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 چکیده

 از منافع حاصل ارزیابی دارد، وجود مختلف گاهیتفرج مناطق در گردشگری توسعه ایهطرح اجرای در که ضرورتی به توجه با

-های ارزشروش از ،منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده اقتصادی گذاریارزش برایتحقیق  این در است. ضروری هاآن

در  0989نامه در تابستان و پاییز پرسش 011تعداد  منظور، این گذاری مشروط و هزینه سفر فردی استفاده شده است. برای

 به تمایل میانگین داد که نشان مشروط گذاریارزش روش تکمیل گردید، نتایج بازدیدکنندگان توسطمنطقه توریستی موگرمون 

سال بوده  در ریال 00/199.007خانواده معادل  هر ریال و ارزش تفریحی برای 2571این مکان  از بازدید برای فرد پرداخت هر

ریال برآورد شده است. مقایسه  0.919.251.111داد که ارزش تفریحی این مکان  نشان نیز سفر فردی هزینۀ روش است. نتایج

 ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده است.دهد این دو روش نشان می

  

 

 موگرمون، لنده.سفر فردی،  گذاری مشروط، هزینهتفریحی، ارزش ارزش كلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 یتوسعه و رشد گیردمی صورت اقداماتی آن به رسیدن برای جهان کشورهای همه در که اهدافی جمله از

 .شودیمحقق م رشد روند در که است فراوانی مزایای و منافع وجود نیز مسأله این دلیل .اقتصادی است

 آن که گسترش است کشورها اقتصادی توسعه و رشد بر مؤثر مختلف عواملصنعت گردشگری یکی 

 (. 0،1111پلیشار) است داشته دنبال به برخی کشورها برای را ایمالحظه قابل هایموفقیت

 گوناگون هاینیاز برحسب و بوده بشری جوامع توجه مورد اعصار گذشته از که است ایهپدید گردشگری

 گیرچشم افزایش و ارتباطات روزافزون توسعه به توجه با و داده ادامه خود پویایی به اقتصادی و اجتماعی

 دنبال به جوامع برای را اشتغال همچون بسیاری نتایج آن، از حاصل ارزی درآمدهای و گردشگران تعداد

  (.1110، 1نگی) داشته است

اجتماعی  –های اقتصادی ها و مراکز تفریحی طبیعی، تحلیلتقاضای روزافزون مردم به تفرجگاهبا توجه به 

بینی نیازهای تفرجی و اوقات فراغت افراد، برای فراهم های مردم و همچنین پیشمل خواستهو بررسی کا

های موجود برای (. لذا تالش1111، 9آسافو) امکانات و تسهیالت الزم، امری بدیهی و الزامی است آوردن

های طبیعی ایفا سیستمها نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و برآورد ارزش پولی خدمات اکوسیستم

مربوط به ساختار و های گذاری باعث دستیابی به دادهوری که در سطح خرد، مطالعات ارزشطکند. بهمی

گردد و در بعد کالن ها در حمایت از رفاه انسانی میها و نقش متنوع و پیچیده آنکارکرد اکوسیستم

های رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت تواند در ایجاد و اصالح شاخصگذاری، اکوسیستم میارزش

  (.0995امامی میبدی و قاضی، ) داشته باشد

 برای مدیران محیط زیست در مؤثری مدیریتی ابزار عنوان به طبیعی، منابع اقتصادی یگذارارزش امروزه

ترنر و ) گیردمی قرار مورد استفاده ایتوسعه هایطرح یزیربرنامه در زمینه گیریتصمیم جهت

 ایهسیستم و طبیعی منابع گذاریارزش دالیلها،  اکولوژیست و اقتصاددانان دیدگاه از (.0،0889همکاران

به  کشور محیطی مسایل ارائه ها،انسان توسط اکولوژیکی و محیطیزیست منافع فهم و شناخت ،محیطی

                                                           
1 . Sharpley 

2 . Negi 

3 . Asafu 

4 . Turner 
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طبیعی،  درآمدهای و اقتصادی هایسیاست میان ارتباط آوردن فراهم یزان،ربرنامه و گیرندگانتصمیم

 ناخالص داخلی تولید مانند ملّی محاسبات مجموعه اصالح و تعدیل طبیعی، منابع اهمیت و نقش ارزیابی

(. 1،1110؛ گائو و همکاران0،0889واز) اشدبمی طبیعی منابع رویهبی برداریبهره و تخریب از جلوگیری و

 را زیست محیط از اقتصادی استفاده اهمیت هایشکاستی تمام رغمبه زیست، محیط به پولی ارزش اعطای

 (.0885همکاران، و هانلی) سازدمی آشکار

اقتصادی منطقه توریستی موگرمون  برآورد ارزش حاضر، مطالعه هدف شده، بیان البمط راستای در

-یکی از دالیل کم .و روش هزینه سفر فردی است مشروط گذاریارزش شهرستان لنده با استفاده از روش

های ی و کیفی زیر ساختتوجهی به منطقه توریستی موگرمون و در نتیجه، عدم تالش برای ارتقای کمّ

گری این مکان، عدم درک ارزش واقعی اقتصادی این منطقه توریستی بوده است. به همین علت، گردش

الزم است که ارزش تفریحی این منطقه توریستی بررسی شود تا از این رهگذر، بتوان توجیه الزم را برای 

 ریزان گردشگری قرار داد.و حفظ کیفیت آن در اختیار برنامهگذاری سرمایه

 یشینه و مبانی نظری پژوهشمروری بر پ

 زیادی حد تا توانسته است طبیعی زیست محیط که است انسان اولیه نیازهای سرگرمی از و تفرج تفریح،

 تنها ،آوردمی فراهم بشر برای اکوسیستم که خدماتی و کاالها واقع در .نماید برطرف را بشر نیاز این

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

 .نیست موجود بازار در قیمتی وحش( حیات دیدن و تفریح مانند:) هاآن از برخی برای که است هاارزش

 ارزش اوقات بیشتر کهاین به توجه با است. غیربازاری خدمات ،آن گذاریارزش برای بازار ناتوانی دلیل

 غیربازاری گذاریارزش هایروش به نیاز بنابراین شود،می مشخص آن متقی توسط خدمت( یا) کاال هر

 کاالها اقتصادی گذاری ارزش شود.می احساس اکوسیستم غیربازاری خدمات اقتصادی ارزش تعیین برای

 بالقوه ارزش تا طبیعت خدمات پولی ارزش برآورد برای است روشی اکوسیستم، غیربازاری خدمات و

                                                           
1.  Vaze 

2. Guo et al 
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 از حفاظت نیز و برداریهبهر مدیریت و گیریتصمیم و ایتوسعه ریزیبرنامه در محیطی زیست منابع

 (.0885، 0همکاران و کاستانزا) گیرد قرار بیشتر مدنظر طبیعی هایاکوسیستم

های و ارزش 1ایهای استفادهی ارزشتوان به دو دستهمی را طبیعی منبع یک از حاصل کل اقتصادی ارزش

 (. 1117، 0بلت و همکاران) دقسیم نموت 9ایغیر استفاده

مانند  ؛شونداز مصرف مستقیم حاصل می) ی مستقیمهای استفادهای به دو گروه ارزشهای استفادهارزش

مثل  ؛شونداز مصرفی غیر مستقیم حاصل می) مستقیمغیرهای استفاده برداشت چوب از جنگل( و ارزش

 شوند.ارزش درختان در تلطیف هوا( تقسیم می

ها را ای مربوط است. این ارزشهای غیر استفادهبخش مهم دیگری از ارزش اقتصادی طبیعت به ارزش

 بندی نمود.تقسیم 5و ارزش وجودی 2، ارزش میراثی7توان به طور کلی به سه دسته ارزش انتخابمی

ی ترجیح هاو رویکرد 9بازاری به دو گروه رویکردهای ترجیح آشکار شدهگذاری غیرهای ارزشروش

گذاری قیمت ،در رویکرد ترجیح آشکار شده های رایجروش جمله شوند. ازتقسیم می 8اظهار شده

و  01گذاری مشروطارزش ،توان بههای ترجیح اظهار شده میباشند و از روشمی 00و هزینه سفر 01هدانیک

-یا خدمات زیست ارزش کاالها ،ر شدهاشاره نمود. به طور کلی در روش ترجیح آشکا 09آزمون انتخاب

 (. 1117، آسافو) شودها تعیین میمحیطی بر اساس نوع رفتار افراد در استفاده از این نوع مزایا و ارزش

 رسد کهمی نظر به طبیعی، هایاکوسیستم اقتصادی گذاریارزش زمینه در گرفته انجام مطالعات بررسی با

00مشروط گذاریارزش روش دو از معموالً
07رسف هزینه روش و 

خدمات  تفریحی ارزش تعیین برای 

 .است شده استفاده زیست محیط

                                                           
1 . Costanza et al 

2 . Use value 

3 . Non-use value 

4 . Bolt et al 

5 . Option Value 

6 . Bequest Value 

7 . Existence Value 

8 . Revealed Preference (RP) 

9 . Stated Preference (SP) 

10 . Hedonic Pricing Method (HPM) 

11 . Travel Cost Method (TCM) 

12 . Contingent Valuation Method (CVM) 

13 . Choice Modeling (CM) 

14 . Contingent Valuation Method 

15 . Travel Cost Method 
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گذاری ارزشکننده ت و رفتار مصرفهای مرسوم برای تعیین ارزش اقتصادی بر تصمیمایکی از روش

گیری تمایل به پرداخت افراد برای کاالها و خدمات زیست محیطی است. از این روش برای اندازهمشروط 

شود. به عبارت دیگر، در این روش تمایل به پرداخت افراد تحت سناریوهای بازار ده میها استفاو مانند آن

-های اندازهری مشروط در میان روشگذا(. روش ارزش1111، 0لی و هان) شودفرضی معین، تعیین می

و  پاو) ی بسیار باالستآن برای به دست آوردن اطالعات جزئفرد است و توانایی بهگیری منافع، منحصر 

 (. 0981؛ به نقل از ارباب و همکاران، 0882، 1ویلنز

 هایمکان برای گذاریارزش بهترین ابزار سفر هزینه روش که داشتند بیان اقتصاددانان اخیر هایسال در 

؛ به نقل از خوش اخالق و 1101، 7و اندرسون 1119، 0؛ ارنهارت1119، 9کارتیس) است تفریحی

 هایتفرجگاه گذاریارزش مطالعات از بسیاری برای گذشته دهه چند در تکنیک ینا (. در نتیجه0989

های طبیعی به افراد را در مورد مکان آشکار شده هزینه سفر، ترجیحات است. روش شده استفاده طبیعی

ز ند ااد. انواع مختلف هزینه سفر عبارتگیرصورت تمایل به پرداخت برای بازدید از آن مکان اندازه می

؛ به نقل از 8،0889فریمن) 9و روش مطلوبیت تصادفی 5ای، روش هزینه سفر منطقه2روش هزینه سفر فردی

هایی است که افراد بارها از آنها بازدید روش نخست، مناسب مکان(. 0989خوش اخالق و همکاران، 

 تر استم مناسبروند، روش دواند، برای بازدیدکنندگانی که از نواحی دور به مکانی میمحلی کرده

های جایگزین زیادی برای مکان تفریحی اصلی وجود (. همچنین، وقتی که مکان1119، 01فلمینگ و کوک)

 (. 1111، 00شرستا و همکاران) رودترین روش به شمار میداشته باشد، روش مطلوبیت تصادفی اختصاصی

روش هزینه  گذاری مشروط وارزشروش تحقیقات مختلفی با استفاده از ها گذاری مکاندر راستای ارزش

 ( ارزش1119) 01بارال و همکارانسفر جهت برآورد ارزش تفریحی صورت گرفته است. به عنوان نمونه، 

                                                           
1 . Lee and Han 

2 . Powe and Willis 

3 . Curtis 

4 . Earnhart 

5 . Anderson 

6 . Individual travel cost approach 

7  . Zonal travel cost approach 

8 . Random utility approach 

9 . Freeman 

10 . Fleming & Cook 

11 . Shrestha et al 

12 . Baral et al 
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 دادند. قرار مطالعه مورد مشروط گذاریرهیافت ارزش از استفاده با را نپال در شده حفاظت منطقه تفریحی

جاری  ورودی از باالتر رودیو یک پرداخت به تمایل گاناکثر بازدیدکنند که داد نشان بررسی این نتایج

 دالر 9/50و  1/28ترتیب  میانه تمایل به پرداخت به و متوسط میزان بررسی این در .دارند آمریکا دالر 15

در این  .شد گزارش پیشنهادی مبلغ بودن باال ،داشتند صفر پرداخت به تمایل که اکثر افرادی دلیل و آمریکا

د مطالعه حاضر متغیرهای اندازه خانوار، رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی از تحقیق همانن

 اند.متغیرهای موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران بوده

 به تمایل متوسط که دادند نشان مشروط گذاریروش ارزش از استفاده (، با1119) 0همکاران و رینیسداتیر

 999و  719به ترتیب  ایرلند گولفوس آبشار و اسکافتافل ملی پارک برای ورودیه به عنوان افراد پرداخت

 محل قبلی، بازدید تعداد زیست، محیط به نسبت درآمد، نگرش هاایسلند بوده است. آن کرون میلیون

در  کردند. معرفی به پرداخت تمایل بر مؤثر عوامل از را تحصیالت و سن ورودیه، سابقه پرداخت اقامت،

ولی بر خالف مطالعه حاضر  ،نند مطالعه حاضر ضریب متغیر درآمد مثبت و معنادار بودهاین تحقیق هما

  ضریب متغیر سن منفی بوده است.

منطقه ساوانا در ایالت جورجیا در جنوب شرقی آمریکا را با به کارگیری  (1100) 1ماجومدار و همکاران

ای شهری، مورد مطالعه هرای جنگلگذاری مشروط و بررسی تمایل به پرداخت گردشگران بروش ارزش

ها به پرداخت رابطه معناداری د که درآمد گردشگران با تمایل آندست آمده نشان داقرار دادند. نتایج به

در این مقاله همانند  میلیارد دالر برآورد شده است. 77/00دارد و در پایان ارزش مناطق مورد مطالعه 

حصیالت میزان تمایل به پرداخت گردشگران افزایش خواهد تحقیق حاضر با افزایش درآمد و سطح ت

  یافت.

 را آمریکا جورجیای شهری های جنگلیپارک برای گردشگران پرداخت به ( تمایل1109) 9کاال پیر و دنگ

 دالر میلیون 025و حداکثر  90حداقل  را آن ساالنه ارزش و دالر 17/00 گذاری مشروطارزش روش به

                                                           
1  .  Reynisdotti  et al 

2 . Majumdar et al 

3 . Deng & Pierskalla 
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ر این مقاله همانند تحقیق حاضر با افزایش درآمد و سطح تحصیالت میزان تمایل به د .اندکرده برآورد

 پرداخت گردشگران افزایش خواهد یافت. 

 در تفریحی گیریماهی ارزش به بررسی فردی سفر هزینه روش از استفاده با( 1111) همکاران و شرستا

 دالر برای هر 911تا  711 بازه بر بالغ فاهیر مازاد پژوهش این نتایج .پرداختند برزیل 0منطقه پانتانال

در این مقاله همانند مقاله  .دهندمی را نشان دالر میلیون 27تا  97 بازه در اجتماعی رفاه مازاد کل و بازدید

 اند.مثبت و معناداری بر تعداد سفر بازدیدکنندگان داشته تأثیرحاضر متغیرهای درآمد و سطح تحصیالت 

در کوینسلند استرالیا را با استفاده از روش  9(، ارزش تفریحی دریاچه مک کنزی1119) 1فلمینگ و کوک

میلیون دالر به ازای هر سال و یا  9/90تا  5/09هزینه سفر برآورد کردند. ارزش تفریحی این دریاچه بین 

  دالر به ازای هر بازدید برآورد شده است. 101تا  010بین 

اند. را برآورد نموده 7حی تاالب کینجارده از روش هزینه سفر ارزش تفری( با استفا1100) 0ادیل و دهالوی

میلیون دالر است که بر پایه میانگین  1/01ها ارزش تفریحی این تاالب ساالنه حدود های آنبر اساس یافته

ن تحقیق در ای دست آمده است.هنفر ب 0111دالر به ازای هر بازدید و تعداد بازدید روزانه  002اضافه رفاه 

و متغیرهای درآمد و تحصیالت ضریب  اندجنسیت معنادار نشده های سن وهمانند تحقیق حاضر متغیر

 .اندداشته بر تعداد سفر مثبت و معناداری

 گیریماهی اقتصادی ارزش به تعیین فردی سفر هزینه روش از استفاده با( 1100) 2همکاران و پاسکو

 . پرداختند آن ارزش بر آبی پارک این مجدد بندیمنطقه تغییر تأثیر واسترالیا  5مورتون خلیج در تفریحی

 منطقه این در تفریحی گیریماهی ارزش غیربازاری آبی، پارک این بندیمنطقه در تغییر که داد نشان نتایج

 داده یرتغی میلیون دالر 11حدود  ایساالنه ارزش یک با سال در دالر میلیون 7/1تا  9/0برابر  ایبازه به را

، در تحقیق حاضر متغیر سن رابطه منفی و معناداری با تعداد سفر داشته بر خالفدر این تحقیق  .است

                                                           
1 . Pantanal 

2 . Fleming & Cook 

3 .McKenzie 
4 . Dehlavi & Adil 

5 .Kinjar  
6 . Pascoe 

7 . Moreton Bay 



   933                           9911ستان زمو  پاییز، دهمشانزدوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال هشتم، شماره

 

بر خالف مطالعه حاضر متغیر سطح  ، همچنیناست که در مطالعه حاضر متغیر سن معنادار نشدهصورتی

 تحصیالت معنادار نشده است.

که از آن  استرزش تفریحی مناطق مختلف صورت گرفته های متعددی برای برآورد ادر ایران نیز بررسی

 روش از با استفاده ایدر مطالعهها اشاره کرد، آن (0980) همکاران و امینیتوان به پژوهش جمله می

-چرداول را برآورد نموده و سیروان هایشهرستان بلوط هایجنگلتفریحی  مشروط، ارزش گذاریارزش

در  باشد.تومان می 010.079.189  هاجنگل این تفریحی ساالنه ارزش داد کهها نشان اند. نتایج پژوهش آن

مثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت  تأثیراین تحقیق همانند تحقیق حاضر متغیرهای سن و درآمد 

  اند، ولی بر خالف مطالعه حاضر متغیر سطح تحصیالت معنادار نشده است.گردشگران داشته

پارک  پرداخت به تمایل بر موثر مشروط عوامل گذاریروش ارزش از استفاده با (0987) سلمی کیانی

 در خانوار هر به پرداخت تمایل متوسط ادکوهستانی صفه را شناسایی و برآورد نمود. نتایج ایشان نشان د

 مبلغ نفر 9/9خانوار  بعد متوسط و بازدیدکننده میلیون سه تعداد به توجه با که تومان بوده 0.878.108ماه 

در این مقاله همانند  .باشدمی تومان 0.702.570.901صفه  کوهستانی پارک ساالنه تفریحی ارزش کل

 مطالعه حاضر ضریب متغیرهای سن، درآمد و سطح تحصیالت مثبت و معنادار بوده است.  

یدکنندگان و مشروط تمایل به پرداخت بازد گذاریروش ارزش از استفاده ( با0982) قنبری و هاشمی امین

میانگین  . نتایج آنان نشان دادبررسی نمودندگردشگران دریاچه زریبار را تخمین و عوامل موثر بر آن را 

تومان برای بازدید هر فرد و ارزش  091، 0981تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دریاچه زریبار در سال 

 0.181.111.111ن بازدید کننده حدود میلیو 9تفریحی و حفاظتی ساالنه دریاچه در این سال با فرض 

های سن، ر جنسیت معنادار نشده، اما متغیردر این مقاله همانند مطالعه حاضر متغی برآورد شده است.تومان 

 .استمثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشته  تأثیرسطح تحصیالت و درآمد 

شناسی ارم مشروط ارزش تفریحی باغ گیاه گذاریش ارزشرو از استفاده ( با0985) ارباب و همکاران

میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از باغ اند. نتایج آنان نشان داد دهشهر شیراز را برآورد نمو

ریال، متوسط ارزش 00.818.812.871ریال است. همچنین ارزش کل تفریحی ساالنه باغ ارم  09997 ارم

شناسی ارم تفریحی هر هکتار باغ گیاه ریال و ارزش 902.180برای هر خانوار تفریحی ساالنه باغ 
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باشد. در این مقاله بر خالف مقاله حاضر متغیر جنسیت معنادار شده است و می  ریال 0.080.981.772

همانند مطالعه حاضر ضریب  است، همچنین منفی و معناداری بر تمایل به پرداخت داشته تأثیرمتغیر سن 

 یرهای درآمد و سطح تحصیالت مثبت و معنادار بوده است.  متغ

 گرم آب چشمه تفرجی مشروط ارزش گذاریروش ارزش از استفاده ( با0985) سیاهی سرابی و همکاران

ریال  92911افراد پرداخت به تمایل مشکین را برآورد نمودند، نتایج آنان نشان داد میانگین شابیل شهرستان

در این مقاله همانند هزار ریال بوده است.  09.195.019 حدود شابیل آبگرم چشمه هساالن تفرجی ارزش و

 بازدیدکنندگان و معناداری با تمایل به پرداخت مطالعه حاضر متغیر درآمد و سطح تحصیالت رابطه مثبت

 تمایل به پرداخت بازدید کنندگان داشته است. و متغیر قیمت پیشنهادی رابطه منفی و معناداری با

در مطالعه ای با استفاده از روش هزینه سفر فردی، ارزش تفریحی پارک فدک ( 0981) حیاتی و همکاران

ریال به  950.999کننده برای هر فرد . نتایج نشان داد که  مازاد مصرفاندشهرستان خوی را برآورد نموده

نفر  7111جه به بازدید ساالنه بار بازدید در سال و ارزش تفریحی ساالنه پارک فدک با تو 05ازای متوسط 

در این مقاله بر خالف مطالعه حاضر متغیر سن رابطه منفی و معناداری با  میلیون ریال است. 179حدود 

که در مطالعه حاضر متغیر سن معنادار نشده است، همچنین بر خالف این تعداد سفر داشته در صورتی

مثبت و معناداری با تعداد سفر داشته و همانند این مقاله در مطالعه حاضر متغیر سطح تحصیالت رابطه 

 مقاله ضریب متغیر درآمد مثبت بوده است. 

تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه را به  –ای ارزش خدماتی ( در مطالعه0981) ای و همکارانشرزه

اخت هر بازدید کننده اند. نتایج آنان نشان داد که متوسط تمایل به پردروش هزینه سفر فردی بررسی نموده

در این مقاله بر خالف مطالعه حاضر باشد. تومان به ازای هر بار بازدید در سال می 0.011.001معادل با 

که در مطالعه حاضر متغیر سن معنادار متغیر سن رابطه منفی و معناداری با تعداد سفر داشته در صورتی

اضر متغیر سطح تحصیالت رابطه مثبت و معناداری نشده است، همچنین بر خالف این مقاله در مطالعه ح

 . است با تعداد سفر داشته

ای ارزش اقتصادی تفرجگاه چاه نیمه زابل را به روش هزینه سفر فردی ( در مطالعه0989) کرمی و امیری

وجود ری ها نشان داد که بین هزینه سفر و تعداد بازدید از منطقه رابطه معنادااند. نتایج آنبررسی نموده
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و ارزش تفرجگاهی ساالنه این منطقه معادل تومان  80095کننده دارد. همچنین مازاد مصرف

در  دهنده اهمیت زیاد این تفرجگاه در منطقه سیستان است.تومان محاسبه شد که نشان 95.270.911.111

که در در صورتی .داردمطالعه حاضر متغیر سن رابطه منفی و معناداری با تعداد سفر بر خالف این مقاله 

در مطالعه حاضر متغیر سطح  همچنین بر خالف این مقاله مطالعه حاضر متغیر سن معنادار نشده است،

 . داردتحصیالت رابطه مثبت و معناداری با تعداد سفر 

 روش از استفاده با گاویار حسن جنگلی منطقۀ تفرجی ای ارزش( در مطالعه0980) نصوری و همکارانم

 داد نشان مشروط گذاریارزش روش فردی برآورد کردند. نتایج سفر هزینۀ و روش مشروط گذاریارزش

 از هکتار هر تفریحی ریال و ارزش 05808پارک  این از بازدید برای فرد به پرداخت هر تمایل میانگین

مصرف  مازاد که داد نشان نیز سفر هزینۀ روش در سال است. همچنین نتایج ریال 7/79779تفرجگاه 

تفرجگاه،  از هکتار هر ساالنه ارزش تفرجی و ریال 52/98918بازدید  هر ازای به فرد هر برای کننده

 دو معناداری بین که تفاوت داد نشان بررسی این نتایج همچنین .است سال در هکتار در ریال 005909

یر جنسیت معنادار در این مقاله بر خالف مقاله حاضر متغ .دارد وجود بررسی این در شده استفاده روش

منفی و معناداری بر تمایل به پرداخت داشته است. همچنین همانند مطالعه  تأثیرشده است و همچنین سن 

 گذاری مشروط و هزینه سفر فردی تفاوت معناداری وجود دارد.حاضر بین روش ارزش

 شناسی پژوهشروش

 مطالعه مورد منطقه

دقیقه طول  19درجه و  71دقیقه عرض شمالی و  0درجه و  90 منطقه موگرمون در موقعیت جغرافیایی

کیلومتری ضلع شرقی شهرستان لنده و در استان کهگیلویه و  01النهار گرینویچ و در فاصله شرقی از نصف

-همچون نگینی در شهرستان لنده می ،بویر احمد قرار دارد. موگرمون که به بهشت گمشده شهرت دارد

که با درختان بسیار زیبا و آب  باشدگردشگری و تفریحی مثل رودخانه جن میدرخشد و دارای جاذبه 

تفرجگاه زیبا و دلنشینی را برای گردشگران بوجود آورده است. در کنار این  ،جوشدزاللی که از دل کوه می

ه، که به شکل منظمی اطراف رودخانه را فرا گرفت  »مورد « های طبیعیرودخانه شالیزارهای برنج، درخت

وجود با جلوه خاصی به این منطقه داده است. همچنین  و درختان طبیعی و بکر اطراف رودخانه هاباغ
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به دیگر شهرهای استان و  ،قزل اال ماهی از صادرکنندگان، این منطقه ماهی پرورش چندین طرحایجاد 

 . (0987ی فر و همکاران، ی)دانا باشدهای همجوار میاستان

 
 های پژوهش()یافتهو شهرستان استان ،رافیایی منطقه مورد مطالعه نسبت به کشورموقعیت جغ .0شکل 

 

  گذاری مشروطروش ارزش

گذاری مشروط بر اساس رویکرد بررسی و برآورد تمایل به پرداخت است. این روش یک روش ارزش

ات تأثیرایده و ارزیابی ف –پذیر است که در تجزیه و تحلیل هزینه گذاری غیربازاری و انعطافروش ارزش

های زیست محیطی از پاسخ شود. در این روش به دنبال استخراج مستقیم ارزشمحیطی استفاده میزیست

امل برآورد ارزش . عالوه بر این کاربرد این روش در اقتصاد زیست محیطی شهسیتمدهندگان نظرسنجی 

-ی است. در این پژوهش برای اندازهمحیطها برای منافع زیستمصرفی و یا هردوی آنهای مصرفی و غیر

نامه انتخاب دوگانه دو گذاری مشروط از پرسشگیری تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از روش ارزش

گویان تنها یک پیشنهاد را از بین تعدادی از استفاده شده است. در این روش پاسخ 0(DDC) بعدی

با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی، تنها هه گویان در مواجکنند. پاسخخاب میپیشنهادات انت

را تعدیل و اصالح  1(DC) (، انتخاب دوگانه0890) 0( و هانمن0897) 1دهند. کارسونپاسخ بلی یا خیر می

                                                           
1  .  Double-Bounded Dichotomous Choice 

2  .  Carson 
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( بوده که این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک DDC) بعدی دو دوگانه نموده و نتیجه آن، روش انتخاب

طوری که پیشنهاد بیشتر به پاسخ بله یا خیر یا واکنش پیشنهاد اولیه است، به ر نسبت بهپیشنهاد بیشت

برای مصاحبه و  DDCنامه پاسخگو در پیشنهاد اولیه بستگی دارد. بنابراین در این مطالعه یک پرسش

استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریحی منطقه توریستی موگرمون 

ی شده تا برای پاسخگویان اطالعات صحیح  و کافی را فراهم نماید و از موقعیت بازار فرضی به طراح

 –نامه شامل دو بخش بوده که بخش اول دربرگیرنده وضعیت اجتماعی طور کامل آگاه شوند. این پرسش

ده، رضایت، طوری که در مورد جنسیت، میزان تحصیالت، سن، تعداد افراد خانوابهاقتصادی افراد است، 

ها به میزان شود. بخش دوم پرسشهای دیگر پاسخگویان سوال میدرآمد ماهیانه و بسیاری از ویژگیکل 

 9111و  5111، 2111شود. در این بخش سه قیمت پیشنهادی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مربوط می

( ریالی 5111) میانی شنهادیپی قیمت ریالی به صورت سه پرسش وابسته به هم ارائه شده است. ابتدا

شود: منطقه توریستی موگرمون می پرسیده بازدیدکنندگان از صورت این به شود. سئوالپرسیده می

 آیا کند،می فراهم را و بازدید از مکان تفریحی تفریح فرصت شما برای که است شهرستان لنده مکانی

 قیمت عنوان به یک از اعضای خانواده خودرا برای هر ریال از درآمد خودتان 5111  ماهیانه حاضرید

 ترپایین پیشنهادی قیمت ،باشد منفی فرد پاسخ که دهید؟ در صورتی اختصاص مکان این ورودی به

( ریالی 9111) باالتر پیشنهادی قیمت ،باشد مثبت بازدیدکننده پاسخ که صورتی در ( ریالی و2111)

 شود.پرسیده می

شده که فرد مبلغ پیشنهادی را به عنوان مالیات ویژه در ماکزیمم  فرض ،گذاری مشروطدر روش ارزش

 گیرد. ( در نظر می0) مطلوبیت خود مطابق رابطه

 (0) 

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

                                                                                                                                                         
1  .  Haneman 

2  . Dichotomous Choice 
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U مطلوبیت غیر مستقیمی فرد ،Y وA  به ترتیب درآمد افراد و مبلغ پیشنهادی وS  دیگر متغیرهای تصادفی

این منطقه بازدید ستقل است. در این مدل عدد صفر به این معناست که فرد از با میانگین صفر و توزیع م

کند. کند و عدد یک به این معناست که فرد از این منطقه بازدید مینمی
0  و

1  متغیرهای تصادفی با

( 1) به صورت رابطه   اند. تغییرات مطلوبیت  شده میانگین صفر است که به طور برابر و مستقل توزیع

 در نظر گرفته شده است.

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

ی انتخابی نیاز باشد که به یک مدل کیف، دارای یک متغیر وابسته میCVنامه دوگانه در بررسی شکل پرسش

گیرند. مدل یفی مورد استفاده قرار مینتخاب کهای اهای الجیت و پروبیت برای روشدارد. معموال مدل

-( اینPi) احتمال لجیت، مدل بر اساس الجیت به خاطر سادگی در محاسبه این تحقیق استفاده شده است.

 (:0995امامی میبدی و قاضی، ) شود:( را بپذیرد به صورت زیر بیان میA) پیشنهادات از یکی فرد که

 (9)                                               
    

1 1
= ΔU = =P Fi η

1+exp -ΔU 1+exp - α- βA+γy+θs 

اقتصادی از جمله  –تابع توزیعی تجمعی است و بعضی از متغیرهای اجتماعی         طه فوق، در راب

-هل، سن، جنسیت، اندازه خانوار، مبلغ پیشنهادی و سطح تحصیالت در این تحقیق را شامل میأدرآمد، ت

قتصادی را شامل ا –های دیگر اجتماعی ویژگی Sبه ترتیب درآمد خانوار و مبلغ پیشنهادی و  Aو  y شود.

 باشند.   و     بزرگتر از صفر و   رود ضرایب برآورد شده است. انتظار می  و   ،    شود،می

وجود دارد: روش اول موسوم به روش متوسط تمایل به  سه روش برای محاسبه مقدار تمایل به پرداخت

گیری عددی در وسیله انتگرالهپرداخت است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت ب

شود. روش دوم، موسوم به متوسط تمایل به پرداخت کل است که محدوده صفر تا بینهایت استفاده می

بکار می    تا    گیری عددی در محدوده تمایل به پرداخت بوسیله انتگرال برای محاسبه مقدار انتظاری

متی است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری رود و روش سوم موسوم به متوسط تمایل به پرداخت قس

شود. استفاده می (A) گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمملوسیله انتگراهتمایل به پرداخت ب

ها با تئوری، زیرا این روش ثابت و سازگاری محدودیت ؛از میان این سه روش، روش سوم بهتر است
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(. بنابراین متوسط تمایل به پرداخت 0885، 0لی) کندرا حفظ میکارایی آماری و توانایی جمع شدن 

با استفاده از روش حداکثر  الجیتدر این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای مدل  ،قسمتی

، 1لتونن و همکاران) شودبرآورد می ،باشدمی الجیتترین تکنیک برای تخمین مدل نمایی که رایجدرست

گیری عددی در محدوده صفر تا باالترین به پرداخت به وسیله انتگرالمقدار انتظاری تمایل  سپس(. 1119

 شود. ( محاسبه می0) پیشنهاد به صورت رابطه

 (0) 

 

 مقدار انتظاری تمایل به پرداخت و  E (WTP)که 
وسیله جمله هباشد که بتعدیل شده می أعرض از مبد *

 اضافه شده است.     اصلی أض از مبداقتصادی به جمله عر –اجتماعی 

 (ITCM) فردی سفر هزینه روش

دهند، از روش هزینه سفر فردی که اغلب بازدیدها را افراد محلی صورت میبا توجه به این تحقیق، این در

دست آمده از افراد بازدیدکننده به طور های پیمایشی بهه است. در روش مذکور نیز از دادهاستفاده شد

که این روش نیازمند بازدیدهای مرتب و شود. با توجه به اینجداگانه در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می

های بیشتر و تجزیه و آوری دادهها و پارک در هر سال است، روش فردی به جمعمداوم افراد از مکان

 (.0981امیرنژاد و عطائی سلوط،) شودتری حاصل میتری نیاز دارد، اما نتایج دقیقتحلیل تقریباً پیچیده

افراد بازدیدکننده به طور جداگانه در تجزیه و  از آمده دست به های پیمایشیدر روش مذکور از داده

سازی در منابع شود. تابعی که در روش هزینه سفر فردی برای بررسی و مدلتحلیل آماری استفاده می

(، که دربرگیرنده متغیرهای هزینه بازدید فرد و تعداد 7رابطه ) است 9شود، تابع تولید سفرپیشنهاد می

، Pکه هزینه ورودیاقتصادی مؤثر بر بازدید است. در صورتی –بازدیدها از محل و برخی عوامل اجتماعی

TCبه عنوان هزینه بازدید عمل و به متغیر Pبرای بازدیدکنندگان از مکان وجود داشته باشد، متغیر  ij  

 (. 1119، 0لنسدل و گانگادهارن) شوداضافه می

                                                           
1 . Lee   

2 . Letonen et al 

3 . Trip Generation Function (TGF) 

4 . Lansdell and Gangadharan 

   
  

max A max A

0 0

1
E WTP U dA dA

1 exp A
F 
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 (7) 

 

Vکه ij تعداد بازدید فردi از مکانj،در هر سالTC ij هزینه سفر فردi برای بازدید از مکانj  و

X i  اقتصادی فرد  –عوامل اجتماعیi   .مانند درآمد، سن، هزینه، تحصیالت و غیره است 

 ( محاسبه شد:2) از رابطه 0کنندهضرایب، میزان مازاد مصرف تعیین از پس

 (2)  

منحنی زیر تابع تقاضا و  βمیانگین سفرهای سالیانه هر نفر به منطقه و q،کنندهمازاد مصرف CSکه در آن

( تعیین 5) باشد. در نهایت ارزش تفریحی از رابطهیا ضریب همبستگی بین تعداد بازدید و هزینه سفر می

 (. 1111، 1همکاران اورتسما و) شد

 (5) 
 

 ارزش تفریحی است. TCSهای سالیانه و تعداد کل بازدید N،ی فردیکنندهمازاد مصرف CSکه در آن

 از روایی آن وری شده، کهآنامه انتخاب دوگانه دو بعدی جمعهای این پژوهش با استفاده از پرسشداده

 برآورد برای .شده است برآورد 912/1کرونباخ  آزمون آلفای از استفاده با آن پایایی وپیش آزمون  طریق

 اساس بر نمونه تعداد است. شده استفاده تصادفی ساده گیرینمونه روش و کوکران فرمول از نمونه تعداد

که  است گردیده تهیه نامهپرسش 009آن  مبنای بر و تاس شده آماری محاسبه جامعه واریانس و میانگین

 و با تمایل به پرداخت کنار گذاشته شده مرتبط سواالت درک عدم و بودن دلیل ناقص به نامهپرسش 09

ماه از  0شد. الزم به ذکر است که اطالعات مورد نیاز طی  پیگیری نامهپرسش 011با  تجزیه و تحلیل کار

تجزیه و تحلیل آماری  آوری شد. برای از سطح منطقه توریستی موگرمون جمع0989خرداد ماه تا مهرماه 

استفاده  0 02و میپل  9 5ایویوز افزارهایاز نرم الجیت متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای مدل

 شده است.

                                                           
1 . Consumer Surplus (CS) 

2 . Ortacesme et al 

3 . Eviwes 7       

4 . Maple 61 

 =f +P , ,...V TC X X1i niij ij

TCS = CS N

CS =q / -β
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 های پژوهشتحلیل یافته

   (CVM) مشروط گذاریارزش روش نتایج

است.  ارائه شده( 0) جدول در مهم متغیرها و پارامترهای توصیفی اطالعات، نتایج و آمار استخراج از پس

ماهیانه و رضایت  درآمد، اندازه خانوار دهندگان،پاسخ تحصیل هایسال سن، شامل متغیرها این

 00/95سن پاسخگویان، شود، میانگین می ( مشاهده0) جدول در که طورباشد. همان می بازدیدکنندگان

نابراین اکثر قریب به اتفاق شود، بسال را شامل می 59سال تا حداکثر  09باشد که از حداقل سن سال می

میانگین دهد که نشان می دهندگان جوان هستند. بررسی وضعیت میزان سال های تحصیل پاسخگویانپاسخ

-تحصیل نمودند. همچنین افراد پاسخسال  11سال و حداکثر  7بوده که حداقل  22/07های تحصیل سال

باشند. میانگین نفر می 5نفر تا  1اند که از حداقل نفر بوده 72/9طور میانگین دارای بعد خانوار دهنده به

 9071هزار ریال و حداکثر درآمد  0991اشد، که حداقل درآمد بهزار ریال می 8902افراد پاسخگو درآمد 

و حداکثر  10بوده که حداقل رضایت  09/19میانگین رضایت بازدیدکنندگان  هزار ریال بوده و در نهایت

 بوده است. 98رضایت 

 آمارهای توصیفی متغیرها  .0جدول 

 انحراف معیار حداكثر حداقل میانگین متغیر

 52/01 59 09 00/95 سال() سن 

 08/9 11 7 22/07 سال() پاسخگویان تحصیل هایسال

 00/0 5 1 72/9 نفر( ) خانوار افراد تعداد

 78059 9071 0991 8902 هزار ریال( ) ماهیانه درآمد

 57/9 98 10 09/19 رضایت بازدیدکنندگان

 های پژوهشمنبع: یافته                             

 

%( 57/27) نفر 129 دهد که( نشان می1) ر جدولافراد د پرداخت به احتمال پذیرش تمایل از حاصل نتایج

جهت جهت بازدید از  ماهیانه خود ریال از درآمد 5111پرداخت  برای یلیتما اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و

ریال (،  2111) ترپیشنهاد پایین %( پیشنهاد را پذیرفتند. با ارائه  17/90) نفر 095را نداشتند،  این مکان

 تند. آن% ( آن را پذیرف 7/79) نفر 100% ( پیشنهاد دوم را نپذیرفتند، در حالی که  17/01) نفر 08تعداد 
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 ریال قرار 9111باالتر پیشنهاد گروه در پذیرفتند، ریال ( را 5111) پیشنهاد اولین که دهندگانیپاسخ از دسته

% ( این پیشنهاد را پذیرفتند.  7/19 ) نفر 80% ( پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و  57/01) پاسخگو 09گرفتند. 

که  داد ورودیه نشان پرداخت برای بازدیدکنندگان تپرداخ به تمایل بخش در نتایج بندیجمع کلی طورهب

و  به این مکان هستند ورودیه عنوان به مبلغی پرداخت نفر( موافق 970) دهندگانپاسخ درصد 57/95

-استفاده از این مکان می برای ورودیه پرداخت هرگونه مخالف بازدیدکنندگان نفر( از 08 ) درصد 17/01

 باشند.

  گویی به سه مبلغ پیشنهادیوضعیت پاسخ .1جدول 

 وضعیت پذیرش
 پیشنهاد اولیه

(5111) 

 پیشنهاد پایین

 ریال( 2111)

 پیشنهاد باال

 ریال( 9111)

 پذیرش مبلغ پیشنهادی
 80 100 095 تعداد

 7/19 7/79 17/90 درصد

 عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی
 09 08 129 تعداد

 57/01 17/01 57/27 درصد

 جمع
 095 129 011 تعداد

 17/90 57/27 011 درصد

 های پژوهشمنبع: یافته                    

 

-و روش حداکثر راست الجیتاز مدل  دهندگان،پاسخ پرداخت به تمایل بر اثرگذار عوامل تعیین برای

جهت بازدید از این  پرداخت به تمایل بر توضیحی متغیرهای اثر استفاده شده است. مطابق این مدل نمایی

 .است گرفته قرار آزمون مورد  مکان

کل مجموع  توسط مدل بهرا ، نسبت مجموع مجذورات تبیین شده 0( شاخص نیکویی برازش9) در جدول

شاخص  باشد. هرچهکند. دامنه تغییرات آن بین صفر و یک میمحاسبه میشده مجذورات ماتریس برآورد 

دهد شاخص ج نشان میها برازش بهتری دارد، نتایتر باشد، الگوی داده نیکویی برازش به یک نزدیک

رفتار  توضیح در مدل بودن دهنده مناسبباشد که به یک نزدیک بوده و نشانمی 90/1نیکویی برازش 

 در عامل ضرب اینحاصل آمد، دست به 01972/1مدل  این در نهایی اثر فاکتور همچنین .متغیرهاست

                                                           
1 . Goodness of fit 
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 به تمایل افزایش در تغییر درصد احتمال دهندهنشان نهایی اثر کند.می محاسبه را نهایی اثر میزان ضرایب،

 درصد این موهومی، متغیرهای مورد در که باشدمستقل می متغیر در واحد یک تغییر ازای به پرداخت،

(، 9) آورد مدل در جدولمطابق نتایج بر .آیدمی دست به یک به وضعیت صفر از تغییر ازای به احتمال

های مدل خت افراد نداشته است. سایر متغیربر تمایل به پرداداری تأثیر معناهل و جنسیت متغیرهای تأ

دار بوده است. همچنین آمد، رضایت و قیمت پیشنهادی معنا، درسطح تحصیالت، بعد خانواریعنی، سن، 

ها دارای ضرایب و اثر مستقیم دی دارای اثر معکوس و سایر متغیرمتغیرهای بعد خانوار و قیمت پیشنها

درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است،  87داری با اطمینان أثیر مستقیم و معناتبوده است. متغیر سن 

بوده است. یعنی با افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال  11000/1این متغیر دارای اثر نهایی معادل با 

ح تحصیالت یابد. متغیر سطدرصد افزایش می 000/1تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از این مکان 

درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است، این متغیر دارای اثر  88مستقیم و معنی داری با اطمینان  تأثیر

بوده است. یعنی با افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال تمایل به پرداخت  10819/1نهایی معادل با 

داری تأثیر معکوس و معنابد. متغیر بعد خانوار یادرصد افزایش می 819/0افراد جهت استفاده از این مکان 

است، یعنی به ازای   -19210/1درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد. میزان اثر نهایی آن  87با احتمال 

یابد. متغیر درصد کاهش می 210/9یل به پرداخت افزایش یک نفر به تعداد اعضای خانواده، احتمال تما

درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است، میزان اثر  88ی داری با اطمینان مستقیم و معن تأثیردرآمد 

بوده است و بدین معناست که یک واحد افزایش در درآمد، احتمال تمایل به  11971/1نهایی این متغیر 

با  داریتأثیر مستقیم و معنادهد. متغیر رضایت بازدیدکنندگان درصد افزایش می 97/1پرداخت را به میزان 

بوده است و  11979/1درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است، میزان اثر نهایی این متغیر  88اطمینان 

بدین معناست که یک واحد افزایش در رضایت بازدیدکنندگان، احتمال تمایل به پرداخت را به میزان 

 88داری با اطمینان معناتأثیر  معکوس و دهد. ضریب متغیر قیمت پیشنهادی درصد افزایش می 979/1

بوده است.   -10021/1درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته و اثر نهایی متغیر قیمت پیشنهادی معادل با 

درصد  021/0پرداخت افراد مطابق با این ضریب با افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال تمایل به 

 یابد. کاهش می
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کند، بعد از تخمین پارامترهای مدل ش تفریحی این مکان را ارائه میکه ارز  WTPمقدار انتظاری متوسط 

تا پیشنهاد  ر محدوده صفرگیری عددی دنمایی، به وسیله انتگرالالجیت با استفاده از روش حداکثر راست

 شود: ماکزیمم، به صورت رابطه زیر محاسبه می

  
max8000

0

1
6752

1 exp 0.32186. 237940
 

  
WTP dA

A
 

-به بازدیدکننده هر برای ریال 2571برای استفاده از این مکان  WTPین مطابق رابطه فوق، متوسط میانگ

 .است آمده دست

 ریال به 2571معادل  WTP  و میانگین است نفر 72/9مطالعه  این در خانوار اندازة که این به توجه با

 مکان به بازدید از این برای خانوار هر تفریحی ارزش با استفاده از رابطه زیر متوسط است، آمده دست

 آید:زیر به دست می صورت

 خانوار هر تفریحی ساالنه ارزش = متوسط2571  ×72/9 × 01 =00/199007

گرفته  نظر نفر در 72/9متوسط  طور به آن اعضای که) انوادهخ هر برای تفریحی ارزش متوسط بنابراین

 .سال بوده است در ریال 00/199007شده است( معادل 

  الجیتدل نتایج برآورد م .9جدول

 متغیر ضریب t آماره سطح معناداری() احتمال اثر نهایی

- 0971/1 82190/1- 05089/0- C 

 سن 19082/1*  19075/1 1150/1 11000/1

 هلأت -12951/1 -11718/0 0129/1 -11908/1

 جنسیت -18951/1 -01059/1 1919/1 -19552/1

 سطح تحصیالت 99098/1** 11990/0 1111/1 10819/1

 بعد خانوار -19192/1* -91051/1 1109/1 -19210/1

 درآمد  11059/1** 91071/9 1110/1 11971/1

 رضایت 09912/1** 51081/9 1119/1 11979/1

 قیمت پیشنهادی -91958/1** -11980/9 1107/1 -/10021

Factor for the calculation of marginalfect : 01972/1          Log likelihood: 7059/010-  

Goodness of fit: 90/1    
درصد 88فاصله اطمینان  ** _درصد  87فاصله اطمینان  *                            

 های پژوهشمنبع: یافته                     
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 فردی  سفر هزینۀ روش نتایج

کنند، های اقتصادی، اطالعات کمی در خصوص انتخاب فرم تابعی مناسب فراهم میکه تئوریبه دلیل این

فر به صورت آماری انجام شد. بر اساس اطالعات حاصل از پرسشانتخاب فرم تابعی برای معادله هزینه س

( روابط OLS) و به روش حداقل مربعات ایویوز افزار ها و تحلیل نتایج حاصل از خروجی نرم نامه

است. ضریب  ( آمده0) متعددی بین پارامترهای مختلف به دست آمد که بخشی از این اطالعات در جدول

شود و مقدار تعدیل شده آن ین معیار خوبی برازش خط رگرسیون استفاده میترتعیین به عنوان معمول

تر دهد. از طرفی هر چقدر ضریب تعیین بزرگتری از برازش رگرسیون را نشان میبینانهتصویر خوش

 تر است.بزرگ Fمقدار آماره باشد، 

 نتایج برآورد مدل تابع خطی هزینه سفر فردی  .0جدول شماره 

 متغیر ضریب خطای معیار t آماره

028/7 095/1 178/1 C 

 سن -159/1 175/1 190/0

 هلأت -120/1 172/1 -980/0

 جنسیت 175/1 170/1 981/0

 سطح تحصیالت 181/1** 198/1 978/1

 بعد خانوار -108/1* 115/1 -907/0

 درآمد  190/1** 192/1 171/1

 کیفیت  015/1** 190/1 071/9

 هزینه سفر -1111192/1** 1111159/1 -809/9

Adjusted R2= 295/1         F-statistic= 719/8          Log likelihood: 197/028-  

 درصد 88فاصله اطمینان  ** _درصد  87فاصله اطمینان  *

 های پژوهشمنبع: یافته                          

 

داری بر معنا تأثیرهل و جنسیت أدهد، متغیرهای سن، تنتایج برآورد مدل تابع خطی هزینه سفر نشان می

مستقیم  تأثیرطح تحصیالت، درآمد و کیفیت منطقه، همچنین متغیرهای سبازدید افراد نداشته است.  تعداد

درآمد و کیفیت  سطح تحصیالت،به عبارتی با افزایش میزان ند، ااری بر تعداد بازدید افراد داشتهدو معنا

نتایج نشان داد که متغیرهای یابد. در نهایت منطقه توریستی موگرمون افزایش میتعداد بازدید از  ،منطقه
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داری بر تعداد بازدید افراد داشته، یعنی با افزایش تعداد افراد معکوس و معنا تأثیربعد خانوار و هزینه سفر 

 یابد.خانوار و هزینه سفر تعداد بازدید از این مکان کاهش می

همبستگی بین تعداد بازدید منحنی زیر تابع تقاضا و یا ضریب ، بر اساس نتایج مدل تابع خطی هزینه سفر

منطقه توریستی میانگین سفرهای سالیانه هر نفر به و همچنین   -1111192/1برابر با  و هزینه سفر

کننده به کننده برای هر بازدیدار دادن در فرمول زیر مازاد مصرفباشد که با قرمی 9/9ا برابر بموگرمون 

 دست آمد:

 

 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنده، ) نفر 01111که به طور متوسط با توجه به این

بازدید می منطقه توریستی موگرمون ( در سال از  0985

کنند، ارزش تفریحی این مکان به صورت زیر محاسبه 

 شد:

باشد.  میمنطقه توریستی موگرمون دهنده ارزش استفاده تفرجی کل مازاد مصرف کننده در سال نشانمیزان 

شهرستان لنده سالیانه مبلغی معادل منطقه توریستی موگرمون عبارت دیگر ارزش اقتصادی خدمات به 

 باشد.ریال می 0919251111

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 دارد، وجود مختلف تفرجگاهی مناطق در گردشگری توسعه هایطرح اجرای در که ضرورتی به توجه با

منطقه توریستی موگرمون ارزش اقتصادی  مقاله این در است. روریض هاآن از منافع حاصل ارزیابی

گذاری گذاری مشروط و هزینه سفر فردی بررسی شد. در روش ارزشبه دو روش ارزش شهرستان لنده

اند. متوسط پرداخت مبلغی جهت بازدید از این مکان بوده به حاضر درصد بازدیدکنندگان 57/95مشروط 

 همچنین ریال برآورد شده و 2571بازدیدکننده  هر برای بررسی این ورودیه درتمایل به پرداخت عنوان 

دست آمده است. نتایج برآورد هسال ب ریال در 00/199007معادل  خانواده هر برای مکان این مبلغ ورودی

ایر خت افراد نداشته است. سداری بر تمایل به پردامعنا تأثیرهل و جنسیت أمدل نشان می دهد، متغیرهای ت

CS = 3.8 / -(-0 / 0000286) = 132867

TCS = 132867 ×10000 = 1328670000
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یدکنندگان و قیمت های مدل یعنی سن، سطح تحصیالت، بعد خانوار، درآمد، میزان رضایت بازدمتغیر

درصد و  87دار بوده است. به این ترتیب که متغیرهای سن و بعد خانوار با اطمینان پیشنهادی معنا

دار درصد معنا 88 یشنهادی با اطمینانمتغیرهای سطح تحصیالت، درآمد، رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پ

ها دارای دی دارای اثر معکوس و سایر متغیرمتغیرهای بعد خانوار و قیمت پیشنهاهمچنین بوده است. 

داری معنا تأثیرهل و جنسیت أمستقیم بوده است. در روش هزینه سفر فردی متغیرهای سن، تضرایب و اثر 

مستقیم و  تأثیردرآمد و کیفیت منطقه  سطح تحصیالت،متغیرهای تعداد بازدید افراد نداشته است و  بر

اند، در نهایت نتایج نشان داد که متغیرهای بعد خانوار و هزینه سفر داشتهداری بر تعداد بازدید افراد معنا

اند. با توجه به روش هزینه سفر فردی ارزش تفریحی معکوس و معناداری بر تعداد بازدید افراد داشته تأثیر

ریال برآورد شده است. در خصوص عالمت متغیرها با  0121892111وگرمون ساالنه منطقه توریستی م

گذاری مشروط و نتایج مدل الجیت در متغیر جنسیت تفاوت میان این مطالعه با توجه به روش ارزش

معناداری  تأثیرای که در این مطالعه متغیر جنسیت به گونه ؛وجود دارد(، 0985) همکاران و اربابمطالعه 

متغیر جنسیت اثر معناداری بر  (0985) همکاران و اربابولی در مطالعه  ،به پرداخت نداشته بر تمایل

امینی پارسا و هل تفاوت میان این مطالعه با مطالعات ین در متغیر تأتمایل به پرداخت داشته است. همچن

ی بر تمایل به پرداخت معنادار تأثیرهل أای که در این مطالعه متغیر توجود دارد به گونه( 0987) همکاران

متغیر تاهل اثر معناداری بر تمایل به پرداخت داشته  (0987) امینی پارسا و همکارانولی در مطالعه  ندارد،

 است.

 مایل به پرداخت داشتند متوسط سن بازدیدکنندگان نشان می دهد که تقریباً بیشتر افراد گردشگری که ت

های گردشگری توجه بیشتری به نسل ت در ایجاد زیر ساخترود که دولاند، لذا انتظار میجوان بوده

 جوان داشته باشد.

 یش سطح آموزش و این پژوهش مثبت و معنادار بوده، لذا افزا در بررسی مورد افراد تحصیالت سطح

تواند ابزاری از طرف دولت برای حفاظت و توسعه زیر ساخت های گردشگری در این تحصیالت افراد می

 مکان باشد.
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 تفریحی استفاده برای پیشنهادی مبلغ پذیرش بر مستقیم و معناداری  تأثیر درآمد متغیر پژوهش این در 

از این مکان داشته است، لذا چنانچه درآمد اشخاص بهبود و افزایش یابد و همچنین از اقشار کم درآمد 

 یابد.حمایت درآمدی شود، میزان تمایل به پرداخت افراد افزایش می

 ان، انتظار میمثبت متغیر میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت گردشگر تأثیر با توجه به-

 جهت زیربنایی تجهیزات و امکانات های مرتبط با گردشگری، تأمین امنیت، ساخترود دولت و سازمان

ور کار تفرجی مناسب را در دست و تفریحی اقامتی، امکانات بهداشتی، امکانات مانند: جذب گردشگران،

 و خود قرار دهند. لذا با توجه به پتانسیل بالقوه منطقه توریستی موگرمون در زمینه جذب گردشگر، تشویق

 شود. می توصیه منطقه این در گذاری سرمایه جهت خصوصی حمایت بخش

 ی اعم از فقدان پارکینگ برا ؛این مکان امکانات از مردم نارضایتی گردید مشاهده کار روند در که آنچه

، پارک خودروها، نبود سرویس بهداشتی، فقدان فروشگاه مواد غذایی، نبود محل اسکان برای گردشگران

و غیره بوده است، لذا پیشنهاد می شود دولت بودجه ای را برای استانداردسازی عدم وجود ایستگاه پلیس 

 این مکان توریستی تخصیص دهد.

 اروئی در این منطقه، ایجاد بازارچه متناسب با تولیدات با توجه به وجود صنایع دستی و وفور گیاهان د

 شود.مردم بومی این منطقه و توسعه اشتغال از سوی بخش های خصوصی و دولتی پیشنهاد می

 کنند، پیشنهاد می شود مبلغی را شماری ساالنه از این مکان بازدید میکه گردشگران بیبا توجه به این

 های گردشگری این مکان توریستی صرف شود.اد و توسعه زیرساختجهت ورودی اخذ و در راستای ایج

 ای دهبا توجه به کوهستانی بودن مسیر این مکان توریستی و تردد زیاد گردشگران و خطر سوانح جا

 شناسایی و حذف شوند.خیز شود نقاط حادثهپیشنهاد می
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