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تبیین ارزش گردشگری محیطزیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ
موردی :منطقۀ بنادکسادات یزد)
احمد فتاحی ،*1علی فتحزاده
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 .1استاديار دانشكدۀ كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه اردكان

تاریخ پذیرش1331/11/82 :

تاریخ دریافت1331/8/12 :

چکیده
یکی از کارکردهایی که به افزایش ارزش اقتصاد منابع طبیعی منجر میشود ،کارکرد گردشگر طبیعیت اسیت .منیاطق بیابیانی
پتانسیل زیاد برا جذب گردشگران دارند و از ای جهت ارزشها غیربازار ایجاد خواهند کرد .بازار کردن ای ارزشها بیه افیزایش
ارزش اقتصاد مناطق بیابانی منجر میشود .یکی از مه تری مناطق محیطزیست طبیعی واقع در استان یزد منطقۀ بناد سیادات اسیت
که با قرارگیر در کنار دامنۀ کوهستان ،رودخانهها فصلی و مناطق متعدد گردشگر از جمله غار چلهخانه ،بهعلت جاذبیۀ تفریحیی آن،
موجب جذب گردشگر شده است .بر ای اسا مطالعۀ حاضر به کمک روش ارزشگذار مشروط و با استفاده از بستۀ نرمافزار شازم بیه
بررسی ارزش محیط زیست طبیعی در مناطق بیابانی بیا رویکیرد گردشیگر در سیال  1323مییپیردازد .بیه همیی منظیور تعیداد 803
پرسشنامه به روش میشل و کارسون از بی گردشگران ای منطقه تکمیل شد .نتیایج نشیان داد کیه گردشیگران بیرا بازدیید از منطقیه
معادل 0201ریال تمایل پرداختی دارند و ارزش ای منطقه بیا رویکیرد گردشیگر سیاالنه  1/1میلییارد رییال اسیت .کسیب درآمیدها
گردشگر و سرمایهگذار ساالنه ،حداقل تا سق رق بهدستآمده ،در منطقه جهت افزایش تمیایالت گردشیگران بیه بازدیید ارزش ایی
منطقه را بیش از پیش مشخ خواهد کرد.
واژههای کلیدی :ارزشگذار مشروط ،ارزش گردشگر  ،ارزش مصرفی ،الگو لوجیت ،تمایل به پرداخت ،محیطزیست طبیعی.

* نویسندۀ مسئول:

تلف 1398-2881313 :
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Email: fatahi@yazd.ac.ir
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 .1مقدمه
با توجه بیه عالقیهمنید روزافیزون میردم بیه مراکیز
گردشگر  ،تجزیه و تحلیل در مورد ای مسئله از نظر
اقتصاد و اجتمیاعی و بررسیی کامیل خواسیتههیا
مردم و ه چنی پییشبینیی نیازهیا تفیرجگیاهی و
اوقات فراغت در آینده با وجود دشوار اجتنابناپیذیر
است .ازآنجاکه تفرجگاهها بخشی از درآمدها کشیور
را به خود اختصاص میدهند ،توجیه بیه ارزشگیذار
آن حائز اهمیت است ،چرا کیه تفیریح موجیب ایجیاد
فوا رشد و پیشرفت و شیکوفایی شخصییت انسیانی
میییشییود .ارزش گردشییگر بخشییی از ارزشهییا
محیطزیست طبیعی است.
تنوع در ویژگیهیا طبیعیی بیرا اسیتراحت،
سرگرمی و فرصتها تفریحیی در قالیب پییاده رو ،
گردش ،اردو زدن در کنار چاهها ،قنیوات و چشیمههیا
جهت گذراندن اوقیات فراغیت و لیذت از ایی منیاظر
بیانگر ارزش ها تفریحی است که بهدلیل محیدودیت
منابع آب ها سطحی در حوزهها آبخیز در مناطق
بیابانی مشاهده میشود (.)Freeman, 1993
باتوجه به اینکه برا بیشتر منافع بهدست آمده
از منابع طبیعی بازار وجیود نیدارد ،سیعی مییشیود
ای گونه منافع در غییاب بیازار بیا بازارهیا مصینوعی
ارزشگذار شیوند .ایی روش بیه طیور مسیتقی بیر
موضوع تمایل به پرداخت مصرفکنندگان متکی است.
راییییجتیییری روش ارزشگیییذار مشیییروط اسیییت.
ارزش گذار مشروط در دهۀ  1331در نقاط گوناگون
دنیا در مباحیث محافیل دانشیگاهی و مؤسسیات وارد
شد .مدیریت ملی اقیانوسی و جو ( 1)NOAAپیانلی
با نام «کمربند آبی» 8متشیکل از کارشناسیان اقتصیاد
National oceanic and Atmospheric Administration
Blue- Ribbon panel

1
2

بییرا ارزیییابی اسییتفاده از ارزشگییذار مشییروط در
بییییرآورد ارزشهییییا غیرمصییییرفی تشییییکیل داد
( .)Tietenberg, 1996گزارش ای کارشناسان در سال
 1333انتشار یافت که در آن چارچوبی برا اسیتفاده
از روش ارزشگییذار مشییروط ارائییه شیید .در روش
ارزشگییذار مشییروط بییرا تعیییی ارزش اقتصییاد
کاالها و خدمات زیستمحیطی مراجعه بیه افیراد الزم
است .بسیار از کاربردها ای روش را مییتیوان در
ارزشیابی کیفیت آب و هوا ،منیافع پیار هیا ملیی،
ماهیگیر  ،تأثیر برنامهها دولت بیر محییطزیسیت،
تمایییل بییه پرداخییت جهییت حفاظییت از آب و غیییره
مشاهده کرد ( .)Fatahi, 2010بررسیها و تالشهیا
زیاد برا تعیی میزان منافع بهدستآمده از بازدیید
مناطق گردشگر صورت گرفته است.
بیرا نمونیه Hadker ،و همکیاران ( )1997در
مطالعۀ خود به ای نتیجه رسیدند که مجمیوع تماییل
به پرداخت ماهانۀ خانوارها بمبئی بیرا ارزش هیا
حفاظتی و حفظ مطبوع بودن زیسیتمحیطیی پیار
ملی بمبئی 221هزار دالر در ماه است که ایی مقیدار
سالیانه  9/9میلیون دالر بیرا حفاظیت پیار ملیی
مذکور خواهد بود.
در مطالع یۀ  ،)2000( Muramiraارزش کییارکرد
تنوع زیستی اکوسیست جنگیل میابیرا در اوگانیدا ،بیا
استفاده از ارزشگذار مشروط و محاسیبۀ تماییل بیه
پرداخت افراد ،برا  28هکتار از جنگل هیا همیشیه
سبز ای منطقه 310 ،دالر آمریکا برآورد شد.
 Lehtonenو همکییاران ( )2010از طریییق روش
ارزش گذار مشروط نشان دادند که بهمنظور حفاظت
از جنگل ها جنوب فنالند  23/2درصد پاسیخگوییان
عالقهمند به افیزایش حفاظیت و حاضیر بیه پرداخیت
مبلغی جهت حفاظت از جنگلها بودنید 19/2 .درصید
از افزایش حفاظت حمایت کردند ،امیا پیولی بابیت آن
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پرداخت نمیکردند 9/9 ،درصد بیتفاوت و  2/3درصد
خواستار کاهش حفاظت جنگلها بودند.
 Shresthaو همکاران ( )2007در بررسیی ارزش
تفریحی منطقۀ رودخانها آپاالچیکوال در فلورییدا بیه
تحلیل تقاضیا بازدیدکننیدگان پرداختنید و بیه ایی
نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان بهطور متوسط مایل
به پرداخت  22/12دالر برا هر روزند.
در ایییران نیییز  Amirnejadو همکییاران ()2006
در مطالعۀ خود تمایل بیه پرداخیت هیر ییک از افیراد
جهت حفاظت از پار جنگلی سییسینگان را 0309
ریال برآورد کردند و نشان دادند که در پذیرش مبیالغ
پیشنهاد از سو افراد ،متغیرها پیشنهاد و درآمید
بیشییتری اثییر را داشییتهانیید Rafiee .و Amirnejad
( )2009نیز پس از برآورد تابع لوجیت ،متوسط تمایل
بییه پرداخییت ماهیان یۀ هییر فییرد را بییرا حفاظییت از
جنگل ها سلیمانتنگۀ سار  2301/1رییال بیرآورد
کردند.
همچنیییی  )2009( Molaeiدر بیییرآورد ارزش
تفریحی پار قلعۀ درهسی در جنگیلهیا ارسیباران
میانگی تمایل به پرداخت را  3312ریال برآورد کیرد.
 Rafieeو  )2009( Salamiبییه اثرگییذار تمییایالت
اخالقگرایانۀ افراد در ارزش گیذار محییطزیسیت در
تاالب بی المللی میانکاله پرداختند .مطابق نتیایج ایی
مطالعه ،تمایل پرداخت ماهانه برا حفاظت ای تاالب
در خانوارهیییایی کیییه تمیییایالت وظیفیییهگرایانیییه و
پیامدگرایانه دارند ،بیهترتییب  12012و 18382رییال
برآورد شده است Fatahi .و همکاران ( )2010متوسیط
تمایل به پرداخت خانوارها دشت یزد -اردکان بیرا
حفاظت از آب ها زیرزمینی را  822301ریال برآورد
کردند.
 Abediو همکاران ( )2010در مطالعۀ خیود بیه
ای نتیجه رسیدند که مجموع ارزشها غیرمسیتقی
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دریاچۀ پریشان و دشیت ارژن معیادل  2112میلییارد
ریال است .هی چنیی در مطالعیۀ  Abediو همکیاران
( ،)2010ارزش فرهنگییی ،میراثییی ،وجییود  ،ذاتییی،
عالقهمند به شکار ،ارزش ذهنی گونهها شکارشده
و تمایل به پرداخت برا زیستگاهها حیات وحش و
کنترل آلودگی هوا و ارزش حفیاظتی از سیو دولیت
برابر با  22میلیارد ریال برآورد شیده اسیت Raheli .و
همکاران ( )2010با اسیتفاده از ایی روش بیه بیرآورد
میییزان تمایییل بییه پرداخییت گردشییگران بییرا ارزش
تفریحی روستا بنید در ارومییه پرداختنید و عوامیل
مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افیراد را نییز بررسیی
کردند.
در مطالعات گذشته ،بهویژه در ایران ،بیهنیدرت
به بررسی کارکرد تفرجی مناطق تفرجگاهی پرداختیه
شده است .در ای تحقیق ای مسئله در ییک منطقیۀ
خشک و بیابانی ارزیابی شده است.

 .2مواد و روشها
موقعیت طبیعی ای منطقه میانکوهی با آب و هیوا
خشک تا معتدل اسیت و در غیرب شهرسیتان مهرییز
واقع است (شکل  .)1غار چلهخانیه در ارتفاعیات کیوه
نسییر در جنییوب شییرق منطقییه قییرار دارد .از جملییه
پتانسیلها طبیعیی بنیاد قرارگییر آن در کنیار
دامن یۀ رشییتهکییوههییا شیییرکوه اسییت .باتوجییه بییه
بررسیها بهعمل آمده در مطالعات خارجی ،در ایی
تحقییییق بیییرا بیییرآورد ارزش حفیییاظتی از روش
ارزش گذار مشروط و تکمییل پرسیش نامیۀ انتخیاب
دوگانۀ دوبعد استفاده خواهید شید .بیرا محاسیبۀ
تمایل پرداخت به منظور حفاظت از منابع طبیعیی ،در
اغلب موارد اقتصیاددانان فیر مییکننید کیه متغییر
وابسته مجموعه ا از مقیادیر پیوسیته اسیت .بیه ایی
صورت که افراد تمایالت خود را مبنی بر پذیرش
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به پیشنهاد اول منفی باشد ،پیشنهاد دوم ارائه میشود
کییه کمتییر از مبلییغ پیشیینهاد اول اسییت Bateman .و
همکاران ( )1995پیشنهاد میکنند که پیشنهاد بیاالتر
دو برابییر پیشیینهاد اول و پیشیینهاد پییایی تییر نصیی
پیشنهاد اول باشد.
برا تعییی میدل جهیت انیدازهگییر ،WTP
فر شیده کیه فیرد مبلیغ پیشینهاد بیرا تعییی
ارزش ها غیربازار ییک منبیع طبیعیی را براسیا
مییاکزیم کییردن مطلوبیییت ( )Uخییود در شییرایطی
میپذیرد یا آن را رد میکند (رابطۀ .)1
(U (1, Y  A; S )  1  U (0,Y ; S )   0 )1
شکل.1موقعیتمنطقةموردمطالعهدراستانیزد

پرداخت و یا نسذیرفت آن اعالم میدارند.
لیییک  ،مییوارد متعییدد وجییود دارد کییه رفتییار
تصمی گیرنده در قالب یک مجموعۀ محیدود خالصیه
میییشییود .مییدلهییا مییورد اسییتفاده بییرا چنییی
هدف هایی استفاده میدل هیا بیا متغیرهیا وابسیتۀ
کیفی 1نامیده میشوند .سادهتری آنها مدلهیایی بیا
متغیر وابستۀ دوتایی است .یعنی برا متغییر وابسیته
فقیط دو مقییدار ییک و صییفر وجیود دارد .درحقیقیت،
اولییی بییار  )1963( Davisبییهطییور تجربییی از روش
ارزشگذار مشروط استفاده کرد .ایی روش بیهطیور
متییداول بییرا دو ارزش مه ی و اصییلی ،یعنییی ارزش
وجود و ارزش انتخاب ،مفید و مناسیب اسیت .روش
ارزش گذار مشروط تماییل بیه پرداخیت افیراد را در
قالب ابزار فرضی تعیی میکند .یکیی از راههیا بیاال
بردن کارایی روش انتخاب دوتایی تکبعد پرسییدن
سؤالها دنبالهدار است که به جواب پاسخدهنیده بیه
پیشنهاد اول بستگی دارد .با ای توضیح که اگر پاسیخ
Qualitative Dependent Variable Models

1

 Uمطلوبیت غیرمسیتقیمی اسیت کیه فیرد بیهدسیت
میییآورد Y .و  Aبییهترتیییب درآمیید فییرد و مبلییغ
پیشنهاد  S ،سایر ویژگیهیا اجتمیاعی -اقتصیاد
است کیه تحیت تیأثیر سیلیقۀ فیرد اسیت  0 .و  1
متغیرها تصادفی با میانگی صفرند که بهطور برابر و
مستقل توزیع شده اند .تفاوت مطلوبیت  Uمی تواند
بهصورت رابطۀ زیر توصی شود (رابطۀ .)8
()8
) U  U (1, Y  A; S )  U (0, Y ; S )  ( 1   0
چنانچه تفاضیل مطلوبییت (  ) Uبیزر تیر از
صفر باشد ،پاسخ دهنده مطلوبیت خود را با موافقت بیا
پرداخت مبلغی بیرا بیهدسیت آوردن کیاال حیداکثر
میکند .درنتیجه ،برا هر پاسخدهنده ،با ییک پاسیخ
صفر یا یک مواجه خواهی بود .همیانطورکیه در بیاال
نیز اشاره شد ،عواملی که پاسخ (بلی یا خیر) را تحیت
تییأثیر قییرار میییدهنیید  Y, Aو  Sهسییتند .درنتیجییه،
الگویی اقتصادسنجی که متغیر وابستۀ آن صفر یا ییک
است مورد بحث خواهد بود .برا بیرآورد الگوهیا بیا
متغیر وابستۀ دوتایی از الگوهیا لوجییت ییا پروبییت
استفاده می شود .باتوجیه بیه سیادگی و اعتمیادبرانگیز
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بودن محاسبات ،همانگونه که در رابطیۀ  3و شیکل 8
مشاهده میی شیود ،در ایی مطالعیه از میدل لوجییت
استفاده شده است)(Judge et al.,1988
1
()3
P  Pr(Y  1)  F(X ) 
) 1  exp(  X t

t

i

i

شکل.1الگویمدللوجیت 

چنانچه توزیع احتمال تجمعی  dUکه احتمیال
پییذیرش پیشیینهاد را نیییز نشییان میییدهیید ،بییه
صورت ) F(Duتعری میشود .برا بیرآورد مییانگی
( WTPامیید ریاضیی تماییل پرداخیت) در روشهییا
استخراج انتگرال معی توزیع احتمال تجمعی محاسبه
میشود (رابطۀ .)2
1
()2
E (WTP)   Fi (dU )dA  
dX 
) 1  exp(  X t

پس از برآورد میدل لوجییت ،مقیدار انتظیار تماییل
پرداخت با انتگرال گیر عدد در محیدودۀ صیفر تیا
باالتری پیشنهاد پذیرش ( )BIDبیه صیورت رابطیۀ 9
محاسبه میشیود (Lee & Han, Hanemann, 1994
;:)2002
n
()9
E (WTP)   pi wtpi
i 1

1
(
)dBID
}) 1  exp{(   BID

Max. BID



0

که ) E(WTPمقدار انتظیار تماییل پرداخیت افیراد
( )WTPجهیییت حفاظیییت ،متغییییر  BIDدر واقیییع
نمایندها از تمایل پرداخت افراد در الگیو اسیت و  
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عر از مبدأ تعدیل شده است کیه بیهوسییلۀ جملیۀ
اجتماعی -اقتصاد به جملۀ عر از مبدأ اصلی ) (
اضافه شیده اسیت .انتگیرال فیوق را در سیه بیازۀ زییر
میتوان محاسبه کرد:
الی ) اعییداد حقیقییی (از منفییی بییینهایییت تییا مثبییت
بینهایت)

ب) اعییداد غیرمنفییی شکسییته.) 0  Bi  Bmax ( :1
بویییل و بیشییا ( )1322اسییتفاده از ایی روش را بییه
محاسبۀ ارزش مورد انتظار تابع نرمالیزه منوط کردند.
ج) اعداد غیرمنفی شکسیته نشیده( 8:صیفر تیا مثبیت
بینهایت)
روش (ب) بییهدلیییل تییأمی محییدودیتهییا
تئوریکی ،کارایی آمار باال و قابلیت جمع شیدن 3بیه
روشهیا دیگیر ارجحییت دارد ( Bateman et al.,
 .)1995در برآورد مدل لوجییت ،پییش بینیی اثرهیا
تغییر در متغیرها توضیحی بر احتمال پذیرش مبلیغ
پیشنهاد از سو فرد  iام از اهمیت خاصی برخوردار
است .مقدار اثر نهایی ( ،)MEبییانگر مقیدار تغیییر در
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد به ازا تغییر در یک
واحد از هر متغیر توضیحی است و از رابطۀ ( )0نتیجه
میشود:
(0
Pi
)exp(-Xi β
ME 
 F(Xi β K )β K 
β
X
) (1  exp(-Xβ)2 k
i

ki

کیه در آن  ، β kپییارامتر بیرآورد شییده Kامیی متغیییر
توضیحی است .در ای تحقیق با اسیتفاده از اطالعیات
پییشآزمیون و روش  Mitchellو  (1989) Carsonدر
سطح معنیدار  9درصید و اخیتالف  WTPواقعیی و
1

Non-negative, Truncated
Non- negative, Untruncated
3
Ability to Aggregate
2
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برآورد  11درصد ،تعداد  803پرسشنامه در منطقیۀ
مورد مطالعه تکمییل و اطالعیات الزم اسیتخراج شید.
مایکییل و کارسییون معتقدنیید محققییان ارزشگییذار
مشروط به دنبال ای هستند که درصد انحراف تماییل
به پرداخت برآوردشده را از تمایل به پرداخیت واقعیی
حداقل کنند (نه اینکه مقدار مطلق تمایل به پرداخیت
برآوردهشده را از تماییل بیه پرداخیت واقعیی حیداقل
کنند) .در ای شیرایط آنهیا بایید بیرآورد اولییها از
1
ضریب تغییرات  WTPداشیته باشیند & (Mitchell
)( Carson, 1989رابطۀ .)2

()2
V
TWTP

در رابطییۀ ( )2پییارامتر  Vضییریب تغییییرات و
 TWTPمقییدار واقعییی  WTPاسییت .مقییدار ضییریب
تغییرات را می توان از مطالعات گذشته بیهدسیت آورد.
هرچه مقدار ضریب تغییرات کمتر باشد ،برآورد WTP
به مقدار واقعی آن در جامعه نزدیکتر خواهد بیود .بیا
در دست داشت ضریب تغییرات ،با اسیتفاده از رابطیۀ
 2میتوان حج نمونه را بهدسیت آورد & (Mitchell
).Carson, 1989
2
2
()2
 t  ˆ 
 t  Vˆ 
n
 

 d 
 d  RWTP 
در رابطۀ ( n )2حج نمونیه t ،مقیدار آمیارۀ t-

 RWTP ،studentمقدار  WTPبرآورد شده و  dدرصد
اختالف  RWTPاز  TWTPاست .مقیدار  dبیه وسییلۀ
محقق تعیی می شود و نشان میدهد که چند درصید
انحراف از مقدار واقعی  WTPبرا محقیق پیذیرفتنی
است .ه چنی شایان ذکیر اسیت کیه جهیت بیرآورد
نتایج بیانشده در روششناسی ایی مطالعیه از بسیتۀ
نرمافزار  Shazam10و  Mapleاستفاده شد.
Coefficient of Variation

1

 .3نتایج
در ای بخش باتوجه به اهمیت مصاحبه با افراد کیه
درآمد مستقلی دارند ،تجزییه و تحلییل نتیایج آمیار
حاصل از پرسشنامهها ارائه میشیود .نتیایج توصییفی
متغیرهییییا کمییییی بازدیدکننییییدگان از منطقییییۀ
بناد سادات جهت تفریح طبق جدول  1است.
باتوجییه بییه جییدول فییوق ،پاسییخگویییان دارا
متوسط س  33سال (جمعییت جیوان) و تحصییالت
دیسل اند .بعید خیانوار بازدییدکننیدگان نییز حیدود 3
نفراست؛ بهعبارتی میتیوان تصیور کیرد خیانوادگی از
منطقه بازدید میکننید .هی چنیی نتیایج متغیرهیا
کیفی بازدیدکنندگان طبق جدول  8ارائه میشود.
مالحظه می شود که  02/1درصد از پاسخگویان
مرد و  23/1درصد متاهلاند؛ بیهعبیارتی خیانوادگی از
اییی منطقیییه دییییدن مییییکننییید 28/1 .درصییید از
بازدیدکنندگان از استان یزدند که اهمییت اسیتفاده از
ای منطقه از سو اهالی اسیتان را نشیان مییدهید و
فقییط  8/3درصیید عوییو سییازمانهییا حفاظییت از
محیطزیست اند .از مجموع سه پیشنهاد 92 ،درصید از
بازدیدکنندگان آن را قبیول کیردهانید کیه  91درصید
پیشنهاد  11111رییالی 81 ،درصید پیشینهاد 9111
رییییالی 31 ،درصییید پیشییینهاد  81111رییییالی را
پذیرفته اند .جدول  3وضعیت شغلی بازدیدکنندگان را
نشان میدهد که عمدتاً شغل آزاد دارند که ه گراییی
و انعطافپذیر ایی منطقیه بیرا اسیتفاده عمیوم را
بیان میدارد.
برآورد ضرایب مدل لوجیت بیانگر آن است کیه
متغیر پیشینهاد معنیی دار اسیت و عالمیت منفیی آن
حاکی از ایی اسیت کیه چنانچیه قیمیت پیشینهاد
افزایش یابد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد از طرف
بازدیدکنندگان کاهش خواهد یافت .باتوجه به بیرآورد
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کشش ای متغیر ،با افزایش ییک درصید در قیمیت
پیشنهاد  ،احتمال پذیرش ای مبلیغ بیرا اسیتفادۀ
تفریحی معادل  1/19درصد کاهش خواهید یافیت .در
ضم باتوجه به اثر نهایی آن با افزایش هزار رییالی در
قیمییت پیشیینهاد  ،احتمییال پییذیرش مبلییغ جهییت
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پرداخت بابت اسیتفادۀ تفریحیی  1/18واحید کیاهش
می یابد .بنابرای هرچه مبلغ پیشنهاد بهمنزلۀ مبلیغ
ورودیه بیشتر باشد ،احتمال پذیرش آن کمتر خواهید
بود.

جدول.1نتایجتوصیفیمتغیرهایمنتخبموردبررسی 
میانگین 

حداقل 

حداکثر 

انحرافمعیار 

متغیرها 

س (سال)

33

2

23

10/2

افراد خانوار (تعداد)

8/3

1

2

8/11

سالها تحصیل

18

1

12

2/3

درآمد ماهیانه (ریال)

919012/2

19111

91111111

3122822/3

هزینۀ ماهیانه (ریال)

833328/3

81111

3111111

822221/9

نتایجمتغیرهایکیفی 

جدول.1



تأهل 

جنس 
مرد 

زن 

تعداد

123

22

812

درصد

02/1

31/3

23/1

عضومحیطزیست 

مسافربودن 

متاهل  مجرد  بله 

99

پذیرش پیشنهاد 

خیر 

بله 

خیر 

بله 

خیر 

22

0

892

191

113

8/3

32/2

92

23

810

12/3 28/1 81/3

جدول.9توزیعفراوانیمشاغلبازدیدکنندگان 

شغل

متخص

آزاد

کارمند

خانهدار

کارگر

دانشجو

بازنشسته

بیکار

تعداد

9

33

29

91

11

89

13

12

درصد

1/3

39/2

12/1

13/2

2/8

3/9

2/8

9/3

ضریب درآمد از نظر آمار در سیطح  9درصید
معنیدار است و عالمت مثبت آن با آنچه مورد انتظیار
است ،ه خوانی دارد و نشان دهندۀ افیزایش احتمیال
پذیرش تمایل به پرداخیت افیراد اسیت کیه درآمید
باالتر دارند .براسا کشش وزنی ای متغیر ،افزایش
یک درصد در درآمد پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ
پیشنهاد را  1/12درصد افزایش میدهد .ه چنیی ،

براسا اثر نهایی ای متغیر ،با افیزایش ییک میلییون
ریالی در درآمد افراد احتمال پذیرش مبالغ پیشنهاد
جهت بهرهمنید از ارزش تفریحیی ایی منیاظر آبیی
 1/13واحد افزایش خواهد یافت.
ضریب متغیر جذابیت منطقه برا تفریح مجدد
در سطح یک درصد معنیدار اسیت و عالمیت مثبیت
آن نشان میدهد افیراد کیه در آینیده قصید بازدیید
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مجدد از ای منطقۀ تفریحی را دارند ،احتمال پذیرش
مبلغ پیشنهاد و درنتیجه تمایل به پرداخت بیشتر
برا بازدید از ای منطقه خواهند داشت .طبق کشش
وزنی ای متغییر بیا افیزایش ییک درصید در تعیداد
دفعات بازدید ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد معادل
 1/13درصد افزایش مییابید .اثیر نهیایی ایی متغییر
حاکی از ای است کیه بیا افیزایش هیر دفعیه بازدیید،
احتمییال پییذیرش مبلییغ جهییت پرداخییت بابییت ارزش
تفریحی  1/18واحد افزایش مییابد.
عالمت ضریب تعداد اعوا خانوار حاکی از ای
است که با افیزایش تعیداد خیانوار ،تقاضیا تفریحیی
بهطورمعنیدار کاهش مییابد .بهعبارتی ،با توجه بیه
افزایش هزینهها تفریح در خانوادههیا بیا جمعییت
بیاالتر ،تماییل بیه پرداخیت جهیت تقاضیا تفریحییی
کاهش می یابد .مقدار کشش وزنی ایی متغییر نشیان
میدهید ،بیا افیزایش ییک درصید بیه تعیداد اعویا
خانوارهییا پاسییخگویییان ،احتمییال پییذیرش مبییالغ
پیشنهاد  1/3درصد کاهش میییابید .در ضیم اثیر

نهایی آن مؤید ای واقعیت است که با افزایش یک نفر
به اعوا خانوارها ،احتمال پذیرش مبالغ پیشینهاد
 1/19واحد کاهش مییابد.
همچنی ضریب برآورد س نیز در سطح یک
درصد معنیدار و بیانگر آن است کیه بیا افیزایش ییک
درصیید در سیی افییراد ،احتمییال پییذیرش مبییالغ
پیشنهاد  1/3درصد افزایش خواهد یافت .ه چنیی
با افزایش یک سال به س افراد ،احتمال پذیرش ایی
مبالغ  1/119واحد افزایش مییابید .درنهاییت ،متغییر
عوویت در سازمان ها محیطزیستی نیز در سطح ده
درصد معنییدار اسیت و نشیان مییدهید بیا افیزایش
عوویت افراد جامعه در ای سازمان ها ،تمایل پرداخت
افراد جهت استفادۀ تفریحی از منطقیۀ بنیاد سیادات
افزایش خواهد یافت.
باتوجه به پذیرفت و نسذیرفت پیشینهادها کیه
در جدول  1بیان شد ،نتایج بیرآورد میدل لوجییت در
جدول  2آمده است.

جدول.4نتایجبرآوردالگویلوجیت 
متغیرها 

عر از مبدأ
پیشنهاد
درآمد
تحصیالت
جذابیت برا تفریح مجدد
تعداد خانوار
س
عوویت زیستمحیطی
درصد صحت پیشبینی
آمارۀ حداکثر درستنمایی
سطح معنیدار
 R2مک فادان
 R2ماداال

ضرایب 

ارزشآمارةT

اثرنهایی 

کششدرمیانگین 

-1/22
-1/111122
1/1111118
1/13
1/23
-1/8
1/8

-1/2
-8/9
8/1
1/2
3/3
-3/8
8/0

---1/11118
1/111111132
1/132
1/188
-1/19
1/119

---1/19
1/12
1/18
1/13
-1/3
1/3

1/29

1/3

1/30

1/112

1/29
29
1/1111
1/33
1/29
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ضریب تعیی مکفادان و مادال نشان مییدهید
که متغیرها توضیحی مدل بهخوبی تغیییرات متغییر
وابستۀ مدل (تماییل بیه پرداخیت بازدیدکننیدگان) را
توضیح میدهند .درصد پییش بینیی صیحیح در میدل
برآورد  29درصد است .بنابرای میدل بیرآورد شیده
توانسته است درصد باالیی از مقادیر وابسته را با توجه
به متغیرها توضیحی پیش بینی کند .بیهعبیارتی 29
()3

درصد پاسخگویان ،تمایل به پرداخت پیشبینیی شیدۀ
بله یا خیر را با ارائۀ نسبتی کامالً مناسب بیا اطالعیات
بییهدرسییتی اختصییاص دادهانیید .پییس از بییرآورد مییدل
لوجیت ،میزان ارزش مورد انتظار  WTPتفریحی ایی
منطقه پس از برآورد مدل با محاسبۀ انتگرال زییر بیه
ای صورت محاسبه شد (رابطۀ :)3

1
([
) / f (bmax )]db 6760
)1  exp( 0/05  0/0000084b

همانگونه که مالحظه میشود ،میانگی تماییل
پرداخت هر فرد جهت بازدید تفرجی از منطقیه 0201
ریال است .با توجه بیه تعیداد بازدیدکننیدگان از ایی
منطقیه (سیاالنه حییدود  191111نفیر) ارزش سییاالنۀ
گردشگر  111میلیون رییال و ارزش سیاالنۀ خیانوار
(با متوسط  8/3نفر در هر خانوار)  13012ریال است.

.4بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعۀ حاضر در مورد رق برآوردشده بیرا هیر
بازدید ،حاکی از آن است که آگاهی از منابع تفریحیی
در مناطقی که پتانسیل گردشیگر دارنید ،از اهمییت
خاصی برخوردار است ،زیرا مبلغ باالیی جهت استفاده
از آن پرداخت میکنند .بنابرای  ،پیشنهاد میشیود بیا
روشهییا گونییاگون آموزشییی ،ترویجییی ،آگییاهی از
جنبه ها گونیاگون و احیداس وسیایل رفیاهی بیشیتر
(متناسییب بییا اقلییی ) ارزش تفریحییی ای ی منییاطق را
افزایش دهی  .مقایسۀ ای ارزش تفرجی برا هر فیرد
با برخی از مطالعات انجامگرفتیه در داخیل بییانگر آن
خواهیید بییود کییه ای ی نتییایج بییا مطالعییات  Abediو
همکاران ( )2010تفاوت دارد ،زییرا در مطالعیۀ حاضیر
فقط ارزش کارکرد گردشگر مد نظر بیوده و تمیامی
کارکردها غیرمستقی محیطزیست بررسی نشده اند.

 52



20000

0

اما رق محاسبهشیده بیرا ارزش تفرجیی در هیر بیار
بازدید با رق محاسبهشده در مطالعیات  Amirnejadو
همکیییاران ( Rafiee ،)2006و )2009( Amirnejad
تقریباً مشابه است .ولی ایی رقی از مطالعیۀ Molaie
( )2009بیشتر است.
باتوجه به نتایج ای مطالعه و برآورد کششها
مییورد نظییر ،درآمیید بازدیدکننییدگان از منییاطق اثییر
معنیییدار در پییذیرش مبییالغ پیشیینهاد جهییت
بهرهمند از ارزش تفریحی منطقیه دارد .بنیابرای در
زمینیۀ بهییرهمنیید از ایی ارزشهییا ،تقویییت سییطوح
درآمد بهویژه افراد ک درآمد و فقیر جامعه از طرییق
توزیع عادالنۀ درآمد سیاستی است که توصیه میشود.
زیرا پرداختها زیستمحیطی و تقاضا برا اسیتفاده
تفریحی بیشتر از مواهب طبیعی کاالیی با کشش بیاال
است و فقط تقویت درآمد افراد میتواند آنها را حاضر
به پرداخت بابت بهره مند از آن کند .بنابرای تقویت
و حمایت درآمد  ،بهویژه در میان اقشیار کی درآمید،
میتواند در پذیرش مبلغ پیشنهاد مؤثر باشد.
باتوجه بیه اثیر مناسیب تحصییالت در پیذیرش
مبالغ پیشنهاد  ،گسترش آموزش عمومی میان افیراد
جامعه ،گامی مؤثر در توجه بیشتر بیه ارزش تفریحیی
بوده ،جزء سیاستهایی است که دولت می تواند جهت

58

استفادۀ بهینه از منابع طبیعی اتخاذ کند.
همانگونه کیه از نتیایج ایی مطالعیه مشیخ
است ،عوویت در سازمانها محیطزیستی به افزایش
تمایل پرداختهیا تفرجیی در حیوزۀ بنیاد منجیر
شده است .بنابرای  ،تشویق و ترغیب افراد به عویویت
در ای سیازمان هیا ،میی توانید بیه مشیارکت عمیومی
بیشتر در پرداختها زیستمحیطی منجر شود.
باتوجییه بییه نتییایج تحقیییق ،جییذابیت منییاطق
تفریحی جهت بازدید مجدد اثر معنیدار و مثبتیی بیر
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهاد دارد .توجیه بیه ایی
مناظر طبیعی و ارائۀ خدمات مناسب در ایی منیاطق
موجب رونق اقتصیاد و افیزایش اشیتغال در منطقیه
خواهد شد .بنابرای پیشنهاد میشیود برنامیهرییزان و
مسئوالن بیرا توسیعۀ گردشیگر و افیزایش تعیداد
بازدییید ،بییا ایجییاد امکانییات رفییاهی مناسییب بییرا
خانواده ها ،اطالعرسانی و تبلیغیات از طرییق بروشیور،
کتابچه و لیوح فشیرده ،ایجیاد بسیتر مناسیب بیرا
سرمایهگذار بخیش خصوصیی در ایی فعالییتهیا و
بهبود بهداشت در ای مکانها کمک بیشیتر در بیاال
بردن رفاه بازدیدکنندگان کننید کیه بییشیک سیبب
افزایش تعداد گردشگران خواهد شد.
نتایج برآورد ارزش تفریحی نشان مییدهید کیه
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ارزش ساالنۀ ای منیاطق  1/1میلییارد رییال در سیال
است .توصیه می شود کیه امکانیات الزم بیرا توسیعۀ
گردشگر در ای منطقه فراه شود .بهعبیارت دیگیر
ضرور است ،بهمنظور توسعۀ گردشیگر در منطقیه،
حییداقل بییه میییزان  111میلیییون ریییال در سییال
سرمایهگذار صورت گیرد .شیایان ذکیر اسیت مقیدار
 111میلیون ریال در سال فقط حداقل ارزش تفریحی
منطقه است .باتوجه به ارزش بیاال تفریحیی منطقیۀ
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جهانگرد استان یزد مکانهیا خاصیی کیه خشیک
شده اند را مرمت و بازساز کند تا گردشگران از آنها
بازدید کنند و درآمد الزم حاصل شود.
همچنی باتوجه به باال بودن ارزش اقتصیاد و
گردشگر منطقۀ مورد مطالعه ،توصیه مییشیود کیه
گامها جدید در ای راسیتا برداشیته شیود ،تیا بیا
کمییک ادارۀ منییابع طبیعییی و سییازمان گردشییگر
نمایشییگاه آموزشییی -ترویجییی در منطقییۀ توریسییتی
احداس شیود و فرهنیگ منیابع طبیعیی ،جلیوگیر از
آلودگی آب و تأسیس محلها تصفیه جهت استفادۀ
مجدد آن ،بی اقشار گونیاگون مراجعیان کیه از نقیاط
گوناگون کشور به ای محلها مراجعه میکنند ،اشاعه
یابد.
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