايین ،احتمال افزايش تمايل به پرداخت جهت
بازديد از منطقه نیز بهبود خواهد يافت .لذا ،سیاستهای
توزيع بهینه درآمدی و افزايش سطوح رفاه خانوارها در
سطح کالن ،بر میزان تمايل به پرداخت خانوار نیز تأثیر
خواهد داشت .همچنین متغیر جنسیت نیز از عوامل موثر
بر تمايل به پرداخت در منطقه مورد مطالعه است که با
نتايج لیاقتی و همکاران ( )1392و خداوردیزاده و
همکاران ( )2009مطابقت دارد .گردشگران زن ،احتمال
پذيرش مبلغ پیشنهادی نسبت به مردان بیشتر است.
نتايج متغیر آموزش نشان داد که با افزايش تعداد
سالهای تحصیل به دلیل آگاهی بیشتر از مذاهب
محیطزيستی سبب افزايش تمايل به پرداخت شدهاست که
اين نتايج با نتايج مطالعه مقدسی و همکاران (،)1393
امیرنژاد و همکاران ( ،)1385زارع مهرجردی و ضیاءآبادی
( ،)1392خداورديزاده و همکاران ( )1390و ساتوت و
همکاران ( )2007مطابقت دارد .شرستا 1و همکاران
( )2002نیز بیان میکنند سطح سواد رابطه مستقیم با
میزان درآمد دارد ،و با افزايش سطح تحصیالت در واقع
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... برآورد ارزش اقتصادی تفريحگاههای طبیعی و تعیین عوامل موثر بر تمايل به پرداخت گردشگران

پرداخت هزينه های بیشتر برای استفاده و حفاظت از آنها
.خواهد شد
در اين تحقیق فقط به يک جنبه از ارزشهای
زيستبوم مورد توجه قرار گرفته است و برخی از
زيست محیطی و بوم شناختى-جنبههای ارزش اقتصادی
با استفاده از شیوههای نوين و فناوریهای جديد به شکل
 پیشنهاد میشود.دقیق قابل اندازهگیری میباشد
سازمانها و ارگانهای مسئول و مرتبط با انجام
برنامهريزی اصولی و تخصیص بودجه الزم زمینه را برای
.انجام چنین پژوهشهايی فراهم نمايند
کاهش و کنترل اثرات منفی فعالیتهای تفريحی در
منطقه مورد مطالعه و حتی ساير مناطق از طريق قوانین
.محیط زيستی و افزايش آگاهی عمومی

تجهیزات زيربنايی برای جذب گردشگران نظیر امکانات
 از...  سرويس بهداشتی و، امکانات رفاهی،اقامت شب
 با يک برنامه.ضرورياتی است که بايد به آن توجه شود
،ريزی بلندمدت و منسجم و مشارکت بخشهای خصوصی
سرمايههای بیشتری را به سمت منطقه جذب میکند که
اين امر سبب افزايش درآمد افراد محلی و افزايش سود
.اقتصادی در کل منطقه خواهد شد
 کسانی که،همان طورکه نتايج اين مطالعه نشان داد
دارای درآمد مناسبتری بودهاند تمايل بیشتری به
 در.پرداخت بابت استفاده تفريحی از منطقه داشته اند
 همواره يکی از داليل اصلی تخريب،واقع درآمد پايین
 در اين راستا توزيع عادالنه.منابع طبیعی توسط افراد است
درآمدها و بهبود وضعیت درآمدی در بین اقشار پايین
 منجر به توجه بیشتر افراد به منابع طبیعی و،جامعه
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