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 پژوهشیعلمی نوع مقاله: 

  
 چکیده

رشته شمالی شهرستان بهبهان (استان تکاب زیباترین و بزرگترین تنگ موجود در   تنگمنطقه 
توریستی و  از مناطق ،دهاي زیا جاذبهکه داراي  استهاي زاگرس  خوزستان) و در بین سلسله کوه

 بینی تواند در پیش آن می اکوتوریستیي ارزش  باشد. لذا، مطالعه مهم کشور می طبیعت گردي
ي گردشگري در منطقه مؤثر باشد. هدف از این پژوهش برآورد  بودها و توسعهنیازها و رفع کم

 هاي داده با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط است. تکاب اکوتوریستی منطقه تنگ ارزش
تکاب  منطقه تنگ بازدیدکننده از  230ي حضوري با  مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه

ر، از مدل اقتصاد سنجی لوجیت استفاده و بر پایه روش حداکثر بدین منظوآوري شد.  جمع
متغیرهاي  ،نتایج نشان داد که اند. هاي این مدل برآورد و ارزیابی شده درست نمایی، شاخص
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داري روي  و قیمت پیشنهادي اثر معنی اندازه خانوار، دفعات بازدید از منطقهتحصیالت، درآمد، 
ریال و ارزش  3/22725دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد افراد  احتمال تمایل به پرداخت

بازدیدکنندگان براي تمایل افراد  .ریال برآورد گردیدمیلیارد  31/3 منطقه ي ساالنه اکوتوریستی
اعتماد به صرف پول براي حمایت  ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب،پرداخت ورودیه براي 

ایت و حفاظت از حیات وحش و حمایت مالی مردم از حیات از منطقه تنگ تکاب، عالقه به حم
  است.  وحش و محیط زیست

  
تنگ تکاب، ارزش اکوتوریستی، ارزشگذاري مشروط، تمایل به پرداخت،  هاي کلیدي: واژه

  شهرستان بهبهان.
  
 مقدمه و بیان مسأله -1

 رسیدن براي جهان کشورهاي ي همه که در است اهدافی جمله از اقتصادي توسعه ي و رشد

 در که است فراوانی و مزایاي منافع وجود نیز مسأله این دلیل گیرد. می اقداماتی صورت آن به

 اقتصادي کشورها، توسعه و رشد بر مؤثر مختلف عوامل در میان یابد. می تحقق رشد روند

 را اي مالحظه قابل هاي موفقیت آن که گسترش است عواملی از یکی گردشگري صنعت

 از که است اي پدیده ). گردشگري2002، 1است(شارپلی داشته دنبال به کشورهابرخی  براي

به  اقتصادي و اجتماعی متفاوت نیازهاي برحسب و بوده جوامع انسانی توجه مورد دور گذشته
 تعداد گیر چشم و افزایش ارتباطات روزافزون توسعه به توجه با و داده ادامه خود پویایی

 به جوامع براي را اشتغال همچون بسیاري نتایج از آن، حاصل ارزي درآمدهاي و گردشگران

ک یسبز  يو فضا یحیالت، امکانات تفریح تسهیت صحیریمد). 2005، 2داشته است(رینا دنبال
 ۀنیدرزم يریگ میت تصمین مسئله اهمیا ؛گذارد یم منطقهدر اقتصاد آن  يریر چشمگیمنطقه تأث

 يها شده ابزار و روش و موجب کردهش روشن یپ از  شیرا ب يا توسعه يها طرح يزیر برنامه
 که ستها ن روشیا ۀاز جمل یعیمنابع طب ياقتصاد يگذار شود. ارزش جادینه این زمیدر ا یمتنوع
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توان  یم ياقتصاد يگذار ). با ارزش1374(ترنر و همکاران،  رود کار می بهمؤثر  يابزار مثابۀ به
را  ياقتصاد يگذار دار گام برداشت. ارزشیپا ۀو توسع یرفاه انسان يها شاخصبهبود  جهتدر

 یرفاه انسان شیافزاآن  ۀجیکار گرفت که نت به یطیمح ستیز يها استیبهبود س يبراتوان  یم
هستند که انجام  دانشمندان اقتصاد محیط زیست بر آن). 1977، 1خواهد بود(کرامر و مرکر

غیـربازاري و محیط زیستـی امري ضروري است و  منافعارزشگذاري اقتصادي براي خدمات و 
 ارزش ). دالیل2007، 2(کانت اي جز پشیمانی نخواهد داشت درازمدت، نتیجه ها در انکار آن

 و ها، شناخت اکولوژیست و اقتصاددانان دیدگاه از محیطی هاي سیستم و طبیعی منابع گذاري
 به تصمیم کشور محیطی مسایل ارائه ها، انسان توسط اکولوژیکی و محیطی زیست منافع فهم

 درآمدهاي و اقتصادي هاي سیاست میان ارتباط آوردن فراهم ریزان، برنامه و گیرندگان

 مانند ملّی محاسبات مجموعه اصالح و تعدیل طبیعی، منابع اهمیت و نقش طبیعی، سنجش

 می طبیعی منابع رویه بی برداري بهره و تخریب از جلوگیري و ناخالص داخلی تولید

 تمام رغم به زیست، محیط به پولی ارزش ). اعطاي4،2001؛ گائو و همکاران3،1998باشد(واز

 و سازد(هانلی می آشکار را زیست محیط از اقتصادي استفاده اهمیت هایش کاستی

  5).1997همکاران،
برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب  حاضر مطالعه هدف شده، بیان مطالب راستاي در

یکی از دالیل کم توجهی به این  .استشهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط 
منطقه اکوتوریستی و در نتیجه، عدم تالش براي ارتقاي کمی و کیفی زیر ساخت هاي 

ستی بوده است. به همین گردشگري این منطقه، عدم درك ارزش واقعی اقتصادي این منطقه توری
علت، الزم است که ارزش تفریحی این منطقه بررسی شود تا از این رهگذر، بتوان توجیه الزم را 

 براي سرمایه گذاري و حفظ کیفیت آن در اختیار برنامه ریزان گردشگري قرار داد.

   

_____________________________________________________ 
1- Kramer and Mercer 
2- Kant 
3- Vaze 
4- Guo et al 
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 مبانی نظري -2
هاي  ی در تقویت بنیانهاي اقتصادي، تأثیر بسزای توسعه گردشگري به عنوان مجموعه فعالیت

اقتصادي جوامع دارد. نقش گردشگري به عنوان منبع جدیدي براي ایجاد اشتغال، کسب درآمد، 
شود، در  هاي اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می جذب ارز و تقویت زیرساخت

به لحاظ  ). کشور ما1994، 1مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته است (النکفورد و هاوارد
شود. اما درآمد حاصل از آن  هاي گردشگري یکی از ده کشور اول جهان محسوب می جاذبه

بسیار اندك است. ضرورت افزایش درآمدهاي عمومی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به 
هاي زیستی، منابع کشور بیش از پیش مورد  کند که استفاده از ظرفیت درآمدهاي نفتی ایجاب می

هاي گردشگري، اکوتوریسم یا بوم گردي  ). در بین زیر شاخه1378یرد (کرمی، توجه قرار گ
هایی همچون  اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف از این نوع گردشگري عمدتاً مکان

باشد.  هاي حیات وحش، مناطق جذاب طبیعی و تماشایی می گاه هاي ملی، ذخیره پارك
 پیروي با حالت بکر و دست نخورده دارد. اکوتوریسمهایی که طبیعت در آنها هنوز نسبتاً  مکان

 هاي عرصه از حفاظت از طریق درونی، و ذاتی ارزش هاي بر تکیه و مدار حیات فلسفه از

 آموزشی هاي آوري فرصت فراهم ها، فرهنگ خرده ویژگی تقویت محلی، جوامع انتفاع طبیعی،

 تجدید کمتر منابع مصرف به التزام مهاجرت، از جلوگیري و زایی اشتغال تقویت یادگیري، و

 به عبارتی و محیطی زیست هاي آموزش محلی، هاي مشارکت هاي فرصت آوريفراهم ناپذیر،

پذیر  امکان را پایداري فرهنگی، هاي میراث و زیست محیط از حفاظت و توسعه مناسب ترکیب
 یافته، افزایش محلی افراد براي اشتغال میزان اکوتوریسم، طریق از درآمد کسب با سازد. می

 تواند می بهداشتی و آموزشی هاي پیشرفت یابد. این می ارتقا نیز آنان آموزش و سطح بهداشت

 دامنه از و ادامه یابد ارضی توزیع و جمعیت رشد از ناشی مشکالت حل و مرحلۀ فقرزدایی تا

 تفرج تفریح، ).1386بکاهد (شایان و پارسایی،  زیستی تنوع به خسارت و منابع طبیعی تخریب

 این نیاز زیادي حد تا توانسته طبیعی زیست محیط که است انسان اولیه نیازهاي از سرگرمی و

 تنها آورد می فراهم بشر براي اکوسیستم که خدماتی و کاالها واقع در نماید. برطرف را بشر

 داراي اکوسیستمی هر بلکه نیست؛ جنگل) از چوب برداشت مصرفی(مانند به موارد منحصر

_____________________________________________________ 
1-Lankford  and  Howard 
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 وحش) حیات دیدن و تفریح (مانند: ها آن از برخی براي است که ها ارزش از اي سلسله

 غیربازاري خدمات آن گذاري ارزش بازار براي ناتوانی دلیل نیست. موجود بازار در قیمتی

 مشخص آن قیمت خدمت) توسط (یا کاال هر ارزش اوقات بیشتر اینکه به توجه با است.

 ارزش اقتصادي تعیین براي غیربازاري گذاري ارزش هاي روش به نیاز بنابراین شود،  می

 خدمات و کاالها اقتصادي گذاري ارزش شود. می احساس اکوسیستم غیربازاري خدمات

 بالقوه ارزش تا طبیعت خدمات پولی ارزش برآورد براي است روشی غیربازاري اکوسیستم،

 نیز و برداري بهره مدیریت و گیري تصمیم و اي توسعه ریزي در برنامه محیطی زیست منابع

  ).1997، 1همکاران و گیرد(کاستانزا قرار بیشتر مدنظر طبیعی هاي اکوسیستم از حفاظت
خدمات و تنوع  تیماه علت به ،یعیکاالها و خدمات منابع طب متیق نییو تع يگذار ارزش
منابع  متیق نییو تع يگذار ارزش يبرا ییها مشکل است. در اقتصاد روش اریبس ،ها آن ةگسترد

). 1392 ،یابداع شده است (فتاح ،کاالها و خدمات ریبا سا سهیمقا قابل يبرحسب واحدها ،یعیطب
بر  یمبتن يها به دو گروه روش یطیمح ستیز يکاالها يگذار ارزش يها روش، 1مطابق شکل 

 حاتیترج يها بر داده یمبتن يها ) و روشمیمستقریغ يها (روش 2آشکارشده حاتیترج يها داده
  شود. یم میتقس ،)میمستق يها (روش 3شده انیب ای اراظه
 
  
  
  
  

   

_____________________________________________________ 
1-Costanza et al 
2-Revealed Preferences Methods (RP) 
3-Stated Preferences Methods (SP) 
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  يربازاریغ يگذار ارزش يها روش -)1(شکل 
  

  
طور غیرمستقیم و با  )، ارزش کاالها و خدمات بهRPهاي ترجیحات آشکارشده ( در روش

هاي ترجیحات  که در روش شود. درحالی هاي واقعی برآورد می مشاهدة رفتار افراد در بازار
  شود. با پرسش از افراد برآورد میطور مستقیم و  )، ارزش کاالهاي منابع طبیعی بهSPشده ( بیان

هاي  هاي ضمنی ویژگی آوردن قیمت دست براي به HPM(1گرایی ( گذاري لذت روش قیمت
اند. در این روش، قیمت کاال با کمک منحنی تقاضا  رود که با هم مرتبط کار می کاالهایی به

اندازه، مکان و کیفیت هایی مانند  شود. قیمت در این روش درواقع قیمت ضمنی ویژگی تعیین می
  محیطی زمین و... است. زیست

اي مکمل میان کیفیت منبع طبیعی و ارزش آن براي  از رابطه TCM(2روش هزینۀ سفر (
). براي استفاده از این روش، 1394کند (اسکات جی و جانت ام،  بازدیدکنندة تفرجی استفاده می

_____________________________________________________ 
1-Hedonic Pricing Method (HPM) 
2-Travel Cost Method (TCM) 

 روش لذت گرایی هاي انتخابآزمون

 روش هزینه سفر

 روش انتقال منافع

 روش هزینه

 گذاري غیر بازاريهاي ارزشروش

 ترجیحات آشکار شده ترجیحات بیان شده

 گذاري مشروطروش ارزش
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اجتماعی  ـ   ۀ سفر و سایر اطالعات اقتصادياطالعات مربوط به تعداد بازدیدها، مسافت سفر، هزین
  شود. آوري می جمع

وسیلۀ انتقال اطالعات  براي برآورد اقتصادي خدمات اکوسیستم به BT،(1( در روش انتقال منافع
   ).2000، 2(هیلشود شدة قبلی استفاده می موجود از مطالعات تکمیل

ها بروز  محصوالت بازاري بنگاهمحیطی از طریق تغییرات در  که اثر تغییرات زیست زمانی
براي  EM،(3هاي هزینه ( هاي مرتبط با آن در روش توان از اطالعات هزینه کند، می نمی

  ).1392یابی به برآوردهاي آثار رفاهی بهره گرفت (ارباب و همکاران،  دست
براي هاي رایج  شده، از ابزار عنوان زیرمجموعۀ روش ترجیحات بیان به 4هاي انتخاب، آزمون
بندي یا  جاي رتبه شود، به ها از افراد خواسته می اند. در این آزمون محیطی گذاري زیست ارزش
(ادامویز ها انتخاب کنند اي را از میان آن ها، گزینه ها و یا ویژگی اي از گزینه بندي مجموعه درجه

   ).2007، 5و همکاران
شده است.  حات بیانزیرمجموعۀ دیگر روش ترجی CVM(6گذاري مشروط ( روش ارزش

اعتماد باشند، اقتصاددانان  هاي بازاري واقعی در دسترس نباشند یا غیرقابل که داده هنگامی
توانند به روش برآورد جایگزین، که مشروط به شرایط بازاري فرضی است، اتکا کنند. روش  می

راي اجراي افراد ب WTP(7گذاري مشروط روشی میدانی براي یافتن تمایل به پرداخت ( ارزش
  محیطی است. هاي زیست طرح

اي است که محقق قادر است  گونه گذاري مشروط، طراحی مطالعه به در فرض اصلی روش ارزش
ها با شرایط واقعی  هاي افراد را در شرایطی مشابه شرایط واقعی استخراج کند و این پاسخ پاسخ
اند. در این روش، ابزار تحقیق امکان برخورد مناسب را با مسئلۀ ترجیحات  مقایسه قابل

کند (اسکات جی و جانت ام،  هاي کاالهاي عمومی است فراهم می آشکارنشده که از ویژگی
1394.(  

_____________________________________________________ 
1-Benefit Transfer Method  
2-Heal 
3-Expenditure Methods  
4-Choice Experiment 
5-Adamovicz et al 
6-Contingent Valuation Method  
7-Willingness To Pay  
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  پیشینه تحقیق -3
گیري تمایل به پرداخت و ارزش اکوتوریستی  پذیر براي اندازه هاي استاندارد و انعطاف از روش

باشد. مطالعات زیادي به بررسی میزان منافع به  طق گردشگري، روش ارزشگذاري مشروط میمنا
دست آمده از بازدید مناطق تفریحی و توریستی با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط 

  اند.  پرداخته
اي بکر بوده و  در کره جنوبی که، منطقه 2(DMZ))، منطقه 2007( 1مجلد و به عنوان نمونه لی

براي  3باشد. تمایل به پرداخت افراد هاي کمیاب جانوري و گیاهان زیادي می هگاه گونهپنا
مورد بررسی قرار دادند و نتایج  4حفاظت از منطقه را با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط

  دالر را براي حفاظت منطقه دارند. 74/16نشان داد که افراد تمایل به پرداخت 
هاي جنگلی شهري  ) تمایل به پرداخت گردشگران براي پارك2013( 5دنگ و پیرکاال 

 81دالر و ارزش ساالنه آن را حداقل  25/11جورجیاي آمریکا را به روش ارزشگذاري مشروط 
  اند. میلیون دالر برآورد کرده 167و حداکثر 

ت تاثیر ) در پژوهش خود با عنوان تمایل به پرداخت تجدید حرا تح2014( 6تووان و همکاران 
تغییرات آب و هوایی، تاالب تی نائینی تاالب (شهرستان نهن، ویتنام) با استفاده از ارزشگذاري 
مشروط نشان دادند که، آگاهی محلی از اهمیت از ارزش بدست آمده توسط مانگروها در میان 

به  جوامع محلی متداول گردید. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که، پاسخ دهندگان با توجه
آگاهی از سناریوي تغییرات شدید آب و هوایی در آینده، حاضر به پرداخت بیشتر براي بازسازي 

هایی که در منطقه، اقامت همیشگی دارند و  باشند. عالوه بر این، خانواده هاي حرا می جنگل
هاي حرا  ها به منطقه وابسته است تمایل به پرداخت بیشتري براي بازسازي جنگل معیشت آن

  باشند.  می
) در برآورد میراث جهانی (مطالعه موردي، پارك ملی نپال) با استفاده 2017( 7بارال و همکاران 

_____________________________________________________ 
1-Lee & Mjlde  
2-Demilitarized (DMZ)  
3-Willingness to Pay (WTP) 
4-Contingent Valuation Method  
5-Deng & Pierskalla 
6-Tuna & et al.  
7- Baral & et al.  
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از ارزشگذاري مشروط براي بررسی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان انجام دادند. نتایج 
یک رگرسیون لجستیک نشان داد که، مبلغ پیشنهاد ، جنسیت، سن، پیشرفت تحصیلی، استفاده از 

راهنما، طول مدت اقامت در پارك، اطالعات در مورد جایگزین هاي پارك، و دانش در 
دالر به ازاي هر  93/90بینی ورودیه پارك مؤثر است. تمایل به پرداخت متوسط  طراحی و پیش

  درصد از بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت بیشتر از هزینه ورودیه هستند.  8/63باشد.  سفر می
) در بررسی ارزش حفاظتی و گردشگري میدان نقش جهان اصفهان با 1393سوي (رجبی و مو 

درصد بازدیدکنندگان،  5/94استفاده از روش ارزشگذاري مشروط به این نتیجه رسیدند که 
درصد، حاضر  5/68حاضر به پرداخت مبلغی براي بازدید از مجموعه بناهاي میدان نقش جهان و 

از میدان نقش جهان هستند. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و به پرداخت مبلغی براي حفاظت 
، ارزش 1389بناهاي میدان نقش جهان اصفهان در سال   تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مجموعه

 465920و  12630گردشگري و ارزش حفاظتی میدان نقش جهان اصفهان به ترتیب بیش از 
  میلیون ریال برآورد گردید. 

تفرجگاهی آبشار و محوطه تفریحی خفر و  -در برآورد ارزشگذاري اقتصادي) 1394موسوي (
تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط نتایج نشان داد که 

باشند.  درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از آبشار مذکور می 75
دازه خانوار، میزان تحصیالت، تمایالت زیست محیطی، درآمد و قیمت همچنین متغیرهاي سن، ان

ریال و ارزش اکوتوریستی  8/6758داري روي احتمال تمایل به پرداخت افراد  پیشنهادي اثر معنی
  ریال برآورد گردید.  540704000آبشار و محوطه تفریحی خفر ساالنه حدود 

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ) در برآورد ارزش تفریحی و 1395کیانی سلمی (
درصد  75بیش از هاي طبیعی شهري به روش ارزشگذاري مشروط نشان داد که،  پارك

اند.  تومان به عنوان مبلغ ورودي بوده 2000تا  1000پاسخگویان متمایل به پرداخت مبالغی از 
 با، باشد میارزشگذاري مشروط  ضریب برآورد شده پیشنهاد، که مهم ترین ضریب در روش

عالمت منفی معنادار شده و این بدان مفهوم است که در یک بازار فرضی با افزایش میزان مبلغ 
ورودي میزان تمایل به پرداخت کاهش می یابد که البته دور از ذهن نبوده و  پیشنهادي براي رقم

افزایش در قیمت پیشنهادي، احتمال  نهایی این متغیر با متناسب با انتظار است. با توجه به اثر
  .خواهد یافت کاهش% 48پذیرش مبلغ جهت پرداخت بابت استفاده تفرجی 
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برآورد ارزش تفریحی پارك ملی بمو استان فارس با استفاده از ) در 1396عادلی و همکاران(
افت تمایل به پرداخت افراد با متغیرهاي جنسیت، مسنشان دادند که،  گذاري مشروط روش ارزش

 د.داري دار مت پیشنهادي رابطه معنیمحل زندگی تا پارك، درآمد فرد، تعداد دفعات بازدید، قی

ریال و تمایل به  2/28961همچنین میانگین تمایل به پرداخت هر فرد براي بازدید از این پارك 
ریال برآورد شد. کل ارزش تفریحی ساالنه این  69/98757پرداخت ساالنه هر خانوار مبلغ 

  .میلیون ریال است 57922400پارك مبلغ 
) در برآورد ارزش اقتصادي تفریحگاه هاي طبیعی و تعیین عوامل موثر 1396یگانه و همکاران(

بر تمایل به پرداخت گردشگران (مطالعه موردي: مراتع چهار باغ گرگان) نشان دادند که، متوسط 
WTP ریال  14521ستفاده از منطقه به عنوان قیمت ورودیه براي هر بازدید کننده جهت ا

  استخراج شد.
برآورد ارزش تفرجی پارك ملت ایالم با استفاده از روش ) در 1398تیمور نژاد و همکاران(

درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی   86/9نشان دادند که، گذاري مشروط ارزش
تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي استفاده تفریحی از پارك ملت شهر ایالم هستند و متوسط 

ریال براي هر بازدید برآورد شده است. میانگین تمایل به  8925براي ارزش تفرجی این پارك 
دهد متغیرهاي مبلغ  ریال بوده است. نتایج نشان می 45000نفره معادل  5پرداخت هر خانوار 

پارك در سال، تعداد ساعت در ورودیه پیشنهادي، درآمد ماهیانه افراد، تعداد دفعات بازدید از 
هر بازدید، میزان رضایت از محیط و امکانات پارك، امنیت پارك معنادار بوده و بر روي احتمال 

باشند و سن، جنسیت،  تمایل به پرداخت براي استفاده تفرجی از پارك ملت ایالم موثر می
داشت، میزان دسترسی وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، تعداد افراد خانوار، سرپرست خانوار، به

رغم معنادار  به آب آشامیدنی، میزان رضایت از وسایل بازي کودکان معنادار نشده است ولی علی
  .نشدن عالئم مورد انتظار را دارند

برآورد ارزش تفریحی قلعه سالسل شهرستان شوشتر با استفاده از ) در 1398دانائی فر و همکاران(
میانگین تمایل به پرداخت نشان دادند که،  ۀ سفر فرديروش ارزش گذاري مشروط و روش هزین

ریال و ارزش تفریحی براي هر خانواده معادل  5712هر فرد براي بازدید از این مکان 
ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینۀ سفر فردي نیز نشان داد که ارزش  68/323527

سه این دو روش نشان می دهد که، ریال برآورد شده است. مقای 939596000تفریحی این مکان 
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ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردي بیشتر برآورد شده، زیرا از دید 
بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کاالي همگانی خالص قلمداد می گردد و 

نه اي که هزینه افراد تمایالت خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گو
صرف شده براي هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب باالتر از تمایالت اظهارشده می 

  .باشد
  
  روش شناسی پژوهش -4

ارزشگذاري و تعیین قیمت کاالها و خدمات زیست محیطی به دالیل ماهیت خدمات و تنوع 
ها زیست محیطی بسیار ارزشمند  ها بسیار مشکل است. ولی، به دلیل آنکه سرمایه ي  گسترده آن

ها متکی است، علم اقتصاد محیط زیست، با توجه به پیچیدگی کار،  هستند و حیات انسان به آن
ها بر حسب واحدهاي قابل مقایسه با سایر کاالها و  هایی براي ارزیابی و تعیین قیمت آن روش

قتصادي مواهب طبیعی بر هاي اقتصاي ابداع نموده است. ایده ارزشگذاري ا خدمات دیگر بخش
هاي موجود براي تعیین تمایل به  )، تکنیک2002، 1اساس مفهوم تمایل به پرداخت (هوارس و فابر

دهند، تحقیق و  هائی وجود دارد که نشان می رو هستند. نمونه پرداخت با دامنه نسبتاً وسیعی روبه
  بررسی درباره استفاده از تکنیک تمایل به پرداخت سودمند است.

در این مطالعه براي برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب از روش ارزشگذاري مشروط 
هاي ارزشگذاري مشروط،  استفاده شده است. براي برآورد و تعیین ارزش اکوتوریستی روش

؛ 2002، 2گیرد (گروت و همکاران انتخاب مشروط و همه پرسی (رفراندوم) مورد استفاده قرار می
ترین  هاي موجود، روش ارزشگذاري مشروط مهمترین و مناسب از بین روش. )1999، 3شاپ بی

  ). 1984، 5؛ والش2003، 4چاالم باشد (ونکاتا روش می
  
  

_____________________________________________________ 
1-Howarth and Faber 
2-Groot et al  
3-Bishop 
4-Venkatachalam 
5-Walsh  
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  روش ارزش گذاري مشروط - 4-1
روش ارزش گذاري مشروط عموماً به عنوان یکی از ابزارهاي استاندارد و انعطاف پذیر براي 

هاي مصرفی غیربازاري منابع طبیعی بکار  ارزش هاي غیرمصرفی و گیري ارزش اندازه
 -که ابتدا توسط سیرایکی CVروش  ).1991و هنمن و همکاران  1994، 1رود(هنمن می

بطور تجربی از  1963براي اولین بار در سال  3پیشنهاد شد ولی دیویس 1947در سال  2وانتروپ
ها در میان تمام  نگیزترین روشاین روش استفاده نمود، یکی از بهترین و در عین حال بحث برا

). در روش 2003چاالم،  شود (ونکاتا هاي ارزشگذاري مواهب زیست محیطی قلمداد می روش
CV  براي تعیین ارزش اقتصادي کاالها و خدمات زیست محیطی مراجعه به افراد مورد نیاز

تالش  CV نامند. روش است. به همین دلیل، روش ارزیابی مشروط را غالباً روش ترجیح می
 1997، 4کند تا تمایل به پرداخت افراد را تحت سناریوهاي بازار فرضی معین، تعیین نماید (لی می

گیري تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از منطقه تنگ  ).  براي اندازه2007، 5پدروسو -و مارتا
استفاده شده است.  (DDC)6، از پرسشنامه دوگانه دوبعدي CVMتکاب، در روش 

بله یا خیر   گویان در رویارویی با قیمت پیشنهادي در یک موقعیت بازار فرضی، فقط پاسخپاسخ
تاشالم،  دهند. پیشنهاد بعدي به واکنش اولیه پاسخگو به پیشنهاد اولیه بستگی دارد (ونک می

کنند تا مشخص شود  است که از یک پیشنهاد اولیه یا قیمت آغازین، شروع می ). متداول2003
پذیرد یا نه. اگر او همان ابتدا موافقت کند، فرایند مکرري آغاز  اسخ دهنده آن را میکه آیا پ

یابد که شخص اظهار کند مایل به پرداخت  شود که در آن به تدریج قیمت پایه افزایش می می
مبلغ اضافی نیست. آخرین رقم پذیرفته شده، نشان دهنده حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ 

براي مصاحبه و استخراج تمایل به  DDCود. بنابراین باید یک پرسشنامه دهندگان خواهد ب
پرداخت بازدید کنندگان به منظور تعیین ارزش حفاظتی منطقه تنگ تکاب طراحی شود تا براي 

ها را از موقعیت بازار فرضی کامالً  پاسخگویان اطالعات صحیح و کافی را فراهم آورد و آن
هایی در مورد تعیین  توان بررسی پرداخت و تمایل به پذیرش، میآگاه سازد. به جز تمایل به 

_____________________________________________________ 
1-Hanemann 
2-Ciriacy-Wantrup 
3-Davis   
4-Lee   
5-Marta-pedroso 
6-Double Dichotomous Choices 
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دیگر موارد مربوط، مانند درآمد پاسخ دهنده، سطح تحصیالت، سن، جنسیت، تعداد افراد خانوار 
  و غیره انجام داد. 

شود فرد پاسخگو مبلغ  گیري تمایل به پرداخت، فرض می براي تعیین مدل به منظور اندازه
ارزش حفاظتی منطقه تنگ تکاب را بر اساس بیشینه کردن مطلوبیت خود در پیشنهادي براي 

  کند. پذیرد یا آن را رد می ) می2و  1هاي  شرایط زیر (فرمول شماره 
  )1فرمول (

U (Y ,S) 
 ) 2فرمول (

   1, , 0, , 0    U y A s U y st  
  

 درآمدبه ترتیب  Aو  Yآورد.   ی است که فرد بدست میمیرمستقیغ تیمطلوب تابع U آن در که
اقتصادي (سطح تحصیالت، سن، جنسیت، درآمد و تعداد  -هاي اجتماعی سایر ویژگی S و فرد

متغیرهاي تصادفی هستند (کین و  1و  0افراد خانوار) است که تحت تأثیر سلیقه فرد است. 
  شوند: توصیف  4و  3هاي توانند بر اساس فرمول می ) U∆() . تفاوت مطلوبیت  2007، 1همکاران
  )3فرمول (

   ΔU =U 1,y -A,s -U 0,y,s +( + )ε ε1 0  
  )4فرمول (

 (∆u)= α+βA+γY+θS 
هاي رگرسیون کیفی براي برآورد مدل باال  و روش 2هاي لوجیت و پروبیت بطور معمول از مدل

را بپذیرد، بر اساس مدل  (A)) اینکه پاسخگویی یکی از پیشنهادها Piشود.  احتمال ( استفاده می
  شود: ) بیان می5لوجیت (فرمول شماره 

  )5فرمول (
 

    
1 1= ΔU = =P Fi η 1+exp -ΔU 1+exp - α- βA+γy +θs  

  ضرایب برآورد شده است.  θو  γو  تجمعی توزیع تابع Fn(∆u)که 
_____________________________________________________ 

1-Kin et al 
2-Logit and Probit 
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شوند. پس از آن  پارامترهاي مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد می
بر  (A)ي صفر تا بیشترین پیشنهاد  گیري عددي در محدوده راه انتگرالاز  WTPمقدار انتظاري 

  شود: ) محاسبه می6اساس( فرمول شماره 
  )6فرمول(

  
  

عرض از مبدأ تعدیل شده   αمقدار انتظاري تمایل به پرداخت و  E(WTP)که در این رابطه 
اضافه شده  ) αي عرض از مبدأ ( اقتصادي به جمله -ي اجتماعی ي جمله باشد که به وسیله می

  است.
الگوهاي لوجیت ممکن است به فرم توابع خطی یا لگاریتمی برآورد شوند که فرم تابعی خطی  

در اکثرمطالعات از آن استفاده شده  تر است و ي متوسط تمایل به پرداخت آسان براي محاسبه
باشد  است. پرسشنامه طراحی شده براي تعیین ارزش اکوتوریستی تنگ تکاب شامل سه بخش می

اقتصادي افراد است که متغیرهاي مانند سن، شغل،  -که بخش اول دربرگیرنده وضعیت اجتماعی
دهد. میزان آگاهی و  ی قرار میمیزان تحصیالت، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد را مورد بررس

گیرد.  سنجش پاسخگویان از میزان ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب مورد سنجش قرار می
تفاوت، مخالف و کامالً مخالف ارزیابی  این سئواالت با ارائه پنج گزینه کامالً موافق، موافق، بی

یل به پرداخت افراد براي ارزش شود. بخش سوم پرسشنامه در برگیرنده سئواالتی در مورد تما می
باشد. براي تعیین و تحلیل مناسب تمایل به پرداخت، به همراه  اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب می

باشند، از پاسخگویان در  ریال می 30000و  20000، 15000مبالغ پیشنهادي تمایل به پرداخت که 
مربوط به تمایل به پرداخت در  مورد حداکثر تمایل به پرداخت آنها سئوال گردید. سئوال اول

ریال از درآمد ماهیانه خود  20000پرسشنامه به این صورت مطرح شده است که؛ آیا مایل هستید 
را براي ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب بپردازید؟ در صورتی که پاسخگو به این سئوال 

ر صورت جواب مثبت، شود و د ریال) ارائه می 15000تر ( جواب منفی دهد، پیشنهاد پایین
یک   نمونه حجم تعیین منظور بهگیرد.   ریال) مورد پرسش قرار می 30000پیشنهاد باالتر (

 واریانس نمونه به توجه با شد. توزیع نامه پرسش عدد سی تعداد و انجام مقدماتی ي مطالعه

 برآورد عدد 230درصد، تعداد نمونه مورد نیاز  5درصد اطمینان و خطاي  95سطح  در مقدماتی

   
  

m ax A m ax A

0 0

1E W T P U dA dA
1 exp A

F  
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ماه از آذرماه تا  6پرسشنامه تهیه شد و اطالعات مورد نیاز طی  230در نتیجه تعداد  شده است.
 صورت به گیري نمونه روشآوري شد.  از سطح شهرستان بهبهان جمع 1396-97اردیبهشت ماه 

 خود پرسشنامه از تحقیق این نیاز مورد اطالعات آوري جمع است. جهت بوده تصادفی ساده
است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفاي کرونباخ براي کل  شده ساخته استفاده

بوده است، در این پژوهش براي تعیین روائی  819/0پرسشنامه محاسبه شد، مقدار این ضریب 
توسط کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار  پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده و

ها را در اختیار صاحب نظران و محققین قرار دادیم و  نحو که ابزار گردآوري دادهگرفت. بدین 
از آنها خواستیم قضاوت کننند که آیا سئواالت تهیه شده همان چیزي راکه محقق در نظر دارد 

سنجد یا خیر، عالوه بر آن سواالت پرسشنامه بنا به پیشنهاد صاحب نظران چندین نوبت تعدیل  می
اطالعات و نتایج حاصل  پس ازاصالح نهایی، نسبت به توزیع آن اقدام گردید. دیدواصالح گر و

از این پژوهش پس از گردآوري از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده 
Excel  و نرم افزار آماريSpss17 اقتصادي و همچنین  -هاي اجتماعی براي بررسی ویژگی

براي تجزیه و تحلیل آماري متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین سنجش نگرش پاسخ شوندگان، 
  استفاده شده است.  Eviwes7و  Maple 16از نرم افزار  Logitپارامترهاي مدل 

  
  معرفی منطقه مورد مطالعه - 4-2

کیلومتري شمال شرق بهبهان، در موقعیت  13در بخش زاگرس چین خورده و در 
طول شرقی، دره عرضی تنگ تکاب  50 ̊ 35́تا  50̊ 10́عرض شمالی و  30̊ 48تا  30̊ 34́جغرافیایی 

که به دو بخش شرقی (کوه خیز) و بخش غربی (کوه بدیل) تقسیم نموده است قرار دارد. 
رودخانه مارون از جهت شمال به تنگ تکاب وارد و از سمت جنوب از آن خارج و به دشت 

مشترك دره تنگ تکاب با طاقدیس خاویز که دره  شود و در بخش میانی و فصل بهبهان وارد می
عریض شده است، دو روستاي تنگ تکاب در بخش شرقی و روستاي پشکر در سمت غربی 

). در 1383باشد (اسکانی کزازي،  تنگ قرار دارند. اقلیم فعلی حاکم بر آن، اقلیم نیمه بیابانی می
گونه پستاندار  14)، 1387صوري، گونه گیاه (من 46گونه پرنده و  31منطقه مورد مطالعه، 

گونه دوزیست  3گونه خزنده،  1)، 1378پور و همکاران،  گونه ماهی (نجف 12)، 1388(ضیائی، 
  ) وجود دارد. 1387(شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان، 
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  تجزیه و تحلیل و یافته هاي پژوهش -5
اجتماعی بازدیدکنندگان در ارتباط با ارزش  -هاي اقتصادي ویژگی - 5-1

  اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب 
 230اجتماعی پاسخگویان حاصل از بررسی  -هاي اقتصادي نتایج آماري مربوط به ویژگی

پرسشنامه که جهت تعیین و برآورد ارزش اکوتوریستی در منطقه تنگ تکاب تکمیل گردید. در 
  ) آورده شده است.1ره (جدول شما

  
اجتماعی بازدیدکنندگان در ارتباط با ارزش  - هاي اقتصادي ویژگی - )1جدول شماره (

  اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب

     
  
  

آوري و در  پرسشنامه در بهبهان توزیع، جمع 230طالعات اقتصادي و اجتماعی به دست آمده از 
 33/31) خالصه شده است. بر اساس آمارهاي بدست آمده، میانگین سن پاسخگویان 1جدول (
ریال بود. اندازه خانوار بازدیدکنندگان بطور  5620000باشد. میانگین درآمد ماهیانه  سال می
بار و مدت زمان هر بازدید  20نفر بود. همچنین میانگین دفعات بازدید آنان در سال  6/3متوسط 

) 2ساعت بود. آمارهاي مربوط به تحصیالت  بازدیدکنندگان در جدول شماره ( 3بطور متوسط 
  ارائه شده است. 

  
   

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  76  18  76/12  33/31  سن (سال)

  30000000  10000000  4356430  5620000  درآمد ماهیانه (ریال)
  70  1  1/17  7/19  بازدید در سالدفعات 

  6  1  03/1  8/2  مدت زمان بازدید در هر ساعت

  8  1  73/1  6/3  اندازه خانوار
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  وضعیت تحصیلی بازدیدکنندگان منطقه تنگ تکاب - )2جدول شماره (
سطح 
  سواد

کارشناسی 
  ارشد

کمتر از   دیپلم  کاردانی  کارشناسی
  دیپلم

  جمع  سواد بی

  230  7  20  23  30  110  40  تعداد
  100  04/3  69/8  10  04/13  82/47  39/17  درصد

  
بیشترین آمار  مربوط به افراد با تحصیالت کارشناسی است و )، 2با توجه به جدول شماره (

  سوادان است. کمترین آمار مربوط به بی
  

  وضعیت شغلی بازدیدکنندگان منطقه تنگ تکاب - )3(جدول شماره 
  جمع  سایر  بازنشسته  دار خانه  دانشجو  کشاورز  شغل آزاد  کارمند  شغل

  230  9  15  24  32  25  68  57  تعداد

  100  91/3  52/6  43/10  91/13  86/10  56/29  78/24  درصد

  باشند. کارمند می)، بیشترین درصد شغل پاسخگویان،  آزاد و 3با توجه به جدول شماره (
  
بخش آگاهی و نگرش بازدیدکنندگان در خصوص ارزش اکوتوریستی  - 5-2

 تنگ تکاب
نتایج آماري حاصل از بررسی سنجش آگاهی و نگرش پاسخ دهندگان در منطقه اکوتوریستی 

  ) آورده شده است.4تنگ تکاب در جدول شماره (
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  در خصوص منطقه اکوتوریستی تنگ تکاب آگاهی و نگرشتوزیع فراوانی  - )4جدول شماره (

  درصد فراوانی  پرسش هاي سنجش اطالعات  ردیف

  خیر  بلی

  67/6  33/93  دارید؟ آگاهی و اطالع آنها اهمیت و شده حفاظت مناطق اصطالح و واژه تعریف از شما آیا  1

  17/70  83/29  دارید؟ آگاهی و اطالع آن تاریخچه و اهمیت و اکوتوریسم واژه تعریف با ارتباط در آیا  2

  17/59  83/40  اید؟ نموده دریافت شده حفاظت مناطق نقش و اهمیت خصوص در آموزشی یا اطالعات تاکنون آیا  3

4 
 

 آحاد برخورد فرهنگ و حفاظت تحت مناطق اهمیت مورد در سازي آگاه و رسانی اطالع شما نظر به آیا

  است؟ مناسب ارزشمند، هاي این اکوسیستم با مردم
83  17  

  83/18  17/81  است؟ مدیریت تحت حفاظت شده منطقه به عنوان تنگ تکاب منطقه دارید آگاهی و اطالع آیا  5

شود و میزبان پرندگان مهاجر  یا آگاهی دارید که دریاچه سد مارون به عنوان زیستگاه تاالبی شناخته می  6
  زمستان گذران است؟

33/65  67/34  

  67/42  33/57  است؟ اهمیت داراي حفاظت تحت منطقه به عنوان تنگ تکاب از حفاظت و حمایت کنید می فکر آیا  7

8  
 نزدیک از را تنگ تکاب شده حفاظت منطقه جانوري حیات وحش گونه هاي خانواده، اعضاي یا شما آیا

  83/17  17/82  دیده اید؟

9  
 خارجی و داخلی گردشگر جذب در تنگ تکاب شده حفاظت منطقه و زیستگاه از حمایت دانید می آیا

  است؟ مؤثر
83/63  17/36  

  67/37  33/62  است؟ مردمی مشارکت نیازمند حیات وحش هاي زیستگاه و زیست محیط از حفاظت آیا شما نظر به  10

11  
 آن اطراف بومی مردم معیشت بهبود باعث تنگ تکاب مانند هاي اکوسیستم از حفاظت آیا شما نظر به

  شود؟ می
75  25  

  
درصد بازدیدکنندگان با اصطالح حفاظت آشنا هستند  33/93)،  4بر اساس نتایج جدول شماره (

درصد از بادیدکنندگان  83/40 تاکنوندرصد با واژه اکوتوریسم آشنا هستند.  83/29اما فقط 
اند. بیش  نموده دریافت شده حفاظت مناطق نقش و اهمیت خصوص در آموزشی یا اطالعات

 حفاظت تحت مناطق اهمیت مورد در سازي آگاه و رسانی دیدکنندگان، اطالعدرصد باز 50از 

 تحت منطقه به عنوان تنگ تکاب از حفاظت و ارزشمند، اهمیت حمایت هاي و اکوسیستم

 بهبودو  حیات وحش هاي زیستگاه و زیست محیط از حفاظت، مشارکت مردمی در حفاظت

تنگ  مانند هایی اکوسیستم از اثر حفاظتاطراف منطقه تنگ تکاب در  بومی مردم معیشت
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  تکاب موافق هستند. 
  
تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در ارتباط با منطقه اکوتوریستی تنگ   - 5-3

  تکاب
است. ابتدا پیشنهاد میانی سه پیشنهاد براي تمایل به پرداخت بازدید کنندگان طراحی شده 

ریال) و در صورت  15000شود، در صورت عدم پذیرش پیشنهاد پایین ( ریال) ارائه می 20000(
شود. بعد از پرسش اولین پیشنهاد از  ریال) ارائه می 30000پذیرش میانی، پیشنهاد باال (

ي کسانی که پیشنهاد سطح نفر آن را نپذیرفتند. برا 78نفر آن را پذیرفتند و  152بازدیدکنندگان، 
نفر قرار  70نفر)، پیشنهاد سطح پایین ارائه شد و این پیشنهاد مورد پذیرش  78میانی را نپذیرفتند (

تر شدند. اما براي آن دسته از بازدیدکنندگان که  نفر دیگر خواستار پیشنهاد پائین 8گرفت، 
رائه شد. پیشنهاد سطح باال مورد پذیرش نفر)، پیشنهاد سطح باال ا 152پیشنهاد میانی را پذیرفتند (

نفر) آن را نپذیرفتند (جدول شماره  110نفر قرار گرفت و سایر بازدیدکنندگان ( 152نفر از  42
5.(  

  وضعیت پاسخگویی به مبالغ پیشنهادي براي ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب - )5جدول شماره (
   

  مبلغ                                      
  وضعیت پذیرش               

  پیشنهاد اول
  ریال) 20000(

  پیشنهاد دوم
 ریال) 15000(

  پیشنهادسوم
 ریال) 30000(

 مبلغ پیشنهادي  پذیرش
  42  70  152 تعداد
 26/18  43/30  09/66 درصد

 مبلغ پیشنهادي  عدم پذیرش
 110  8  78 تعداد

  83/47  48/3 91/33  درصد

  جمع
  152  78 230  تعداد
  09/66  91/33 100  درصد
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بازدیدکنندگان در ارتباط با  دالیل پرداخت و عدم پرداخت - )6جدول شماره (
  تکاب ارزش اکوتوریستی تنگ

  
تمایل افراد به پرداخت ورودیه براي شود، دالیل  ) مالحظه می6همانطور که در جدول شماره(

اعتماد به صرف پول براي حمایت از منطقه تنگ تکاب،  ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب،
 مالی مردم از حیات وحش و محیط زیستعالقه به حمایت و حفاظت از حیات وحش و حمایت 

ترتیب متأثر پرداخت توسط   هاي عدم تمایل براي پرداخت ورودیه به درصد پاسخ 52و  83است. 
و  12دولت و عدم صرف پول پرداختی براي حمایت از منطقه تنگ تکاب و حیات وحش است. 

ارزش بودن حمایت  بی از ترتیب متأثر  هاي عدم تمایل براي پرداخت ورودیه به پاسخ درصد 10
از منطقه تنگ تکاب و پرداخت پول توسط افرادي که از حفاظت این ناحیه منفعت می برند، 

  باشد. می
  
  پارامتر هاي مدل الجیت براي برآورد ارزش اکوتوریستی تنگ تکاب - 5-4

) آورده 7نتایج برآورد الگوي لوجیت براي ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب در جدول (
اند، گر چه ضرائب برآورد شده آنها عالمت  شده است. متغیرهایی که از نظر آماري معنادار نشده

  درصد  تعداد  دالیل تمایل به پرداخت و عدم پرداخت  

دالیل پرداخت
  

  08/19  71  منطقه تنگ تکاب یک منطقه خاص بوده و ارزش حمایت دارد؟
  32/22  83  دارم؟ عالقه وحش حیات و زیستگاه از حفاظت و حمایت به من

 گونه ها سایر از حفاظت بهتنگ تکاب    منطقه از حمایت براي پرداختی پول که دارم اعتقاد و اعتماد

  می شود؟ منجر ها زیستگاه در
94  27/25  

 مردم وظیفه و دارند نیاز بیشتر حمایت به محیط زیست و حیات وحش حال زمان در که دارم اعتقاد

  است؟ حمایت به کمک
81  77/21  

 توسعه در بیشتر تالش به منجر ،تنگ تکاب  منطقه از حمایت براي پول پرداخت که دارم اعتقاد

  ؟است منطقه پایدار و اقتصادي
43  56/11  

دالیل عدم  پرداخت
  

  27/5  12  منطقه تنگ تکاب ارزش حمایت ندارد؟
  10/17  39  خانواده توان پرداخت مالی ندارد؟

  41/36  83  دولت باید پرداخت کند؟
و حیات وحش آن  تنگ تکاب   اعتقاد واعتمادي ندارم که پول پرداختی صرف حمایت از منطقه 

  شود؟
52  81/22  

  46/7  17  افراد داراي توان مالی باید بپردازند؟
  57/6  15  من اعتقاد دارم که مناطق مهمتر از تنگ تکاب براي حفاظت وجود دارد ؟

  38/4  10  منفعت می برند باید پول پرداخت نمایند؟ آن دسته افرادي که از حفاظت این ناحیه
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  داد، از مدل حذف شدند.  مورد انتظار را نشان می
  

  تمایل به پرداخت افراد براي منطقه تنگ تکابپارامتر هاي مدل الجیت براي  -)7جدول شماره (

  
) Goodness of fitدهد که، میزان سودمندي برازش مدل ( ) نشان می7نتایج جدول شماره(

باشدکه نشان دهنده مناسب بودن مدل در توضیح رفتار متغیرهاست. همچنین فاکتور اثر  می 82/0
به دست آمده، حاصلضرب این عامل در ضرایب، میزان اثر نهایی را  10538/0نهایی در این مدل 

زاي کند. اثر نهایی نشان دهنده درصد احتمال تغییر در افزایش تمایل به پرداخت، به ا محاسبه می
باشد که در مورد متغیرهاي موهومی، این درصد احتمال به  تغییر در یک واحد متغیر مستقل می

دهد، متغیرهاي  آید. نتایج برآورد مدل نشان می ازاي تغییر از وضعیت صفر به یک به دست می
رهاي داري بر تمایل پرداخت افراد ندارد. سایر متغی سن و مدت زمان بازدید از منطقه تأثیر معنی

دار  مدل یعنی سطح تحصیالت، اندازه خانوار، درآمد فرد، تعداد دفعات بازدید از منطقه معنی
باشند. به این ترتیب که، متغیرهاي درآمد، اندازه خانوار، تعداد دفعات بازدید از منطقه با  می

ند. دار هست درصد معنی 99درصد، متغیرهاي تحصیالت و قیمت پیشنهادي در سطح  95اطمینان 
همچنین متغیرهاي درآمد و تحصیالت داراي اثر مثبت و سایر متغیرها داراي اثر منفی هستند. 

درصد بر تمایل به پرداخت افراد  99داري با اطمینان  متغیر سطح تحصیالت، تأثیر مثبت و معنی
 است، یعنی افزایش سطح تحصیالت 02477/0دارد، همچنین این متغیر داراي اثر نهایی معادل  

  اثر نهایی داري سطح معنی zارزش آماره   برآورد شده  ضریب  هاي توضیحیمتغیر
  - 295/0  075/1 -31682/1  ضریب ثابت

  00004/0 013/0 216/2 00035/0*  درآمد
  02477/0  000/0 283/4 23510/0**  تحصیالت

  -00036/0  318/0 -064/1 -00341/0  سن
  -04464/0  007/0 -380/2 -42361/0*  اندازه خانوار

  -00374/0  035/0  -990/1 -03546/0*  دفعات بازدید از منطقه
  00033/0  181/0  375/1 00313/0 مدت زمان بازدید از منطقه 

  -00911/0  001/0  -152/3  -08642/0**  قیمت پیشنهادي
Factor for the calculation of marginalfect: 10538/0 

Log Likelihood Function217/35- : 

Goodness of fit:82/0 
 درصد 99فاصله اطمینان  ** _درصد  95فاصله اطمینان  *
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دهد که  درصد افزایش می 477/2افراد احتمال تمایل به پرداخت آنها، جهت استفاده از منطقه را 
دلیل آن آگاهی بیشتر این افراد از مواهب محیط زیستی و حفظ آنهاست. متغیر اندازه خانوار 

هایی درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد، میزان اثر ن 95داري با اطمینان  تاثیر منفی و معنی
است، یعنی به ازاي افزایش یک نفر به تعداد اعضاي خانواده احتمال تمایل به  -04464/0

یابد. متغیر درآمد فرد یکی دیگر از متغیرهاي مورد  درصد کاهش می 464/4پرداخت افراد 
درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد،  95داري با اطمینان  بررسی است که تأثیر مثبت و معنی

دهد در صورت افزایش درآمد افراد،  است، که نشان می 00004/0اثر نهایی این متغیر  میزان
یابد. ضریب متغیر قیمت  درصد افزایش می 004/0احتمال افزایش تمایل به پرداخت افراد 

باشد و  دار می درصد معنی 99باشد منفی و با اطمینان  پیشنهادي که از مهمترین متغیرهاي مدل می
، تحت سناریوي بازار فرضی، اگر متغیر پیشنهاد افزایش یابد، احتمال تمایل به دهد نشان می

باشد و  می 00911/0یابد، اثر نهایی متغیر پیشنهادي معادل با   پرداخت از سوي فرد کاهش می
ي مورد نظر، احتمال  بیانگر آن است که با افزایش اختصاص مبلغ بیشتري به ارزش تفریحی منطقه

یابد. متغیر تعداد دفعات بازدید از منطقه تاثیر  درصد کاهش می 911/0اخت افراد تمایل به پرد
درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد، میزان اثر نهایی این متغیر   95داري با اطمینان  منفی و معنی

 374/0باشد، لذا در صورت افزایش تعداد بازدید از منطقه تمایل به پرداخت افراد  می 00374/0
  یابد.  رصد کاهش مید

مقدار انتظاري متوسط به تمایل به پرداخت افراد براي ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب را 
گیري عددي در  کند، با استفاده از روش متوسط پرداخت تمایل به پرداخت با انتگرال ارائه می

  محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم به صورت زیر محاسبه شد:

  
max30000

0

1 22725.3
1 exp 0.0861963 42.92

WTP dA
A

 
    

 3/22725متوسط تمایل به پرداخت پاسخگویان براي استفاده اکوتوریستی از منطقه تنگ تکاب 
 ریال به ازاي هر بازدید کننده به دست آمد. 

نفر است و میانگین وزنی تمایل به پرداخت  6/3با توجه به اینک اندازه خانوار در این مطالعه 
ت، متوسط ارزش اکوتوریستی هر خانوار براي تنگ ریال به دست آمده اس 3/22725معادل 

  آید: تکاب بهبهان به صورت زیر بدست می
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  = متوسط ارزش اکوتوریستی ساالنه هر خانواده3/22725× 6/3× 12= 96/981732ریال 
کنند و همچنین به  از آنجایی که در تمام طول سال، کوهنوردان از منطقه تنگ تکاب بازدید می

انداز طبیعی و زیبا، داشتن  در حاشیه رودخانه مارون، داشتن حیات وحش، چشمدلیل قرار گرفتن 
چشمه و پالژهاي تفریحی در تمام طول سال مورد استفاده عموم مردم بومی و محلی و 

روز تعطیلی نوروز و  13باشد و با توجه به اینکه در ایام خاص و تعطیل و  گردشگران دیگر می
کنند، بنابراین تعداد کل بازدیدکنندگان از منطقه  منطقه بازدید می نظایر آن، تعداد بیشماري از
برداري از سد، نیروگاه و  روابط عمومی شرکت بهرهنفر ( 146000تنگ تکاب در سال تقریباً 

) برآورد شده است و حال براي محاسبه ارزش اکوتوریستی 1396، شبکه هاي آبیاري مارون
زان متوسط پرداخت به دست آمده را در تعداد کل بازدید ساالنه از منطقه تنگ تکاب باید می

  کنندگان ساالنه از منطقه ضرب کردیم. 
  = ارزش کل اکوتوریستی منطقه تنگ تکابWTPمیانگین وزنی × تعداد کل بازدیدکنندگان   

  = ارزش کل اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب     3/22725× 146000= 3317893800ریال 
میلیارد ریال برآورد  31/3بنابراین ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب بهبهان ساالنه حدود 

  شود.   می
  

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه
و منبع  ياقتصاد يمناسب درجهت جذب درآمدها يا نهیگز منزلۀ همواره به يصنعت گردشگر

 با سهیمقا در ،است که يداقتصا یتی. جذب گرشگر فعالاستتوجه  مورد ییزا مهم اشتغال
 شود، توجهبخش  نیو چنانچه به ا دارد يکمتر يا نهاده يها تیکاال و خدمات، محدود داتیتول

 ۀو ارائ يشگردو گر یخیتار يها توجه به مکان نیخواهد داشت. بنابرا یمناسب يآورسود
 خواهد منجرطق امن نیاشتغال در ا شیو افزا يها، به رونق اقتصاد مکان نیخدمات مناسب در ا

از آنجا که براي بخش مهمی از خدمات و کارکردهاي محیط زیست قیمتی تعیین و دریافت  .شد
ها نیز  ریزي شود و در برنامه شود. ارزش این خدمات و کارکردها در محاسبات ملی وارد نمی نمی

ا، به تدریج توجهی به ارزش آنه گیرد. با نادیده گرفتن این خدمات، و بی مورد توجه قرار نمی
محیط زیست را در پی خواهد داشت. بر این اساس در این پژوهش ارزش اکوتوریستی  نابودي

پرسشنامه با انتخاب دوگانه و با  230منطقه تنگ تکاب از روش ارزشگذاري مشروط و تکمیل 
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 ریال استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست 30000و  20000، 15000ارائه سه مبلغ پیشنهادي 
آمده، میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي ارزش اکوتوریستی تنگ تکاب براي هر 

ریال 96/981732ریال و متوسط ارزش اکوتوریستی هر خانواده براي تنگ تکاب   3/22725فرد 
میلیارد ریال برآورد  31/3است و ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب بهبهان ساالنه حدود 

  است. گردید
داري بر تمایل  متغیرهاي سن و مدت زمان بازدید از منطقه تأثیر معنی الگو،برآورد  جینتا مطابق

یعنی سطح تحصیالت، اندازه خانوار، درآمد فرد، ، اما سایر متغیرهاي الگو پرداخت افراد ندارد
اندازه باشند. به این ترتیب که، متغیرهاي درآمد،  دار می تعداد دفعات بازدید از منطقه معنی

درصد، متغیرهاي تحصیالت و قیمت  95خانوار، تعداد دفعات بازدید از منطقه با اطمینان 
متغیرهاي درآمد و همچنین نتایج نشان داد که،  دار هستند. درصد معنی 99پیشنهادي در سطح 

 با ،رهایمتغ عالمت درخصوص تحصیالت داراي اثر مثبت و سایر متغیرها داراي اثر منفی هستند.
 نیا انیم تفاوت سن ریمتغمورد  در ت،یالج يالگو جینتا و مشروط يگذار ارزش روش به وجهت

 ریمتغ مطالعه نیا در که يا گونه به دارد، وجود) 1398و همکاران ( دانائی فر مطالعه ي و مطالعه
) 1398و همکاران ( دانائی فر مطالعه در اما ،است نداشته پرداخت به لیتما در يمعنادار ریتأث سن
، ولی با یافته هاي مطالعه ي تیمور نژاد و استبوده  دار یمعنبه پرداخت  لیدر تما سن ریمتغ ریتأث

 تفاوت مدت زمان بازدید از منطقه ) همسو می باشد. همچنین در خصوص متغیر1398همکاران(
 مطالعه نیا در که يا گونه به دارد، وجود) 1396مطالعه ي یگانه و همکاران( و مطالعه نیا انیم

 مطالعه در اما ،است نداشته پرداخت به لیتما در يمعنادار ریتأث مدت زمان بازدید از منطقه ریمتغ
 دار یمعنبه پرداخت  لیدر تما مدت زمان بازدید از منطقه ریمتغ ریتأث) 1396( یگانه و همکاران

  باشد.) همسو می 1396، ولی با یافته هاي مطالعه ي عادلی و همکاران(استبوده 
       همانطور که از نتایج این تحقیق مشخص است، با افـزایش سـطح تحصـیالت افـراد احتمـال

پذیرش مبلغ پیشنهادي افزایش می یابد، لذا افزایش سطح آموزش و تحصیالت افراد مـی توانـد   
 ابزاري از طرف دولت براي حفاظت و توسعه زیر ساخت هاي گردشگري در این منطقه باشد.

 یق، افرادي کـه داراي درآمـد بـاالتري هسـتند تمایـل بیشـتري بـه پرداخـت          مطابق نتایج تحق
جهت استفاده از این منطقه گردشـگري دارنـد، لـذا توزیـع عادالنـه درآمـدها و بهبـود وضـعیت         



  ...برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از                        
  

235  

درآمدي در بین اقشار کم درآمد، منجر به توجه بیشتر این افراد به منابع طبیعی و پرداخت هزینـه  
 و حفاظت از آنها خواهد شد.هاي بیشتر براي استفاده 

    مطابق نتایج تحقیق، متغیر تعداد دفعات بازدید از منطقه از عوامل کاهنده تمایل بـه پرداخـت
می باشد، بنابراین می توان با ارائه تخفیف ها و انجام قرعه کشی روي بلیط هاي ورودي و اهـدا  

ن را افزایش داد و منافع حاصـل  جوایز ویژه به برندگان، احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگا
 از بلیط هاي ورودي را براي افزایش جذابیت محیط و رفاه بازدیدکنندگان به کار برد.

  ،منفی شده اسـت، کـه    يپیشنهادقیمت  خانواده و  بعد ضرایب متغیرهايمطابق نتایج تحقیق
جمعیـت زنـدگی   هـاي پر توان نتیجه گرفت؛ افرادي کـه در خـانواده  به ترتیب از این ضرایب می

تري دارد که تمایل به پرداخت داشته باشند و چنانچه مبلغ پیشنهادي ورودیه  کنند احتمال کممی
 .یابد، که با نظریه هماهنگ استافزایش یابد قبول مبلغ پیشنهادي کاهش می

    فرهنگـی و   -برآورد شدن نیازهاي تفریحی بازدیدکنندگان، شامل؛ ایجـاد مراکـز آموزشـی
هایی جهت تفریحات ورزشی مانند شـطرنج، تنـیس    ایجاد نمایشگاه، کتابخانه، مکانرفاهی نظیر 

ي  هـا و توسـعه   هـاي بهداشـتی، رسـتوران    ها، سرویس ها، پارکینگ و ... همچنین افزایش اقامتگاه
 گردد.   تواند در جذب بیشتر گردشگران و رضایت آنها مؤثر واقع می فضاهاي سبز می

 ریزي  توان برنامه نظر براي کوهنوردي مورد توجه فراوان است، می از آنجایی که منطقه مورد
پیمایی استفاده از منطقه مورد نظر را  روي و کوه دقیقی را تدوین نمود که در قالب اردوها و پیاده

  فراهم نمود.
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