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 ۀزیست طبیعی در مناطق بیابانی )مطالع گردشگری محیط ارزشتبیین 

 سادات یزد( بنادک ۀموردی: منطق
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 كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه اردكان ۀاستاديار دانشكد .1

 

 82/11/1331تاریخ پذیرش:  12/8/1331تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
. منیاطق بیابیانی   اسیت ، کارکرد گردشگر  طبیعیت  شود میمنجر  یکی از کارکردهایی که به افزایش ارزش اقتصاد  منابع طبیعی

بیه افیزایش    ها ارزش. بازار  کردن ای  کرد  غیربازار  ایجاد خواهند ها ارزشو از ای  جهت دارند جذب گردشگران  برا  زیاد  پتانسیل
 اسیت سیادات   بناد  منطقۀزیست طبیعی واقع در استان یزد   محیطمناطق  تری  یکی از مه  .شود میی منجر ارزش اقتصاد  مناطق بیابان

 ،آن تفریحیی  ۀعلت جاذبی  به ،خانه غار چله متعدد گردشگر  از جمله مناطقو   فصلی ها رودخانه ،کوهستان ۀقرارگیر  در کنار دامنکه با 
افزار  شازم بیه   نرم ۀمشروط و با استفاده از بست گذار  ارزشحاضر به کمک روش  ۀالعبر ای  اسا  مط .موجب جذب گردشگر شده است

 803پیردازد. بیه همیی  منظیور تعیداد       میی  1323زیست طبیعی در مناطق بیابانی بیا رویکیرد گردشیگر  در سیال      بررسی ارزش محیط
گردشیگران بیرا  بازدیید از منطقیه      نشیان داد کیه  ایج نتی . شدبه روش میشل و کارسون از بی  گردشگران ای  منطقه تکمیل  نامه پرسش
کسیب درآمیدها     .اسیت میلییارد رییال    1/1 منطقه بیا رویکیرد گردشیگر  سیاالنه    ای   ارزشو  دارند تمایل پرداختی ریال 0201معادل

ارزش ایی    بازدیید  بیه در منطقه جهت افزایش تمیایالت گردشیگران    ،آمده دست بهحداقل تا سق  رق   ،گذار  ساالنه گردشگر  و سرمایه
 .کردمنطقه را بیش از پیش مشخ  خواهد 

 .طبیعی زیست  محیط ،پرداخت به تمایل ارزش مصرفی، الگو  لوجیت، ،گردشگر ارزش  گذار  مشروط، ارزش :یدیکل های هواژ

                                                                                                                                                                      

 Email: fatahi@yazd.ac.ir 1398-2881313تلف :  * نویسندۀ مسئول:
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 مقدمه. 1
روزافیزون میردم بیه مراکیز      منید   هعالقی با توجه بیه  

نظر  از  لهمسئگردشگر ، تجزیه و تحلیل در مورد ای  

هیا     اقتصاد  و اجتمیاعی و بررسیی کامیل خواسیته    

گیاهی و   نیازهیا  تفیرج   بینیی  پییش  چنی  ه مردم و 

 ناپیذیر  اجتناب اوقات فراغت در آینده با وجود دشوار 

ها  کشیور   ها بخشی از درآمد گاه که تفرج ازآنجا .است

 گیذار   ارزشتوجیه بیه    ،دهند را به خود اختصاص می

چرا کیه تفیریح موجیب ایجیاد      ،است آن حائز اهمیت

فوا  رشد و پیشرفت و شیکوفایی شخصییت انسیانی    

  هییا ارزش از بخشییی گردشییگر . ارزش شییود مییی

 . استطبیعی زیست  محیط

هیا  طبیعیی بیرا  اسیتراحت،      تنوع در ویژگی

رو ،  ها  تفریحیی در قالیب پییاده    سرگرمی و فرصت

هیا   ها، قنیوات و چشیمه   زدن در کنار چاه گردش، اردو

جهت گذراندن اوقیات فراغیت و لیذت از ایی  منیاظر      

محیدودیت   دلیل هکه ب است  تفریحی ها ارزشبیانگر 

خیز در مناطق    آبها هدر حوز  سطحی ها آبمنابع 

 . (Freeman, 1993) شود مشاهده می بیابانی

آمده  دست بهبرا  بیشتر منافع  باتوجه به اینکه

 شیود  میی سیعی   ،از منابع طبیعی بازار  وجیود نیدارد  

گونه منافع در غییاب بیازار بیا بازارهیا  مصینوعی       ای 

شیوند. ایی  روش بیه طیور مسیتقی  بیر        گذار  ارزش

کنندگان متکی است.  موضوع تمایل به پرداخت مصرف

. اسیییتمشیییروط  گیییذار  ارزشتیییری  روش  راییییج

 گوناگوندر نقاط  1331 ۀمشروط در ده گذار  ارزش

سسیات وارد  ؤی و مدنیا در مباحیث محافیل دانشیگاه   

پیانلی   1(NOAA) شد. مدیریت ملی اقیانوسی و جو 

 متشیکل از کارشناسیان اقتصیاد    8«کمربند آبی»با نام 

                                                                             
1
 National oceanic and Atmospheric Administration 

2
 Blue- Ribbon panel 

مشییروط در  گییذار  ارزشبییرا  ارزیییابی اسییتفاده از  

  غیرمصییییرفی تشییییکیل داد هییییا ارزش بییییرآورد

(Tietenberg, 1996) گزارش ای  کارشناسان در سال .

آن چارچوبی برا  اسیتفاده  انتشار یافت که در  1333

. در روش شییدمشییروط ارائییه   گییذار  ارزشاز روش 

تعیییی  ارزش اقتصییاد   بییرا مشییروط  گییذار  ارزش

 الزممراجعه بیه افیراد    محیطی زیستکاالها و خدمات 

تیوان در   است. بسیار  از کاربردها  ای  روش را میی 

هیا  ملیی،    کیفیت آب و هوا، منیافع پیار    یابی ارزش

زیسیت،   ها  دولت بیر محییط   برنامه تأثیر گیر ، ماهی

 غیییرهتمایییل بییه پرداخییت جهییت حفاظییت از آب و  

هیا    ها و تالش . بررسی(Fatahi, 2010) کردمشاهده 

آمده از بازدیید   دست بهزیاد  برا  تعیی  میزان منافع 

 مناطق گردشگر  صورت گرفته است. 

در ( 1997)و همکیاران   Hadker نمونیه،  بیرا  

تماییل   ه ای  نتیجه رسیدند که مجمیوع خود ب ۀمطالع

  هیا  ارزشبمبئی بیرا    خانوارها  ۀماهان به پرداخت

 محیطیی پیار    زیسیت  بودن حفاظتی و حفظ مطبوع

که ایی  مقیدار    استهزار دالر در ماه  221بمبئی ملی

 میلیون دالر بیرا  حفاظیت پیار  ملیی     9/9 سالیانه

  .بودخواهد  مذکور

ارزش کییارکرد  ،Muramira (2000) ۀدر مطالعیی

اوگانیدا، بیا    میابیرا در تنوع زیستی اکوسیست  جنگیل  

تماییل بیه    ۀمشروط و محاسیب  گذار  ارزشاستفاده از 

هیا  همیشیه    هکتار از جنگل 28پرداخت افراد، برا  

 .  مریکا برآورد شدآدالر  310سبز ای  منطقه، 

Lehtonen  روش  طریییق از( 2010)و همکییاران

حفاظت منظور  ادند که بهمشروط نشان د گذار  ارزش

گوییان   درصد پاسیخ  2/23 فنالند ها  جنوب از جنگل

مند به افیزایش حفاظیت و حاضیر بیه پرداخیت       هعالق

درصید   2/19. نید ها بود جنگلاز مبلغی جهت حفاظت 

، امیا پیولی بابیت آن    نداز افزایش حفاظت حمایت کرد
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درصد  3/2تفاوت و  درصد بی 9/9کردند،  پرداخت نمی

  ها بودند. کاهش حفاظت جنگلخواستار 

Shrestha  در بررسیی ارزش   (2007)و همکاران

ا  آپاالچیکوال در فلورییدا بیه    رودخانه منطقۀتفریحی 

و بیه ایی     نید تحلیل تقاضیا  بازدیدکننیدگان پرداخت  

طور متوسط مایل  هنتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان ب

 . نددالر برا  هر روز 12/22به پرداخت 

 (2006)و همکییاران  Amirnejadنیییز در ایییران 

خود تمایل بیه پرداخیت هیر ییک از افیراد       ۀدر مطالع

 0309سینگان را    جهت حفاظت از پار  جنگلی سیی 

و نشان دادند که در پذیرش مبیالغ   ندریال برآورد کرد

افراد، متغیرها  پیشنهاد و درآمید   از سو پیشنهاد  

 Amirnejadو  Rafieeانیید.  بیشییتری  اثییر را داشییته 

نیز پس از برآورد تابع لوجیت، متوسط تمایل  (2009)

هییر فییرد را بییرا  حفاظییت از   ۀبییه پرداخییت ماهیانیی

رییال بیرآورد    1/2301سار   ۀتنگ ها  سلیمان جنگل

 ند.  کرد

در بیییرآورد ارزش  Molaei (2009) همچنیییی 

هیا  ارسیباران    سی در جنگیل  دره ۀتفریحی پار  قلع

. کیرد ریال برآورد  3312میانگی  تمایل به پرداخت را 

Rafiee  و Salami(2009)  اثرگییذار  تمییایالت  بییه

 در زیسیت   محییط  گیذار   ارزشافراد در  ۀگرایان اخالق

پرداختند. مطابق نتیایج ایی     المللی میانکاله تاالب بی 

مطالعه، تمایل پرداخت ماهانه برا  حفاظت ای  تاالب 

گرایانیییه و  تمیییایالت وظیفیییه کیییهی یدر خانوارهیییا

رییال  18382و  12012ترتییب   بیه  دارند، امدگرایانهپی

متوسیط   (2010)و همکاران  Fatahiبرآورد شده است. 

اردکان بیرا    -تمایل به پرداخت خانوارها  دشت یزد

ریال برآورد  822301  زیرزمینی را ها آبت از ظحفا

 .کردند

Abedi ( در مطالع2010و همکاران )خیود بیه    ۀ

  غیرمسیتقی   ها ارزشع ای  نتیجه رسیدند که مجمو

میلییارد   2112پریشان و دشیت ارژن معیادل    ۀدریاچ

و همکیاران   Abedi ۀدر مطالعی  چنیی   هی  . استریال 

(، ارزش فرهنگییی، میراثییی، وجییود ، ذاتییی،   2010)

 شده شکار ها  گونه ذهنی شکار، ارزش به مند  عالقه

 و وحش حیات ها  برا  زیستگاه پرداخت به تمایل و

 دولیت  از سیو   حفیاظتی  ارزش و هوا یآلودگ کنترل

و  Raheliاسیت.   هشید برآورد  ریال میلیارد 22 با برابر

با اسیتفاده از ایی  روش بیه بیرآورد      (2010)همکاران 

میییزان تمایییل بییه پرداخییت گردشییگران بییرا  ارزش  

تفریحی روستا  بنید در ارومییه پرداختنید و عوامیل     

ز بررسیی  نیی  را مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افیراد 

 .کردند

نیدرت   هویژه در ایران، بی  هب ،در مطالعات گذشته

گاهی پرداختیه   به بررسی کارکرد تفرجی مناطق تفرج

 ۀدر ای  تحقیق ای  مسئله در ییک منطقی   شده است.

 است.  شدهخشک و بیابانی ارزیابی 

 ها روشمواد و . 2
کوهی با آب و هیوا    میان ای  منطقهموقعیت طبیعی 

 مهرییز در غیرب شهرسیتان    و اسیت  معتدلتا  خشک

خانیه در ارتفاعیات کیوه     غار چله .(1)شکل  است واقع

. از جملییه قییرار دارد منطقییهنسییر در جنییوب شییرق  

ها  طبیعیی بنیاد  قرارگییر  آن در کنیار      پتانسیل

. باتوجییه بییه اسییتهییا  شیییرکوه  کییوه رشییته ۀدامنیی

عمل آمده در مطالعات خارجی، در ایی    ها  به بررسی

ا  بیییرآورد ارزش حفیییاظتی از روش  تحقییییق بیییر 

انتخیاب   نامیۀ  پرسیش مشروط و تکمییل   گذار  ارزش

 ۀبعد  استفاده خواهید شید. بیرا  محاسیب     دو ۀدوگان

در حفاظت از منابع طبیعیی،   منظور بهتمایل پرداخت 

کننید کیه متغییر     اغلب موارد اقتصیاددانان فیر  میی   

بیه ایی     .اسیت ا  از مقیادیر پیوسیته    وابسته مجموعه

 ت که افراد تمایالت خود را مبنی بر پذیرش  صور
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 مطالعهدراستانیزدموردةمنطقموقعیت.1شکل

 

   دارند. آن اعالم می نسذیرفت پرداخت و یا 

لیییک ، مییوارد متعییدد وجییود دارد کییه رفتییار   

محیدود خالصیه    ۀگیرنده در قالب یک مجموع تصمی 

بییرا  چنییی   مییورد اسییتفاده هییا  شییود. مییدل مییی

ۀ هیا  بیا متغیرهیا  وابسیت     استفاده میدل  هایی هدف

 بیا هیایی   مدل ها آنتری   شوند. ساده نامیده می 1کیفی

. یعنی برا  متغییر وابسیته   استدوتایی  ۀمتغیر وابست

 ،تدرحقیقیی .وجیود دارد فقیط دو مقییدار ییک و صییفر   

روش از طییور تجربییی  هبیی Davis (1963)بییار  ی اولیی

طیور   هبی  ایی  روش . کرداستفاده  مشروط گذار  ارزش

یعنییی ارزش  ،متییداول بییرا  دو ارزش مهیی  و اصییلی 

. روش اسیت  مناسیب مفید و  ،وجود  و ارزش انتخاب

تماییل بیه پرداخیت افیراد را در      مشروط گذار  ارزش

هیا  بیاال    . یکیی از راه کند میفرضی تعیی   قالب ابزار

بعد  پرسییدن   بردن کارایی روش انتخاب دوتایی تک

بیه   دهنیده  پاسخکه به جواب  دار است دنباله ها  الؤس

اول بستگی دارد. با ای  توضیح که اگر پاسیخ   پیشنهاد

                                                                             
1
 Qualitative Dependent Variable Models 

شود  دوم ارائه می پیشنهاداول منفی باشد،  پیشنهادبه 

و  Batemanاول اسییت.  پیشیینهادکییه کمتییر از مبلییغ 

بیاالتر   پیشنهادکنند که  می پیشنهاد (1995)همکاران 

ر نصیی  تیی پییایی  پیشیینهاداول و  پیشیینهاددو برابییر 

 اول باشد.   پیشنهاد

، WTPگییر    برا  تعییی  میدل جهیت انیدازه    

فر  شیده کیه فیرد مبلیغ پیشینهاد  بیرا  تعییی         

  غیربازار  ییک منبیع طبیعیی را براسیا      ها ارزش

شییرایطی  در( خییود Uمییاکزیم  کییردن مطلوبیییت ) 

 (.1 رابطۀ) کند پذیرد یا آن را رد می می

(1) 
01

);,0();,1(   SYUSAYU 
 

U دسیت  بیه وبیت غیرمسیتقیمی اسیت کیه فیرد     مطل 

ترتیییب درآمیید فییرد و مبلییغ     هبیی Aو  Yآورد.  مییی

اقتصیاد    -هیا  اجتمیاعی   سایر ویژگی Sپیشنهاد ، 

 1و 0.اسیت فیرد    ۀسیلیق  تیأثیر است کیه تحیت   

طور برابر و  هکه ب ندمتغیرها  تصادفی با میانگی  صفر

تواند  می Uاند. تفاوت مطلوبیت  وزیع شدهمستقل ت

 (.8 رابطۀزیر توصی  شود ) ۀصورت رابط هب

(8) 
)();,0();,1(

01
  SYUSAYUU

 

تیر از   ( بیزر  Uچنانچه تفاضیل مطلوبییت )  

دهنده مطلوبیت خود را با موافقت بیا   پاسخ ،صفر باشد

سیت آوردن کیاال حیداکثر    د پرداخت  مبلغی بیرا  بیه  

با ییک پاسیخ    ،دهنده برا  هر پاسخ ،کند. درنتیجه می

طورکیه در بیاال    صفر یا یک مواجه خواهی  بود. همیان 

، عواملی که پاسخ )بلی یا خیر( را تحیت  شدنیز اشاره 

 ،. درنتیجییههسییتند Sو  Y, Aدهنیید  قییرار مییی تییأثیر

آن صفر یا ییک   ۀی اقتصادسنجی که متغیر وابستیالگو

مورد بحث خواهد بود. برا  بیرآورد الگوهیا  بیا     است

دوتایی از الگوهیا  لوجییت ییا پروبییت      ۀمتغیر وابست

 برانگیزاعتمیاد  شود. باتوجیه بیه سیادگی و    استفاده می
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 8و شیکل   3رابطیۀ  که در   گونه محاسبات، همان بودن

 ، در ایی  مطالعیه از میدل لوجییت    شیود  میی مشاهده 

   (Judge et al.,1988)استفاده شده است

(3) 
)exp(

)XF()Pr(YP iti
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الگویمدللوجیت.1شکل

 

که احتمیال   dUچنانچه توزیع احتمال تجمعی 

بییه   ،دهیید  پییذیرش پیشیینهاد را نیییز نشییان مییی     

. برا  بیرآورد مییانگی    شود میتعری    F(Du)صورت

WTP   هییا   تماییل پرداخیت( در روش   )امیید ریاضیی

احتمال تجمعی محاسبه استخراج انتگرال معی  توزیع 

 (.2 رابطۀشود ) می

(2) Xd
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dAdUFWTPE
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تماییل   مقیدار انتظیار    پس از برآورد میدل لوجییت،  

صیفر تیا    ۀگیر  عدد  در محیدود  انتگرال با پرداخت

 9 رابطیۀ  صیورت  هبی  (BID) پذیرش باالتری  پیشنهاد

 ,Hanemann, 1994 Lee & Han) شیود  محاسبه می

2002;): 

(9) 
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تماییل  پرداخیت افیراد     مقدار انتظیار   E(WTP)که 

(WTP)   جهیییت حفاظیییت، متغییییرBID  در واقیییع

و اسیت ا  از تمایل پرداخت افراد در الگیو   نماینده
 

 ۀجملی ۀ وسییل  هکیه بی   استعر  از مبدأ تعدیل شده 

)(عر  از مبدأ اصلی ۀاقتصاد  به جمل -اجتماعی

زییر   ۀ. انتگیرال فیوق را در سیه بیاز    اضافه شیده اسیت  

 :کردتوان محاسبه  می

نهایییت تییا مثبییت  الیی ( اعییداد حقیقییی )از منفییی بییی

 نهایت( بی

maxi: )1ب( اعییداد غیرمنفییی شکسییته  BB0 ). 

( اسییتفاده از اییی  روش را بییه 1322بویییل و بیشییا  )

 ند. کردمنوط  ار تابع نرمالیزهارزش مورد انتظ ۀمحاسب

)صیفر تیا مثبیت     8ج( اعداد غیرمنفی شکسیته نشیده:  

 نهایت(   بی

هییا   می  محییدودیتأدلیییل تیی  روش )ب( بییه

بیه   3تئوریکی، کارایی آمار  باال و قابلیت جمع شیدن 

 ,.Bateman et al)هیا  دیگیر ارجحییت دارد     روش

 هیا  بینیی اثر  پییش  . در برآورد مدل لوجییت، (1995

ر در متغیرها  توضیحی بر احتمال پذیرش مبلیغ  غییت

ام از اهمیت خاصی برخوردار iفرد از سو پیشنهاد  

(، بییانگر مقیدار تغیییر در    MEمقدار اثر نهایی ) .است

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد  به ازا  تغییر در یک 

( نتیجه 0) رابطۀواحد از هر متغیر توضیحی است و از 

 شود: می

(0

) 

 

امیی  متغیییر  K، پییارامتر بیرآورد شییده  kβکیه در آن  

توضیحی است. در ای  تحقیق با اسیتفاده از اطالعیات   

در  Carson (1989)و   Mitchellآزمیون و روش  پییش 

واقعیی و   WTPو اخیتالف   درصید  9  دار معنیسطح 

                                                                             
1
 Non-negative, Truncated 

2
 Non- negative, Untruncated 

3
 Ability to Aggregate
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 منطقیۀ در  نامه پرسش 803 ، تعداددرصد 11 برآورد 

. شید مورد مطالعه تکمییل و اطالعیات الزم اسیتخراج    

 گییذار  ارزشن امایکییل و کارسییون معتقدنیید محققیی 

دنبال ای  هستند که درصد انحراف تماییل    مشروط به

شده را از تمایل به پرداخیت واقعیی    به پرداخت برآورد

حداقل کنند )نه اینکه مقدار مطلق تمایل به پرداخیت  

پرداخیت واقعیی حیداقل     شده را از تماییل بیه   برآورده

ا  از  بیرآورد اولییه  بایید   هیا  آنکنند(. در ای  شیرایط  

 & Mitchell)داشیته باشیند    WTP 1ضریب تغییرات

Carson, 1989)   (2 رابطۀ.) 

(2) 
TWTP

V



 

 

 و تغییییرات ضییریب V پییارامتر (2) ۀرابطیی در

TWTP واقعییی مقییدار WTP ضییریب مقییدار. اسییت 

. آورد دسیت  بیه  گذشته مطالعات از توان می را تغییرات

 WTP برآورد باشد، کمتر تغییرات ضریب مقدار هرچه

 بیا . بیود  خواهد تر نزدیک جامعه در آن واقعی مقدار به

 ۀرابطی  از اسیتفاده  با تغییرات، ضریب داشت  دست در

 & Mitchell) آورد دسیت  به را نمونه حج  توان می 2

Carson, 1989). 

(2) 22
ˆˆ











 



















d

Vt

RWTPd

t
n



 
-t ۀآمیار  مقیدار  t نمونیه،  حج  n( 2) ۀرابط در

student، RWTP مقدار WTP و شده برآورد d درصد 

 وسییلۀ  بیه  d مقیدار . است TWTP از RWTP اختالف

 درصید  چند که دهد می نشان و شود می تعیی  محقق

 پیذیرفتنی  محقیق  برا  WTP واقعی مقدار از انحراف

 وردآبیر  جهیت  کیه  اسیت  ذکیر  شایان چنی  ه . است

 ۀبسیت  از مطالعیه  ایی   شناسی           روش در شده بیان نتایج

 .شد استفاده Maple و Shazam10 افزار  نرم

                                                                             
1
 Coefficient of Variation 

 نتایج. 3

در ای  بخش باتوجه به اهمیت مصاحبه با افراد  کیه  

، تجزییه و تحلییل نتیایج آمیار      دارنددرآمد مستقلی 

وصییفی  شیود. نتیایج ت   ها ارائه می نامه پرسشحاصل از 

 منطقییییۀمتغیرهییییا  کمییییی بازدیدکننییییدگان از 

 است. 1سادات جهت تفریح طبق جدول  بناد 

گویییان دارا   جییدول فییوق، پاسییخ باتوجییه بییه

سال )جمعییت جیوان( و تحصییالت     33متوسط س  

 3کننیدگان نییز حیدود     . بعید خیانوار بازدیید   اند دیسل 

خیانوادگی از   کیرد تیوان تصیور    عبارتی می به ؛نفراست

چنیی  نتیایج متغیرهیا      . هی  کننید  میبازدید  منطقه

 .شود ارائه می 8کیفی بازدیدکنندگان طبق جدول 

گویان  درصد از پاسخ 1/02که  شود میمالحظه 

عبیارتی خیانوادگی از    هبی  اند؛ درصد متاهل 1/23مرد و 

درصییید از  1/28 کننییید. مییییایییی  منطقیییه دییییدن 

از  که اهمییت اسیتفاده   ندبازدیدکنندگان از استان یزد

 و دهید  اهالی اسیتان را نشیان میی    از سو ای  منطقه 

  حفاظییت از هییا اندرصیید عوییو سییازم  3/8فقییط 

درصید از   92 ،. از مجموع سه پیشنهاداند زیست محیط

درصید   91انید کیه    هکیرد بازدیدکنندگان آن را قبیول  

 9111درصید پیشینهاد    81رییالی،   11111پیشنهاد 

را رییییالی  81111درصییید پیشییینهاد   31رییییالی، 

وضعیت شغلی بازدیدکنندگان را  3. جدول اند فتهپذیر

گراییی   که ه  دارنددهد که عمدتاً شغل آزاد  نشان می

پذیر  ایی  منطقیه بیرا  اسیتفاده عمیوم را       و انعطاف

 دارد. بیان می

برآورد ضرایب مدل لوجیت بیانگر آن است کیه  

و عالمیت منفیی آن    دار اسیت  معنیی متغیر پیشینهاد  

سیت کیه چنانچیه قیمیت پیشینهاد       حاکی از ایی  ا 

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    

 ۀپیشنهاد ، احتمال پذیرش ای  مبلیغ بیرا  اسیتفاد   

در درصد کاهش خواهید یافیت.    19/1تفریحی معادل 

باتوجه به اثر نهایی آن با افزایش هزار رییالی در   ضم 

قیمییت پیشیینهاد ، احتمییال پییذیرش مبلییغ جهییت   

واحید کیاهش    18/1تفریحیی   ۀپرداخت بابت اسیتفاد 

مبلیغ   منزلۀ . بنابرای  هرچه مبلغ پیشنهاد  بهیابد می

ورودیه بیشتر باشد، احتمال پذیرش آن کمتر خواهید  

 بود.
 

یرهایمنتخبموردبررسیمتغتوصیفینتایج.1جدول

انحرافمعیارحداکثرحداقلمیانگینمتغیرها

 2/10 23 2 33 )سال( س 

 11/8 2 1 3/8 )تعداد( افراد خانوار

 3/2 12 1 18 ها  تحصیل سال

 3/3122822 91111111 19111 2/919012 )ریال( مد ماهیانهآدر

 9/822221 3111111 81111 3/833328 )ریال( ماهیانه ۀهزین

کیفیهاینتایجمتغیر.1جدول


پیشنهاد پذیرشزیستعضومحیطمسافربودنهلأتجنس

خیربلهخیربلهخیربلهمجردمتاهلزنمرد

 113 191 892 0 22 810 99 812 22 123 تعداد

 23 92 2/32 3/8 3/12 1/28 3/81 1/23 3/31 1/02 درصد

نندگانبازدیدکمشاغلفراوانیتوزیع.9جدول

 بیکار بازنشسته دانشجو کارگر دار خانه کارمند آزاد متخص  شغل

 12 13 89 11 91 29 33 9 تعداد

 3/9 8/2 9/3 8/2 2/13 1/12 2/39 3/1 درصد
 

درصید   9ضریب درآمد از نظر آمار  در سیطح  

دار است و عالمت مثبت آن با آنچه مورد انتظیار   معنی

افیزایش احتمیال    ۀدخوانی دارد و نشان دهن ه  ،است

پذیرش تمایل به پرداخیت افیراد  اسیت کیه درآمید      

افزایش  ،. براسا  کشش وزنی ای  متغیردارند باالتر 

گویان احتمال پذیرش مبلغ  یک درصد در درآمد پاسخ

 چنیی ،  ه . دهد میدرصد افزایش  12/1را  پیشنهاد 

با افیزایش ییک میلییون     ،براسا  اثر نهایی ای  متغیر

درآمد افراد احتمال پذیرش مبالغ پیشنهاد   ریالی در

 منید  از ارزش تفریحیی ایی  منیاظر آبیی      جهت بهره

 واحد افزایش خواهد یافت.   13/1

ضریب متغیر جذابیت منطقه برا  تفریح مجدد 

عالمیت مثبیت    اسیت و  دار  معنیدر سطح یک درصد 

بازدیید  قصید  افیراد  کیه در آینیده     دهد میآن نشان 
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دارند، احتمال پذیرش  را تفریحی ۀق  منطیمجدد از ا

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 

متغییر  . اثیر نهیایی ایی     یابید  میدرصد افزایش  13/1

حاکی از ای  است کیه بیا افیزایش هیر دفعیه بازدیید،       

احتمییال پییذیرش مبلییغ جهییت پرداخییت بابییت ارزش 

 .  یابد میواحد افزایش  18/1تفریحی 

عالمت ضریب تعداد اعوا  خانوار حاکی از ای  

است که با افیزایش تعیداد خیانوار، تقاضیا  تفریحیی      

 بیه  وجهبا ت ،عبارتی . بهیابد می  کاهش دار معنیطور به

بیا جمعییت    هیا   ه  تفریح در خانوادها هافزایش هزین

تماییل بیه پرداخیت جهیت تقاضیا  تفریحییی       ،بیاالتر 

. مقدار کشش وزنی ایی  متغییر نشیان    یابد میکاهش 

بیا افیزایش ییک درصید بیه تعیداد اعویا          دهید،  می

گویییان، احتمییال پییذیرش مبییالغ    خانوارهییا  پاسییخ 

ضیم  اثیر    . دریابید  میی درصد کاهش  3/1پیشنهاد  

ید ای  واقعیت است که با افزایش یک نفر ؤنهایی آن م

به اعوا  خانوارها، احتمال پذیرش مبالغ پیشینهاد   

 .یابد میواحد کاهش  19/1

ورد  س  نیز در سطح یک آضریب بر چنی هم

و بیانگر آن است کیه بیا افیزایش ییک      دار معنیدرصد 

درصیید  در سیی  افییراد، احتمییال پییذیرش مبییالغ     

 چنیی   ه درصد افزایش خواهد یافت.  3/1د  پیشنها

با افزایش یک سال به س  افراد، احتمال پذیرش ایی   

متغییر   ،. درنهاییت یابید  میواحد افزایش  119/1مبالغ 

زیستی نیز در سطح ده   محیط  ها انعوویت در سازم

بیا افیزایش    دهید  میی و نشیان   دار اسیت  معنیی درصد 

، تمایل پرداخت ها انعوویت افراد جامعه در ای  سازم

سیادات   بنیاد   منطقیۀ تفریحی از  ۀافراد جهت استفاد

 افزایش خواهد یافت.

پیشینهادها کیه    پذیرفت  و نسذیرفت باتوجه به 

نتایج بیرآورد میدل لوجییت در     ،بیان شد 1در جدول 

 آمده است. 2جدول 

نتایجبرآوردالگویلوجیت.4جدول

ششدرمیانگینکاثرنهایی Tارزشآمارةضرایبمتغیرها

 --- --- -2/1 -22/1 أعر  از مبد

 -19/1 -11118/1 -9/8 -111122/1 پیشنهاد

 12/1 111111132/1 1/8 1111118/1 درآمد

 18/1 132/1 2/1 13/1 تحصیالت

 13/1 188/1 3/3 23/1 جذابیت برا  تفریح مجدد

 -3/1 -19/1 -8/3 -8/1 تعداد خانوار

 3/1 119/1 0/8 8/1 س 

 112/1 30/1 3/1 29/1 محیطی ویت زیستعو

 29/1 بینی درصد صحت پیش

 29 نمایی حداکثر درست ۀآمار

 1111/1 دار  سطح معنی

R
 33/1 مک فادان 2

R
2
 29/1 ماداال   
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 دهید  میی فادان و مادال نشان  ضریب تعیی  مک

خوبی تغیییرات متغییر    که متغیرها  توضیحی مدل به

داخیت بازدیدکننیدگان( را   )تماییل بیه پر   مدل ۀوابست

صیحیح در میدل    بینیی  پییش دهند. درصد  توضیح می

ورد شیده  آ. بنابرای  میدل بیر  استدرصد  29برآورد  

از مقادیر وابسته را با توجه  باالییتوانسته است درصد 

 29عبیارتی   . بیه کند بینی پیشبه متغیرها  توضیحی 

 ۀشید  بینیی  پیشگویان، تمایل به پرداخت  درصد پاسخ

نسبتی کامالً مناسب بیا اطالعیات    ۀیا خیر را با ارائ بله

پییس از بییرآورد مییدل  .انیید هدرسییتی اختصییاص داد بییه

تفریحی ایی    WTPلوجیت، میزان ارزش مورد انتظار 

 انتگرال زییر بیه   ۀمنطقه پس از برآورد مدل با محاسب

 (:3 رابطۀ) شدصورت محاسبه  ای  

 

(3) 6760
0/0000084b0/051

20000

0 


 dbbf )](/)
)exp(

[( max

1 

 

، میانگی  تماییل  شود مینه که مالحظه گو همان

 0201پرداخت هر فرد جهت بازدید تفرجی از منطقیه  

. با توجه بیه تعیداد بازدیدکننیدگان از ایی      استریال 

 ۀنفیر( ارزش سییاالن  191111حییدود منطقیه )سیاالنه   

خیانوار   ۀمیلیون رییال و ارزش سیاالن   111گردشگر  

 .استال ری 13012( نفر در هر خانوار 3/8)با متوسط 

 گیری بحث و نتیجه.4
شده بیرا  هیر    حاضر در مورد رق  برآورد ۀنتایج مطالع

بازدید، حاکی از آن است که آگاهی از منابع تفریحیی  

ی که پتانسیل گردشیگر  دارنید، از اهمییت    قدر مناط

جهت استفاده  باالییمبلغ زیرا خاصی برخوردار است، 

بیا   شیود  می پیشنهاد بنابرای ،. کنند میاز آن پرداخت 

آگییاهی از  ،آموزشییی، ترویجییی گونییاگونهییا   روش

  گونیاگون و احیداس وسیایل رفیاهی بیشیتر      ها هجنب

ارزش تفریحییی اییی  منییاطق را  (متناسییب بییا اقلییی )

هر فیرد    ای  ارزش تفرجی برا ۀ. مقایسدهی افزایش 

بییانگر آن   گرفتیه در داخیل   با برخی از مطالعات انجام

و  Abediبییا مطالعییات  خواهیید بییود کییه اییی  نتییایج 

حاضیر   ۀدر مطالعی  زییرا ( تفاوت دارد، 2010همکاران )

ارزش کارکرد گردشگر  مد نظر بیوده و تمیامی    فقط

. اند نشدهزیست بررسی   محیطکارکردها  غیرمستقی  

شیده بیرا  ارزش تفرجیی در هیر بیار       اما رق  محاسبه

و  Amirnejadشده در مطالعیات   بازدید با رق  محاسبه

Amirnejad (2009 )و   Rafiee(،2006ان )همکیییار

 Molaieۀ از مطالعی  است. ولی ایی  رقی   تقریباً مشابه 

 . است( بیشتر 2009)

ها   باتوجه به نتایج ای  مطالعه و برآورد کشش

مییورد نظییر، درآمیید بازدیدکننییدگان از منییاطق اثییر   

  در پییذیرش مبییالغ پیشیینهاد  جهییت    دار معنییی

طقیه دارد. بنیابرای  در   مند  از ارزش تفریحی من بهره

تقویییت سییطوح  هییا، ارزشمنیید  از اییی   بهییره ۀزمینیی

درآمد و فقیر جامعه از طرییق   ویژه افراد ک  درآمد  به

. شود است که توصیه میدرآمد سیاستی  ۀتوزیع عادالن

و تقاضا برا  اسیتفاده   محیطی زیستها   زیرا پرداخت

ال تفریحی بیشتر از مواهب طبیعی کاالیی با کشش بیا 

حاضر  ها را تواند آن میتقویت درآمد افراد  فقطو  است

. بنابرای  تقویت کند مند  از آن به پرداخت بابت بهره

درآمید،   ویژه در میان اقشیار کی    هب ،و حمایت درآمد 

 در پذیرش مبلغ پیشنهاد  مؤثر باشد. تواند می

باتوجه بیه اثیر مناسیب تحصییالت در پیذیرش      

موزش عمومی میان افیراد  مبالغ پیشنهاد ، گسترش آ

جامعه، گامی مؤثر در توجه بیشتر بیه ارزش تفریحیی   

جهت  تواند میهایی است که دولت  بوده، جزء سیاست
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 .کندطبیعی اتخاذ  بهینه از منابع ۀاستفاد

مطالعیه مشیخ     ایی  گونه کیه از نتیایج    همان

زیستی به افزایش    محیطها اناست، عوویت در سازم

منجیر   بنیاد   ۀفرجیی در حیوز  هیا  ت  تمایل پرداخت

تشویق و ترغیب افراد به عویویت   بنابرای ،شده است. 

بیه مشیارکت عمیومی     توانید  میی ، هیا  اندر ای  سیازم 

 .شودمنجر  محیطی زیستها   بیشتر  در پرداخت

باتوجییه بییه نتییایج تحقیییق، جییذابیت منییاطق  

و مثبتیی بیر    دار معنی تفریحی جهت بازدید مجدد اثر

توجیه بیه ایی      .لغ پیشنهاد  دارداحتمال پذیرش مبا

خدمات مناسب در ایی  منیاطق    ۀمناظر طبیعی و ارائ

موجب رونق اقتصیاد  و افیزایش اشیتغال در منطقیه     

رییزان و   برنامیه  شیود  میخواهد شد. بنابرای  پیشنهاد 

گردشیگر  و افیزایش تعیداد     ۀن بیرا  توسیع  مسئوال

بازدییید، بییا ایجییاد امکانییات رفییاهی مناسییب بییرا     

رسانی و تبلیغیات از طرییق بروشیور،     ، اطالعها هدخانوا

کتابچه و لیوح فشیرده، ایجیاد بسیتر  مناسیب بیرا        

هیا و   گذار  بخیش خصوصیی در ایی  فعالییت     سرمایه

کمک بیشیتر  در بیاال    ها انبهبود بهداشت در ای  مک

سیبب   شیک  بیی کیه   کننید بردن رفاه بازدیدکنندگان 

 افزایش تعداد گردشگران خواهد شد.

دهید کیه    برآورد ارزش تفریحی نشان میی  نتایج

میلییارد رییال در سیال     1/1ای  منیاطق   ۀارزش ساالن

 ۀشود کیه امکانیات الزم بیرا  توسیع     است. توصیه می

عبیارت دیگیر    . بهشودگردشگر  در ای  منطقه فراه  

 ،گردشیگر  در منطقیه   ۀمنظور توسع به ،ضرور  است

میلیییون ریییال در سییال    111 میییزانحییداقل بییه  

ذکیر اسیت مقیدار     شیایان گذار  صورت گیرد.  مایهسر

میلیون ریال در سال فقط حداقل ارزش تفریحی  111

 منطقیۀ تفریحیی   بیاال  منطقه است. باتوجه به ارزش 

سیازمان گردشیگر  و    شیود  میآبخیز بناد  پیشنهاد 

  خاصیی کیه خشیک    هیا  انجهانگرد  استان یزد مک

 ها از آن نتا گردشگرا کندمرمت و بازساز   اند را هشد

 و درآمد الزم حاصل شود.  کنندبازدید 

باتوجه به باال بودن ارزش اقتصیاد  و   همچنی 

شیود کیه    مورد مطالعه، توصیه میی  منطقۀ گردشگر 

، تیا بیا   شیود ها  جدید  در ای  راسیتا برداشیته    گام

منییابع طبیعییی و سییازمان گردشییگر     ۀکمییک ادار

 یتوریسییت منطقییۀترویجییی در  -نمایشییگاه آموزشییی

جلیوگیر  از   ،فرهنیگ منیابع طبیعیی    شیود و  احداس

 ۀها  تصفیه جهت استفاد سیس محلأآلودگی آب و ت

کیه از نقیاط    نامراجعی  گونیاگون بی  اقشار  ،مجدد آن

، اشاعه کنند ها مراجعه می کشور به ای  محل گوناگون

 .یابد
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