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چكيده:
توسعه فعاليتهاي اقتصادي،رشدجمعيت،افزايش مشغله هاي زندگي و باﻻ رفتن سطح استانداردهاي زندگي سبب افـزايش چشمگيرتقاضـا
براي محيط هاي طبيعي و فرهنگي ونيازبه گردشگري شده است .مجموعه طاق بستان يكي از بي نظير ترين آثار تـاريخي ايـران و جهـان
است.اين مجموعه تاريخي يكي از جاذبه هاي استان كرمانشاه بوده كه همه ساله ميزبان حجـم وسـيعي از گردشـگران داخلـي و خـارجي
است .لذا مطالعه ارزش اكوتوريستي آن ميتوانددرپيشبيني نيازهـا و رفـع كمبودهـا وتوسـعه گردشـگري درمنطقـه مؤثرباشـد.داده هـاي
موردنيازجهت بررسي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت و برآورد ارزش اين مجموعه درسال 1٣٩٣ازطريـق تكميـل پرسشـنامه و مصـاحبه
حضوري با1٠٤7بازديدكننده ازاين مجموعه جمع آوري گرديد.نتايج حاصله نشان دادكه دو عامل جنسيت و ميزان مطالعه بازديد كننده از
متغييرهايي هستند كه رابطه معناداري با ميزان تمايل به پرداخت ندارند اما متغيرهاي سن ،تحصيﻼت ،هزينه هاي اياب و ذهـاب ،انـدازه
خانوار ،درآمد خانوار ،تعداد دفعات بازديد ،مدت زمان بازديد و نوع تردد با وسيله نقليه )شخصي يا عمومي( ازعوامل تأثيرگذار برتمايل بـه
پرداخت بازديدكنندگان ميباشد و بر تمايل به پرداخت ،اثر معنادار داشتند.ميانگين تمايل به پرداخت هربازديدكننده  ٤٥٨٥تومان به ازاي
هربازديد برآوردگرديد .عﻼوه بر اين متغير رضايت از مطلوبيـت اولويـت اول )بـا  (significance=0و متغيـر جنسـيت اولويـت آخـر )بـا
 (significance=0.121را در ميزان تمايل به پرداخت ،به خود اختصاص داد.
كليد واژگان:گردشگري ،طاق بستان ،تمايل به پرداخت ،متغير هاي مستقل.

*1نويسنده مسئول؛ تلفن ٠٩1٦٣٠٠٥٨٣7 :

ايميل fatemeh_karimi88@yahoo.com :

صفحه ٣71

محيط زيست طبيعي ،منابع طبيعي ايران ،دوره  ،71شماره  ،٣پاييز 1٣٩7

.١مقدمه

گردشگري به مانند راهي مناسب در پر نمودن اوقات

جاذبه ها و قابليتهاي گردشگري،خصوصاً جاذبه هاي
محيط طبيعي و اكوتوريستي از سرمايه هاي
منحصربه فرد هركشورو منطقه اي به شمارميرود.
امروزه گردشگري يكي از اميد بخش ترين فعاليت
هاي است كه از آن به عنوان گذرگاه توسعه ياد مي
كنند ) .(Choi, 2003توافق جهاني درمورد اين كه
اكوتوريسم قبل ازدهه1٩٨٠مطرح بوده وجود
دارد،ولي

صراحتاً

اسمي

ازآن

نبرده

اند.اما

ازسال1٩٩٠به بعد اكوتوريسم ابزاري جهت توسعه
پايدارمطرح

و

موردمطالعه

قرارگرفت

.انجم

ناكوتوريسم در سال1٩٩٠به صورت يك سازمان
غيرانتفاعي بين المللي ايجاد شدتا توريسم مخرب
ومصرف كننده را به ابزاري براي محافظت از محيط
زيست توريسم پايدارتبديل كند ).(Fennel,1999
اكوتوريسم پديدهاي است كه ازگذشته دورموردتوجه
جوامع انساني بوده و برحسب نيازهاي متفاوت
اجتماعي واقتصادي به پويايي خود ادامه داده و با
توجه به توسعه روزافزون ارتباطات و افزايش
چشمگيرتعدادگردشگران و درآمدهاي ارزي حاصل
ازآن نتايج بسياري همچون اشتغال رابراي جوامع به
دنبال داشته است.اكوتوريسم سفري طبيعت
محور،تعهدآور،انسانگرا،دانش افزا و درآمد زا براي
جوامع محلي بوده كه كمترين تاثيرمخرب زيست
محيطي را برفضاي كالبدي منطقه به همراه داشته و
درراستاي تعادل اكولوژيكي وتوسعه پايدارمنطقه اي
حركت مينمايد ) .(Sareqi, 2008در چند دهه اخير،
رشد و توسعه اقتصادي -اجتماعي بصورت يك فرآيند
پيوسته و فراگير در بسياري از جوامع همراه با افزايش
درآمد ملي و ايجاد تغييرات مثبت در درآمد سرانه
همراه بوده است .در چنين شرايطي ،استفاده از

فراغت و با هدف كاهش تأثير تنشهاي روزافزون
زندگي متمركز شهري و صنعتي مورد توجه قرار
گرفته است ).(Amirnejad & Rafiee, 2009
امروزه صنعت گردشگري به قدري در توسعه اقتصادي
و اجتماعي كشورها اهميت دارد كه اقتصاددانان آنرا
صادرات نامرئي نام نهادهاند ) Daliri & Sharzeii,

 .(2012عليرغم فوايد مذكور ،گردشگرميتواند بعنوان
پديدهاي مشكل آفرين در كشورهاي درحال توسعه
مطرح شود كه ميتواند مسائل اجتماعي-فرهنگي،
اقتصادي و توسعهاي ازجمله بورس بازي روزي زمين
بعلت ايجاد تجهيزات گردشگري ،اثرات تورمي هزينه-
هاي گردشگري در قالب افزايش قيمتها ،ازدحام،
ترافيك ،آلودگي ،تغييرشكل چشم اندازهاي طبيعي و
مصرف بيرويه منابع و مشكﻼت زيست محيطي را
تحت تأثير خود قرار دهد ).(Zahedi, 2006
يكي از انواع گردشگري ،بازديد از ميراث فرهنگي و
طبيعي ملتها ميباشد .ميراث فرهنگي اقﻼمي مانند
آثار هنري ،معماري ،دستاوردهاي فرهنگي و نيز
انديشهها ،هنجارها و فهم مشترك محيط زندگي را
در بر ميگيرد كه از نسلهاي پيش به ارث رسيده
است .كليه اقﻼم تحت شمول تعريف فوق اين وجه
مشترك را دارد كه به دست نسل حاضر ايجاد نشده و
ميراث نسلهاي پيش است .اين اقﻼم در چارچوب
يك طبقه بندي تقريبي به داراييهاي ملموس )مانند
آثار هنري و معماري( و داراييهاي غيرملموس )مانند
هويت مشترك ،هنجارهاي اجتماعي و اخﻼقي ريشه-
دار در فرهنگ مشترك( قابل طبقهبندي است .امروزه
براي ايجاد جامعهاي سالم و توسعه يافته نياز به
توسعه و نگهداري مناسب از تفرجگاهها و منابع
زيستي مثل آثار باستاني و طبيعي ضروري ميباشد
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) .(Bagherzadeh, 2013باتوجه به تقاضاي

گردشگر امر مهمي است كه تمام كشورهاي داراي

روزافزون براي تفرجگاه هاي عمومي و تنگناهاي

جاذبههاي گردشگري بايد به آن توجه ويژهاي داشته

تفريحي ،تجزيه و تحليل عاملهاي مؤثر بر خواسته-

باشند ) .(Khodaverdizadeh et al., 2010در اين

هاي مردم از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي ميتواند

راستا ارزشگذاري مناطق گردشگري و كاركردهاي

به پيش بيني نيازهاي تفرجگاهي و تفريحي كمك

زيست محيطي براي تصحيح تصميمات اقتصادي كه

نمايد .برآورد ارزش پولي اين نوع خدمات نقش

اغلب به منابع زيست محيطي و تاريخي بعنوان كاﻻ و

مضاعفي در مديريت تلفيقي انسان و سامانههاي

خدمات رايگان مي نگرند ،گام مهمي محسوب

طبيعي ايفا ميكند .در سطح خرد ،بررسيهاي

ميشود ) .(Khodaverdizadeh et al., 2010در

ارزشگذاري باعث دستيابي به دادههاي مربوط به

دهههاي اخير پيشرفتهاي مهم در ارائه روشهاي

ساختار و كاركرد بوم نظامها و نقش متنوع و پيچيده

ارزشگذاري و تعيين قيمت منابع زيست محيطي و

آنها در حمايت از رفاه انساني ميگردد و در بعد كﻼن،

ميراث فرهنگي بدست آمده است.با اين وجود،

ارزشگذاري اكوسيستم ميتواند در ايجاد و اصﻼح

ارزشگذاري اقتصادي ميراث فرهنگي از طريق روش-

شاخصهاي رفاه انساني و توسعه پايدار مشاركت

هاي معمول مبتني بر تحليل عرضه و تقاضا از كارآيي

داشته باشد ) .(Khorshid dost, 1997امروزه

ﻻزم برخوردار نيست .بنابراين بايستي از روشهاي

ارزشگذاري اقتصادي منابع زيست محيطي و

ارزشگذاري غيربازاري در اين موارد استفاده نمود.

گردشگري به دﻻيل متعددي چون ضرورت محاسبه

يكي از روشهاي انعطاف پذير با كاربرد فراوان براي

خسارت مربوطه به اثر طبيعي يا تاريخي ،تهيه

ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي و منابع فرهنگي،

حسابهاي ملي سبز ،وضع ماليات و عوارض مناسب

روش ارزشگذاري مشروط ميباشد ) Rajabi et al.,

براي كنترل و جلوگيري از تخريب مراكز تفريحي

 .(2011با استفاده از ارزش گذاري مشروط و

بسيار مهم ميباشد ).(Bagherzadeh, 2013

بكارگيري روش دومرحله اي هكمن نتيجه گرفتندكه

با وجود قابليتها و پتانسيلهاي موجود در كشور،

ميزان درآمد وتحصيﻼت درتمايل به پرداخت و

عدم زيرساختهاي مناسب گردشگري ،عدم شناخت

نيزدرآمد و اندازه خانواردرميزان تمايل به پرداخت

نسبت به گردشگري در ايران ،كمبود متخصصين در

بازديدكنندگان بوستان محتشم رشت مؤثرند.

امر گردشگري ،فقدان فرهنگ مناسب خاص

 Leeو  (٢٠٠٢) Hanبا استفاده از روش ارزشگذاري

گردشگري كه بعضي مواقع سبب تخريب چشم

مشروط،ارزش تفريحي پنج پارك ملي دركره جنوبي

اندازهاي طبيعي و تاريخي ميشود و عدم اطﻼع

را به طورمتوسط 11/٩٤دﻻربراي هرخانواده درسال

رساني در اين زمينه توسط رسانهها و مطبوعات از

بدست آوردند و عوامل قيمت پيشنهادي،سن

دﻻيل عمده عدم جذب گردشگر در ايران است .اين

وتحصيﻼت را ازعوامل اثرگذاردرتمايل به پرداخت

درحاليست كه كشورهاي گردشگرپذير با داشتن

معرفي كردند Reynisdottir .و همكاران ) (2008با

چشم اندازهاي طبيعي و تاريخي ميتوانند باعث

استفاده از روش ارزش گذاري مشروط نشان دادندكه

افزايش درآمد ملي سرانه شوند .بنابراين ،جذب

متوسط تمايل به پرداخت افراد به عنوان وروديه براي
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پارك ملي اسكافتافل و آبشارگولفوس ايرلند به

آب فراوان و چشم انداز زيبا از پتانسيلهاي مجموعه

ترتيب ٥٠٨و ٣٣٣ميليون كرون ايسلند مي باشد .آنها

طاق بستان ميباشند كه بايد ساماندهي شوند تا

درآمد ،نگرش نسبت به محيط زيست،تعداد بازديد

بتوان از آنها به بهترين شكل ممكن استفاده

وروديه،سن

نمود.باوجود مطالعات فراواني كه در زمينه تعيين

وتحصيﻼت را ازعوامل مؤثربرتمايل به پرداخت معرفي

ارزش اقتصادي منابع طبيعي در ايران صورت گرفته

كردند.

است ،تاكنون مطالعهاي در اين راستا براي مجموعه

يكي از اين ميراث فرهنگي و تاريخي كشور ،طاق

تاريخي طاق بستان انجام نشده است .لذا باتوجه به

بستان ميباشد .محوطه تاريخي طاق بستان

پتانسيل اين مجموعه پر ارزش تاريخي جهت ثبت

مجموعهاي از سنگ نگارهها و سنگ نبشتههاي دوره

جهاني و تبديل شدن به يكي از مناطق گردشگري در

ساساني است كه در دامنه كوهي به همين نام و در

سطح دنيا ،تعيين ارزش اقتصادي و تفرجي مجموعه

كنار چشمهاي در شمالغربي شهر كرمانشاه در غرب

تاريخي طاق بستان با استفاده از روشهاي معتبر

ايران واقع شده است .اين مجموعه در قرن سوم

ضروري ميباشد.

قبلي،محل

اقامت،سابقه

پرداخت

ميﻼدي ساخته شده و ارزش هنري و تاريخي زيادي
دارد .در اين محوطه تاريخي ،چشمهها و فضاي سبز

 .٢مواد و روش ها

انبوهي نيز وجود دارد كه به ارزش تفرجي اين منطقه

كرمانشاه نهمين شهر پر جمعيت و يكي از كﻼن

ميافزايد .تﻼشهاي گستردهاي جهت ثبت جهاني

شهرهاي ايرانو مركز استان كرمانشاهدر ايران ميباشد

طاق بستان انجام گرفته است ولي تاكنون اين امر

كه داراي جمعيتي بالغ بر  ٨٨٤/7٠٦نفرو مساحت

محقق نگرديده است .ساﻻنه بيش از  ٣٠٠هزار نفر از

 ٩٣٣٨٩٩٥٦متر مربع است .شهر كرمانشاه بزرگترين

طاق بستان بازديد ميكنند؛ با اين وجود ارزشگذاري

شهر كردنشين و مهمترين شهر در منطقه مركزي

اقتصادي اين مجموعه بي نظير تاكنون انجام نشده

غرب ايران است .كرمانشاه از شهرهاي تاريخي و

است .ميراث فرهنگي و تاريخي همچون طاق بستان

فرهنگي ايران به شمار ميرود و پيدايش آن به سده

مستلزم حفاظت ،مرمت ،نگهداري و ارائه خدمات

چهارم ميﻼدي باز ميگردد .شهر كرمانشاه از شمال

مناسب به بازديد كنندگان ميباشد .بنظر ميآيد

به كوه فرخ شاد ،از شمال غربي به كوه طاق بستان و

كيفيت خدمات ارائه شده به دليل كمبود منابع مالي

از جنوب به سفيد كوه منتهي ميشود كه در قسمت

در سطح مطلوب نبوده و ممكن است در بلندمدت از

مركزي استان كرمانشاه با موقيعت  ٤7درجه و ٤

جاذبه گردشگري اين ميراث جهاني براي گردشگران

دقيقه شرقي و  1٩درجه و  ٣٤دقيقه شمالي قرار

داخلي و خارجي بكاهد .محدوديت بودجه دولت ،باﻻ

دارد و داراي  ٢٤٥٠٠كيلومتر مربع گستردگي و

بودن هزينههاي حفاظت و مرمت و همچنين لزوم

ارتفاع  1٢٠٠متر از سطح دريا است .طاق بستان

ارائه خدمات مطلوب به بازديد كنندگان ،الزام

مجموعهاي از سنگ نگارهها و سنگ نبشتههاي دوره

مشاركت مالي بازديد كنندگان را خاطر نشان

ساساني است كه در شمال غربي شهر كرمانشاه در

ميسازد.آثار تاريخي منحصربه فرد ،فضاي سبز انبوه،

غرب ايران واقع شده است .وجود كوه و چشمه در اين
صفحه ٣7٤

بررسي وضعيت گردشگري در طاق بستان ...
مكان ،آنرا به گردشگاهي روح فزا تبديل نموده كه از

) .(EftekhariNasab, 2005موقعيت طاق بستان در

زمانهاي ديرين تا به امروز مورد توجه بوده است

شكل ) (1نشان داده شده است.

شكل -١موقعيت طاق بستان واقع در شمال غرب كرمانشاه

علم اقتصاد محيط زيست،با توجه به پيچيدگي

بسيارمهم ميباشد ،نحوه طراحي پرسشنامه است و

كار،روشهايي براي ارزيابي وتعيين قيمت آنها برحسب

بهتراست ازمصاحبه چهره به چهره با افراد استفاده

واحدهاي قابل مقايسه با سايركاﻻها و خدمات

شود .ارزشگذاري مشروط ابزارمناسبي براي تعيين

ديگربخش هاي اقتصادي ابداع نموده است .ايده

ارزشه اي مصرفي و غيرمصرفي است .اين پژوهش با

ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي براساس مفهوم

هدف ارزشگذاري اقتصادي اين منطقه بر اساس روش

تمايل به پرداخت بنا شده است ) & Farber

ارزشگذاري مشروط بر مبناي تمايل بازديدكنندگان

 .(Howarth, 2002تكنيكهاي موجود براي تعيين

به پرداخت هزينه به منظور بازديد و حفاظت از اين

تمايل به پرداخت با دامنه نسبتاً وسيعي روبرو

مجموعه در سال٩٣-٩٤صورت گرفت .در اين راستا

هستند .نمونه هائي وجود داردكه نشان ميدهند

تعداد  1٠٤7پرسشنامه )حجم نمونه با استفاده از

تحقيق و بررسي درباره استفاده از تكنيك تمايل به

رابطه كوكران تعيين گرديد( در ميان بازديدكنندگان

پرداخت سودمند است ).(Venkatachalam, 2003

به طور تصادفي توزيع گرديد .پرسشنامه ها شامل ٢1

روش ارزشگذاري مشروط ضمن ايجاد اين نوع بازار

سوال عمومي و  ٤سوال در ارتباط با تمايل به

براي افراد،بوسيله استخراج تمايل به پرداخت آنها

پرداخت طرح گرديد .به منظور كاهش تورش هاي

براي تغييردرعرضه كيفيت كاﻻو يا خدمات زيست

احتمالي ٢ ،نوع پرسشنامه توزيع گرديد بطوريكه در

محيطي،به محاسبه ارزش آنها نيز ميپردازد

 ٥٠7پرسشنامه پيشنهاد اوليه با قيمت  ٣٠٠٠تومان

).(Alimohammadi & Khorshid dost, 2004

و در  ٥٤٠پرسشنامه اوليه  1٠٠٠تومان تعيين

آنچه كه دراجراي روش ارزشگذاري مشروط

گرديد .پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ
صفحه ٣7٥
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صورت گرفت كه بر اين اساس مقدار آن ٠/٥٩٣

بود كه در خصوص هر كدام از آنها چون بازديد

تعيين گرديد كه در محدوده پايايي متوسط قرار

كنندگان ،جنسيت  ،تحصيﻼت ،ميزان درآمد ،بازديد

گرفت .متغييرهاي مستقل شامل سن ،تحصيﻼت،

و ....بررسي هاي اماري مطابق جداول زير بدست آمد.

اندازه خانوار ،درآمد ،جنسيت ،مدت زمان بازديد،

در بررسي آماري كه از پرسشنامه ها صورت سن

هزينه صرف شده جهت تردد و ميزان مطالعه

گرفت سن بازديدكنندگان مطابق شكل ٢تجزيه و

بازديدكنندگان و متغيير وابسته ،ميزان تمايل به

تحليل شد.

پرداخت ) (WTPتعيين گرديد.

يكي ديگر از متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش

جامعه آماري شامل گردشگران داخلي مجموعه

جنسيت بازديدكنندگان بود كه نتايج بررسي آن در

تاريخي طاق بستان در مدت زمان مطالعه ميباشد.

شكل ) (٣آورده شده است .ازمتغيرهاي مورد بررسي

روش نمونه برداري بصورت تصادفي سيستماتيك و

ديگر تحصيﻼت بازديدكنندگان بود كه نتايج بررسي

حجم نمونه با استفاده از فرمول و جدول ميچل و

اين متغير در شكل) (٤ارائه شده است .درآمد بازديد

كارسون پس از انجام پيش آزمون بشرح زير تعيين

كنندگان نيز به عنوان يك عامل موثر ديگر در

ميگردد.

پرسشنامه ها مورد پرسش قرار گرفتو نتايج به صورت
شكل ) (٥حاصل شد.
نتايج بررسي تكرر بازديد از طاق بستان توسط

كه در اينجا n ،اندازه نمونه V ،انحراف معيار و U1-a/2

بازديدكنندگان نيز در شكل  ٦نشان داده شده است.

متغير توزيع نرمال در سطح اطمينان  1-a/2است.

مدت زمان بازديد از منطقه طاق بستان:مدت زمان

همچنين  Dعبارتست از تفاوت بين تمايل به پرداخت

بازديد از منطقه نيز به عنوان يكي از فاكتورهاي تاثير

واقعي و تمايل به پرداخت تخمين زده شده كه اين

گذار در تمايل به پرداخت مورد بررسي قرار گرفت كه

تفاوت بصورت درصدي از تمايل به پرداخت واقعي

نتايج حاصل از اين بررسي در شكل  7مشهود است.

بيان ميشود.

بمنظور تعيين مطلوبيت جاذبه ها و ساير خدمات ارائه
شده در مجموعه طاق بستان ،در پرسشنامه در

 .٣نتايج
پرسشنامه ها به منظور بررسي عوامل موثر در تمايل
به پرداخت در نرم افزار  SPSSمورد بررسي قرار
گرفت و اطﻼعات به شرح زير به دست آمد.متغيرهاي

خصوص ميزان مطلوبيت سوال مطرح گرديد .پاسخ ها
در ٢٠رده )از  1به عنوان كمترين مطلوبيت و  ٢٠به
عنوان بهترين مطلوبيت( دسته بندي گرديد .نتايج در
شكل )(٨نشان داده شده است.

مستقل در اين پرسشنامه ها مورد بررسي قرار رگفته

صفحه ٣7٦

بررسي وضعيت گردشگري در طاق بستان ...
سن بازديد كنندگان
1٨٦

٢1

71

٥٩

٣٩

٦٣

٢٤٠

٢٣٢

1٠٥

٢٥٠
٢٠٠
1٥٠
1٠٠
٥٠
٠

 ٦٠به باﻻ  ٥٥تا ٥٠ ٦٠تا  ٤٥ ٥٥تا  ٤٠ ٥٠تا  ٣٥ ٤٥تا  ٣٠ ٤٠تا  ٢٥ ٣٥تا  ٢٠ ٣٠تا ٢٥

شكل  -٢توزيع سني بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسش نامه ها١٣٩٣-

جنسيت
٥٢٨

٥٢٦

٥٢٦
٥٢٤
٥٢1

٥٢٢
٥٢٠
٥1٨

زن

مرد

شكل  -٣توزيع جنسيت بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسش نامه ها١٣٩٣-

تحصيﻼت
٣٣٥

٣٠٣

٤٠٠
٣٠٠

1٨

٨٢

1٢1

٢٠٠

٩٠
٤

1٠٠
٠

دكتري كارشناسي كارشناسي كارداني
ارشد

ديپلم

زير ديپلم بي سواد

شكل -٤تحصيﻼت بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسش نامه ها١٣٩٣-

صفحه ٣77
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درآمد
٣٩٢
٤٠٠

٢٩٩

٣٠٠

٢٠٦

٢٠٠

٩٦

1٠٠
٠
بيش از  ٢ميليون
تومان

از  1ميليون تا ٢
ميليون تومان

كمتر از  ٥٠٠هزار
تومان

از  ٥٠٠هزار تا 1
ميليون تومان

شكل -٥ميزان درآمد بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسش نامه ها١٣٩٣-

تكرار بازديد
٤٩٨

٤77

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
1٠٠
٠

٥٣

بيش از  ٢بازديد

2

دومين بازديد

اولين بازديد

شكل  -٦تكرر بازديد بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسش نامه ها١٣٩٣-

مدت زمان بازديد
٨٠٠

٦٠٩

٦٠٠
٣٠٣
٥

٢

٢٩

٥٤

٤٠٠
٢٠٠
٠

شش ساعت

پنج ساعت

چهار ساعت

سه ساعت

دو ساعت

يك ساعت

شكل  -٧مدت زمان بازديد از مجموعه طاق بستان حاصل ازپرسشنامه ها١٣٩٣-

صفحه ٣7٨

بررسي وضعيت گردشگري در طاق بستان ...
درجه مطلوبيت
1٦٣

1٤7

1٨٠
1٦٠

1٢٦

1٤٠

1٠٣
7٤

1٢٠

٨٨

1٠٠
٣٢

٤7

٨٠

٥٩

1٩

٣٦

1٠ 11 1٢ 1٣ 1٤ 1٥ 1٦ 17 1٨ 1٩ ٢٠

٢٢

٦٠

٣٨
٩

٥

٢

7

٨

7

٦

٥

٩

1٦

٥

1

٣

٢

٤

٤٠
٢٠
٠

1

شكل  -٨امتياز داده شده به مجموعه تاريخي طاق بستان از لحاظ مطلوبيت

تمايل به پرداخت بازديدكنندگان
٤٠٩

٩٦

بيش از ٨
هزات
تومان

٦٥

٨٠٠٠
تومان

1٩

1٤

7٠٠٠
تومان

٦٠٠٠
تومان

٥7
٥٠٠٠
تومان

1٤7

1٣٣

٣٠٠٠
تومان

٤٠٠٠
تومان

٢٠٠٠
تومان

77

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
1٠٠
٠

1٠٠٠
تومان

شكل -٩ميزان تمايل به پرداخت در بازديدكنندگان از مجموعه طاق بستان حاصل از آناليز پرسشنامه ها-طاق بستان ٩٣

سواﻻت در پرسش نامه ها در بخش تمايل به

صفر

پرداخت ،به دو شكل طرح شده بود .در بخشي از

مي شود)مقدار ماكسيسمم پيشنهاد ٨٠٠٠ ،تومان

پرسش نامه ها) ٥٠7پرسشنامه( ،اولين پيشنهاد با

تعيين گرديده بود( .مقدار انتظاري WTPبه وسيله

 ٣٠٠٠تومان و  ٥٤٠پرسشنامه ديگر با پيشنهاد با

انتگرال گيري توسط  ٢روش صورت گرفت.

 1٠٠٠تومان آغاز گرديده بود .در مجموع نتايج

اول :روش محاسبه تحليلي كه از طريق ساده كردن

حاصل در شكل ) (٩نشان داده شده اند.

رابطه به نتيجه مورد نظر دست مي يابيم.

به منظور تعيين مقدار تمايل به پرداخت در اين

دوم :استفاده از كالكوليتور الجبرا
رابطه مورد نظر به شكل زير محاسبه گرديد:

تحقيق از روش موسوم به متوسط )WTPقسمتي

تا

پيشنهاد

ماكسيمم)((BID

استفاده

است كه از آن براي محاسبه مقدار انتظاري تمايل به
پرداخت به وسيله انتگرال گيري عددي در محدوده
صفحه ٣7٩
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 -٠/1٥٦نشان دهنده اثر عكس متغيير مستقل بر
متغيير وابسته مي باشد .بدين صورت كه با كاهش
اندازه جمعيت خانوار ،احتمال پذيرش مبلغ
E(WTP) = ٤٥٨٥

پيشنهادي افزايش مي يابد.

بنابراين مقدار تمايل به پرداخت برابر با  ٤٥٨٥تومان

جنسيت بازديد كنندگان :مقدار  sigبراي جنسيت،

تعيين گرديد.

برابر با  ٠/1٢1مي باشد كه نشان دهنده عدم وجود
ارتباط معنادار بين اين متغيير با مقدار  WTPمي

 .٤بحث و نتيجه گيري

باشد .هر چند در نتايج حاصل از پرسشنامه تعيين

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثر متغييرها بر

گرديد كه مراجعه و تمايل به پرداخت در مردها به

تمايل به پرداخت است كه با تجزيه و تحليل هاي

مقدار كمي بيش از زن ها مي باشد.

آماري مورد تحقيق قرار گرفت.جهت بررسي اثر

درآمد خانوار :رگرسيون خطي ،نشان دهنده ارتباط

متغييرها بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از

مستقيم درآمد خانوار با مقدار  WTPمي باشد .با

آزمون  tاستفاده گرديد .نتايج حاصل از آزمون  tرا در

توجه به اينكه مقدار  sigبرابر با  ٠/٠٠٩تعيين شده

جدول ) (1مشاهده مي نماييد.

است ،ارتباط بين اين دو متغيير نسبتا باﻻ مي باشد.

الف -نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي مستقل

مثبت بودن ضريب نيز نشان دهنده اين موضوع است

با توجه به ضرايب بتا و مقادير  sigبه دست آمده در

كه با افزايش درآمد خانوار ،احتمال پذيرش پيشنهاد

رگرسيون خطي ،اثر متغييرها به شرح زير مي باشد:

اوليه و نيز مقدار  WTPافزايش مي يابد.

سن :ضريب سن از نظر آماري معني دار شده و

نوع تردد با وسيله نقليه :مقدار  sigبراي اين متغيير

عﻼمت مثبت آن نشان مي دهد كه هر چه سن افراد

برابر با  ٠/٠٢1تعيين گرديد كه نشان دهنده معنادار

باﻻتر باشد ،احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي توسط
آنها بيشتر خواهد بود .بر اين اساس اثر نهايي با
افزايش سن بازديدكنندگان ،احتمال پذيرش معادل
 ٠/11٩واحد افزايش مي يابد.
تحصيﻼت :ضريب بتا معادل  ٠/1٠٤و مقدار sig

برابر با  ٠/٠٣٥تعيين گرديد كه نشان دهنده معنادار
بودن رابطه اين متغيير با متغيير وابسته مي باشد.
مثبت بودن مقادير ضريب نشان مي دهد كه با
افزايش سطح تحصيﻼت ،احتمال پذيرش پيشنهاد
اوليه و مقدار  WTPافزايش مي يابد.
اندازه خانوار :ضريب معناداري براي اندازه خانوار،

بودن اين متغيير بر تمايل به پرداخت مي باشد .با
توجه به مثبت بودن مقدار ضريب در مدل لوجيت كه
 ٠/٠٩1برآورد شده است ،دارا بودن وسيله نقليه
منجر به افزايش احتمال پذيرش پيشنهاد اوليه توسط
بازديدكننده مي شود.
ميزان مطالعه :مقدار  sigبراي مقدار مطالعه در
سطح معني داري  %٥معنادار نبوده و عدد  ٠/٠٩٣را
نشان مي دهد .هر چند كه آناليزهاي آماري اوليه
نشان داد كه افراد داراي مطالعه بيشتر ،تمايل به
پذيرش اوليه بيشتري به نسبت افراد با مطالعه كمتر
داشتند.

مقدار  ٠/٠٣1را نشان مي دهد .مقدار تخمين
صفحه ٣٨٠

بررسي وضعيت گردشگري در طاق بستان ...
هزينه صرف شده جهت اياب و ذهاب :در سطح

مطالعه بازديدكننده از متغييرهايي بودند كه رابطه

معني داري  %٥ضريب اثر  ٠/1٤٥و مقدار P.value

معناداري با ميزان تمايل به پرداخت نشان ندادند .اما

برابر با  ٠/٠1٩بود كه نشان دهنده اثر معني دار اين

متغييرهاي سن ،تحصيﻼت ،هزينه هاي اياب و ذهاب،

متغيير بر  WTPبازديدكنندگان مي باشد .مثبت

اندازه خانوار ،درآمد خانوار ،تعداد دفعات بازديد ،مدت

بودن مقدار ضريب در مدل لوجيت نيز نشان دهنده

زمان بازديد و نوع تردد با وسيله نقليه)شخصي يا

اين موضوع است كه با افزايش هزينه هاي صرف شده

عمومي( بر تمايل به پرداخت ،اثر معنادار داشتند.

جهت بازديد از مجموعه ،احتمال پذيرش پيشنهاد

ساير نتايج بر اساس آناليز پرسشنامه ها ،تمايل به

اوليه در بازديدكنندگان افزايش مي يابد .بر اساس

پرداخت بر اساس اولويت و نوع اثر به ترتيب قيد شده

نتايج حاصل از تحقيق دو عامل جنسيت و ميزان

در جدول ) (٢تشريح شده است.

جدول  -١آناليز خروجي نرم افزار  SPSSبراي آزمون t
مقدار

مقدار

آلفا

بتا

سن

٠/٠٥

٠/11٩

٠/٠٦٣

تحصيﻼت

٠/٠٥

٠/1٠٤

٠/٠٦٢

7/٠71

جنسيت

٠/٠٥

٠/٠٤٣

٠/٠٥٤

1/٣1٢

٠/1٢1

اندازه خانوار

٠/٠٥

٠/117

٠/٠٥٠

٢/٣٣٠

٠/٠٣1

درآمد خانوار

٠/٠٥

٠/٢11

٠/٠٩٣

٣/٨٢1

٠/٠٠٩

مدت زمان بازديد از منطقه طاق بستان

٠/٠٥

٠/1٨7

٠/٠٠٨

٤/٦٥1

٠/٠1٣

تعداد دفعات مراجعه به طاق بستان در سال

٠/٠٥

٠/٢٣٨

٠/1٠٨

٢/٨٤٥

٠/٠٠٥

تردد به محل با وسيله نقليه شخصي

٠/٠٥

٠/1٣٩

٠/٠٤1

٥/٩٠1

٠/٠٢1

ميزان مطالعه بازديدكنندگان

٠/٠٥

٠/٠٤٣

٠/٠1٠

٣/1٩٥

٠/٠٩٣

هزينه صرف شده جهت اياب و ذهاب

٠/٠٥

٠/1٤٥

٠/٠٨٩

٦/7٥٦

٠/٠1٩

رضايت از مطلوبيت طاق بستان

٠/٠٥

٠/٤٨٥

٠/٠٥٤

٥/٢1٤

٠/٠٠٠

متغيير

خطاي استاندارد

آماره t

مقدار sig

٣/٦7٢

٠/٠٣٠
٠/٠٣٥

ب :مقدار ) WTPمتغير وابسته(
متوسط تمايل به پرداخت جهت استفاده از مجموعه

گرديد .اين رقم در شرايط فعلي  ٣٠٠٠تومان

تاريخي طاق بستان ٤٥٨٥تومان براي هربازديدكننده

مي باشد .ارزش تفرجي منطقه تاريخي طاق بستان

بدست آمده است درنتيجه ميتوان طبق رابطه زيركل

بر اساس تمايل به پرداخت بازديدكنندگان محاسبه

ارزش اكوتوريستي آن را محاسبه كرد.تعداد

مي شود .با توجه به جمعيت بازديدكنندگان از اين

بازديدكنندگان ساﻻنه * WTPمتوسط مقدار=كل

مجموعه كه در سال  1٣٩٣برابر با  ٣٩٩٣7٩بوده،

ارزش اكوتوريستي مجموعه تاريخي طاق بستان بر

ارزش اقتصادي اين مجموعه  1٨٣11٥٢71٥٠ريال

اساس نتايج حاصل از اين تحقيق ،حد اپتيمم تمايل

)يك ميليارد و هشتصد و سي و يك ميليون تومان(

به پرداخت  ٤٥٨٥تومان )براي سال  (1٣٩٣تعيين

مي باشد.
صفحه ٣٨1

محيط زيست طبيعي ،منابع طبيعي ايران ،دوره  ،71شماره  ،٣پاييز 1٣٩7
جدول  -٢بررسي اولويت اثر و نوع اثر متغييرهاي مستقل بر ميزان WTP

شماره اولويت

متغيير

مقدار sig

نوع اثر

اولويت اول

رضايت از مطلوبيت

٠/٠٠٠

مطلوبيت باﻻتر

اولويت دوم

تعداد دفعايت بازديد

٠/٠٠٥

دفعات بازديد بيشتر

اولويت سوم

درآمد خانوار

٠/٠٠٩

درآمد باﻻتر

اولويت چهارم

مدت زمان بازديد

٠/٠1٣

مدت زمان اقامت بيشتر

اولويت پنجم

هزينه صرف شده جهت اياب و ذهاب

٠/٠1٩

هزينه اياب و ذهاب صرف شده باﻻتر

اولويت ششم

نوع تردد با وسيله نقليه

٠/٠٢1

تردد با وسيله نقليه شخصي

اولويت هفتم

سن

٠/٠٣٠

سن باﻻتر

اولويت هشتم

اندازه خانوار

٠/٠٣1

جمعيت كمتر

اولويت نهم

تحصيﻼت

٠/٠٣٥

تحصيﻼت باﻻتر

اولويت دهم

ميزان مطالعه

٠/٠٩٣

ميزان مطالعه بيشتر

اولويت يازدهم

جنسيت

٠/1٢1

مردها بيشتر

به افزايش درآمد بخش دولتي و ايجاد رونق وتوسعه

 .١.٤پيشنهادات

دربخش خصوصي كمك كرد و ازطرف ديگربه

انسان درشهر ،مكاني كه عينيت دستاورد تمدن عظيم

حفاظت ازمحيط زيست و متعاقب آن درچارچوب

بشري ميباشد زنداني و درانزواي كامل با پيرامون

توسعه پايدارحركت نمود .مي توان با بررسي عوامل

خود به سرميبرد .اصﻼكوتوريسم برمديريت محيط

موثر بيشتري در تمايل به پرداخت ،مانندرضايت از

زيست و ابقاءزيست محيطي ازطريق گزينه هاي

امنيت اجتماعي ،با دقت بيشتري به تجزيه و تحليل

اقتصادي و برنامه ريزي هاي صحيح قابل وصول

عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان،

ميباشد .ميتوان با استفاده از فعاليتهاي گردشگري و

پرداخت.

پتانسيلهايي را كه براي توسعه اشتغال دارد از يكطرف
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