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برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با 

 گذاری مشروطاستفاده از روش ارزش

 1و احمد بازگیر حسن یگانه، حامد رفیعی، ایرج صالح
  80/83/8931تاریخ پذیرش:                                                                                81/81/8931 تاریخ دریافت:

 چكیده
 مهم مناطق از ،زنجان استانگردشگری زمین  و گردیطبیعت یهاجاذبه از یکی عنوان بهحوزه آبخیز سد تهم 

 و اهکمبود رفع و هانیاز بینی پیش در تواندمی آن تفریحی ارزش بررسی و برآورد لذا .است منطقه گردشگری
 از استفاده باحوزه آبخیز سد تهم  تفریحی رزشا برآورد شهپژو این دفه .باشد مؤثر منطقه در گردشگری توسعه

 به لوجیت الگوی افراد، پرداخت به تمایل میزان بر موثر هایعامل بررسی برای .است مشروط گذاریارزش روش

 با نیاز مورد هایداده دوبعدی است. -. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه شد برآورد راستنمایی بیشینه روش

مدل مورد  نتایج بنا بر .شد آوریگرد یاد شده منطقه از بازدیدکننده 181 با حضوری مصاحبه و پرسشنامه تکمیل
 بازدید در سال، تحصیالت، شمار بارهای ی منطقه، متغیرهاییحموثر بر میزان ارزش تفر هایعاملاستفاده در تعیین 

بازدیدکنندگان  WTP مؤثر در میزان هایعاملاست و از  شده دارمعنی میزان پیشنهاد و درآمد فرد، بومی بودن
عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده به WTP میانگین، بررسیدر این . باشندمی مراتع منطقهبرای استفاده از 

 منطقهاست. همچنین ارزش تفریحی ساالنه این دست آمدهه ریال ب 6666 مراتع حوزه آبخیز تهماستفاده از  برای
که نشان دهنده توجه  ،برآورد شدهریال  میلیون 900بیش در هکتار و ارزش کل تفریحی آن ریال  00333 حدود

 . نظر استمنطقه مورد بازدیدکنندگان به منابع تفریحی 
 

 JEL: Q26, Q51, Q57بندی طبقه

 ی.تهم، ارزش تفریح پرداخت، به تمایل لوجیت، الگوی مشروط، گذاریارزشهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها و مراتع به عنوان رو جنگل ینآن جامعه به شمار آمده، از ا یهر جامعه، ثروت مل یعیمنابع طب

 یهمورد در سا یناست در ا یخاص یتاهم یدارا یزن یراندر ا یمنابع ثروت مل ینتراز مهم یکی

 وسعهت یبرادر  یادیشگرف و بن یدگرگون یمردم یو مشارکت ها یزیو برنامه ر ینهبه یریتمد

ها و نقش جنگل ینهبه وجود آورد، اما در زم توانیم یو صنعت گردشگر یگردشگر یفضاها

علوفه و گوشت، حفظ آب و  یداذعان داشت که تول توانیمراتع در توسعه اقتصاد کالن کشور م

 یریجلوگ یستی،و تنوع ز یستز یطآنها، حفاظت از مح یفرع یهاو فرآورده ییدارو یاهانخاک، گ

آب و هوا،  یفو تلط یلتعد یط،مح یهوا، کاهش سروصدا یش خاک، مبارزه با آلودگیاز فرسا

در  و یرزمینیز یمنابع آبها یشدما، افزا یلتعد یعی،سبز و چشم اندازها و مناظر طب یفضا یجادا

 یرمناسب و دلپذ یطمح یو به طور کل یعیطب یها، پارک هاسارها و رودخانهآن چشمه یپ

 یوسفی،و توسعه آن خواهد بود ) یجذب گردشگر یو مهم در برا یاصل یهاز عاملا یعیطب

 یهاجلوه یباتریناز ز یااز جمله مراتع مجموعه یعیطب هایبومیستز یانم ین(. در ا1931

 یو... از مناظر یاهارتفاع، دره، آبشار، گل و گ ی،و بلند یاند. پستداده یرا در خود جا یعیطب

اند. ردهک یلتبد یعیمنحصر بفرد طب یهارا به موزه یعیطب یهابومیستجموع، زهستند که در م

هستند که هر ساله  یلیدر شهرها از دال یتجمع یها و فشردگاز جنجال یو دور یطآرامش مح

های اخیر اقتصاددانان منابع در سال.کشانندیم یعیطب هایبومیستانسان را به ز هایلیونم

شرفت اند و پیری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداختهگذاطبیعی به ارزش

اند های طبیعی به دست آوردهبومزیستگذاری منافع مصرفی و غیر مصرفی قابل توجهی در ارزش

 های طبیعی انجامبومزیستدر خصوص ارزش غیر مصرفی  بررسی و ارزیابیقابل توجهی  شمارو 

شناخت  دارد، تالشتحقیقاتی رو به رشدی است که ریزی نگر یک برنامهگرفته است. این امر بیا

رآورد های موجود برای بگسترش دهد. تالش شناسیبوماقتصادی و  نظامما را نسبت به رابطه بین 

فا های طبیعی ایمفی در مدیریت تلفیقی انسان و نظانقش مضاع بومزیستارزش پولی خدمات 

 گذاری باعث دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار وارزش هایپژوهشکند. در سطح خرد، می

د د و در بعشوا در حمایت از رفاه انسانی میو پیچیده آنه گوناگونها و نقش بومزیستکارکرد 

تواند در ایجاد و اصالح شاخص های رفاه انسانی و توسعه پایدار می بومزیستگذاری کالن، ارزش

 (.2002رس و فاربر مشارکت داشته باشد )هووا
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در  یحیبه پرداخت و ارزش تفر یلتما یریگاندازه یبرا یراستاندارد و انعطاف پذ یهااز روش

( CVMگذاری مشروط )مشروط خواهد بود. روش ارزش یگذارروش ارزش ی،مناطق گردشگر

 لیو تحل یهبوده که به طور گسترده در تجز یرپذو انعطاف یربازاریگذاری غروش ارزش یک

(. 1393و کارسون،  یشل)م شودیاستفاده م یطیمح یستز یرگذاریتأث یابیسود و ارز-ینههز

مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از  1399بار در سال  ینگذاری مشروط برای نخستروش ارزش

آغاز شد، به کار برده نشد )ونکاتاچاالم،  یتروش با جد ینکه توسعه ا 1390آن تا اواسط دهه 

از  یکیمورد استفاده قرار گرفته است و  یروش به صورت روزافزون ایناز آن زمان به بعد (.2009

 یهاگذاری موهبتهای ارزشهمه روش یانها در مروش یزترینحال بحث برانگ ینو در ع ینبهتر

 یبه مراجعه به افراد برا یازروش ن ین(. در ا2009)ونکاتاچاالم،  شودیقلمداد م یطیمح یستز

 یمنداز بهره ی)مانند مطلوب بودن ناش یطیمح یستو خدمات ز هاارزش اقتصادی کاال یینتع

 حیمشروط را اغلب روش ترج یابیروش ارز یلدل ین( است. به همیعیمنبع طب یکو استفاده از 

ر . با دشودیم یفانسان تعر یحاقتصادی متداول، ارزش به عنوان درجه ترج یدگاه. در دنامندیم

 یلمات یزانوان با استفاده از پرسشنامه و مشاهده رفتار افراد از متیطرز تفکر م ینانظر گرفتن 

گذاری مشروط، . روش ارزشیافت یآگاه یستز یطمح یربازاریبه پرداخت آنان برای خدمات غ

سودمند و قابل  ینشبه طور متداول برای برآورد دو ارزش مهم یعنی ارزش وجودی و ارزش گز

کند تا تمایل به پرداخت افراد را با (. این روش تالش می2009بود )ونکاتاچاالم، استفاده خواهد 

دو نقطة قوت قابل توجه در استفاده (2002و هان،  یسناریوهای بازار فرضی معین، تعیین کند )ل

در شرایط موجود  WTPتوان گذاری مشروط این است که، با این روش نه تنها میاز روش ارزش

ی مورد نظر را به دست آورد، بلکه با این روش تمایل را در صورت بروز آن محیط طبیع

ز این که با استفاده ا نمورد نظر نیز محاسبه کرد. دیگر ای بومیستفرضی در ز هاییریتغییرپذ

فرضی در مورد هر یک از  یهابا پرسش یدگذاری سفرهای چند مقصتوان به ارزشروش می

هایی نیز دارد و این کاستی CVMروش (. با این حال، 2002و هان،  یاقدام کرد )ل یز،مقصدها ن

گذاری مشروط، به علت وابسته بودن به قابل پذیرش است که روش ارزش یموضوع به صورت کل

(. 2009و همکاران،  یخفرضی، از خطاهای احتمالی اندازه گیری بدور نیست )ش هایبینییشپ

برای اندازه گیری درست  نهایی،ابراز شده، به ت  یهاترجیحهای به عبارت دیگر استفاده از روش

(. در 2009های اجتماعی کاالها و خدمات زیست محیطی چندان مناسب نیست )چالفر ، ارزش

گذاری مشروط باید به این نکته توجه شود که برای گروه پاسخگو دشوار است تنظیم یک ارزش
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خود را به صورت  هایحبا آنها آشنایی ندارند ترجیتا در مورد کاالها و خدمات زیست محیطی که 

ورد م هایینهکامل و جامعی در مورد گز یهاتوضیح یشبیان کنند، مگر آنکه از پ ینهدقیق و به

های مورد استفاده (. بنابراین بهتر است که پرسشنامه2009بررسی به آنها داده شده باشد )چالفر، 

صورت چهره به چهره نیز  هنظر باشد و فرد محقق خود ب دارای اطالعات درست و کاملی از این

رو به رشدی در  یقاتدر دهه گذشته تحققرار دهد. یانکافی را در اختیار پاسخگو یهاتوضیح

با روش  یو مرتع یجنگل هایبومیستو اقتصادی ز یحفاظت یحی،های تفرارزش ینهزم

 آنها اشاره کرد. از یبه برخ توانیمشروط، صورت گرفته که م یگذارارزش

 بومزیست 19 شناسیبوم و محیطی زیست خدمات ارزش (، مجموع1339و همکاران ) کاستانزا 

 112های گرمسیری و معتدله را به ترتیب ارزش تفریحی جنگل کردند، بررسی را جهان مختلف

ت روش، ارزش خدما ین( با استفاده از ا2009دالر در هکتار عنوان کردند. گورلوک ) 99و 

هوپ  ینهر خانواده برآورد کرد. ل یدالر در سال برا 44/99را  یهترک یبارسا یالتدر ا بومیستز

 یگذاررا با استفاده از روش ارزش یسلنددر ا یابانیب یارزش نواح یز( ن2009) یالنو مک م

 یفضاها یحی( ارزش تفر2009در سال به دست آوردند. شرستا و همکاران ) یورو 19/249مشروط 

 نیکردند. در ا یسفر بررس ینههز یافترا با ره یدافلور یالتدر ا یچوالرودخانه آپاالچ یعیبط

و  یدهر روز بازد یدالر برا 19/94 یانگینبه طور م یدکنندهبه پرداخت هر بازد یلتما یبررس

( ارزش 2009اوجدا و همکاران ) ین،دالر برآورد شد. همچن یلیونم 69/494کل  یارزش اقتصاد

در مناطق کم آب  یآب هاییانجر یفیفراهم آمده از راه بهبود ک یستز یطدی خدمات محاقتصا

قرار  یمشروط مورد بررس یگذارارزش وشرا با استفاده از ر یکدر مکز یاکوئیتنگه رودخانه 

فالح مند بود. خانوارهای بهره یپزوئ 99 یانهبه پرداخت ماه یلتما یایآنان گو یبررس یجدادند. نتا

(، ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارک ملی کویر ایران را با استفاده 1999و همکاران ) شمسی

دهد ارزش اقتصادی این منطقه نشان می آناناز روش هزینه سفر مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای بازدیدکنندگان  91909600ریال و  29999000به ترتیب 

ریال برای کل بازدیدکنندگان و  9/19و  6/12ارزش هر هکتار را به ترتیب  آناناست.  از تهران

 یگذاربا استفاده از روش ارزش یز( ن1930) یکردند. موسوبرای بازدیدکنندگان از تهران برآورد 

 لیتما یزانم یقرار داد. و یرا مورد بررس یانیطالقان م یزمراتع حوزه آبخ یحیمشروط ارزش تفر

ساالنه  یحیارزش تفر یهپا ینبرآورد کرد و برا یالر 3494 یدهر بازد یپرداخت هر فرد را برابه 

(، با 2009زادگان و همکاران ) یمبرآورد کرد. کر یالر یلیونم 9/9099را  یمرتع یهاعرصه
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 جمراتع ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایها و جنگل یحیسفر ارزش تفر ینهاستفاده از روش هز

نزدیک که  بودهمیلیون دالر در سال  9900ها برابر با بومزیستنشان داد ارزش تفریحی این  نآنا

را به خود اختصاص داده است. سازمان حفاظت  بومزیستدرصد از ارزش اقتصادی نهایی  4/14 به

شناختی مراتع پارک ملی ارزش تفرجی، تفریحی، گردشگری و زیبا(، 1930)محیط زیست کشور 

گذاری مشروط برای تحقیق از روش ارزشاین بمو را در استان فارس مورد بررسی قرار دادند. در 

این تحقیق میانگین تمایل به پرداخت هر  این ارزش استفاده شده است. بر پایه نتایجتعیین 

ارزش کل تفریحی این پارک  پایهریال تعیین شده که بر این  09/69219خانوار برای هر بازدید 

است. با توجه به رقم باالی تمایل به پرداخت برآورد شده 1993ریال در سال  میلیون 34 ش ازبی

هر خانوار، اما از آنجا که پارک ملی بمو متاسفانه بازدید کننده کمی دارد، لذا ارزش تفریحی کل 

 یلمؤثر بر تما یهاعامل یینپژوهش شامل، تع یناهداف ااست. دست آمدهه پارک رقم ناچیزی ب

 یحیارزش تفر یینتع  یتبه پرداخت و در نها یلتما یزانم یینتع یدکنندگان،به پرداخت بازد

 منطقه تهم زنجان خواهد بود.

 معرفی منطقه
 هزار هکتار در استان زنجان، در شهرستان زنجان قرارگرفته است.     19 گستره حوزه آبخیز تهم با 

ه  بخشیده است؛ به طوری کتهم  منطقهبه  های منحصر به فردیاقلیم و موقعیت طبیعی، ویژگی

سبزی و     به دلیل بارندگی سر سب و رطوبت باال،  ست   منطقهدر محیط  شادابی های منا شکار ا . آ

های  فضای جذابی را در روستا ها، و انواع میوههاغ، مناظر آنها، همراه با سرسبزی باحوزههای کوه

ست. همچنین   منطقه تهم ست منطقه  سد تهم در پای فراهم کرده ا سبی    ین د  برایشرایط منا

ست.     متر و کمترین   2944بیشترین ارتفاع حوزه   جذب گردشگران طبیعت دوست ایجاد کرده ا

. از نظر هیدرولوژیکی حوزه مطالعاتی  ستمتر از سطح دریا 1490ارتفاع در خروجی حوضه برابر 

شاخه    سر ضه که این نیز از زیرح بودهرود های رودخانه زنجانتهم یکی از  اوزن  های آبخیز قزلو

شد. مراکز عمده جمعیتی حوزه عبارت می شکه رود، گله رود و طاهر    ابا ستاهای تهم، خ ند از رو

جاده تازه   یردر مس که  کیلومتری شمال شهر زنجان قرار دارد   16سد خاکی تهم در فاصله   آباد. 

شده زنجان  شام  ینسد در تام  یتقرار دارد. اهم یالنگ-طارم-احداث  شهر زنجان و   دنییآب آ

(. وجود 1993استان زنجان،   یعی)اداره کل منابع طب باشد یدست سد م   یینپا یکشاورز  یاراض 

 مجوار،ه یو بلند یپست  یتآبی با کشتزارها، وضع   هایبومیست چشم اندازهای زیبا از ترکیب ز 

نه          هاجر در این په گان م ند یان و وجود پر ماه به    زیستتتت  جاذ های را برای ج  ها  لب  های ویژ
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ری  گیگردشتتتگران بومی و غیر بومی و انجام تفرس گستتتترده مانند پیاده روی، پیکنیک و ماهی

شمار        سد تهم به وجود آورده که همواره عالقمندان پر شیه دریاچه  شی در حا را از نقاط   یورز

ها بوده و موجب جلب این ویژگی یآبی تهم دارا بومیستتتکند. زبه خود جلب می دیکدور و نز

 شمار  شود. بیشترین  می زنجان پرجمعیت شهر  از ویژهه ب محلی گردشگران  و سافرین م جذب و

ص  کننده از منطقه مربوط به بازدید ستان  و بهار هایلف  عنوان به پاییز بوده و این منطقه و تاب

 آید.می شمار به زنجان شهر ساکنان برای تفرجگاه ترینمهم

 روش تحقیق

گذاری زش تفریحی حوزه آبخیز تهم زنجان از روش ارزشدر این تحقیق به منظور تعیین ار

سناریوهای بازار  با. در این روش میزان تمایل به پرداخت افراد شد( استفاده CVMمشروط )

های استخراس تمایل به (. در میان روش2002لی و هان، شود )فرضی مشخص، تعیین می

ارتر سازگها روش دیگرگویان نسبت به های دوگانه به سبب ایجاد انگیزه در پاسخپرداخت، روش

بار روش گزینش دوگانه را  ین( برای نخست1393) ینو هبرل یشاب(. ب1930 ی،)موسو باشدیم

 فرضی، بازارارائه کردند. در این روش پاسخگویان در روبرو شدن با قیمت پیشنهادی با موقعیت 
دوگانه را تعدیل  روش گزینش 1396کارسون و هانمون در سال هنددمیخیر  یا بلی پاسخ تنها

و اصالح کرد و نتیجه آن روش گزینش دوگانه دو بعدی بود که این روش مستلزم تعیین و 

ای بیشتر نسبت به روش گزینش دوگانه است. گزینه بیشتر نشان دهندة گزینش یک گزینه

 (.2009به پرسش است )ونکاتاچاالم،  یانواکنش پاسخگو

ای بر  یهای پژوهش پرسشنامه گزینش دوگانه دوبعدبه هدف یابیترتیب برای دست بدین

مصاحبه و استخراس میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریحی منطقه 

منظور،  ینطراحی شد تا پاسخگویان را از موقعیت بازار فرضی به طور کامل آگاه سازد. بد

 ییحرد استفاده قرار گرفت. در پرسشنامه تفرو مو یطراح یافتره ینا یهبر پا یاپرسشنامه

اخت به پرد یلتما یزانافراد، م یاجتماع یاقتصاد هاییژگیاطالعات سفر، و ینهدر زم ییهاپرسش

ه تمایل ب یزانم یتشد. در نها یدهپرس یدخانواده در هر نوبت بازد یاز اعضا یکهر  یآنان به ازا

استفاده از روش دوگانه دوبعدی پرسیده شد. روش پرداخت بازدیدگنندگان در قالب ورودیه با 

 بوده است. 1گیری تصادفی سادهگیری مورد استفاده، نمونهنمونه

                                           
1  Simple Random Sampling 
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 ،هاپرسش به گویی پاسخ در بیشتر و تامل تفکر جمله از مهم نکته چند مصاحبه آغاز از پیش
 واقعی پاسخ بازگویی در تا شد یادآور به پاسخگویان درآمد بودن محدود منطقه، بر تاکید و تمرکز

باالتر،  اطمینان درجه با تحقیق هایهدف به دستیابی برای .کند کمک آنها به هابه پرسش

 با شدن روبرو هنگام به تا بوده استقالل درآمددارای  که است گرفته صورت افرادی با مصاحبه
 .داشته باشند را گیریتصمیم توانایی سادگی به مبالغ پیشنهادی،

وش مبالغ پیشنهاد در ر کردنپرسشنامه مورد نیاز، مشخص  شماریق به منظور تعیین در این تحق

پرسشنامه پیش آزمون انتها باز تکمیل شد و از  96احتمالی،  هایدوگانه دوبعدی و رفع اشکال

ایت شد و در نه پرسشتمایل به پرداخت آنان  بیشینهگنندگان در منطقه در مورد میزان دبازدی

 ( تعیین شد1393) فرمول ارائه شده توسط میشل و کارسون مورد نیاز برپایه پرسشنامه شمار

 :(1930( )فتاحی و فتح زاده، 1)رابطه 

(1)  

 

اختالف  dضریب تغییرات و  t-student(t=1.96 ،)Vمقدار آماره  tحجم نمونه،  nکه در آن 

توسط محقق تعیین  d . مقداراست( d=0.05-0.3بین تمایل به پرداخت واقعی و برآورد شده )

 پذیرشبرای پژوهشگر قابل  WTPدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی شده و نشان می

به مقدار واقعی آن در جامعه نزدیک  WTPاست. هرچه مقدار ضریب تغییرات کمتر باشد، برآورد 

 تر خواهد بود. 

ت به پرداخ یلتما زانیمختلف بر م یحیتوض یرهایمتغ یرتأث یبررس یبرا یقتحق یندر ا 

ه باور ب یرااستفاده شده است. ز یتلوج یونیاز مدل رگرس یارزش گرشگر یبرا یدکنندگانبازد

ای بهره گرفته هایی که از متغیرهای مستقل مجازی و رتبه( در مدل1330) 1سیندن و کینگ

د. شوستفاده میتوان توزیع نرمالی را مشاهده کرد، بنابراین از مدل الجیت اشود، چون نمیمی

اقتصادی به کار برده  هایبررسیای در همچنین مدل الجیت به دلیل سادگی به طور گسترده

 شود.می

 دشومی ابراز بازدیدکنندگان به منطقه ورودیه به عنوان به پیشنهادی مبالغ آغاز در روش این در

 شده مطرح هایپیشنهاد رابرب در د،کننمیبیشینه  را خود مطلوبیت که آنجا از بازدیدکنندگان، و

                                           
1 Sinden and King 
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 امین iاینکه  احتمال الجیت مدل درد. کر خواهند مطرح را پذیرش عدم و پذیرش یهاهگزین

 و ساج) یدآمی به دست (2رابطه )بصورت  پذیرد،ه ب را تفریحی ارزش برای پیشنهادی مبلغ فرد

 :(1985همکاران، 

(2)  
 

ارزش تفریحی را بپذیرد، به  برایفرد مبلغ پیشنهادی  امین iرابطه باال، احتمال اینکه  به توجه با

 د:شومیمحاسبه  (9رابطه )صورت 

(9)  
 

 حییتوض یرهایدر متغ ییرتغ یراتتاث ینیب یشپ یت،مهم در برآورد مدل الج یهااز هدف یکی

 یکدر هر  ییراثرات تغ یابیارز یخواهد بود. برا iتوسط فرد  یشنهادیمبلغ پ یرشبر احتمال پذ

Xiمستقل  یرهایز متغا k ( استفاده 4از رابطه رابطه ) یشنهادی،مبلغ پ یرشاحتمال پذ یرو

 (:1331)ماداال،  شودیم

(4)  
 

 . استام  Kمتغیر مستقل  مشخصه kβکه 

مبلغی از درآمد خود  آمادگی داردهر بازدیدکننده گیری، فرض شده اندازه برایبرای تعیین مدل 

( بپردازد که این استفاده Aزیست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی )را برای استفاده از منبع 

د. میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع شومیبرای وی  (U) باعث ایجاد مطلوبیت

ه رابطه ند، ککمیزیست محیطی بیشتر از حالتی است که وی از منابع زیست محیطی استفاده ن

 (:2002و هان، )لی  هددمیآن را نشان  (6)
(6)  U(1, Y - A; S) + Ɛ1≥ U (0, Y; S) + Ɛ0 

اقتصادی  هایعامل دیگربرداری از  S ،درآمد فرد Yتابع مطلوبیت غیر مستقیم،  Uکه در آن 

متغیرهای تصادفی با میانگین هستند که به طور تصادفی و مستقل از  1Ɛو  0Ɛ فرد،اجتماعی 

( در اثر استفاده از منبع زیست UΔشده در مطلوبیت ). تفاوت ایجاد اندههمدیگر توزیع شد

 ود:شمیبیان  (9)رابطه  برابرمحیطی 
(9)  UΔ= U(1, Y - A; S)- U(0, Y; S)+ (Ɛ1 - Ɛ0) 
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 زینشگ بهدوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد، دارای یک متغیر وابسته  پرسشنامهساختار 

(، این که فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرید، به iPالگوی لوجیت احتمال ) برپایه استدوگانه 

 (:2002)لی و هان،  ودشمیبیان  (9)صورت رابطه 

(9)  

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و بعضی  ηF(ΔU)که در این رابطه 

خانوار و از متغیرهای اجتماعی اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جنسیت، اندازه 

 0β  ،0≥ رود  ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار می ϴو  β  ،ɤشود. تحصیالت را شامل می

< ɤ  0و< ϴ .باشند 

است، که W TPسه روش برای محاسبة میزان تمایل به پرداخت وجود دارد: روش نخست میانگین 

فر تا بی نهایت استفاده گیری عددی در محدودة صاز انتگرالW TPبرای محاسبة میزان انتظاری 

از انتگرالگیری  W TPپیش بینی شده  یزاناست، که برای محاسبة مW TPمیشود روش دوم میانگین 

، روش موسوم W TP یزانمحاسبه م برای سوم روش. میشود استفاده+ ∞ تا - ∞محدوده  درعددی 

انتگرال  یلهبه وس W TP یمحاسبه مقدار انتظار یاست که از آن برا  یقسمت W TP یانگینبه م

روش ثبات و  ینا یرا. زشودی( استفاده مA) یشینهب یشنهادصفر تا پ یادر محدوده یعدد یریگ

( 2009 یت،)وا کندیجمع شدن  را حفظ م ییو توانا یآمار ییکارا یه،با فرض یتهامحدود یسازگار

 :(1334؛ هانمن، 2002و هان،  ی)ل شودی( محاسبه م9و از رابطه )
 

(9) 

 

)]([ SY   

 استعرض از مبدا تعدیل شده  α*انتظاری تمایل به پرداخت و  میزان E(WTP)که در این رابطه 

است. الگوی لوجیت ( اضافه شدهαاقتصادی به جمله عرض از مبدا اصلی ) -جمله اجتماعی  باکه 

به خطی برای محاستابعی  شکلتوابع خطی و لگاریتمی برآورد شوند که  شکلممکن است به 

 از آن استفاده شده است. هابررسی بیشترو در  بودهتر آسان WTP میانگین

 و سجا) به دست آورد (3)وان از رابطه تمیدر الگوی لوجیت را  (kX)ام kپذیری متغیر کشش

 : (1392، همکاران

(3)  
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 ییر( باعث تغXkدر ) یدرصد یک ییرکه تغ کندیم یانب یحیتوض یرکشش مربوط به هر متغ

 یحی،توض یر. با توجه به نوع متغشودی( مYi=1وابسته ) یرمتغ یتدر احتمال موفق یچند درصد

 :(1392وجود دارد )جاس و همکاران،  یتالج یدر الگو  ییمحاسبه اثر نها یدو روش جداگانه برا

ثر تغییر یک ( بر ا1iY=متغیری کمی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته ) kXاگر -1

 د:شومیمحاسبه  (10رابطه )ود به صورت شمیکه به نام اثر نهایی خوانده  kX واحد در

(10)  
 

تغییر در احتمال، بستگی به احتمال اولیه و  میزانود در این الگو شمیهمان گونه که مالحظه 

 د.آنها دار هاییبی اولیه همه متغیرهای مستقل و ضرهاشبنابراین بستگی به ارز

 یتوفقمدر احتمال  ییرعبارت است از تغ یرمتغ ینا یبرا ییباشد، اثر نها یمجاز یرمتغ Xkاگر  -2

مقدار  یکدر  یرهامتغ یگرکه د یدر حال یک،از صفر به  Xk ییرتغ یجه( در نتYi=1وابسته ) یرمتغ

(Xkثابت نگه داشته شوند. مقدار اثر نها )یمجاز یحیتوض یرمتغ یی (MED با رابطه )(ق11 )ابل 

 :محاسبه خواهد بود
(11)  

 

مشخص  چگونگیود. شمیشناخته  "حالت نمونه" عنوان با(، X*) متغیرها دیگرمقادیر ثابت 

 دیگرآنها و برای  1مد میزانحالت نمونه به این است که برای متغیرهای مجازی  میزانکردن 

 یرد.گمیمیانگین آنها مدنظر قرار  میزانمتغیرها 

برآورد  Shazam هایراستنمایی با استفاده از نرم افزار بیشینهالگوی لوجیت به روش  هایمشخصه

ضریب نسبت  ،2ضریب کراگ اهلر مانند بهترین برازش برای چندیدر این الگو، متغیرهای . شد

ضریب . ستفاده شده استا ،4لمشو -آزمون هاسمر و  درست، درصد پیش بینی 9درستنمایی

های نمونه بوده و در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیر داده تبیین شاخص خوبی برازش

( محاسبه شد 12به صورت رابطه ) باالوابسته دوتایی و احتماالت پیش بینی شده است. شاخص 

 (:1331 ،6)ماداال
(12)   0

2 /)(1 LLR ML  

                                           
1 Mode 
2  Cragg-Uhler 
3  Likelihood Ratio Statistic 
4  Hosmer-Lemeshow 
5  Maddala 
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 هایدیت همه ضریباین محدو درلگاریتم تابع راستنمایی است که  بیشینه میزان، L 0که در آن 

تابع  بیشینه میزاننیز  MLLβجزیی ثابت صفر هستند و های ضریبرگرسیون، به غیر از 

کند. صفر هستند( با حالت غیر مقید مقایسه می هاراستنمایی، مدل را در حالت مقید )همه ضریب

وجه به احتمال دهد و اگر این آماره با ترا نشان می هابودن همزمان ضریب دارمعنیاین آماره، 

توان نتیجه گرفت که متغیرهای توضیحی در مدل دار باشد، میآماره نسبت راستنمایی معنی

( است )ماداال، 19اند به خوبی متغیر وابسته را توصیف کنند. این آماره به صورت رابطه )توانسته

1331:) 
(19)   02 L)(LlStatistica.R.L ML   

تصمیم گیری افراد را با  همخوانیاست که  1درستشاخص دیگر خوبی برازش درصد پیش بینی 

، برای هر تصمیم گیرنده βt=X΄tZد. بدین منظور شاخص کنمتغیرهای توضیحی مدل بررسی می

 نشگزی، احتمال یاد شدهبا توزیع احتمالی تجمعی مناسب همراه با شاخص  گاهآنمحاسبه شده و 

باشد،  6/0احتمال برآورد شده بزرگتر از شود. چنانچه در مدل دوگانه برآورد می نخستگزینه 

دارد و در غیر این همخوانی درصد  60واقعی بیشتر از  میزاننتایج احتمال پیش بینی شده با 

 یهاپرسشنامه که است یادآوری به الزم (.1930، و عطائی امیرنژاد ؛1331صورت خیر )ماداال، 

 منطقه به 1931 سال و تابستان بهار فصل طول در که بومی غیر و بومی مسافران شده از یاد

در پایان برای تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی  .شد آوریگرد، اندهکرد مسافرت نظر مورد

 . برآورد شدحوزه آبخیز تهم  در کل

  

                                           
1 Percentage of Right Prediction 
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 نتایج

و برآورد  یبه پرداخت واقع یلتما ینب یرشبا در نظر گرفتن سطح اختالف قابل پذ یقتحق یندر ا

پرسشنامه از بازدیدکنندگان  199درصد، شمار  36 دارییدرصد و سطح معن 10 نیزاشده به م

 WTP یهادرک نادرست پرسش یلپرسشنامه به دل 9 یانم ینمنطقه تهم تکمیل شد که در ا

پرسشنامه صورت  191 یبرا یحیارزش تفر یلو تحل یهشد. سرانجام، تجز حذفو ناقص بودن 

 گرفت. 

به دست آمد  یالر 10000به پرداخت افراد برابر  یلتما یانهشده، م لیپرسشنامه تکم یشپ برپایه

 یا هیشد. در پرسش نخست، قیمت پیشنهادی اول ینشگز یهاول یشنهادمبلغ به عنوان پ ینکه ا

( به این صورت مورد پرسش قرار گرفت که، منطقه فرصتی برای گردش و یالر 10000میانی )

 یالر 10000برای بهرهگیری از این منطقه مبلغ  یددار یادگفراهم کرده است، آیا آم اتفریح شم

 یدهر بازد یاز درآمد خود را به عنوان قیمت ورودی برای هر یک از اعضای خانواده خود برا

)نصف  یالر 6000یعنیدر صورت ارائه پاسخ منفی، قیمت پیشنهادی پایین تر  ید؟پرداخت کن

 20000 یعنیصورت ارائه جواب مثبت، قیمت باالتر  گیرد و درپرسش قرار می د( موریانیمبلغ م

ا قیمت ب یارویی( از بازدیدکنندگان پرسش خواهد شد. پاسخگویان در رویانی)دو برابر مبلغ م یالر

توانند پاسخ مثبت، یا منفی شود، میپیشنهادی به عنوان ورودیه برای ارزش تفریحی ارائه می

 WTP، از پاسخگویان در مورد حداکثر WTPپیشنهادی  ندهند. به همراه مبالغ خیداده، یا پاس

، به جا مانده هاییبندی اثرگذارهای بعدی برای طبقهشود. این عمل به تحلیلآنان پرسش می

 یق،تحق ینروش مالی مهم و با اهمیت است. در ا ینشبهتر کمک خواهد کرد. برای محققان گز

یلة پرداخت واقعی برای بازدیدکنندگان منطقی و وس ینشقیمت ورودی به عنوان بهترین گز

استفاده  برای که افرادی در نتایج آمده است، که گونه همانشده است. ینشمنطقه تهم گز

 .اندهداد تشکیل را ارزیابی این بررسی ، دامنهاندهکرد مسافرت منطقه به منطقه تهم از تفرجی

داده  یلدرصد آنان را متاهالن تشک 2/39درصد از پاسخگویان را مردان و  100 یدر این بررس

 .رسی را نشان می دهد(، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی بازدیدکنندگان مورد بر1است. جدول )

و  یالتتحص یرهایسال بود. متغ 96/99 یانسن پاسخگو یانگینم شودیطور که مشاهده مهمان

. باشدیدر ماه م یالهزار ر 399سال و  9/11 هاییانگیندارای م یببه ترت یزن یانهدرآمد ماه

درصد  10به  یک. نزدباشدیبار م 4/3از منطقه در سال حدود  یدبازد یشمار بارها یانگینم
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 ه خانوارانداز یانگینم ین. همچنکردندیم یدبار بود که از منطقه بازد یننندکان، نخستیدگبازد

 اشد.بمینفر  4/9بازدیدگنندکان از منطقه 
 پاسخگویان اقتصادی - اجتماعی هایویژگی (7جدول )  

 متغیرها میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات کمینه بیشینه

 رفاهی خدمات از رضایت 13/1 49/0 99/0 1 9

 سال( بازدید )در شمار بارهای 41/3 44/9 93/0 1 99

 بازدید نخستین 003/0 23/0 9 0 1

 سن )سال( 96/99 4/10 29/0 20 92

 تحصیالت 9/11 41/4 99/0 0 19

 (هزار ریالماهیانه فرد ) درآمد 399 609 62/0 200 9000
 خانواده )نفر( اندازه 49/9 19/1 92/0 1 9

 بومی بودن 34/0 22/0 24/0 0 1

 پژوهشهای : یافتهنبعم

 یهاطبقهدهد.  یرا نشان م یمختلف درآمد یهادر طبقه ی( درصد فراوان2جدول ) ینهمچن

 یران،ا یاسالم یجمهور یبودجه خانوار )بانک مرکز یگزارش بررس یهاطبقه یهبرپا یدرآمد

درصد گردشگران در  23طور که مشخص است ( از گردشگران پرسش شده است. همان1999

 . انددر ماه قرار گرفته یالهزار ر 1964تا  339 یطبقه درآمد

 بررسیماهیانه فرد )ریال( در منطقه مورد  درآمد هایطبقه( 2) جدول

 طبقه ریال(هزار درآمد ماهیانه فرد ) هایطبقه رصدد
0 0-960 1 
0 960-1160 2 
0 1160-1690 9 
1 1690-2410 4 
0 2140-2310 6 
1 2310-9360 9 
11 9360-6990 9 
29 6990-9920 9 
20 9920-3390 3 
23 3390-19640 10 
3 19640-19490 11 
4 19490-26090 12 
2 26090-94100 19 
0 94100-49400 14 
3 46433 > 19 

  کل 133
 های پژوهشیافتهمنبع:
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پیشنهاد را  نخستیننفر(  123) درصد 9/91مشخص است  (9)همان طور که در جدول شماره 

بازدید از منطقه را نداشتند  برایدرآمد خود  ریال از 10000نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت 

 6000تر یعنی که پیشنهاد پایین هنگامیرا پذیرفتند.  درصد( آن 9/29) نفر 62در حالی که 

 6/16نفر ) 29درصد( این پیشنهاد را نیز نپذیرفتند در حالی که  9/66) نفر 101ارائه شد،  ریال

 پیشنهاد را پذیرفتند قیمت نخستیندرصد( آن را پذیرفتند. آن دسته از پاسخ دهندگانی که 

درصد( پیشنهاد  9/24نفر ) 44ید از منطقه پیشنهاد شد که برای هر بازد ریال 20000باالتر یعنی 

درصد از  2/44درصد( این پیشنهاد را پذیرفتند. به طور کلی  4/4نفر ) 9و  دباالتر را نپذیرفتن

 استفاده تفریحی از منطقه هستند. برایبه پرداخت مبلغی  آمادهبازدیدکنندگان از منطقه، 

 وضعیت تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان (3جدول)                                   

اد پایین برای پاسخگویانی ارائه شد که پیشنهاد میانی یا اول را نپذیرفته بودند یا پاسخی به آن ندادند، که جمع پیشنه* 

**پیشنهاد باال یا سوم برای پاسخگویانی ارائه شد که پیشنهاد اول یا میانی را پذیرفته بودند که  باشد.نفر می 729آنان 

 پژوهشهای : یافتهنبعم. باشدنفر می 52جمع آنان 

های سفر که تاثیر زیادی روی برای برآورد مدل الجیت، متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و داده

، مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به هستندمیزان تمایل به پرداخت افراد برای گردش موثر 

ند از دنتیجه مناسب در مدل اولیه، متغیرهایی که سبب کاهش کارایی مدل ش دستیابی بهعدم 

مدل حذف شدند. در این بررسی متغیرهای هزینه سفر با درآمد فرد، بازدید در آینده با رضایت 

سفر در سال هم خطی ایجاد کردند، بنابراین از مدل کنار  شمارسفر در ماه با  شماراز تفریح، 

 لگذاشته شدند. همچنین متغیر جنسیت با توجه به اینکه همه پاسخگویان مرد بودند از مد

نیز با توجه به اینکه بیش  زیستی حذف شد. همچنین در مورد متغیر عضویت در سازمان محیط

 نبودند از مدل کنار گذاشته شدند. هاندرصد پاسخگویان عضو این سازما 33از 

سطوح احتمال آماری آنها و  یت،مدل الج توضیحی متغیرهای هاییببرآورد ضر نتایج

ارزش  یینای تعبر ییدرستنما یشینهوابسته با استفاده از روش ب یربر متغ یرهامتغ ینا یرگذاریتاث

 پیشنهاد باال پیشنهاد میانی پیشنهاد پایین شرح وضعیت پذیرش

 پذیرش مبلغ
 9 62 29 شمار

 4/4 9/29 6/16 درصد

 عدم پذیرش مبلغ
 44 123 101 شمار

 9/24 9/91 9/66 درصد

 جمع
 **62 191 *123 شمار

 9/29 100 9/91 درصد



 215برآورد ارزش تفریحی مراتع...

 

 یتبرآورد مدل الج یجطور که از نتاتهم برآورد شده است. همان یزمراتع حوزه آبخ یحیتفر

بودن و  یدرآمد، بوم یالت،در سال، تحص یدبازد یشمار بارها یرهایمتغ یبمشخص است، ضر

 رهاییدرصد، متغ یکبودن در سطح احتمال  یبوم یرمتغ دارییشده است. معن داریمعن یشنهادپ

هستند.  داریدرصد معن 6در سطح احتمال  یشنهادد و پدرآم یالت،د در سال، تحصیتعداد بازد

در  یدتعداد بازد ی،از خدمات رفاه یترضا یحیتوض یرهایبا حضور متغ یتمدل الج یتدر نها

بودن و مبلغ  یدرآمد فرد، شمار افراد خانواده، بوم یالت،سن، تحص ید،بازد ینسال، نخست

 یهاتنها نشانه یهبرآورد شده اول هاییبضر یتگرفت. در مدل الج رارق یمورد بررس یشنهادی،پ

 یمقدار ریتفس یول دهندیوابسته نشان م یرمتغ یرشاحتمال پذ یرا رو یحیتوض یرهایمتغ یرتاث

شمار  ری. نشانه متغگیرندیقرار م یرهستند که مورد تفس ییها و اثرات نهاندارند. بلکه کشش

 یشافزا تر،یشب یدهابه پرداخت با شمار بازد یلآن بود که تما یانگرو ب آمدمثبت به دست  یدهابازد

 یلل تمااحتما ید،درصد در شمار بازد یک یشافزا ید،شمار بازد یرمتغ یکشش وزن یه. بر پایابدیم

 آن یایگو یالتتحص یرمتغ یب. نشانه مثبت ضردهدیم یشدرصد افزا 0029/0به پرداخت را 

قه را منط ینمندی از امال پاسخ مثبت در پرداخت برای بهرهباالتر، احت یالتبود که سطح تحص

احتمال  یان،پاسخگو یالتتحص یزاندرصد در م یک یشافزا یگر. به عبارت ددهدیم یشافزا

 یرمتغ ینا ییبا توجه به اثر نها ین،. همچندهدیم یشدرصد افزا 66/0به پرداخت را  یلتما

عه مجمو ینمندی از ابهره یبرا یمبلغ یرشال پذاحتم حصیالت،سال در ت یک یش(، افزا011/0)

 .دهدیم یشدرصد افزا 011/0را معادل 
 حوزه آبخیز تهم زنجان تفریحی ارزش برای الجیت رگرسیونی مدل برآورد ( نتایج4جدول )

متغیرها کشش وزنی اثر نهایی  متغییرها ضریب برآورد شده tارزش آماری  

- 6486/3-  8640/3 -  06866/3-  عرض از مبدا 

30863/3  18400/3  808/3  6106/3  رفاهی خدمات از رضایت 

339438/3  61608/3  00/1 * 303860/3  سال در بازدید شمار 

33688/3  336813/3  38348/3  343086/3  بازدید نخستین 

3339998/3  38490/3  6300/3  3301610/3  سن 

31149/3  9968/3  3608/6 * 369146/3  تحصیالت 

333333386/3  0134/3  8318/1 * 33333340/3  فرد درآمد 

336666/3  38606/3  6818/3  309698/3  خانواده افراد شمار 

4383/3-  1600/1-  160/0 - ** 8380/1-  بومی بودن 

3331316/3-  0688/3-  0660/1 - * 33398848/3-  نهادپیش 
LIKELIHOOD RATIO TEST =26.0354       P-VALUE= 0.00202 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.77624      LOG-LIKELIHOOD FUNCTION = -187.75                 
LOG-LIKELIHOOD (0) = -200.77             CRAGG-UHLER R-SQUARE = 0.20355           H-L Statistic = 

6.4502     Prob. Chi-Sq (8)= 0.5969            Andrews Statistic=9.7993   Prob. Chi-Sq (10)= 0.4583 

 (درصد 9در سطح  یدارمعنیدر سطح یک درصد، *  یدارمعنی** ) پژوهشهای : یافتهنبعم
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که  یتدرصور دهدیبوده و نشان م یمنف یشنهادپ یربرآورد شده متغ یبعالمت ضر یه،بنابر فرض

 یغدر پرداخت مبل یرشاحتمال پذ یابد، یشمنطقه افزا یحیشده برای ارزش تفر یشنهادمبلغ پ

( در جدول، با ثابت -99/0) یشنهادیمبلغ پ یرمتغ ی. با توجه به کشش وزنیابدیکاهش م ینمع

 رشیاحتمال پذ یان،شده به پاسخگو یشنهادپ یمتدرصد در ق یک یشها، افزاعامل دیگرماندن 

 یرمتغ ینا ییبا توجه به اثر نها ین،. همچندهدیدرصد کاهش م 99/0به پرداخت را  یلتما

 یبه پرداخت برا یلتما یرشاحتمال پذ یشنهادی،در مبلغ پ یالرده  یش( افزا-0001/0)

 یشنهادی،در مبلغ پ یالر 10000 یشدرصد )افزا 0001/0را معادل  همجموع ینمندی از ابهره

درصد(، کاهش  1/0مجموعه را معادل  ینمندی از ابهره یبه پرداخت برا یلتما یرشاحتمال پذ

 (.4)جدول دهدیم

 شیدرآمد بر حسب انتظار، مثبت به دست آمد که نشان دهنده افزا یربرآوردی متغ یبعالمت ضر

درآمد است، هرچند که مقدار آن کوچک است.  یشهمراه با افزا یشنهادیمبلغ پ یرشاحتمال پذ

تمال اح یان،درصد در درآمد پاسخگو یک یشدرآمد، با افزا یرمتغ یکشش وزن یهبرپا ین،بنابرا

بودن نشان  یبوم یرمتغ یی. مقدار اثر نهایابدیم یشدرصد افزا 91/0داخت به پر مایلت یرشپذ

احتمال  یدرصد 4/0بودن( سبب کاهش  ی)بوم یک( به یبوم یرآن از صفر )غ ییرکه تغ دهدیم

ت به افراد نسب یبه پرداخت کمتر یلتما یافراد بوم یعنی شود،یم یدکنندهبه پرداخت بازد یلتما

برازش از آماره  یکوییکل مدل و ن دارییبرای سنجش معن یتالگوی الج. در دارند یبوم یرغ

 یانگرآماره ب ینبودن ا داریبه دست آمد. معن 09/29که مقدار آن  شودیاستفاده م LRآزمون  

 یینتع هاییبضر یراست. مقاد داریمعن یموضوع است که مدل برآورد شده به طور کل ینا

با توجه به شمار  یرمقاد ین. اباشدیم 209/0برآورد شده برابر با  یتالج گویال یاوهلر برا-کراگ

 .است یوابسته، رقم مطلوب یرمتغ یهامشاهده

مدل مورد استفاده قرار  1زشتواند برای بررسی خوبی برااوهلر که می-کراگ 2Rبر آماره  افزون

توان برای آزمون خوبی برازش در نظر گرفت )نریمانی، را نیز می 2لمشو -گیرد، آزمون هاسمر 

و احتمال آن  4/9برابر  H-L(. همان طور که از نتایج جدول مشخص است مقدار آماره 1930

نتیجه تابع الجیت،  ده و درتوان فرضیه صفر را رد کره دست آمده که برپایه آن، نمیب 63/0

 L-Hآماره  همساننیز نتایج  9هد. در مورد آماره آندرودمیدست ه ها ببرازش مناسبی از داده

                                           
1 Goodness-of-Fit 
2 Hosmer-Lemeshow 
3 Andrews 
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 ینیب یشدرست بوده است. درصد پ یت،مدل به صورت تابع الج یحتصر یگراست و به عبارت د

 یشدرصد پ یرشدرصد است و از آنجا که مقدار قابل پذ 99بالغ بر  یزدرست مدل برآورد شده ن

و همکاران،  یزادهدرصد است )خداورد 90برابر با  یتو پروب یتالج یهامدل یدرست برا ینیب

. ددهیرا نشان م یمدل رقم مطلوب یندرست به دست آمده در ا ینیب یشدرصد پ ر(، مقدا1930

ه بوابسته را با توجه  یرمتغ یراز مقاد ییمدل برآورد شده توانسته است درصد باال ینبنابرا

به  یلتما یان،درصد از پاسخگو 99به  یکنزد یگر،د یانکند. به ب ینیب یشپ یحیتوض یرهایمتغ

اختصاص  یکامالً مناسب با اطالعات، به درست ینه را با ارائه نسبت یا یآر شده ینیب یشپرداخت پ

 . اندداده

 با WTPشده  یبین پیش میزان است. شده استفاده مورد قسمتی WTP میانگین در این تحقیق،

 (14رابطه ) صورت ریال( به 60000پیشنهاد ) باالترین تا صفر در محدوده عددی گیری انتگرال
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استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم  برایتمایل به پرداخت  میانگینشود همان طور که مالحظه می

سفر ساالنه  شمارمیانگین  برپایهریال به دست آمده است.  9299برای هر نفر در هر بازدید 

بازدید در سال(، تمایل به پرداخت ساالنه هر فرد برای بازدید  4/3گردشگران به حوزه آبخیز تهم )

 ریال برآورد شد. 69309از منطقه برابر با 

( هر فرد WTP)مورد انتظار تمایل به پرداخت  میزانبه منظور تعیین ارزش گردشگری کل، باید 

 معاونت گردشگری قه ضرب شود. با توجه به مراجعه بهگردشگران منط شماردر هر نوبت سفر در 

گردشگر ساالنه از حوزه  شماراستان زنجان و دیگر نهادهای زیربط، هیچگونه آماری در مورد 

از آمار آبخیز سد تهم وجود نداشت، از این رو برای تعیین ارزش اقتصادی ساالنه این منطقه، 

جمعیت استان زنجان به عنوان گردشگران غالب منطقه، استفاده شد. بدین ترتیب تحت دو 

 میزاندرصد جمعیت استان ساالنه از منطقه بازدید کنند  10یا  6مختلف یعنی اگر  فرضپیش

 ارزش ساالنه این منطقه چقدار خواهد بود؟

(، اگر 1930آمار ایران،  مرکز) 1930 نفری استان زنجان در سال 1016994جمعیت به  با توجه 

نفر( ساالنه از منطقه بازدید کنند ارزش اقتصادی ساالنه این  60999درصد جمعیت استان ) 6

نفر(  101699درصد جمعیت استان ) 10ریال خواهد شد، اگر  میلیون 29/919 منطقه برابر با
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ریال خواهد  میلیون 6/999 برابر با ساالنه از منطقه بازدید کنند ارزش اقتصادی ساالنه این منطقه

 باشد. شد، که بیانگر ارزش باالی این منطقه از دیدگاه گردشگران می

 و پیشنهادها گیرینتیجه
دهد ، نتایج نشان میاستبا سطح درآمد پایین تا متوسط  توسعهکه ایران کشوری در حال با این

ه ب محیطی هستند،زیست و حفاظت منطقهه از استفاد برایکه مردم راضی به پرداخت مبلغی 

یحی استفاده تفر برایبه پرداخت مبلغی  آمادهدرصد بازدیدکنندگان در این بررسی  44که طوری

در این تحقیق بیشتر پاسخگویان کمبود امکانات رفاهی در منطقه را دلیل هستند.  منطقهاز 

ها نشان داد که امکانات بررسیاند. یان کردهتمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه ب نداشتن

بیشتر به طوری که  استموجود در این منطقه برای جذب گردشگر نامناسب و ضعیف 

تفریحی، سرویس های بهداشتی، بهداشت محیط، سرویس -بازدیدکنندگان از نبود امکانات رفاهی

ابلیت و قیستند. ولی با توجه به حمل و نقل، پارکینگ، مسائل امنیتی، امکانات اقامتی،.... راضی ن

های منطقه، در صورت ایجاد و بهبود امکانات رفاهی شاهد این منطقه با توجه به جاذبه استعداد

( نیز در 1930بازدید از منطقه، خواهیم بود. موقری ) گردشگران و افزایش زمان شمارافزایش 

ه از جمله امکانات رفاهی، بررسی تقاضای گردشگری در مراتع السم هراز، نقاط ضعف منطق

تمایل به پرداخت کم برای ورودی از  هایعاملبهداشتی، ورزشی، راهنمای گردشگری و .. را از 

درصد  42درصد افراد با پرداخت ورودی مخالف،  6/99 باال بررسیمراتع منطقه، بیان کرد، در 

 درصد نیز نظری نداشتند. 6/21موافق و 

ع مراتاستفاده از  برایعنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده به WTP میانگین، بررسیدر این 

 منطقهاین مراتع است. همچنین ارزش تفریحی ساالنه دست آمدهه ریال ب 9299 حوزه آبخیز تهم

که  ،برآورد شدهمیلیون ریال  693 بیش از در هکتار و ارزش کل تفریحی آنریال  93000 حدود

 پایهر. بنظر استمنطقه مورد همیت قابل توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی نشان دهنده ا

 حوزه آبخیز تهمریال(، ارزش تفریحی ساالنه  12290) 1931در سال مرجع نرخ دالر  میانگین

که  است اهمیتی و ارزش دهندة نشان مسئله این آید.دست میه دالر آمریکا بهزار  44حدود 

بازدیدکنندگان برای منابع طبیعی منطقه قائلند که محققان در ارتباط با ارزش تفریحی مراتع با 

 ،یگذاری مشروط( این مسئله را پیشتر به اثبات رساندند )موسواستفاده از روش همسان )ارزش

محققان دیگر مورد بررسی قرار گرفت. موسوی  هایبررسی. نتایج این تحقیق با نتایج (1930

ذاری گ( در بررسی ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز طالقان میانی با استفاده از روش ارزش1930)
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ریال و ارزش تفریحی ساالنه  3494مشروط، میزان تمایل به پرداخت هر فرد را برای هر بازدید 

میلیون ریال برآورد کرد. همچنین فالح شمسی و همکاران  9000 بیش از های مرتعی راعرصه

، ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارک ملی کویر ایران را با استفاده از روش هزینه سفر (1999)

میلیون ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای بازدیدکنندگان  9/91میلیون ریال و  9/29به ترتیب 

ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای  9/19و  6/12از تهران، و ارزش هر هکتار را به ترتیب 

ه از روش خود با استفاد یدر بررس یز( ن1993) یرزاییاز تهران، برآورد کردند. م یدکنندگانبازد

در  یالر 99936استان  ینا یارزش را برای منطقه پلنگ دره قم در جنوب غرب ینسفر ا ینههز

دهد که از مهم ترین دالیل اختالف یاد شده نشان می هایپژوهشبررسی . هکتار به دست آورد

های مختلف گذاری، زمان بررسی و نیز ویژگیج به دست آمده، تفاوت در روش ارزشدر نتای

 است. بررسیمناطق مورد 

تاثیرگذار بر تقاضای تفرجی کمک شایانی در اجرای مدیریت موفق  هایعاملشناسایی و تحلیل 

وضوع ن ممندی استفاده کنندگان از این مناطق است. ایها و در نتیجه آن رضایتتفرجی تفرجگاه

)محمودی و دانه کار،  ناپذیر است پرهیزدر تعیین برنامه ریزی برای تامین نیازهای آتی امری 

موثر بر میزان ارزش تفرجی  هایعاملمدل مورد استفاده در تعیین  نتایج بنابراین برپایه .(1999

میزان  و درآمد فرد، بومی بودن بازدید در سال، تحصیالت، شمار بارهای منطقه، متغیرهای

بازدیدکنندگان برای استفاده از  WTP مؤثر در میزان هایعاملاست و از  شده دارمعنی پیشنهاد

 در این، فورستر از پیش را WTPبر  پیشنهادی قیمت اثرگذاری . البتهباشندمی مراتع منطقه

 در پژوهشین ا هاییافته با همسو حاصل، و نتایج داده قرار بررسی و بحث ( مورد1393اروپا )

 واکاوی دقیق مورد یاد شده پژوهش در WTPبر  درآمد میزان اثرگذاری است. ولی ایران کشور

 بود. نگرفته قرار

 و ییحتفر استفاده برای پیشنهادی مبلغ پذیرش بر مستقیم تأثیر درآمد در این تحقیق متغیر

 تقاضا در اصل و حیطیم زیست هایپرداخت کهآنجایی از است. مراتع داشته این از گردشگری

 دلیل باالست )به باکشش کاالیی زیست، از محیط بیشتر گردشگری و یتفریح استفاده برای

به  آماده بازدیدگان که است اشخاص درآمد تقویت صورت در تنها لذا خدمات(، این بودن لوکس

 درآمد،کم  اقشار میان در ویژهه ب درآمدی، حمایت و تقویت لذا، .هستند آن بابت پرداخت

 با خانوارهای میان در بویژه درآمد افزایش با باشد. مؤثر مبلغ پیشنهادی پذیرش در تواندمی

 یافت. خواهد بهبود نیز منطقه از بازدید برای به پرداخت تمایل افزایش احتمال پایین، درآمد



 4/2994/شماره 9اقتصاد کشاورزی/جلد   211

 

 میزان بر کالن، سطح در رفاه خانوارها سطوح افزایش و درآمدی بهینه توزیع هایسیاست لذا،

 داشت. خواهد تأثیر نیز خانوار پرداخت به تمایل

از  ریشتب یآگاه یلبه دل یلتحص یهاشمار سال یشدهد، افزاهمچنین نتایج به دست آمده نشان می
 یرنژادام یرسبر یجبا نتا یجنتا ینست که اابه پرداخت شده یلتما یشسبب افزا زیستییطمح یهاموهبت

دارد. شرستا   انی( همخو6338( و ساتوت و همکاران )1003و همکاران ) یزاده(، خداورد1089و همکاران )
سطح سواد رابطه مستقیم با میزان درآمد دارد، و با افزایش سطح  کنندیم یانب یز( ن6336و همکاران )

تحصیالت در واقع فرصت های فراغتی افراد افزایش مییابد. ضمن اینکه افراد تحصیل کرده مایل به پر 
ب های طبیعی، تشویق و ترغیکردن اوقات فراغت خود با سرگرمی هایی هستند که آنان را به دیدار از جاذبه

ب افزایش سطح آگاهی آنان از طبیعت شود و در نهایت حس حفاظت و حراست از محیط های کند و موج

 .(6336 یموتو،طبیعی را در آنان برانگیزد و تقویت کند )هاش

 دیافراد از مناطق تفرجگاهی، در برآورد شمار نفر روز یا ساعت بازد یدبازد یاطالع از شمار بارها

  ینزا؛ بو1336 یل،انات تفرجی موجود در گردشگاه اهمیت دارد )بدر برنامه ریزی و تخصیص امک

 یشتریب یدهایهای بیشتر، شمار بازدهای دارای جاذبه(. در واقع در تفرجگاه2009و همکاران، 

(. در این بررسی مشخص 2009؛ اسکارپا و همکاران، 2004،  یتشود )جانپور و اسمنیز دیده می

کردند که این به نوبة برای چندمین بار از تفرجگاه دیدن می درصد بازدیدکنندگان 30شد که 

. هددتواند توان باالی منطقه را در جذب گردشگر و نیاز به ایجاد امکانات بیشتر نشان خود می

 یهادازهکه چشم ان دهدینشان م یزتوسط گردشگران ن یحتفر یمنطقه برا ینشگز یلدال یبررس

 یاصل لیاز دال یعی،برتر طب یتمناسب( و موقع یجان )دسترسبه شهر زن یکیمنطقه، نزد یبایز

 .آیدیاز منطقه به شمار م یدبازد

خارس از  هاییگاهتفر یریتاز موارد مهم در امر مد یکیگفت،  توانیم یکل یجمعبند یکدر 

 ینس یازهایانتظارها و ن ینو تام یدکنندهاقامت افراد بازد یزانم یشدرآمدزا بودن، افزا یشهر، برا

 چنیناقامت و هم یبرا یراییصورت و با فراهم کردن امکانات پذ ینآنان خواهد بود. چرا که در ا

ل که از بعد اشتغا ینانتظار داشت، ضمن ا توانیرا م یدرآمد قابل توجه ی،جانب هاییحتفر یجادا

دش، رنشان داده است که گ یقاتدر اقتصاد منطقه خواهد داشت. تحق ییبه سزا یرتاث یزن ییزا

 یرا برا یادیز هاییسودمند گیری،یدر مرتع و ماه یسنت یمناظر، زندگ یدند ی،اسبسوار

 یاالتخود در ا یقات(، در تحق2004. هولچک و همکاران )کندیم یجادا یمرتعداران و مردم بوم

 اند و به طوراحداث کرده یاستخر پروش ماه هایاز دامدار یاریکردند که بس یانب یکاآمر یغرب

دهند و ، اغلب کلبه اجاره میکنندیم یافتشده، پول در یدص هاییبرحسب شمار ماه یاروزانه 
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وش ارد نسبت به فرها در بعضی از موکنند. این گونه فعالیتبرای بازدیدکنندگان غذا تهیه می

کنند درآمدهای تفرجگاهی در بسیاری از بیان می ندام، درآمد خالص بیشتری دارد، آنا

های ایاالت غربی به عنوان منبع اصلی درآمد، جانشین دامداری شده است. البته در این قسمت

ه مومی نسبت بشد که دامداران و مرتعداران استفاده کننده از مراتع ع یادآورمورد این نکته باید 

ینکه آورند. از جمله اتفرس، دیدگاهی منفی دارند که اغلب دالیل منطقی نیز به میان، میتفریح و 

شود به کاهش عملکرد دام د میهای انسان در مرتع بر اثر آبشویهایی که ایجاافزایش فعالیت

شود ه میع دیدهای رفت و آمدی در مراتنجامد؛ آتش سوزی عمومی، دزدیدن دام و درگیریامی

 یآب آشامیدندر جوار منابع  اسکانی شدیدتر است. در بعضی مواقع که در آنها استفاده تفریح

 آشامیدنهای انسان عادت ندارد و از آمدن به آبشخوار و به فعالیت به طور معمولدام است؛ دام 

گرفته  ی از اصول به کارکند. بنابراین در استفاده از مراتع برای تفریح، باید بسیارآب خودداری می

شده برای کنترل دام، برای کنترل استفاده از مراتع به عنوان تفرجگاه نیز رعایت شود. از آن 

 هایاز مرتع، در فعالیت درستمناسب افراد، توزیع مناسب و تنظیم زمان استفاده  شمارجمله 

( در مراتع ییالقی السم 1932که توسط موقری ) تحقیقیتفریحی اهمیت فراوانی دارند. البته در 

لی نداشته و هراز انجام داده است مرتعداران و مردم بومی با حضور گردشگران در مراتعشان مشک

کنند ولی برعکس با حضور نهادهای دولتی و غیر دولتی در مراتع ایجاد نمی محدودیتی نابرای آن

دد درص راهدولت از این  اور دارندبکنند، زیرا به بهانه ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی مخالفت می

 دهد که گردشگری در حوزه آبخیز هراز پذیرشتصاحب مراتعشان است. این مسئله نشان می

با  نای از آناو علت اصلی مخالفت عده را نداشتهاجتماعی توسط مرتعداران و مردم بومی  الزم

امر در مورد مراتع حوزه اعتمادی به مسئوالن دولتی است. این ایجاد تسهیالت گردشگری، بی

 آبخیز تهم هم صادق است. 

 :کندزیر می تواند به بهبود وضعیت گردشگری کمک پیشنهادهای 

 هستند، دانشگاهی و دیپلم سواد سطح دارای کنندگانبازدید بیشتر اینکه به توجه با -1

 شود؛ بایستی توجه تفرجی منطقه در این فرهنگی مرکز احداث

 در باید امر این ساعت است، 6/6 تفرجگاه در کنندگان بازدید اقامت مدت از آنجا که  -2

 مورد تفرجی به ویژه طراحی امکانات اقامتی برای شب، خدمات ارائه زمانی ریزیبرنامه

 گیرد؛ قرار ریزانبرنامه توجه
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باید الگوها و معیارهای اجتماعی  یحیاز آنجا که در طراحی و برنامه ریزی فضاهای تفر -9

شمار گردشگران به منطقه، ایجاد  یشافزا یدر نظر گرفته شود، برا کنندگانیدبازد

منطقه ضرورت  یستیزهای محیطها و ارزشرسانی و معرفی جاذبهمراکزی برای اطالع

 ؛ دارد

 افزایش بودن، درآمدزا برای شهر، از خارس هایگاهیتفر مدیریت امر در مهم موارد یکی از -4

 در که چرا .استآنان  سنی نیازهای و انتظارها تامین و بازدیدکننده اقامت افراد امکان

های تفریح ایجاد همچنین و اقامت برای امکانات پذیرایی دنکر فراهم با و صورت این

 بعد اشتغال از که این ضمن داشت، انتظار توانمی را توجهی درآمد قابل جانبی، سالم

 ؛داشت خواهد منطقه اقتصاد در سزایی به تاثیر نیز زایی

های حوزه آبخیز تهم در زمینه گردشگری، تقویت آن به عنوان با در نظر گرفتن قابلیت -6

ی باال و همچنین پذیرش اجتماعی یحمنطقه نمونه گردشگری، تقاضای باالی تفر

توسعه قسمت گردشگری این منطقه  برایگردشگران از سوی مردم بومی، برنامه ریزی 

مراتع این حوضه، به بهبود وضعیت اقتصادی و  هایقابلیت همهبرداری از ضمن بهره

 مرتعداران کمک شایانی خواهد کرد؛ اجتماعی

میلیون  693 بیش از نتایج برآورد ارزش تفریحی نشان داد که ارزش ساالنه این منطقه -9

ری برای توسعه گردشگ کافی و بهینهکه امکانات  بنابراین الزم استریال در سال است. 

میلیون  693به اندازه  دست کم. به عبارت دیگر، ضروری است ودشدر این منطقه فراهم 

ریال در سال سرمایه گذاری به منظور توسعه گردشگری در منطقه صورت گیرد. برای 

ها، تجهیزات و تسهیالت توسعه زیرساخت برایاین منظور تشویق مردم به مشارکت در 

آسان انجام گیرد. همچنین ، نایجاد اشتغال و منبع درآمدی برای آنا برای گردشگری

یر تأثنیز این امر  که است، گردشگراناصلی  هایاز انتظار به منطقه دسترسی بودن

مستقیمی در میزان تقاضا برای تفرس در هر منطقه تفرجی دارد و عاملی کلیدی در 

با در نظر گرفتن گرایش بنابراین  گزینش و استفاده مناطق تفرجی به شمار می رود.

، احداث مسیرهای مناسب برای کوهپیمایی و پیاده روی بایستی در گرانگردشتفرجی 

ه ب منطقه تهمارتفاعات همچنین . اولویت برنامه های توسعه مناطق تفرجی قرار گیرد

و جاذبه های  زنجان خاطر شرایط مساعد اقلیمی و طبیعی و همچنین وجود شهر بزرگ

با بنابراین  .است استان زنجاناطراف آن، از مناطق مستعد احداث پیست اسکی در 
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های ورزش های زمستانی از جمله اسکی، زمینه جذب و توسعه توسعه زیرساخت

  فراهم شود.نیز بایستی گردشگری منطقه و ایجاد اشتغال 

 منابع
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