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  چكيده

هاي اقتصادي و باالرفتن سطح استانداردهاي زندگي سبب افزايش  رشد جمعيت، شهرنشيني، توسعه فعاليت

كميابي اين منابع و محدوديت هاي منابع مالي . چشمگير تقاضا براي گردشگري در محيط هاي طبيعي شده است

نابع طبيعي را به سوي ارزشگذاري جاذبه هاي براي احياء و ايجاد محيط هاي مناسب تفرجي، مديريت م

پژوهش حاضر . اين منابع سوق مي دهد يگردشگري طبيعي و استفاده از مشاركت مردم در جهت حفظ و احيا

ميزان تمايل به پرداخت وروديه مردم براي استفاده از منطقه گردشگري كهمان در استان لرستان و تعيين ارزش 

ميزان تمايل به پرداخت افراد براي بازديد از اين منطقه با استفاده از . ه قرار داده استاكوتوريسمي آن را مورد توج

براي بررسي تاثير متغيرها بر . روش ارزشگذاري مشروط از طريق پرسش نامه دوگانه دو بعدي محاسبه شده است

ستفاده از حداكثر درستنمايي ميزان تمايل به پرداخت از الگوي الجيت استفاده شده و پارامترهاي اين الگو با ا

درصد افراد مورد پرسش حاضرند براي بازديد از منطقه كهمان  96نتايج نشان داد كه بيش از . برآورد شده اند

بر اين . ريال مي باشد 9784مبلغي به عنوان وروديه پرداخت كنند و متوسط تمايل به پرداخت براي هر بازديد 

اين نكته مي تواند برنامه ريزان و مديران  .ريال مي باشد 1761120000ل اساس ارزش تفرجي اين منطقه در سا
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 مقدمه

ردشگري پديده اي است كه از گذشته هاي دور مورد توجه جوامع انساني بوده و بر حسب نيازهاي گ

متفاوت اجتماعي و اقتصادي، به پويايي خود ادامه داده و با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و افزايش 

ل را براي جوامع به چشمگير تعداد گردشگران و درآمدهاي ارزي حاصل از آن نتايج بسياري همچون اشتغا

در اين ميان اكوتوريسم به عنوان ابزار مهمي براي كسب درآمد ارزشمند خارجي تلقي مي . دنبال داشته است

چنانكه هم اكنون صنعت . كه به توسعه ناحيه اي، پيشرفت و بهبود زندگي مردم منجر مي شود ؛شود

منبع درآمد خالص خارجي، سهم ارزنده اي در ترين  اكوتوريسم به عنوان دومين صنعت خدماتي دنيا و بزرگ

رغم دارا بودن فوايد مذكور گردشگري مي تواند به عنوان  علي. اقتصاد ملي بسياري از كشورهاي جهان دارد

 –ل اجتماعياز جمله مساي. پديده اي مشكل آفرين به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نيز مطرح شود

بورس بازي زمين به علت ايجاد تجهيزات توريستي و اثرات تورمي هزينه فرهنگي و اقتصادي آن مي توان به 

 از اين رو طي ساليان اخير انجام ارزشگذاري كاركردها و. هاي توريسم در قالب افزايش قيمت ها اشاره كرد

فهم  شناخت و از جمله بسيارداليل  بنا به. از اهميت زيادي برخوردار است خدمات غير بازاري محيط زيست

ل محيطي كشور به تصميم گيرندگان و برنامه ها، ارايه مساي اكولوژيكي توسط انسان منافع زيست محيطي و

هاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي، سنجش نقش و اهميت  ريزان، فراهم آوردن يك ارتباط ميان سياست

حاسبات ملي مانند منابع زيست محيطي در حمايت رفاه انساني و توسعه پايدار تعديل و اصالح مجموعه م

 ,Asheim and Green(توليد ناخالص ملي و جلوگيري از تخريب و بهره برداري بي رويه منابع طبيعي 

دست آمده از بازديد از جاذبه هاي طبيعي ه مطالعات مختلفي در جهت برآورد منافع اقتصادي ب .)2002

صادي منابع زيست محيطي شامل هاي اقت كلي ارزش طور به. (Lee and Han, 2002)صورت گرفته است 

هاي مختلفي مانند روش  براي ارزشگذاري آنها روش. )Smith, 1993( هاي مصرفي و غير مصرفي است ارزش

فرصت  هجايگزين و روش هزين هروش هزين، CVM(2( روش ارزشگذاري مشروط، 1)TCM( هزينة سفر

از ميان اين . (Brander, 2007; Ward and Loomis, 1986; Chen, et al., 2004) وجود دارد

مصرفي منابع زيست محيطي  هاي غير سفر و ارزشگذاري مشروط براي برآورد ارزش هها، دو روش هزين روش

   ).Fleming and Cook, 2008; Woodward and Wui, 2001( مناسب هستند

تحقيقات براي اندازه روش ارزشگذاري مشروط، از روش هاي استاندارد، انعطاف پذير و با كاربرد فراوان در 

گيري تمايل به پرداخت و ارزش هاي تفريحي و اكوتوريسمي منابع زيست محيطي و مناطق اكوتوريستي مي 

مطالعات زيادي به بررسي ميزان منافع به دست آمده از بازديد مناطق تفريحي و ). 1389مدني، (باشد

 White and Lovettبه عنوان نمونه  . توريستي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط پرداخته اند

ارزش حفاظتي پارك ملي نورس يورك انگليس را با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و اندازه  (1999)

پوند  10/3گيري تمايل به پرداخت افراد مورد محاسبه قرار داد كه متوسط تمايل به پرداخت ساليانه هر فرد 

ارزش تفريحي پنج پارك ملي در كره جنوبي را به طور  ).(Lee and Han 2002به دست آمده است

ارزش حفاظتي ) (Amigues et al.2002. آوردند به دستدالر براي هر خانواده در سال  54/10متوسط 

                                                 
1 - Travel Cost Method (T.C.M) 
2 - Contingent Valuation Method (C.V.M) 
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با استفاده از اين   Gurluk (2006). فرانك به دست آوردند 133زيستگاه ساحل رودخانه گارون فرانسه را 

دالر در سال به ازاي  44/67در يك ناحيه روستايي در ايالت بارساي تركيه را روش ارزش خدمات اكوسيستم 

  .  هر فرد برآورد كرد

نشان مي دهد كه از روش هاي گفته شده در ايران هم استفاده شده  ،همچنين مرور منابع انجام شده

ستفاده از روش ارزش تفريحي و گردشگري پارك ائل گلي تبريز را با ا) 1389(حياتي و همكاران . است

نيز با استفاده از روش ارزشگذاري ) 1376(خورشيد دوست  .ريال در روز برآورد كرد 1594300كالوسون 

مشروط ميزان تمايل به پرداخت مردم تبريز را جهت حفاظت از محيط زيست شهري و كاهش آلودگي هاي 

با استفاده از ) 1385(ژاد و خليليان اميرن. ريال به دست آورد 41140موجود در شهر به طور متوسط ماهيانه 

 ميليون ريال برآورد 2/1 كشور را ارزش وجودي ساالنه هر هكتار جنگل هاي شمالروش ارزشگذاري مشروط، 

همچنين ارزش حفاظتي و تفرجي ساالنه پارك جنگلي سي سنگان نوشهر ) 1385(اميرنژاد و همكاران . كردند

. دالر به دست آمد 291ط محاسبه نمودند و ميزان تمايل به پرداخت را با استفاده از روش ارزشگذاري مشرو

ميانگين تمايل به پرداخت افراد و ارزش تفريحي ساالنه روستاي كندوان را ) 1387(خداوردي زاده و همكاران 

امامي ميبدي و . هزار ريال برآورد كردند 1171500و 3905با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط به ترتيب 

  . ميليارد ريال برآورد كردند 7/2ارزش تفريحي پارك ساعي تهران را بيش از ) 1387(ضيقا

در اين مطالعه با توجه به مرور منابع انجام شده، فرض اصلي بر اين مبنا گذاشته شد كه روش ارزشگذاري 

فرجي هدف اين مقاله برآورد ارزش ت ،تفرجگاهي مناسب است و لذا -مشروط جهت ارزشگذاري اقتصادي

منطقه گردشگري كهمان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط، محاسبه متوسط تمايل به پرداخت افراد 

براي استفاده تفرجي از منطقه و نيز تعيين عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر بهره برداري و افزايش امكانات 

  .ازديدكنندگان استو تجهيزات مورد نياز حال و آينده بر اساس نظرات و ديدگاه هاي ب

 

 مواد و روش 

  منطقه مورد مطالعه 

 33دقيقه طول شرقي و  3درجه و  48دقيقه تا  54درجه و  47شهرستان سلسله با مختصات جغرافيايي 

متر از سطح دريا، با بارندگي متوسط  1580دقيقه عرض شمالي و ارتفاع  1درجه و  34دقيقه تا  38درجه و 

كيلومتر مربع در شمال غربي استان لرستان واقع مي  1212راي وسعتي برابر با متر در سال، دا ميلي 520

درجه  13تا  10متوسط حداقل دماي آن بين. منطقه كهمان در شمال شهرستان سلسله واقع شده است. باشد

درجه سانتي  20درجه سانتي گراد و متوسط دماي ساالنه آن  37تا  21سانتي گراد و متوسط حداكثرآن بين 

متر بوده و تعداد روزهاي يخبندان  ميلي 580همچنين ميزان بارندگي ساالنه اين منطقه . گراد مي باشد

پوشش گياهي آن در ارتفاعات بلوط، بنه، بادام و گياهان دارويي فراوان از جمله . روز در سال است115آن

رودخانه اي جريان دارد كه در منطقه . آويشن، چاي كوهي و در قسمتهاي پايين دست باغات گردو مي باشد

هاي مناسب براي شنا در رودخانه از جاذبه  وجود محل. داراي آب فراوان و بسيار خنك در تابستان مي باشد

وجود يك مكان زيارتي در نزديكي اين منطقه باعث جذب گردشگران بيشتري به . هاي اين منطقه مي باشد

ردشگاه كهمان واقع در اين شهرستان با استفاده از روش در اين تحقيق ارزش تفرجي گ. اين منطقه شده است

  ). 1شكل (ارزشگذاري مشروط و متوسط تمايل به پرداخت گردشگران سنجيده مي شود 
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  موقعيت جغرافيايي منطقه گردشگري كهمان در استان لرستان: )1(شكل

  روش پژوهش

  اجراي روش ارزشگذاري مشروط

. است) فرضي(اي ارزشگذاري با استفاده از بازارهاي مصنوعي روش ارزشگذاري مشروط يكي از روش ه

طور كلي به دو ه اساس روش هاي ارزشگذاري بازار فرضي بر مبناي ديدگاه ترجيحات اظهار شده است كه ب

  ): 1385فطرس، (صورت انجام مي شود

  روش ارزش گذاري مشروط  - 

  روش انتخاب مشروط  - 

پرداخت بازديدكنندگان به روش ارزشگذاري مشروط، از پرسشنامه  در اين پژوهش براي برآورد تمايل به

در اين روش پاسخگويان تنها يك پيشنهاد را از بين تعدادي از . انتخاب دوگانه دو بعدي استفاد شده است

پاسخگويان در مواجهه با قيمت پيشنهادي در يك موقعيت . انتخاب مي كنند ،پيشنهادات از پيش تعيين شده

روش انتخاب دوگانه يك و نيم بعدي را ).  Hanemann ،1994(ي تنها پاسخ بلي يا خير مي دهند بازار فرض

تعديل و اصالح نموده و نتيجه آن روش دو گانه دو بعدي بوده كه اين روش مستلزم تعيين و انتخاب يك 

ا خير يا واكنش به طوري كه پيشنهاد بيشتر به پاسخ بلي ي. پيشنهاد بيشتر نسبت به پيشنهاد اوليه است

  . پاسخگو نسبت به پيشنهاد اوليه است

در اين مطالعه يك پرسشنامه دوگانه دو بعدي براي مصاحبه و استخراج ميزان تمايل به پرداخت  ،بنابراين

اين پرسشنامه شامل دو بخش . بازديدكنندگان براي تعيين ارزش تفريحي منطقه مورد بررسي طراحي شد

در اين بخش از شغل، ميزان . اقتصادي افراد است –گيرنده وضعيت اجتماعيبوده كه بخش اول در بر 

بخش . تحصيالت، محل سكونت، تعداد افرادخانواده، ميزان در آمد و ساير ويژگي هاي افراد سوال شده است

سه قيمت پايين، متوسط و باال به . دوم پرسش ها به ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مربوط مي شود

ريال بوده  20000و  15000، 10000قيمت هاي پيشنهادي . صورت سه پرسش وابسته به هم ارائه شده است

  . اين قيمت هاي پيشنهادي با توجه به مطالعات قبلي در ساير مناطق مي باشد. است

ه پاسخ منفي قيمت پيشنهادي پايين تر و در صورت يدر پرسش اول قيمت متوسط مطرح شده و با ارا

در كنار قيمت هاي پيشنهادي براي ميزان تمايل به پرداخت از . مثبت قيمت باالتر مطرح مي شودپاسخ 
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اين عمل به تحليل هاي بعدي براي طبقه . پاسخگويان در مورد حداكثر تمايل به پرداخت نيز سوال مي شود

  . بندي تاثيرات به جا مانده كمك مي كند

تعيين يك . پرداخت براي بازديدكنندگان انتخاب شده است در اين بررسي قيمت ورودي به عنوان وسيله

معموال مصاحبه رو در رو كاربردي ترين و . ارزش دقيق و درست تا اندازه زيادي به روش بررسي بستگي دارد

نمونه گيري به صورت تصادفي و از بين بازديدكنندگان حاضر در  منطقه صورت گرفته  ،لذا. بهترين ابزار است

  .است

كه فرد مبلغ پيشنهادي را بر  تخمين مدل جهت اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت، فرض شدبراي 

امامي ميبدي و قاضي، (كند اساس ماكزيمم كردن مطلوبيت خود تحت شرايط زير مي پذيرد يا رد مي 

1387.(  

    U (Y, S)                                                           )1(رابطه 

     + U (1, Y −A; S) +ε1 ≥U (0, Y; S)            )2(رابطه 

U دست مي آورده مطلوبيت غير مستقيمي است كه فرد ب . A و Y به ترتيب در آمد فرد و مبلغ

صفر به اين . طور برابر و مستقل توزيع شده انده ديگر متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر كه ب Sپيشنهادي و 

ا است كه فرد از محل مورد نظر ديدن نمي كند و يك به اين معنا است كه فرد از محل مورد نظر ديدن معن

تفاوت . متغير هاي تصادفي با ميانگين صفر است كه به طور برابر و مستقل توزيع شده اند و. مي كند

  .مي تواند به صورت زير بيان شود  U بودن مطلوب

   )3(رابطه    

∆U = (1, Y−A; S) −U (0, Y; S) + ( − )  
كه به يك مدل  ؛شكل پرسشنامه دو گانه در روش ارزشگذاري مشروط داراي يك متغير وابسته مي باشد

ار براي روش هاي انتخاب كيفي مورد استفاده قر Probitو  Logitهاي  معموال مدل. كيفي انتخابي نياز دارد

كه فرد  احتمال اين. به خاطر سادگي در محاسبه استفاده شده است Logitدر اين تحقيق مدل . مي گيرند

امامي ميبدي و قاضي، (به صورت زير مي باشد  Logitبراساس مدل  را بپذيرد  Aيكي از پيشنهادهاي 

1387(.  

              )4(رابطه  

Pi = ( 

استاندارد است و بعضي از متغير هاي  Logisticتابع توزيعي تجمعي با يك اختالف  Fη(ΔU)كه 

اقتصادي از جمله درآمد، سن، جنسيت، اندازه خانوار، مبلغ پيشنهادي، ميزان تحصيالت در اين   -اجتماعي 

 -هاي ديگر اجتماعي ويژگي Sبه ترتيب درآمد فرد، مبلغ پيشنهادي و  Aو  Y. تحقيق را شامل مي شود

و  γ>0و  β≤0برآورد شده اي هستند كه انتظار مي رود    ضريب هايو  β  ،γ. اقتصادي را شامل مي شود

θ>0 باشند.  

متوسط تمايل به "روش اول موسوم به . سه روش براي محاسبه مقدار تمايل به پرداخت وجود دارد

وسيله انتگرال گيري عددي در ه ايل به پرداخت باست كه از آن براي محاسبه مقدار انتظاري تم "پرداخت

است كه  "متوسط تمايل به پرداخت كل"روش دوم موسوم به . نهايت استفاده مي شود محدوده صفر تا بي

ه ب وسيله انتگرال گيري عددي در محدوده ه براي محاسبه مقدار انتظاري تمايل به پرداخت ب

 "متوسط تمايل به پرداخت قسمتي"موسوم به  ،استفاده شدهآن اين تحقيق از روش سوم كه در . كار مي رود
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وسيله انتگرال گيري عددي در محدوده صفر تا ه است و از آن براي محاسبه مقدار انتظاري تمايل به پرداخت ب

  .استفاده مي شود (A)پيشنهاد ماكزيمم 

يي كه رايج ترين تكنيك براي تخمين مدل با استفاده از روش حداكثر درست نما Logitپارامترهاي مدل 

Logit وسيله انتگرال گيري عددي در ه سپس مقدار انتظاري تمايل به پرداخت ب. برآورد مي شود ،مي باشد

  . محدوده صفر تا باالترين قيمت به صورت رابطه زير محاسبه مي شود

  )5(رابطه 

 
E (WTP) ؛عرض از مبدا تعديل شده مي باشد اخت وتمايل به پرداخت، مقدار انتظاري تمايل به پرد 

براي شناسايي . اضافه شده است )اقتصادي به جمله عرض از مبدأ اصلي –جمله اجتماعي  به وسيلهكه 

با توجه به نوع داده ها از  ؛متغيرهاي مستقلي كه بر روي متغير وابسته تمايل به پرداخت تاثير معني دار دارند

شدت و  ،ولي؛ آزمون كاي اسكوئر وجود رابطه بين متغير ها را نشان مي دهد. زمون كاي اسكوئر استفاده شدآ

براي نشان دادن شدت و جهت رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي . جهت اين رابطه را نشان نمي دهد

  . مستقل از ضريب في استفاده شده است

پرسشنامه از طريق مصاحبه 125گردشگران در منطقه، تعداد آوردن تمايل به پرداخت  به دستبراي  

پس از بررسي پرسشنامه ها تعدادي از آنها به داليلي از قبيل درك نادرست پرسشنامه و ناكافي  .تكميل شد

پرسشنامه باقي ماند كه در تجزيه و تحليل از اين تعداد  104در مجموع  .بودن اطالعات كنار گذاشته شدند

و  SPSSبراي تجزيه تحليل آماري متغير ها و تخمين پارامترهاي مدل از نرم افزار . استفاده شدپرسشنامه ها 

همچنين براي محاسبه تمايل به پرداخت . استفاده شد mapleبراي محاسبات رياضي از نرم افزار 

متغير  كه گفته شد از الگوي لوجيت پس از استخراج متغيرهاي مستقلي كه بر روي بازديدكنندگان چنان

ميزان تمايل به ) مدل لوجيت(وابسته تمايل به پرداخت تاثير داشتند با استفاده از رگرسيون لجستيك 

 . پرداخت براي منطقه  مشخص شد

 

 نتايج 

  نتايج حاصل از بررسي ويژگيهاي بازديدكنندگان 

سال  40-30هاي سني مصاحبه شوندگان مشخص شدكه اكثر افراد پاسخگو سني بين  در بررسي گروه

همچنين نتايج نشان مي دهد اكثر گردشگران را . سال در نظر گرفت 35دارند كه ميانگين سني را مي توان 

طح بررسي س. نفر است 5/4نفر و به طور ميانگين  10و حداكثر  2بعد خانوار حداقل . مردان تشكيل مي دهند

درصد  49كه  به طوري ؛سواد گردشگران نشان مي دهد كه اكثر گردشگران داراي تحصيالت عاليه مي باشند

شغل پاسخگويان در . درصد داراي مدرك دكتري مي باشد 5درصد فوق ليسانس و حدود  12داراي ليسانس، 

د پاسخگويان كارمند و درص 48كه مشخص گرديد  دو حوزه كارمندي و شغل آزاد حداكثر مي باشد، به طوري

درآمد افراد، يكي از فاكتورهاي مهم در ارزيابي اقتصادي مناطق تفرجي . درصد داراي شغل آزاد مي باشند 26

دهد كه خانوارهاي با درآمد ها نشان ميبررسي. است و تاثير عمده اي بر روي تمايل به پرداخت وروديه دارد

 .كنندگان به مناطق گردشگري و باالترين تمايل به پرداخت ها را دارند باال بيشترين فراواني را در ميان مراجعه
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درصد افراد مراجعه كننده به اين منطقه را افرادي با درآمد  40كه در بررسي نتايج حاصل از نظر سنجي  چنان

  . هزار تومان به باال تشكيل مي دهند 700

  

  شناسايي متغيرهاي تاثير گذار بر تمايل به پرداخت

ج برآورد مدل نشان مي دهد كه متغيرهايي مانند سن و جنسيت تاثير معني داري بر تمايل به نتاي

كه متغيرهايي مانند سطح سواد، درآمد ماهيانه، مجموع درآمد خانوار و قيمت  پرداخت افراد ندارند، در حالي

د بعد خانوار هم به دليل متغيري مانن. پيشنهادي تاثير معني داري بر ميزان تمايل به پرداخت افراد دارند

تاثيري كه بر مجموع درآمد خانوار دارد مي تواند به طور غيرمستقيم در ميزان تمايل به پرداخت افراد موثر 

كه  :مي باشد+ 570/0ي متغير سواد يبررسي ميزان تاثير گذاري عوامل نشان مي دهد كه ميزان اثر نها. باشد

. درصد افزايش مي يابد 7/5د احتمال افزايش تمايل به پرداخت به اين معني است كه با افزايش سطح سوا

و به اين معني است كه در صورت افزايش درآمد  ؛است+ 402/0همچنين ميزان اثر نهائي درآمد ماهيانه 

دليل اين افزايش اين است كه با افزايش . درصد افزايش مي يابد 02/4احتمال افزايش تمايل به پرداخت 

اثر نهائي مجموع درآمد . هاي مورد عالقه مانند تفريح افزايش مي يابد فراد براي فعاليتدرآمد نقدينگي ا

 93/6مي باشد و نشان مي دهد كه با افزايش يك نفر به افراد شاغل در خانواده به ميزان + 693/0خانوار 

آمده از  دستبه نتايج  1بر اين اساس در جدول . درصد احتمال پذيرش قيمت پيشنهادي افزايش مي يابد

سطح معني  2تمايل به پرداخت بازديدكنندگان بر حسب قيمت هاي پيشنهادي به عنوان وروديه و در جدول 

طور كه از  همان. نشان داده شده است، داري عوامل ذكر شده كه از اجراي آزمون كاي اسكوئر به دست آمده

درصد  62/19درصد قيمت پايين و  33/22درصد بازديدكنندگان قيمت مياني،  2/54بر مي آيد  1جدول

  . قيمت باال را پذيرفته اند

  پيشنهادي به عنوان وروديه در منطقه  گردشگري كهمان  مبلغ هايوضعيت پذيرش : )1(جدول 

  پيشنهاد اول   

: قيمت مياني(

  )ريال 15000

  پيشنهاد دوم

: قيمت پايين(

 )ريال 10000

  پيشنهاد سوم

: قيمت باال(

 )ريال  20000

  

  كل جمع 

تمايل به (پذيرش

مبلغ ) پرداخت

  پيشنهادي

  104  21  25  58  )نفر(تعداد 

  15/96  62/19  33/22  2/54  درصد

  

   ميانگين تمايل به پرداخت و ارزش اقتصادي منطقه مورد مطالعه

كه براي محاسبه تمايل به پرداخت وروديه توسط گردشگران مورد استفاده قرار گرفت  5رابطه  ضريب هاي

همچنين سطح معني داري بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تمايل . به دست آمده اند 2دول مطابق ج

  .  ه شده استايبه پرداخت در اين جدول ار
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  محاسبه تمايل به پرداخت وروديه توسط گردشگران ضريب هاينتايج آزمون كاي اسكوئر و  ): 2(جدول 

  . بدون وجود متغيرهاي مستقل است) تمايل به پرداخت(وابسته مقدار ثابت مقادير محاسبه شده براي متغير  ٭

هر  )WTP(، ميانگين تمايل به پرداخت2به دست آمده از جدول شماره  ضريب هايو  5بر اساس رابطه 

تعداد بازديدكنندگان از . ريال به دست آمد 9784فرد براي يك بازديد از منطقه گردشگري كهمان برابر 

با ). 1390بي نام، (نفر در ماه مي باشد  30000ر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منطقه كهمان طبق آما

توجه به اينكه منطقه كهمان به لحاظ جاذبه هاي گردشگري مبتني بر منابع آب، بيشتر در ماه هاي گرم سال 

ودن امكانات رغم دارا بودن جاذبه هاي اكوتوريسمي زمستاني، به دليل نب پذيراي گردشگران مي باشد و علي

ماه از  6هاي سرد سال از اين مكان استفاده نمي شود، ميزان ارزش اكوتوريسمي اين منطقه براي  الزم در ماه

  .  سال محاسبه شده است

  9784 × 30000= 293520000:                                                            براي يك ماه به ريال

  293520000 × 6=  1761120000:                                                      براي يك سال به ريال

 

 بحث و نتيجه گيري 

، امير )1389(، حياتي و همكاران )1386(حاضر كه توسط ساير مطالعات مانند محمودي  مطابق بررسي

، امامي ميبدي و )1387(مكاران ، خداوردي زاده و ه)1385(، امير نژاد و خليليان)1385(نژاد و همكاران 

هاي طبيعي، تمايل به پرداخت وروديه دارند و  نيز تاييد شده، اغلب بازديدكنندگان از تفرجگاه) 1387(قاضي 

نتايج اين مطالعه نيز . در قبال آن انتظار دارند حداقل تسهيالت رفاهي در اين مناطق تفرجي فراهم گردد

يدكنندگان از منطقه گردشگري كهمان، تمايل به پرداخت وروديه داشتند درصد بازد 96نشان داد كه بيش از 

درصد نيز قيمت  62/19درصد قيمت متوسط و  2/54درصد قيمت پايين،  33/22طور ميانگين حدود ه و ب

  .  ريال به دست آمد 9784بر اين اساس ميانگين تمايل به پرداخت . باالي پيشنهاد شده را پذيرفتند

سواد، درآمد ماهيانه و مجموع درآمد خانوار داراي تاثير مثبت بر احتمال پذيرش قيمت سه متغير سطح 

متغير . با افزايش هر كدام از اين متغير ها ميزان تمايل به پرداخت هم افزايش مي يابد .پيشنهادي دارند

ن متغير در اي. ديگري كه در احتمال پذيرش تمايل به پرداخت تاثير دارد، متغير قيمت پيشنهادي است

با افزايش قيمت پيشنهادي كاهش مي يابد كه در  ،يعني .احتمال پذيرش تمايل به پرداخت تاثير منفي دارد

با افزايش يك واحد به قيمت پيشنهادي به  ،يعني .مي باشد -652/0اين مورد اثر نهائي قيمت پيشنهادي 

سطح معني  ميزان خطاي استاندارد 

 داري 

اثر  ميزان

 نهايي

 متغيرهاي مستقل ضرايب

 سطح سواد 949/0  570/0  000/0  230/0

  درآمد ماهانه  814/0  402/0  005/0  261/0

  مجموع درآمد  1  693/0 003/0  000/0

  قيمت پيشنهادي 001/0  -652/0  000/0  510/0

  ٭مقدار ثابت  33/3  000/0  000/0  223/0
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كه  نتايج چندان دور از انتظار نبود، چناناين . درصد احتمال تمايل به پرداخت كاهش مي يابد 52/6ميزان 

)Danely and Spash (1998 آوردند به دستهاي ايالتي آمريكا  نيز نتايج مشابهي را براي پارك.  

هاي اجتماعي مناطق تفرجگاهي  ها در بررسي ترين بخش هاي سني بازديدكنندگان از مهمشناسايي گروه

ي تفرجي و پيش بيني تأمين امكانات الزم براي گذران اوقات فراغت ها برنامه  تهيه  اين اطالعات الزمه. است

دهد كه اين گونه  هاي كشور نشان مي بررسي مطالعات انجام شده در برخي از تفرجگاه. بازديدكنندگان است

بايد به نيازهاي  ،لذا). 1386محمودي، (بيشتري برخوردارند   مناطق براي نوجوانان تا ميانساالن از جاذبه

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بيشترين تعداد  ،اما. هاي سني توجه بيشتري صورت گيرد رجي اين گروهتف

  .  سال يعني ميانساالن قرار دارند 30- 40سني   در محدوده) درصد 27(بازديدكنندگان 

ن تحقيق اي. باال بودن سطح سواد هم باعث باال رفتن تمايل افراد براي بازديد از مناطق طبيعي  مي شود

ه ب. نشان داد كه سطح تحصيالت نقش مهمي در جذب گردشگران و ميزان تمايل به پرداخت گردشگران دارد

درصد بازديدكنندگان تحصيالتي زير ديپلم  10طوري كه در حالت كلي براي مناطق مورد بررسي كمتر از 

سطح . داد الت دانشگاهي تشكيل ميبازديدكنندگان را افراد داراي تحصي) درصد 74(داشتند و بيشترين تعداد 

با افزايش سطح  Shrestha et al., (2002)كه به گفته  مستقيم با ميزان درآمد دارد؛ چنان  سواد رابطه

كه  ضمن اين؛ باال باشد  يدي بر نتيجهيتواند تا يابد، كه خود مي هاي فراغتي افراد افزايش مي تحصيالت، فرصت

هايي هستند كه آنها را به ديدار از  ندن اوقات فراغت خود با سرگرميافراد تحصيل كرده مايل به گذرا

هاي طبيعي، تشويق و ترغيب مي كند و موجب افزايش سطح آگاهي آنها نسبت به طبيعت گشته و در  جاذبه

  . هاي طبيعي را در آنان برانگيخته و تقويت كند نهايت حس حفاظت و حراست از محيط

افزايش تقاضاي بازديدكنندگان نسبت به مناطق تفرجي، انجام تبليغات و  يكي از ابزارهاي كليدي جهت

از اين طريق . هاي آشناسازي و بازاريابي از طريق صدا و سيما، بروشور، روزنامه، پوستر و غيره استفعاليت

طي محيها، چه به لحاظ تفرجي و چه به لحاظ زيستاست كه بازديدكنندگان نسبت به ارزش بالقوه تفرجگاه

نتيجه اين امر توجه به توسعه شبكه . يابدها افزايش مي آگاه شده و تمايلشان نسبت به بازديد از تفرجگاه

هاي ارتباط نتايج نشان داد كه بروشورها و رسانه. ي و دسترسي به اين مناطق استيحمل و نقل، عوامل زير بنا

 .اندهاي استان داشتهبازديدكنندگان از تفرجگاهترين سهم را در آشناسازي  جمعي مانند راديو و تلويزيون كم

اين در حالي است كه نقش صدا و سيما به عنوان يكي از عوامل اصلي مورد نياز در توسعه گردشگري مناطق 

  . مورد تاكيد است

در پايان مي توان گفت كه هر چند پرداخت وروديه پشتوانه مناسبي براي احداث و نگهداري مناطق 

ها يا هاي تفرجگاهدريافت ورودي، حساسيت بازديدكنندگان را نسبت به سالمت سازه ،اما ؛تفرجي نيست

و آنان را نسبت به عملكرد ضعيف  مي دهدافزايش  ،پاكيزه و بهداشتي بودن تسهيالت پيش بيني شده

نده كردن هاي تفرجي، نگهداري درختان، پراكمديريت يا رفتارهاي نامناسب ديگران مانند صدمه زدن به سازه

  . و زمينه مديريت مشاركتي در منطقه را فراهم مي سازد مي كندزباله، هدر دادن آب شرب و غيره حساس 
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