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 چکیده
 زيست منافع فهم و شناخت ازجمله زيادی داليل به ازجمله گردشگری زيستمحيط غيربازاری خدمات و کارکردها گذاریارزش      

 محاسبات مجموعه اصالح و تعديل زان،ريهبرنامو  گيرندگانتصميم به کشور محيطي مسائل ارائه انسانها، توسط اکولوژيكي و محيطي

 ارزش برآورد شهپژو اين دف. هاست مهم طبيعي منابع رويهبي داریبرههرب و تخريب از جلوگيری و ملي ناخالص توليد مانند ملي

 افراد، پرداخت به تمايل ميزان بر ثرؤم عوامل بررسي برای .است مشروط گذاریارزش روش از استفاده باحوزه آبخيز ابر  تفريحي

 از نياز مورد هایدادهدوبعدی است. -روش استخراج پيشنهاد روش دوگانه شد. برآورد راستنمايي حداکثر روش به لوجيت الگوی

مدل مورد استفاده در  نتايج براساس .شد آوریجمع مذکور منطقه از بازديدکننده با حضوری مصاحبه و پرسشنامه 731 تكميل طريق
زان ارزش تفرجي منطقه، متغيرهای رضايت از خدمات رفاهي، اقامت شبانه در صورت ايجاد کمپ، هزينه بر ميثر ؤمتعيين عوامل 

حوزه بازديدکنندگان برای استفاده از  WTP عوامل مؤثر در ميزانباشند و از دار ميدرصد معني 2احتمال  سطح خانوار و پيشنهاد در
ريال  6133 مراتع منطقهاستفاده از  برایعنوان قيمت ورودی برای هر بازديدکننده به WTPدر اين مطالعه، متوسط . هستندآبخيز ابر 
ارزش حوزه آبخيز ابر که  کندمينتايج بيان ريال در سال تعيين شد.  631326و ارزش تفرجي هر هكتار مراتع منطقه نيز  بدست آمد

 منابع طبيعيتا از کيفيت  کندميگيرندگان، توجيهي را فراهم و تصميم ريزانبرنامهي قابل توجهي داشته که اين ارزش برای جتفر
 جلوگيری کنند. مرتعيحمايت نمايند و از کم جلوه دادن منابع 

 
 .، درآمد و تمايل به پرداختلوجيتگذاری مشروط، مدل ارزشکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه
مراتع ازجمله با  طبيعي، هایبوماز بين زيست     

در کشور  .روندشمار ميترين منابع طبيعي اقتصادی بهاهميت
هم بصورت مستقيم  و خدمات که ما نيز مراتع با توليد کاال

)چوب، علوفه، گياهان دارويي و صنعتي، خدمات 
مستقيم افشاني و توليد عسل( و هم غيرتفرجگاهي، گرده

اکسيدکربن، جلوگيری از فرسايش دی)توليد اکسيژن، جذب 
يرد، گميخاک، نفوذ و تصفيه آب( مورد استفاده قرار 

 عنوان يكي از زيربناهای توسعه در جريان توسعه اقتصادیبه
 ؛2006Kamaljit ,) است داشتهاجتماعي نقش اساسي  و

2008 ,Firouzzare & Ghorbani .)از خدمات  يبخش
علوفه غذا،  يلاز قب یيدشامل خدمات تول مرتع يستمياکوس
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آنها  يمتو ق دارند یارزش بازار گياهان دارويي و صنعتيو 
. آنچه که در شوديم يينعرضه و تقاضا تع يقدر بازار از طر

که  باشديم از خدمات يبخش است يتمطالعه حائز اهم ينا
 ينارزش کل ا يانو در ب است يربازاریارزش غ یدارا

 يينرا به عهده دارد. تع ایهکنندييننقش تع يزن يستماکوس
از  يكي يست محيطيخدمات ز یبازاريرغ یهاارزش
همچنان با آن  زيستيطاست که اقتصاد مح ييهاچالش

ديگر توجه و تمرکز  سویاز  .(Rasul ,2009) مواجه است
ارزش عنوان بهريزان به علوفه تنها و برنامهاران ذگسياست

از ساير خدمات و اقتصادی مراتع کشور و عدم اطالع 
اکوسيستمي غيرعلوفه است. از ديگر داليل اهميت 

گذاری اقتصادی مراتع، فراواني و تلقي رايگان بودن ارزش
ها و مراتع خدمات و توليدات غيربازاری حاصل از جنگل

 پوشياست که همواره انگيزه مهمي برای چشم
 گيرندگان اقتصادی از تقويم ارزش پولي و تعيين سهمتصميم

هريك از اجزا آنها در توليد کاالهای اقتصادی بوده است 
(Karimzadegan, 2003 بخش وسيعي از کاال و خدمات .)

اکوسيستمي از ماهيت کاالهای عمومي برخوردارند و بازار 
که طوریبهمشخص برای سنجش ارزش آنها وجود ندارد. 

منظور رفع اين مشكل و گذاری اقتصادی بههای ارزشروش
رد ارزش اقتصادی اين کاال و خدمات با استفاده از برآو
های اخير توجه اند. در سالهای غيربازاری بوجود آمدهشيوه

گذاری خدمات اکوسيستمي در جهان رو به به مقوله ارزش
قانون  23افزايش است. در کشور ايران نيز با تصويب ماده 

 برنامه پنجم توسعه، 733تبصره يك ماده  و چهارم توسعه
دولت مكلف شده است ارزش اقتصادی منابع زيست محيط 

های ملي های مربوطه را در حسابو حساب هاجدولو 
 ساله پنجم توسعهنمايد )قانون برنامه پنج لحاظمحاسبه و 

های استاندارد و از روش (.5177 جمهوری اسالمي ايران،
گيری تمايل به پرداخت و ارزش پذير برای اندازهانعطاف

گذاری مشروط ، روش ارزشتفرجياکوتوريسمي مناطق 
 روش ( يكCVM) مشروط گذاریارزش روش. است

 که بطور باشدمي پذيرانعطاف و غيربازاری گذاریارزش

 تأثيرات و ارزيابي منفعت-هزينه وتحليلتجزيه در گسترده

 Carson &Mitchell ,شود )مي استفاده محيطي زيست

 در بار برای نخستين مشروط گذاریارزش روش (.1989

 تا آن از بعد اما .گرفت قرار استفاده مورد 7333 سال

شد،  آغاز جديت روش با اين توسعه که 7361 دهه اواسط
 .(2003Venkatachalam ,بكار نرفت )

مورد  روزافزوني صورت روش به اين بعد به زمان از آن
 عين حال در و بهترين از يكي و است گرفته قرار استفاده

های روش تمام ميان در هاروش برانگيزترينبحث
شود مي قلمداد محيطي زيست مواهب گذاریارزش

(Venkatachalam, 2003.) به  مراجعه به روش نياز اين در
 خدمات زيست و کاالها اقتصادی ارزش تعيين برای افراد

 از استفاده مندی وبهره از حاصل بودن مطلوب )مثل محيطي

 مشروط روش ارزيابي دليل همين به است. طبيعي( منبع يك

 رايج اقتصادی در ديدگاه نامند.مي ترجيح روش بيشتر را

 در شود. بامي تعريف ترجيح انسان درجه عنوانبه ارزش

 و پرسشنامه از استفاده با توانفكر مي طرز اين گرفتن نظر
 برای آنها پرداخت به تمايل ميزان افراد از رفتار مشاهده

 يافت. روش آگاهي زيستغيربازاری محيط خدمات

 ارزش دو برای برآورد متداول طوربه مشروط، گذاریارزش

 قابل و مفيد ارزش انتخاب و وجودی ارزش يعني مهم

 تالش روش اين (.2003Venkatachalam ,) است استفاده

 بازار سناريوهای تحترا  افراد پرداخت به تمايل تا کندمي

 (.2002Han & Lee ,نمايد ) تعيين معين، فرضي
روش  از استفاده در ذکر قابل قوت نقطة دو
 نه روش اين با اوالً که ستا اين ،مشروط گذاریارزش

 طبيعي محيط آن موجود شرايط در WTPتوان مي تنها

 صورت در را اين تمايل بلكه آورد دستبه را نظر مورد

 محاسبه کرد. نيز اکوسيستم اين در فرضي تغييرات بروز

 به توانمي روش اين از استفاده با اينكه ديگر

 پرسش طريق از مقصد چند سفرهای دارای گذاریارزش

 کرد اقدام از مقاصد، هريك مورد در فرضي سئواالت

(, 2002Han &Lee با .) روش  حال، اينCVM دارای 
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 قابل عام صورت به موضوع اين و است نيز هاييکاستي

علت  به مشروط، گذاریارزش روش که است پذيرش
 احتمالي خطاهای از فرضي، سناريوهای به بودن وابسته

 عبارتبه (.et al Sheikh ,.2007بدور نيست ) گيریاندازه

ه ب شده، ابراز ترجيحات هایروش از استفاده ديگر
 اجتماعي هایارزش صحيح گيریاندازه برای تنهايي،

نيست  مناسب چندان محيطي زيست خدمات و کاالها
(Schlapfer, 2007). مشروط گذاریارزش يك تنظيم در 

 دشوار پاسخگو گروه برای که کرد توجه نكته اين به بايد

 با که محيطي زيست خدمات و کاالها مورد در که است

 و دقيق صورت به را خود ترجيحات ندارند آشنايي آنها
 و کامل توضيحات قبل از آنكه مگر کنند، بيان صحيح
 داده آنها به بررسي مورد هایانتخاب مورد در جامعي

 که است بهتر بنابراين .(2007Schlapfer ,باشد ) شده

 و صحيح اطالعات دارای استفاده مورد هایپرسشنامه

 چهره صورت به خود محقق فرد و باشد نظر اين از کاملي

 قرار پاسخگو اختيار در را کافي توضيحات نيز چهره به

زمينه  در رشدی به رو تحقيقات گذشته دهه در .دهد
اکوسيستم  اقتصادی و حفاظتي تفريحي، هایارزش

 انجام شده گذاری مشروطروش ارزشبا  جنگلي و مرتعي

و  Costanza کرد. اشاره برخي موارد به توانمي که
 محيطي زيست خدمات ارزش (، مجموع7336همكاران )

 .کردند بررسي را جهان مختلف اکوسيستم 76اکولوژی  و
ترتيب به را معتدله و گرمسيری هایتفريحي جنگل ارزش
 Gurlukکردند.  عنوان دالر در هكتار 33و  775

( با استفاده از اين روش، ارزش خدمات اکوسيستم 5113)
دالر در سال برای هر  44/36در ايالت بارسای ترکيه را 

 (، ارزش5116همكاران ) و Baralخانواده برآورد کرد. 

 استفاده با را نپال در آناپورنا شدهحفاظت منطقه تفريحي

 دادند. قرار مطالعه مورد مشروط گذاریرهيافت ارزش از

 تمايل بازديدکنندگان بيشتر که داد نشان بررسي اين نتايج

 دالر 56جاری  ورودی از باالتر ورودی يك به پرداخت

 WTPميانه  و متوسط ميزان بررسي اين در دارند. آمريكا

 دليل اينكه بيشتر و آمريكا دالر 3/64و  5/33ترتيب به

 مبلغ بودن باال داشتند صفر پرداخت به تمايل که افرادی
در ايران نيز مطالعات کمي در . شد گزارش پيشنهادی

مورد تعيين ارزش تفريحي مراتع انجام شده است که در 
  & Amirnejad شود.ذيل به برخي از آنها اشاره مي

Ajdari (5177)،  پروبيت و  ،لوجيتبا استفاده از مدل
روش دو مرحله همكن ارزش گردشگری منطقه بهشت گم 
شده در استان فارس را مورد بررسي قرار دادند. نتايج 

 منطقه پرداخت به تمايل متوسطکه نشان داد آنان 

 و الجيت تابع از استفاده با شده گم گاهي بهشتگردش
ريال و  6/3663ريال و  2/3366ترتيب به پروبيت

 هر برای ريال 5233هكمن  ایمرحله دو براساس روش

 دو که داد نشان آناننتايج  همچنين .است بازديدکننده

 دو هكمن روش به نسبت پروبيت و الجيت روش

 محدود زيربنايي فرضيات به ناوابستگي به دليل ایمرحله

 سادگي نيز و منطقه واقعيت با بيشتر انطباق قدرت کننده،

 ترمناسب محيطي زيستهای گذاریارزش برای محاسبه
(، با استفاده از 5116و همكاران ) Karimzadegan .است

ها و مراتع ايران را روش هزينه سفر ارزش تفريحي جنگل
نشان داد ارزش آنان مورد بررسي قرار دادند. نتايج 

ميليون دالر در  6611ها برابر با تفريحي اين اکوسيستم
ارزش اقتصادی درصد از  4/74باشد که تقريبا سال مي

 Zareنهايي اکوسيستم را به خود اختصاص داده است. 

Mehrgerdi & Ziaabadi (5173ارزش طبيعت ،) گردی
گردشگری منطقه شيرکوه يزد  -حفاظت از منطقه تفريحي

نامه انتخاب دوگانه دوبعدی برآورد را با استفاده از پرسش
 حفاظت برای افراد پرداخت به تمايل کردند. متوسط

 به توجه با. است ماه هر در تومان 732/635طقه من
 خانواده نفر است. هر 7/4بعد خانواده که برابر  ميانگين
 برای ماهانه تومان 3752 طور متوسطبه است حاضر

 برای خانواده هر ديگر عبارتبه. بپردازد منطقه از حفاظت
 76621در سال مبلغ  تمايل دارد منطقه اين از تفريح لذت

 منطقه مورد نظر بپردازد. از حفاظت برای را تومان
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Sayadi ( در مطالعه برآورد ارزش 5172و همكاران )
به  ليمتوسط تما اقتصادی منطقه گردشگری سد طالقان،

ريال  3/3153در هر بازديد را  هر فرد یپرداخت برا
( در 5172و همكاران ) Yeganeh .نددست آوردبه

 را همتای ارزش تفريحي ساالنه مراتع حوزه آبخيز مطالعه
ريال در هكتار و ارزش کل تفريحي منطقه را  33111

 Seydaei ميليون ريال برآورد کردند. 233بيش از 

Glosefidi ( پهنه5173و همكاران ) های مستعد توريسم
مورد در استان اصفهان  GISبياباني را با استفاده از 

منظور ارزيابي بر بهباال بررسي قرار دادند. در تحقيق 
المللي( و سطح اساس سطح عملكرد )ملّي، محلي، بين
ها، هتل و شرايط دسترسي )پياده، سواره(، نسبت به جاذبه

ای امتياز داده های ماسههای کويری و تپهاقليمي، به جاذبه
آباد متينآباد، شده است. براساس نتايج روستاهای عباس

و شهرهای خالدآباد و بادرود در شهرستان نطنز، 
زاد در شهرستان خور و روستای روستاهای مصر و فرح

آباد و شهر ابوزيدآباد در شهرستان آران و بيدگل، حسين
 باشد.توسعه توريسم کويری ميبرای بهترين مناطق 

Khadematorrasool ( در تحقيقي 5173و همكاران )
سعه پايدار اکوتوريسم بيابان را در کوير سنجي توامكان

نشان داد که از منظر آنان شيراز بررسي کردند. نتايج 
کارشناسان و گردشگران، کوير شيراز در ماتريس 

در محدوده  SWOTهای اجرايي راهبردها و اولويت
گيرد و راهبرد الزمه توسعه شماره يك )قوی( قرار مي

راهبرد رشد و ساخت اکوتوريسم بيابان در اين منطقه، 
 .خواهد بود

 همراه به درآمد رشد و جمعيت افزايش اخير هایدهه در

 از بيشتر استفاده به آنها تمايل و افراد زمان فراغت افزايش

 شده فراغت، باعث اوقات گذران برای زيستمحيط

 افزايش شهری خارج عمومي فضاهای از استفاده متقاضيان

 تقاضا، رشد به رو روند به توجه با ،سويييابند. از  بيشتری

 مديريت اعمال برای تفريحي مناطق تفريحي ارزش محاسبه

مطالعه با اين  ،رسد. بنابراينمي نظر ضروری به ثرؤمکارا و 

حوزه آبخيز ابر  هدف تعيين ارزش گردشگری مراتع
با استفاده از تمايل به پرداخت افراد انجام  شهرستان شاهرود

 شد. 
 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

در بخش  هكتــار 3131 با مسـاحتحوزه آبخيز ابر     
شرقي استان سمنان قرار بسطام شهرستان شاهرود و در شمال

را  درصد سطح حوزه( 53هكتار ) 1541است که  گرفته
را مرتع و  درصد سطح حوزه( 25هكتار ) 4665جنگل و 

کشاورزی، مناطق درصد( را اراضي  55) ارتهك 7647
 پوشش گياهي. گيرديدربرم های مواصالتيمسكوني و جاده

 پوشش و بلوط، ممرز زرشك، ،شامل ارس ی آنهالجنگ
اشد که بميگون  ميرحسن و کاله درمنه، آن شامل مراتع غالب

متر از سطح دريا پراکنده  5351تا  7431در محدوده ارتفاعي
توجه به دامنه ارتفاعي . ميزان متوسط بارندگي با شده است

متر در ميلي 211متر در دامنه و ميلي 321متفاوت بين 
از  يكي مورد مطالعههای و جنگل مراتع .ارتفاعات متغير است

 است حدود قادر و هرساله بوده وزه اهالي منابع اقتصادی
های در قسمت کند. توليد برداشت قابل ن علوفهت 55/635

توان به مراتع کوهستاني با مي مورد مطالعه شمالي منطقه
ی زرشك، هاهگياهي تنكي از درختان ارس، درختچپوشش

وحش . وجود انواع حياتاشاره کردنسترن وحشي و ... 
های و کبك از ديگر جذابيت ازجمله خرس، خوک

، هاهگردشگری اين منطقه است. آب و هوای مطبوع، چشم
بسياری از مردم  ها و مراتع هرسالهرودخانه، آبشارها، جنگل

کشاند که هرساله را از مناطق دور و نزديك به اين ناحيه مي
ی روستای پلكاني ابر، هاهشود. تفرجگابه تعداد آنها افزوده مي

پسند، قربان تاالر و زاده قطری، تخته شبدری، چشمه شاهامام
مريم و کالته مهاجر از سارهای قطری و آبشار چشمهچشمه

ی طبيعي منطقه است که در فصول بهار و هاهمهمترين تفرجگا
 تابستان پذيرای گردشگران و جهانگردان است. 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 تعیین ارزش اقتصادی اکوتوریسمی-

منظور برآورد ارزش اقتصادی گردشگری بهدر اين تحقيق 
از  حوزه آبخيز ابر شهرستان شاهرودمراتع  ،مراتع منطقه
. در اين کرد استفاده( CVMمشروط )گذاری روش ارزش

روش ميزان تمايل به پرداخت افراد تحت سناريوهای بازار 
(.  Han, 2002 &Leeشود )فرضي مشخص، تعيين مي

پرسشنامه  پژوهش هایهدف به نيل برای ترتيببدين
 bounded –Double) انتخاب دوگانه دوبعدی گزينش

Dichotomous Choice )ميزان استخراج و مصاحبه برای 

اقتصادی  ارزش تعيين برای بازديدکنندگان به پرداخت تمايل
 موقعيت از را پاسخگويان تا شد طراحي منطقه گردشگری

در پرسشنامه تفريحي  سازد. آگاه کامل بطور فرضي بازار
 -های اقتصادیاطالعات سفر، ويژگي موردواالتي در ئس

ان به ازای هريك اجتماعي افراد، ميزان تمايل به پرداخت آن
وال قرار ئاز اعضای خانواده در هر نوبت بازديد مورد س

گرفت. در نهايت ميزان تمايل به پرداخت بازديدگنندگان در 
قالب ورودی با استفاده از روش دوگانه دوبعدی پرسيده شد. 

استفاده  تصادفي ساده گيرینمونهدر اين تحقيق از روش 
و  تفكر ازجمله مهم هنكت چند مصاحبه شروع از قبل شد.

 بر کيدأت و تمرکز ها،والئس به گوييپاسخ در بيشتر ملأت

 در تا شد يادآور گويانبه پاسخ درآمد بودن محدودو  منطقه

 اهداف به نيل برای .نمايد کمك آنها به واقعي پاسخ بازگويي

 انجام شده افرادی با باالتر، مصاحبه اطمينان درجه با تحقيق

 مواجه هنگام به تا بوده مندبهره استقالل درآمد از که است

 را گيریتصميم توانايي راحتي به مبالغ پيشنهادی، با شدن

 .داشته باشند
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منظور تعيين تعداد پرسشنامه مورد نياز، در اين تحقيق به
مشخص نمودن مبالغ پيشنهاد در روش دوگانه دوبعدی و 

آزمون انتها پرسشنامه پيش 31رفع اشكاالت احتمالي، تعداد 
باز تكميل شد و از بازديدکنندگان در منطقه در مورد ميزان 

وال شد و در نهايت تعداد ئحداکثر تمايل به پرداخت آنان س
نامه مورد نياز براساس فرمول ارائه شده توسط پرسش

Carson &Mitchell  (7363 7( تعيين شد )رابطه( )Fatahi 

& Fathzadeh ،5175). 
 

(7) 
 

t-مقدار آماره  tحجم نمونه،  nکه در آن 

student(96.t=1 ،)V  ضريب تغييرات وd  خطای قابل قبول
با توجه به . باشدمي( d=0.05-0.3) در برآورد ميانگين

 نمونه در منطقه تكميل شد. 731فرمول در نهايت 
 
 متغيرهای تأثير بررسي برای تحقيق اين در 

 پرداخت به تمايل ميزان بر مختلف توضيحي

 رگرسيوني مدل از توريستي ارزشبرای  بازديدکنندگان

Sinden & زيرا به اعتقاد  است. شده استفاده لوجيت

King (7331در مدل ) هايي که از متغيرهای مستقل
توان شود، چون نميمي برداریبهرهای مجازی و رتبه

 لوجيتتوزيع نرمالي را مشاهده کرد، بنابراين از مدل 
به دليل سادگي به  لوجيتهمچنين مدل  شود.استفاده مي

کار برده ای در مطالعات اقتصادی بهطور گسترده
 عنوانبه پيشنهادی مبالغ ابتدا روش اين شود. درمي

 و گرددمي ابراز بازديدکنندگان به منطقه ورودی به

بيشينه  را خود مطلوبيت که آنجا از بازديدکنندگان،
 هایگزينه شده مطرح پيشنهادهای قابلم در نمايند،مي

 مدل نمود. در خواهند مطرح را پذيرش عدم و پذيرش

 برای پيشنهادی مبلغ فرد امين iاينكه  احتمال لوجيت

 دستبه (5بصورت رابطه ) بپذيرد، را تفريحي ارزش

 (.1985et al Judge ,.آيد )مي

(5) Pi = F(Zi) = F(Xi
∗β) =

1

1 + eXi
∗β

 

امين فرد مبلغ  iرابطه باال، احتمال اينكه  به توجه با
ارزش تفريحي را بپذيرد، به صورت رابطه  برایپيشنهادی 

 .گردد( محاسبه مي3)
 

(3) 1 − 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒𝑍𝑖
=

1

1 + 𝑒𝑋𝑖
∗𝛽

 

 بينيپيش ،لوجيت مدل برآورد در مهم اهداف از يكي

 مبلغ احتمال پذيرش بر توضيحي متغيرهای در تغيير اثرهای

 تغيير اثرهای ارزيابي باشد. برایمي iفرد  توسط پيشنهادی

روی احتمال پذيرش مبلغ  ikXمتغيرهای مستقل  از هريك در
 (.1991Maddala ,شود )( استفاده مي4پيشنهادی، از رابطه )

 
(4) ∂Pi

∂Xik
=

eZi

(1 + eZi)2
βk 

 باشد. ام مي Kپارامتر متغير مستقل  kβکه 

فرض شده هر گيری، برای تعيين مدل جهت اندازه
بازديدکننده حاضر است مبلغي از درآمد خود را برای 

 (Aعنوان مبلغ پيشنهادی )محيطي بهاستفاده از منبع زيست
( برای وی Uبپردازد که اين استفاده باعث ايجاد مطلوبيت )

گردد. ميزان مطلوبيت ايجاد شده در اثر استفاده از منابع مي
وی از منابع زيست  زيست محيطي بيشتر از حالتي است که

دهد ( آن را نشان مي2کند، که رابطه )محيطي استفاده نمي
(Han, 2002 &Lee ). 

 
(2) U(1, Y - A; S) + Ɛ 1≥ U (0, Y; S) + Ɛ 0 

 Sدرآمد فرد،  Yتابع مطلوبيت غيرمستقيم،  Uکه در آن 
 1Ɛو  0Ɛبرداری از ساير عوامل اقتصادی اجتماعي فرد، 

طور تصادفي متغيرهای تصادفي با ميانگين صفر هستند که به
اند. تفاوت ايجاد شده در و مستقل از همديگر توزيع شده

( در اثر استفاده از منبع زيست محيطي طبق UΔمطلوبيت )
 .شود( بيان مي3رابطه )
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(3) UΔ= U(1, Y - A; S)- U(0, Y; S)+ (Ɛ 1 - Ɛ 0) 

بررسي تمايل به پرداخت نامه دوگانه در ساختار پرسش
 .باشدافراد، دارای يك متغير وابسته با انتخاب دوگانه مي

(، اين که فرد يكي از iPبراساس الگوی لوجيت احتمال )
شود ( بيان مي6پيشنهادها را بپذيريد، به صورت رابطه )

(Han, 2002 &Lee ). 

 

)exp(1

1
)(

U
UFPi


 

  )(exp1

1

SYA  


 

(6)  

تابع توزيع تجمعي با يك  ΔU(Fη(که در اين رابطه 
اختالف لجستيك استاندارد است و بعضي از متغيرهای 

، مبلغ پيشنهادی، سن، اجتماعي اقتصادی ازجمله درآمد
 β ،Δشود. جنسيت، اندازه خانوار و تحصيالت را شامل مي

 رودضرايب قابل برآوردی هستند که انتظار مي Өو 
 ≤0 β ،0 <γ  0و< Ө .باشند 

روش موسوم به  از پرداخت به تمايل ميزان همحاسب برای
استفاده ( Truncated Mean WTP) قسمتي WTPمتوسط 

 (1994Hanemann ,؛ 2002Han & Lee ,) شده است
 .(6)رابطه 

 

dAUFWTPE
AMax

)()(
.

0
  

 
dA

A

AMax

 




.

0
)

)}(exp{1

1
(

  

(6) 

)]([ SY  

 
  

مقدار انتظاری تمايل به  )WTPE(که در اين رابطه 
𝛼پرداخت و 
∗

باشد که تعديل شده مي أمبدعرض از  
 أمبداقتصادی به جمله عرض از  -وسيله جمله اجتماعي به

 است. اضافه شده( αاصلي )

( در الگوی لوجيت را Xkام) kپذيری متغير کشش
  .( 198et alJudge ,.2دست آورد )( به3توان از رابطه )مي

 

(3) E =
∂(B′Xk)

∂Xk
.
Xk
B′Xk

=
eB

′X

(1 + eB
′X)2

. Bk.
Xk
B′Xk

 

کند که تغيير ميکشش مربوط به هر متغير توضيحي بيان 
( باعث تغيير چند درصدی در احتمال Xkيك درصدی در )

شود. با توجه به نوع متغير ( ميYi=1موفقيت متغير وابسته )
توضيحي، دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهايي در 

 .( et alJudge ,.1982وجود دارد ) لوجيتالگوی 

متغيری کمي باشد، تغيير در احتمال موفقيت  Xkاگر  -7
نام که به Xk( بر اثر تغيير يك واحد در Yi=1متغير وابسته )

( محاسبه 71شود به صورت رابطه )اثر نهايي خوانده مي
 .گرددمي

 
(71) ME =

∂𝑃𝑖
∂Xk

=
exp(B′x)

(1 + exp(B′x))2
. Bk 
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شود در اين الگو مقدار تغيير در که مالحظه ميگونههمان
های اوليه احتمال، بستگي به احتمال اوليه و بستگي به ارزش

 همه متغيرهای مستقل و ضرايب آنها دارد.
متغير مجازی باشد، اثر نهايي برای اين متغير  kXاگر  -5

عبارت است از تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته 

(Yi=1 در نتيجه تغيير )kX  از صفر به يك، در حالي که
( ثابت نگه داشته شوند. kXساير متغيرها در يك مقدار )

( از طريق MEDمقدار اثر نهايي متغير توضيحي مجازی )
 .باشدبل محاسبه مي( قا77رابطه )

 
(77) 𝑀𝐸𝐷 = 𝑃 (𝑌 = 1⃒𝑋𝑘 = 1, 𝑋∗) − 𝑃(𝑌 = 1⃒𝑋𝑘 = 0, 𝑋∗) 

حالت "(، تحت عنوان *Xمقادير ثابت ساير متغيرها )
شود. نحوه مشخص کردن مقدار حالت شناخته مي "نمونه

متغيرهای مجازی مقدار مد است که برای دليل نمونه به اين 
آنها و برای ساير متغيرها مقدار ميانگين آنها مدنظر قرار 

پارامترهای الگوی لوجيت به روش حداکثر  گيرد.مي
برآورد شد.  Shazam افزارهاینمايي با استفاده از نرمراست

 يادشده از هاینامهپرسش که است يادآوری شود الزم

 و تابستان بهار فصل طول در که بوميغير و بومي مسافران

، بودند نموده مسافرت نظر مورد منطقه به 3733 سال
 شد. آوریجمع

 

 نتایج
و  7111، 211 قيمت پيشنهادی سه در اين مطالعه    

با  هم وابسته به پرسش سه صورت به تومان 5111
 سه دوبعدی ارائه شده است.-استفاده از روش دوگانه

 از گيریبا بهره آزمونپيش پايه بر پيشنهادی، قيمت

و  است شده گزينش منطقه مورد مطالعه در باز پرسشنامه
عنوان مبلغ پيشنهاد آزمون بهميانه تمايل به پرداخت پيش

 پيشنهادی قيمت نخست، در پرسش .مياني انتخاب شد

 قرار پرسش مورد اين صورت تومان( به 7111مياني )

 فراهم شما تفريح گردش و برای فرصتي منطقه که گرفت

 مبلغ منطقه از اين گيریبهره برای حاضريد آيا است، کرده

 ورودی عنوان قيمتبه را خود درآمد تومان از 7111

 خود برای هر بازديد خانواده اعضای از هريك برای

 قيمت منفي، پاسخ ارائه صورت در ؟کنيدپرداخت 

 قرار پرسش مورد تومان( 211تر )پايين پيشنهادی

 باالتر قيمت جواب مثبت، ارائه صورت در و گيردمي

 پاسخگويان شد. سئوال بازديدکنندگان از تومان( 5111)

 برای عنوان ورودیبهکه  پيشنهادی قيمت با مواجهه در

 يا مثبت پاسخ توانندشود، ميمي ارائه تفريحي ارزش

پيشنهادی  همراه مبالغ به ندهند. پاسخي يا داده، منفي
WTPحداکثر  مورد در پاسخگويان ، ازWTP سئوال آنها 

 بندیطبقه برای بعدی هایتحليل به عمل اين شود.مي

 محققان کرد. برای خواهد کمك بهتر مانده جا آثار به

در اين تحقيق،  است. اهميت با و مالي مهم روش انتخاب
 وسيله و منطقي انتخاب بهترين عنوانبه ورودی قيمت

 مورد مطالعهمنطقه  بازديدکنندگان برای واقعي پرداخت

 در نتايج آمده است، که گونههمان. است انتخاب شده

 به مورد مطالعهمنطقه  از استفاده تفرجي برای که افرادی

 را مطالعه اين بررسي اند، دامنهکرده مسافرت منطقه

 پاسخگويان از درصد 36مطالعه  اين در اند.داده تشكيل

تشكيل متأهلين درصد از پاسخگويان را  33و  مردان را
 اجتماعي و اقتصادی هایويژگي (،7) داده است. جدول

 دهد.مي نشان را بررسي بازديدکنندگان مورد
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 منطقه مورد مطالعهپاسخگویان بازدیدکننده از مراتع  اقتصادی - اجتماعی هایویژگی -1 جدول

 متغيرها ميانگين انحراف معيار حداقل حداکثر توضيحات

 خدمات از رضايت 52/1 43/1 1 7 7تا  1امتياز گويه 
 رفاهي

اقامت شبانه در صورت  35/1 46/1 1 7 1خير= 7بله =
 ايجاد کمپ

 بازديد هر زمان مدت 3/6 4/3 7 46 ساعت
 ساعت

 از منطقه بازديد اولين 72/1 33/1 1 7 1و خير= 7بله =

 تعداد بازديد در سال 6/5 5/4 7 31 -
 هزينه سفر فرد 716311 66663 71111 621111 تومان

 مقصد نهايي 43/1 43/1 1 7 1و خير= 7بله =
 تحصيالت 6/73 6/3 1 76 سال
 سن )سال( 4/33 3/3 51 32 سال

 جنسيت 36/1 43/1 1 7 1زن= 7مرد =
 وضعيت تاهل 33/1 5/1 1 7 7و متاهل= 1مجرد=

 هزينه ماهيانه خانوار 7565711 7132211 521111 71111111 تومان
 خانواده )نفر( اندازه 2/3 3/7 7 71 نفر

تا  محل زندگي فاصله 3/31 3/724 2 611 کيلومتر
 مورد مطالعه منطقه

 14/1 5/1 1 7 1و خير= 7بله =
های سازمان عضويت

 زيست محيطي

تمايل به بازديد در  33/1 52/1 1 7 1و خير= 7بله =
 آينده

 های تحقيقمأخذ: يافته
 

گويان پاسخ سن ميانگين شودمي که مشاهده همانطور
 حدود گردشگران ين تحصيالتگميان باشد.مي سال 4/33

بار بود درصد بازديدگنندکان اولين 72. تقريبا استسال  74
کردند. همچنين ميانگين اندازه خانوار که از منطقه بازديد مي

همچنين، ميانگين  باشد.نفر مي 2/3بازديدگنندکان از منطقه 
ساعت  3/6کنند ساعاتي که گردشگران از منطقه بازديد مي

د گويان تمايل خود را برای بازديدرصد از پاسخ 33است. 
نتايج از نظر طبقات شغلي  نطقه در آينده اعالم کردند.از م

گويان دارای شغل درصد پاسخ 2/36بيانگر آن است که 
 3/3درصد کارگر،  6/6درصد شغل آزاد،  6/56کارمند، 

درصد موارد ديگر  7/3متخصص و  درصد 7/3بازنشسته، 
 (. 5)جدول  بودند

 
  منطقه از بازدیدکنندگان شغل فراوانی توزیع -2 جدول

 موارد ديگر  کشاورز خانهدار بازنشسته کارگر آزاد کارمند متخصص شغل

 3/7 1/6 75/3 3/3 6/6 56/6 36/2 3/7 درصد

  های تحقيقمأخذ: يافته
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درصد فراواني پاسخگويان در طبقات  3همچنين جدول 
 تحصيالت لحاظ سطح از .دهدرا نشان مي مختلف تحصيلي

 تحصيالت افراد با به مربوط پاسخگويانتعداد  بيشترين نيز

به  مربوط نيز تعداد کمترين و( درصد 6/36کارشناسي )
 است. بوده( درصد 2/7)سواد بي افراد

 
  منطقه از بازدیدکنندگان تحصیل و آموزش سطح فراوانی توزیع -3 جدول

 جمع سوادبي ابتدايي سيكل ديپلم کارداني کارشناسي باالتر و ارشد کارشناسي سطح سواد

 711 2/7 3/4 3/3 4/52 5/3 6/36 74/3 درصد
 های تحقيقمأخذ: يافته

 
 2/67 ،( مشخص است4طور که در جدول شماره )همان
نفر( اولين پيشنهاد را نپذيرفتند و تمايلي برای  33درصد )

بازديد از  برایتومان از درآمد خود را  7111پرداخت 
درصد( آن را  2/56نفر ) 36در حالي که  ،منطقه نداشتند

تومان ارائه  211تر يعني پذيرفتند. وقتي که پيشنهاد پايين
در  ،درصد( اين پيشنهاد را نيز نپذيرفتند 6/32نفر ) 32شد، 

درصد( آن را پذيرفتند. آن دسته از  3/56نفر ) 56حالي که 

قيمت باالتر  ،دهندگاني که اولين پيشنهاد را پذيرفتندپاسخ
تومان برای هر بازديد از منطقه پيشنهاد شد که  5111يعني 

نفر  6درصد( پيشنهاد باالتر را نپذيرفتنه و  2/34نفر ) 53
درصد  21طورکلي د. بهدرصد( اين پيشنهاد را پذيرفتن 2/3)

 برایاز بازديدکنندگان از منطقه، حاضر به پرداخت مبلغي 
 .بودنداستفاده تفريحي از منطقه 

 
  بازدیدکنندگان از مراتع پرداخت به تمایل وضعیت -4جدول 

 پيشنهاد باال پيشنهاد مياني پيشنهاد پايين شرح وضعيت پذيرش

 6 36 56 تعداد مبلغپذيرش 

 2/3 2/56 3/56 درصد

 53 33 32 تعداد عدم پذيرش مبلغ

 2/34 2/67 6/32 درصد

 **36 731 *33 تعداد جمع

 2/56 711 2/67 درصد

 .استنفر  33پيشنهاد پايين برای پاسخگوياني ارائه شد که پيشنهاد مياني يا اول را نپذيرفته بودند يا پاسخي به آن ندادند، که جمع آن : *

 .استنفر  36پيشنهاد باال يا سوم برای پاسخگوياني ارائه شد که پيشنهاد اول يا مياني را پذيرفته بودند که جمع آنها : **

 
، متغيرهای اقتصادی و لوجيتبرای برآورد مدل 

زيادی روی ميزان تمايل ثير أتهای سفر که اجتماعي و داده
، مورد استفاده قرار دارندبه پرداخت افراد برای گردش موثر 

گرفتند. با توجه به عدم حصول نتيجه مناسب در مدل اوليه، 

متغيرهايي که سبب کاهش کارايي مدل شدند از مدل حذف 
درآمد فرد با درآمد خانوار در اين بررسي متغيرهای  شدند.

خطي ايجاد کردند، ، همومي بودنببا و فاصله تا منطقه 
 برآورد ضرايب نتايجبنابراين از مدل کنار گذاشته شدند. 
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 آنها احتمال آماری سطوح ،لوجيت مدل توضيحي متغيرهای

 از استفاده وابسته با متغير بر متغيرها اين ثيرگذاریأت و

تفريحي مراتع  تعيين ارزش برای نماييدرست حداکثر روش
 تخمين نتايج از که طورهمان است. برآورد شده مورد مطالعه

متغيرهای اقامت شبانه  مشخص است، ضريب لوجيتمدل 
رضايت از خدمات هزينه ماهانه خانوار،  ،هزينهدر صورت 

 است. شده دارمعني درصد 2پيشنهاد در سطح  رفاهي و

 

 مورد مطالعهمنطقه  تفریحی ارزش برای لوجیت رگرسیونی مدل برآورد نتایج -2جدول 

 متغيرها ضريب برآورد شده tارزش آماری  کشش وزني متغيرها اثر نهايي

 أمبدعرض از  -2/7 - 17/7 -34/1 -

 پيشنهاد -64111/1 *-73/5 -43/1 -74111/1

 رفاهي خدمات از رضايت 63/1 *5/5 72/1 76/1

  در سالتعداد بازديد  17/1 32/1 152/1 113/1

 اقامت شبانه در صورت ايجاد کمپ 67/1 *33/7 37/1 75/1
 فاصله تا منطقه 1173/1 26/7 7/1 3111/1

 ساعت بازديد هر زمان مدت 112/1 55/1 152/1 117/1

 بازديد اولين -75/1 -56/1 -175/1 -152/1

 هزينه سفر 111115/1 47/7 73/1 1411111/1

 نهاييمقصد  73/1 4/1 136/1 156/1
 سن 177/1 23/1 3/1 5511/1

 جنسيت 5/1 24/1 13/1 136/1
 تاهل -14/7 -43/7 -37/1 -52/1

 تحصيالت  -12/1 -34/1 -4/1 -113/1
 هزينه 2111111/1 *53/5 45/1 7111111/1

 فرددرآمد کل  -146/1 -47/1 -13/1 -311/1

 عضويت در سازمان زيست محيطي -6/1 -63/1 -173/1 -73/1

 تمايل بازديد در آينده 4/7 23/7 65/1 5/1
 افراد خانوار -5/1 -43/7 -45/1 -136/1

006Value= 0.-P                                      5.36LIKELIHOOD RATIO TEST = 

75PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.                       12.136-LIKELIHOOD FUNCTION = -LOG 

36.154-LIKELIHOOD (0) = -LOG              19SQUARE = 0.-UHLER R-CRAGG 
 (درصد 2دار در سطح معني :*دار در سطح يك درصد، معني :**های تحقيق )مأخذ: يافته

 
( آورده شده 2هايي که در رديف انتهايي جدول )آماره

مقدار  کنند.بيان ميدهندگي مدل را است قدرت توضيح
برابر  باالدست آمده در جدول نمايي بهآماره نسبت راست

باشد. اين مقدار با توجه به احتمال آماره نسبت مي 2/33
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دهد که تغييرات توضيح داده شده نمايي نشان ميراست
دار شده توسط مدل، در سطح باالتر از يك درصد معني

 لوجيت ر برای الگویاوهل-تعيين کراگ ضرايب است. مقادير

 به توجه با مقادير اين باشد.مي 73/1با  شده برابر برآورد

 . درصداست مطلوبي رقم وابسته، متغير تعداد مشاهدات

 درصد 62 در حدود نيز شده مدل برآورد صحيح بينيپيش

 استفاده مورد قسمتي WTPمتوسط  در اين تحقيق، است.

 گيریانتگرال با WTPشده  بينيپيش ميزان است. قرار گرفته

 711111پيشنهاد ) باالترين تا صفر در محدوده عددی
 .شودمي محاسبه (75رابطه ) صورت ريال( به
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شود متوسط تمايل به پرداخت طورکه مالحظه ميهمان
برای هر نفر در هر  مورد مطالعهاستفاده از منطقه برای 

دست آمده است. تومان( به 3/613ريال ) 6133بازديد 
براساس ميانگين تعداد سفر ساالنه گردشگران به 

بازديد در سال(، تمايل به  3حدود اکوسيستم منطقه )
پرداخت ساالنه هر فرد برای بازديد از منطقه برابر با 

منظور تعيين ارزش به شد.ريال برآورد  54531
، بايد مقدار مورد انتظار تمايل به منطقه گردشگری کل

( هر فرد در هر نوبت سفر در تعداد WTPپرداخت )
به منطقه ضرب شود. با توجه به مراجعه  بازديدکنندگان

و ديگر نهادهای زيربط،  سمنانمعاونت گردشگری استان 
ساالنه از گان بازديدکنندگونه آماری در مورد تعداد هيچ

رو برای تعيين ارزش اقتصادی ازاين؛ منطقه وجود نداشت
اول  چند سناريو در نظر گرفته شد.ساالنه اين منطقه، 

اينكه اگر کل جمعيت شهرستان شاهرود که نزديك منطقه 
از منطقه بازديد کنند مقدار ارزش ساالنه ساالنه هستند 

جمعيت به اين منطقه چقدر خواهد بود؟ با توجه 
 7332در سال  شهرستان شاهرودنفری  576356

(Iranian Center for Statistics, 2016،)  اگر ساالنه از
منطقه بازديد کنند ارزش اقتصادی ساالنه اين منطقه برابر 

در سناريو دوم اگر  ميليون ريال خواهد شد. 5/7661با 
کل جمعيت استان سمنان که نزديك منطقه هستند ساالنه 

طقه بازديد کنند، مقدار ارزش ساالنه اين منطقه چقدر از من
نفری استان  161533جمعيت به خواهد بود؟ با توجه 

، اگر ساالنه از منطقه بازديد کنند 7332سمنان در سال 

ميليون  2366ارزش اقتصادی ساالنه اين منطقه برابر با 
درصد جميعت  2ريال خواهد شد. با توجه به اينكه حدود 

اشد و ساالنه تعداد بمينده منطقه از استان تهران بازديدکن
نند، در سناريو کميزيادی از اين استان به منطقه سفر 

درصد جمعيت تهران به همراه کل جمعيت  2سوم اگر 
استان سمنان ساالنه از منطقه بازديد کنند، مقدار ارزش 
ساالنه اين منطقه چقدر خواهد بود؟ با توجه به جمعيت 

Iranian ) 7332ری در اين سناريو در سال نف 7332645

, 2016Statistics for Center اگر ساالنه از منطقه ،)
بازديد کنند ارزش اقتصادی ساالنه اين منطقه برابر با 

مساحت به با توجه  ميليون ريال خواهد شد. 4/77126
 ،اشدبميهكتار  6731منطقه مورد مطالعه که برابر مراتع 

ريال  663132منطقه برابر مراتع ارزش تفريحي هكتار از 
 62جمعيت کل استان سمنان )بيش از براساس سناريو 

 اشند(بميدرصد جمعيت بازديدکننده از استان سمنان 
 برآورد شد.

 
 بحث 

تواند گذاری صحيح کاال و خدمات اکوسيستمي ميارزش    
کنندگان مصرفکنندگان و نقش مهمي در معادالت بين عرضه

توليدی در اکوسيستم و ادامه چرخه توليد در  واحدهای
اکوسيستم ايفا کند. برآورد قيمت برای بازاری برای کاالهای 
غيربازاری )ازجمله گردشگری( بر پايه محاسبات دقيق 

مندی از در مفهوم پرداخت برای بهرهثری ؤمتواند سهم مي
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(. egar, 2013Rastداشته باشد ) )PES(بوم خدمات زيست
مرتع، برآورد خدمات  ويژهبههای طبيعي اکوسيستم

به منجر باشد و معموال غيربازاری آنها بسيار مشكل مي
شود برآورد کمتر يا بيشتر از مقدار واقعي مي

(Gombakomba, 2008.) 

متغيرهای اقامت  ضريبکه نتايج اين تحقيق نشان داد 
خانوار، رضايت از شبانه در صورت هزينه، هزينه ماهانه 

است و از عوامل  شده دارخدمات رفاهي و پيشنهاد معني
تمايل به پرداخت در منطقه مورد مطالعه  بر ميزانثر ؤم

متغير  برآوردشده ضريب عالمت تئوری بنابر اشد.بمي
 صورتي که مبلغ در دهدمي نشان که باشدمي منفي پيشنهاد

 زايش يابد،اف منطقه ارزش تفريحي برای شده پيشنهاد

 يابد. باکاهش مي معين مبلغي پرداخت در پذيرش احتمال

، با (-43/1پيشنهادی ) مبلغ متغير کشش وزني به توجه
قيمت  در درصد يك ثابت ماندن بقيه عوامل، افزايش

پذيرش تمايل به  احتمال پاسخگويان، به شده پيشنهاد
 توجه با دهد. همچنين،کاهش مي درصد 43/1را  پرداخت

 در تومان يك ( افزايش-11174/1متغير ) اين نهايي اثر به

 برای احتمال پذيرش تمايل به پرداخت پيشنهادی، مبلغ

درصد  11174/1 برابر را مجموعه اين از مندیبهره
احتمال پذيرش  پيشنهادی، مبلغ در تومان 7111 )افزايش

 برابر را مجموعه اين از مندیبهره برای تمايل به پرداخت
 قيمت اثرگذاری البته .دهدمي درصد( کاهش 74/1

 ( مورد7363) Forester اين، از پيش را WTPبر  پيشنهادی

 هایيافته با منطبق حاصل و نتايج داده قرار بررسي و بحث

 است.  (ايران( کشور در پژوهشاين 
برآوردی  ضريب عالمتکه  نتايج اين تحقيق بيان کرد

 احتمال افزايش دهندهنشانکه  آمد بدست مثبت هزينه متغير

 بنابراين؛ هاستهزينه افزايش با پيشنهادی همراه مبلغ پذيرش

 در درصد يك هزينه، با افزايش متغير وزني کشش براساس

 تمايل به پرداخت احتمال پذيرش پاسخگويان، یهاههزين

براين اساس افرادی که هزينه  يابد.مي افزايش درصد 32/1
 ماهيانه آنها بيشتر است تمايل به پرداخت بيشتری دارند.

در مورد متغير اقامت شبانه نيز نتايج نشان داد با ايجاد 
در  ابد.يميکمپ در منطقه، ميزان تمايل به پرداخت افزايش 

صورت ايجاد و بهبود امكانات اقامتي و رفاهي شاهد 
از منطقه و اقامت شب و افزايش  افزايش ساعات بازديد

 امر در مهم موارد يكي ازتعداد گردشگران خواهيم بود. 

 بودن، درآمدزا برای شهر، از خارج هایگاهتفرج مديريت

 و توقعات مينأت و بازديدکننده اقامت افراد ميزان افزايش
 فراهم با و صورت اين در زيرا باشد.آنان مي سني نيازهای

 ايجاد همچنين و اقامت برای پذيراييامكانات  نمودن

 انتظار توانمي را توجهي درآمد قابل جانبي، تفريحات

 در سزاييبه ثيرأت نيز زاييبعد اشتغال از اينكه ضمن داشت،

نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعه  .داشت خواهد منطقه اقتصاد
Yeganeh ( مطابقت دارد، 5176و همكاران )نتيجه  انآن
ايجاد کمپ در منطقه چهار باغ گرگان، ميزان  گرفتند با

 يابد.تمايل به پرداخت گردشگران افزايش مي
در اين تحقيق متغير رضايت از خدمات رفاهي يكي از 

افراد  WTPواند باعث افزايش ميزان تميعواملي است که 
مندی افراد تمهيداتي شود. بنابراين بايد برای افزايش رضايت

كانات و تجهيزات زيربنايي برای ساخت ام فراهم شود.
امكانات اقامت شب، امكانات  مانندها جذب توريست

رفاهي، سرويس بهداشتي و ... از ضرورياتي است که بايد 
زی بلندمدت و منسجم ريهبا يك برنامالبته به آن توجه شود. 
ی بيشتری را به هاههای خصوصي، سرمايو مشارکت بخش

ين امر سبب افزايش درآمد ند که اکميسمت منطقه جذب 
افراد محلي و افزايش سود اقتصادی در کل منطقه خواهد 

 شد.
 بازديدکنندگان درصد 62 که کرد مشخصپژوهش اين 

 سهم به اين کردند کهمي ديدن تفرجگاه از بار چندمين برای

 نياز و گردشگر جذب در را منطقه باالی توان تواندمي خود

درصد  33ديگر  سویاز  .دهد نشان امكانات بيشتر ايجاد به
گردشگران تمايل خود را برای بازديد از منطقه در آينده 

بررسي داليل انتخاب منطقه برای که طوریبهاعالم کردند. 
های اندازدهد که چشمتفريح توسط گردشگران نيز نشان مي
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، مناسب و موقعيت برتر طبيعيزيبای منطقه، دسترسي طبيعي 
قطری در دل طبيعت بكر  محمد سراوين زادهوجود امام

 آيد.شمار مي، از داليل اصلي بازديد از منطقه بهمنطقه
با سطح درآمد  توسعهايران کشوری در حال  اينكهبا 

دهد که نشان مي اين تحقيق باشد، نتايجپايين تا متوسط مي
استفاده از  برایراضي به پرداخت مبلغي منطقه  گردشگران

که طوریهب ؛محيطي هستندو حفاظت مطبوعيت زيست منطقه
درصد بازديدکنندگان در اين بررسي حاضر به پرداخت  21

 WTPمتوسط  هستند. منطقهمبلغي برای استفاده تفريحي از 
 منطقه مورد مطالعهاستفاده از  برایبرای هر بازديدکننده 

و ارزش تفريحي هر هكتار مراتع  برآورد شدريال  6133
در  مسئلهاين  ريال در سال تعيين شد. 631326منطقه نيز 

دهنده مقايسه با کارکرد توليد علوفه مراتع برای دام، نشان
ارزش و اهميت گردشگری مراتع مورد مطالعه است. ظرفيت 

تن توليد علوفه  55/635 در حدودتوليد ساالنه مراتع منطقه 
اشد و با در نظر گرفتن ارزش هر کيلو علوفه مرتعي بمي

و  مراتع ،)سازمان جنگلها 33ريال در سال  2321 برابر
( ارزش علوفه کل مراتع حوضه 5176کشور،  آبخيزداری

توليد  بنابراين کارکرد .ميليون ريال است 6/4673برابر 
ميليون ريال است که اين  6/4673علوفه مراتع منطقه 

درصد از کل ارزش  3/71 برابرتوليد )بازاری( های کارکرد
ديگر  سویکارکردهای حساب شده در اين تحقيق است. از 

ارزش اقتصادی گردشگری منطقه براساس سناريو جمعيت 
ميليون ريال برآورد شده است  2366استان سمنان برابر با 

که نشان از اهميت ارزش اقتصادی گردشگری در مقايسه با 
که کارکرد رايج موجود در مراتع ايران رد داتوليد علوفه 

است. بنابراين متوجه خواهيم شد که ارزش کارکردهای 
های توليدی مراتع )مانند غيربازاری بسيار بيشتر از کارکرد

مستقيم  منافع نسبت که است بديهي توليد علوفه( است. البته
( ... و مرتع )جنگل، مختلف هایاکوسيستم در غيرمستقيم و
 اين از هريك بر حاکم مختلف محيطي شرايط همچنين و

 ارزش محاسبه است بديهي. باشدمي متفاوت هااکوسيستم
 درآنها  از استفاده کشور و مراتع کل سطح در کارکردها اين

 در را مرتعي هایاکوسيستم جايگاه و نقش، GDP، محاسبه
 کشور اقتصادی هایبخش ارانذگسياستو  گيرانتصميم نزد

 نمود. خواهد آشكار بيشتر
نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات محققان ديگر مورد 

متوسط  (5172و همكاران ) Yeganehبررسي قرار گرفت. 
WTP عنوان قيمت ورودی برای هر بازديدکننده جهت به

ريال  3533 را مراتع حوزه آبخيز تهم زنجاناستفاده از 
 منطقههمچنين ارزش تفريحي ساالنه اين  انآنبرآورد کردند، 

نتايج اين تحقيق  .کردنددر هكتار برآورد ريال  33163 را
ميزان تمايل به وی  .( مطابقت دارد5177) Mosaviبا نتايج 

پرداخت هر فرد را در مراتع حوزه آبخيز طالقان مياني برای 
و همكاران  Yeganeh ريال برآورد کرد. 3464هر بازديد 

عنوان قيمت ورودی برای هر به WTPمتوسط ( نيز 5176)
منطقه چهارباغ گرگان را بازديدکننده جهت استفاده از 

مطالعات يادشده نشان  بررسي برآورد کردند. ريال 74257
 آمده،دستدهد که از مهمترين داليل اختالف در نتايج بهمي

گذاری، زمان بررسي و نيز تفاوت در روش ارزش
البته اين نكته  های مختلف مناطق مورد مطالعه است.ژگيوي
های تفرجي به صورت دور داشت که فعاليتذهن نبايد از را 

واند تخريب گسترده مراتع تميکنترل نشده و با شدت زياد، 
و منابع طبيعي را در پي داشته باشد که در اين صورت 

حالت بهو احياء مرتعي را  هایتوان به راحتي اکوسيستمنمي
 (. 2016et alKeyvan Behjou ,.اوليه برگرداند )

که در ي يپيشنهادهابرخي با توجه به نتايج اين تحقيق 
توان به موارد زير کند ميبهبود وضعيت گردشگری کمك مي

 اشاره کرد:
ايجاد کمپ در منطقه برای اقامت  متغير با توجه به اينكه .7

اشد و بمي WTPروی ثر ؤمشب در منطقه از عوامل 
 3/6 تفرجگاه در کنندگان  مراجع اقامت مدت همچنين

 ارائه زماني ريزیبرنامه در بايد کار اين ساعت است،

ويژه طراحي امكانات اقامتي برای تفرجي به خدمات
 گيرد؛ قرار ريزانبرنامه توجه مورد شب،
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 مديريت امر در مهم موارد ديگر يكي از سویاز  .5

 افزايش بودن، درآمدزا برای شهر، از خارج هایگاهتفرج

 و توقعات مينأت و بازديدکننده اقامت افراد ميزان

 با و صورت اين در زيرا باشد.آنان مي سني نيازهای

 همچنين و اقامت برای امكانات پذيرايي نمودن فراهم

 توانمي را توجهي درآمد قابل جانبي، تفريحات ايجاد

 ثيرأت نيز زايياشتغالبعد  از اينكه ضمن داشت، انتظار

 .داشت خواهد منطقه اقتصاد در سزاييبه

 تفرجي فضاهای ريزیبرنامه و طراحي در که آنجا از .3

 نظر در کنندگانمراجعه اجتماعي معيارهای و الگوها بايد

برای بهبود افزايش گردشگر  شودمي توصيه شود، گرفته
 معرفي و رسانياطالع برای مراکزی به منطقه، ايجاد

 .ستضروري منطقه زيستيمحيط هایارزش و هاجاذبه

در اين ويژه بهميزان رضايت گردشگران از منطقه  .4
تواند باعث افزايش پژوهش، يكي از عواملي است که مي

ميزان تمايل به پرداخت افراد شود. بنابراين بايد برای 
مندی افراد تمهيداتي فراهم شود. ساخت افزايش رضايت

ات زيربنايي برای جذب گردشگران امكانات و تجهيز
امكانات رفاهي، سرويس بهداشتي و ... از  مانند

با بنابراين ضرورياتي است که بايد به آن توجه شود. 
ريزی بلندمدت و منسجم و مشارکت يك برنامه

های بيشتری را به سمت های خصوصي، سرمايهبخش
 سبب افزايش درآمد افراد کارکند که اين منطقه جذب مي

 محلي و افزايش سود اقتصادی در کل منطقه خواهد شد.
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Abstract 
    Valuating the non-market environmental functions and services including tourism is 

important for many reasons including understanding the ecological benefits, providing the 

country's environmental issues to the planners, modifying the national computing system such 

as gross national product and preventing the destruction and excessive exploitation of natural 

resources. The aim of this research is the estimation of the recreational value of Abar watershed 

using a contingent valuation method. To investigate the factors affecting willingness to pay of 

individuals, the logit model was estimated using maximum likelihood estimation. Required data 

were collected through questionnaires and interviews. The results showed that overnight stay, 

family cost, and satisfaction of welfare services were significant (P<0.05), affecting the WTP. 

The mean of WTP for recreational value of this rangeland was calculated to be 8096 Rials per 

visitor. According to the results, the Abar Watershed has considerable recreational values. Thus, 

these values provide enough justification for policymakers to maintain the quality of natural 

resources and avoid degrading rangeland resources. 

Keywords: Contingent valuation method, Logit model, income and willingness to pay. 
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