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 ( مشروط گذاریارزش روش از استفاده با)
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 چکیده
 گذاریارزش روش از استفاده با سد این بازدیدکنندگان (WTP) پرداخت به تمایل میزان و رودبال سد تفریحی ارزش مطالعه این در     

 بازدیدکنندگان بین از و تصادفی صورت به ریگینمونه. است شده گیریاندازه و تعیین دوگانه انتخاب نامه پرسش و (CVM) مشروط

 آماری جامعه واریانس و میانگین اساس بر نمونه تعداد. است گرفته صورت 5130 تابستان و بهار زمانی مقطع دو در و رودبال یمنطقه

 Logit مدل از بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میزان گیری اندازه برای. است شده تعیین پرسشنامه  000،(رودبال سد کنندگان بازدید)

 بررسی افراد درصد 10 دهدمی نشان نتایج. است شده برآورد مدل این پارامترهای درستنمایی، حداکثر روش اساس بر و کرده استفاده

 ندگانبازدیدکن پرداخت به تمایل متوسط و هستند داراب ستانشهر رودبال سد از تفریحی استفاده برای مبلغی پرداخت به حاضر ،شده

 .است شده برآورد ریال اردمیلی 51 از بیش آن ساالنه تفریحی کل ارزش و بازدید هر برای ریال 15/3250 ،سد این تفریحی ارزش برای

 آموزش و درصد 31 اطمینان با پیشنهاد متغیر ،باشدمی پرداخت به تمایل بر دار معنی ثیرتأ دارای درصد 33 اطمینان با فرد درآمد متغیر

 به پرداخت به تمایل احتمال بر ثیرتأ بیشترین. باشندمی ثرمؤ رودبال سد از استفاده جهت افراد پرداخت به تمایل بر درصد 30 یناناطم با

 . باشدمی آموزش و فرد درآمد هایمتغیر به مربوط ترتیب

 

 .داراب ،رودبال سد الجیت، مدل مشروط، گذاری ارزش پرداخت، به تمایل :کلیدی هایواژه
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 :مسأله بیان

 متفعاوت  نیازهعای  برحسعب  و بعوده  انسعانی  جوامعع  توجه مورد دور گذشته از که است ای پدیده گردشگری

 تععداد  چشعمگیر  افعزایش  و ارتباطعات  روزافعزون  توسععه  به توجه با و داده ادامه خود پویایی به اقتصادی و اجتماعی

 اسعت  داشعته  دنبعال  بعه  جوامعع  بعرای  را اشعتغال  همچعون  اریبسی نتایج آن از حاصل ارزی درآمدهای و گردشگران

(Negi, 2004 .)توسععه  بعه  کعه  شعود، معی  تلقعی  خارجی ارزشمند درآمد کسب برای مهمی ابزار عنوان به توریسم 

 خدماتی صنعت دومین عنوان به همچنین توریسم صنعت. شودمی منجر...  و مردم زندگی بهبود و پیشرفت ای،ناحیه

 دارد آنهعا  ملعی  اقتصعاد  در ایارزنعده  سعهم  جهعان  کشعورهای  از کثیری تعداد خارجی خالص درآمد گترینبزر و دنیا

(Riina, 2005.) بوده محلی جوامع برای درآمدزا و افزا دانش گرا، انسان تعهدآور، محور، طبیعت سفری اکوتوریسم 

 و اکولوژیکی تعادل راستای در و داشته همراه به منطقه کالبدی فضای بر را محیطی زیست مخرب تأثیر کمترین که

 جوامعع  برای فراوانی اقتصادی فواید توریسم صنعت توسعه(. 5187 سراقی،) نمایدمی حرکت ایمنطقه پایدار توسعه

 معذکور  فوایعد  علیعرمم . شعود معی  فرهنگعی  اشعاعه  و درآمدزایی اشتغال، موجب مثال عنوان به. دارد همراه به محلی

 مسعالل  توانعد  معی  کعه  شعود،  مطعر   توسعه حال در کشورهای در آفرین مشکل ایپدیده عنوان به تواندمی توریسم

 به زمین روی بازی بورس به توانمی جمله آن از دهد قرار خود تأثیر تحت را توسعه و اقتصادی فرهنگی، -اجتماعی

 ,Apestool) کعرد  اشاره هامتقی افزایش قالب در توریسم های هزینه تورمی اثرات و توریستی تجهیزات ایجاد علت

2001  .) 

 اهمیعت  از و هسعتند  تفریحعی  عملکردهعای  ضعروری  هعای جنبعه  طبیععی  مناظر و طبیعی هایپارك کلی بطور      

 هایمحیط در هاییمکان چنین وجود. برخوردارند امروزی بشری جوامع زیستی شرایط بهبود برای زیادی استراتژیکی

 شعرایط  بهبعود  صعوتی،  آلعودگی  کعاهش  باد، کردن فیلتر هوا، پاکسازی نظیر محیطی زیست عملکرد بر عالوه طبیعی

 منعاظر  و پارکهعا  اهمیعت  .شعود معی  نیز شهری ساکنان شناختی روان و اجتماعی شرایط ارتقاء موجب میکروکلیمایی

 چعرا . تاس بحث قابل نیز اقتصادی نظر از آنها، محیطی زیست و شناختی روان اجتماعی، های مزیت کنار در طبیعی

 آمعار  افزایش موجب و افزوده شهر یک جذابیت به تاریخی و شناختی زیبا تفریحی، های ارزش علت به اماکن این که

 بعر  آب و درختعان  جملعه  از طبیععی  عناصعر  همجواری چنین هم .شوند می اشتغال ایجاد نتیجه در و گردشگر جذب

(. 5180 قربعانی، ) نمایعد  معی  کمک (یطبیع های پارك به دگیرسی و مالیات تأمین به واقع در و افزوده امالك ارزش

 باشعد  پذیرمیامکان صورتی در این و است اقتصادی توسعه و پیشرفت تداوم یالزمه سازنده و سالم ای جامعه ایجاد

 هعای  طعر   اجعرای  دلیعل  همعین  به .باشد داشته وجود جامعه رفاهی و اقتصادی های برنامه بین الزم هماهنگی که

 که نقاطی تمام در فرامت اوقات گذراندن برای تفریحی مراکز و ها تفرجگاه ایجاد سبز، فضای توسعه محیطی، زیست

 خعود  بعه  را ملی بودجه از مقداری ها طر  این اینکه به توجه با. باشد می الزم است، پذیرا را صنعتی و شهری تمدن

 بعر  بایعد  هعا  طعر   اینگونعه  اجرای بنابراین. باشند عهجام افراد رفاهی نیازهای جوابگوی بایستی دهند، می اختصاص

 تفریحعی،  مسعالل  و عمومی های تفرجگاه به نسبت افزون روز تقاضای به توجه با. گیرد صورت قبلی تحقیقات اساس

 نیازهعای  بینعی  پعیش  به تواندیم اجتماعی و اقتصادی نظر نقطه از مردم های خواسته بر ثرمؤ عوامل تحلیل و تجزیه

 های تفرجگاه بازدید از اصل منافع برای مردم که است ارزشی عوامل، این جمله از .نماید کمک تفریحی و هیتفرجگا

 اسعتفاده  شامل که بوده، ها تفرجگاه مستقیم منافع جزء فضاها گونه این از شده ایجاد مطلوبیت. هستند قالل عمومی

 سعازوکار  سیستم این. باشد می زیباشناختی و پیمالی وهک روی، پیاده سرگرمی، و فرامت اوقات گذراندن برای آنها از

 برخوردار باالیی اهمیت از منافع این کردن فهم قابل و کردن کمی لذا و آوردمی فراهم را بشر رفاه افزایش برای الزم



  1131 پاییز/ 15ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 

45 

 هعای  سیسعتم  و انسعان  تلفیقی مدیریت در مضاعفی نقش خدمات نوع این پولی ارزش برآورد دیگر، عبارت به. است

 کعارکرد  و سعاختار  بعه  مربعوط  اطالععات  به دستیابی باعث ارزشگذاری مطالعات خرد، سطح در .کند می ایفا طبیعی

 اقتصادی گذاریارزش .شود می  پایدار توسعه و انسانی رفاه از حمایت در آنها پیچیده و متنوع نقش و ها اکوسیستم

 و شناخت به نیاز امروزه. داد دخالت محیطی زیست ایه سیاست نمودن بهتر چه هر در مثبت ایگونه به توانمی را

 به مربوط های مشی خط و صنعتی عمرانی، های پروژه ها، گذاری سرمایه در محیطی زیست های ارزش نمودن وارد

 (. 5170 دوست، خورشید) است محسوس کامالً هاگیری تصمیم

 اقتصادی های تصمیم تصحیح برای طیمحی زیست کارکردهای و گردشگری مناطق ارزشگذاری راستا، این در

 زاده خداوردی) رود می بشمار مهم گامی نگرند، می رایگان خدمات و کاال عنوان به محیطی زیست منابع به املب که

 فهم و شناخت جمله از زیادی دالیل به زیست محیط بازاری میر خدمات و کارکردها ارزشگزاری (.5183 همکاران، و

-برنامعه  و گیرنعدگان  تصعمیم  به کشور محیطی مسایل یارایه انسانها، یوسیله به کولوژیکیا و محیطی زیست منافع

 زیسعت  منعابع  اهمیعت  و نقعش  سعنجش  طبیعی، درآمدهای و اقتصادی سیاستهای میان ارتباط آوردن فراهم ریزان،

 ناخعالص  تولیعد  مانند یمل محاسبات یمجموعه اصال  و تعدیل پایدار، یتوسعه و انسانی رفاه از حمایت در محیطی

 ,Vaaz, 1998, Gaao et al) باشعد  معی  مهعم  طبیععی،  منابع رویه بی برداری بهره و تخریب از جلوگیری و ملی

 هعای  جاذبه با داراب رودبال گردشگری منطقه جمله از کشور در نمونه های اکوسیستم از حفاظت و انتخاب(. 2001

-سعرمایه  بعا . بعود  خواهد برخوردار توجهی قابل اهمیت از گردی یعتطب و ورزشی تفرجی، های قابلیت دارای طبیعی

 همچنعین  و پرداخعت  جامعه مختلف اقشار فرامت اوقات مناسب ریزی برنامه به توان می اماکن، گونه این در گذاری

 بعه  تمایعل  میعزان  و رودبعال  سعد  تفریحی ارزش مطالعه این در .ساخت فراهم را موجود اکوسیستم از اصولی استفاده

 انتخعاب  نامعه  پرسعش  و (CVM) مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با سد این بازدیدکنندگان (WTP) پرداخت

 . است شده گیری اندازه و تعیین دوگانه

 :حقیقت پیشینه

 هعای     پعارك  و جنگلی تفریحی مناطق بازدید از آمده بدست منافع میزان تعیین برای زیادی های           تالش تاکنون

 های         پارك مدیریتی های           برنامه هزینه -منفعت تحلیل و تجزیه از مهمی بخش اقداماتی چنین. است        گرفته صورت ملی

 نبعی ( TC) سعفر  هزینعه  روش از اسعتفاده  بعا  ماداگاسکار های            جنگل تفریحی ارزش. باشد                        می طبیعی مناظر و جنگلی

 وجودی منافع ارزش(. Mail et al, 1991, Choriya et al, 1991) است     شده برآورد هکتار در دالر 408 تا 100

 در( Toomas et al, 1997) آوردنعد  دسعت  بعه  سعال  در دالر 218 جنگعل  هکتار هر برای را کاستاریکا جنگلهای

 هعای  برابرآالینعده  در زیرزمینی آب از حفاظت برای فرادا که رسیدند نتیجه این به شده یاد روش از استفاده با امریکا

 .هستند سال در دالر 121 تا صفر بین ای هزینه پرداخت به حاضر شیمیایی

 جهت را تبریز مردم پرداخت به تمایل میزان مشروط ارزشگذاری روش از استفاده با ،(2001) دوست خورشید

 بدسعت  ریال45540 ماهیانه متوسط طور به شهر،  در ودموج های آلودگی کاهش و شهری زیست محیط از حفاظت

 58 حعدود  مشروط گذاری ارزش روش به را گلستان ملی پارك تفریحی ارزش ،(2001) همکاران و نژاد امیری. آورد

 را ایران شمال های جنگل ساالنه وجودی ارزش ،(2000) همکاران و نژاد امیری. نمودند برآورد سال در ریال میلیارد

 از اسعتفاده  بعا  ،(2000) همکعاران  و سعاتوت . کردنعد  برآورد دالر52/51 خانواده هر برای مشروط ارزشگذاری شرو به

 لبنعان  در سعدار  هعای  جنگل از حفاظت برای را مردم پرداخت به تمایل باز، های سوال و مشروط گذاری ارزش روش

 .کردند بررسی
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 پعارك  از حفاظعت  بعرای  را مردم پرداخت به تمایل مشروط، گذاریارزش روش با ،(2007) همکاران و آدامس

MDSP مطبوعیعت  بررسعی  در ،(2007) همکاران و شرستا مطالعه. زدند تخمین برزیل در آتالنتیک بارانی جنگل و 

 نتیجعه  ایعن  بعه  و پرداختعه  بازدیدکنندگان تقاضای تحلیل به فلوریدا در آپاالچیکوال رودخانه منطقه محیطی زیست

 .کنند می پرداخت دالر 57/74 روز هر برای متوسط طور به دکنندگانبازدی که رسیدند

 از اسعتفاده  بعا  را ارسعباران  جنگلعی  اکوسیستم حفاظتی های ارزش ،(5188) همکاران و موالیی ایمطالعه در

 زا پرسشعنامه  103 از اسعتفاده  بعا  پژوهش این نیاز مورد اطالعات. دادند قرار بررسی مورد مشروط گذاری ارزش روش

 در ریال 552120 مبلغ پرداخت به تمایل خانوارها که گردید مشخص نهایت در و گردید آوری جمع کشور استان 51

 اکوسیسعتم  ایعن  از هکتعار  هعر  حفعاظتی  ارزش چنعین،  هعم . دارنعد  ارسباران جنگی اکوسیستم از حفاظت برای سال

 جنگل این از حفاظت جهت در اقتصادی های حمایت جلب برای تواند می رقم این که گردید برآورد ریال 0703020

 .گیرد قرار سیاستگزاران اختیار در تخمین یک عنوان به ها

 تمایعل  میزان گیری اندازه و نور جنگلی پارك حفاظتی ارزش تعیین به ای مطالعه در ،(5183) همکاران و نخعی      

 دو بخشعی  دو انتخعاب  پرسشنامه و مشروط گذاریارزش روش از استفاده با پارك این از حفاظت برای افراد پرداخت به

 حفاظعت  بعرای  حاضرند تحقیق این در بررسی تحت افراد درصد 70 که داد نشان مطالعه این نتایج. اند پرداخته بعدی

 معاه  در ریعال  52040 پارك از حفاظت برای خانوار هر پرداخت به تمایل متوسط. بپردازند مبلغی نور جنگلی پارك از

 پارك این از حفاظت برای را خود ساالنه درآمد از ریال 515712 است حاضر خانواده هر دیگر، سخن به. آمد دست به

 .گردید برآورد ریال 223707154 هکتار هر برای پارك ساالنه حفاظتی ارزش همچنین. بپردازد

   :مطالعه مورد منطقه

 و شعهر  جنعت  داراب، شعهر  سعه  شامل شهرستان این. دارد قرار فارس استان شرقی جنوب در داراب شهرستان

 رسعتا،،  مرکعزی،  بخعش  چهعار  شعامل  ،(5183 سال سرشماری) نفر هزار 210 حدود جمعیتی با و باشد می دوبرجی

 همجعوار  هرمزگان استان و الرستان فسا، ریز، نی استهبان، دشت، زرین های شهرستان با داراب. باشد می جنت و فورگ

 جهعاد  سالنامه) باشد می متر 5580 دریا ازسطح آن ارتفاع و مربع کیلومتر 7100 حدود داراب شهرستان وسعت. است

 شعود  معی  محسعوب  گرمسیری و خشک نیمه منطقه یک هوایی و آب نظر از شهرستان این(. 5183 داراب، کشاورزی

 آن اهایروسعت  معردم . کنعد  نمعی  تجعاوز  متر میلی 110 از سال طول در و است باران صورت به بیشتر آن در بارش که

 .  باشد می فارس خلیج حوزه کشورهای حتی و دیگر شهرهای شهره آن مرکبات و کشاورز

 کتویعه،  تنع   چعون  زیبعایی  طبیععی  منعاظر  و هعا  تفرجگعاه  دارای شهرسعتان  ایعن  طبیععی  جغرافیای نظر از

 گالبعی  چشعمه  و قعز  آمالن ی چشمه شهر، جنت و پاسخن بامات رمز، تن  چک، چک تن  مارسهلک، آبشارفدامی،

 شهرسعتان  ایعن . نمایعد  معی  جلعب  خود سوی به را طبیعت دوستداران و کوهنوردان ایرانگردان، بر عالوه که باشد می

 سعنگی،  آسعیاب  ،(آذرخعش  آتشکده) سنگی مسجد ساسانی، شاپور نقش جمله از متعددی باستانی آثار دارای تاریخی

 تعل  سعیاه،  تعل  سعنگی،  ی قلععه  نشین، شاه برج آینه،قصر بهرام، قصر قصرکیامرث، جامع، مسجد آذرجو، ی آتشکده

 منعاطق  جعا  هر در و خود در هم هنوز ایران، زیبای طبیعت. باشد می خواجه مسجد و رمبه تن  ریگی، تل و اسکندر

 و آب بعا  داراب کهعن  و تعاریخی  شعهر  در وقتعی  امعا  اند، آورده روی بدان کمتری گردشگران که دارد را شگفتی و بکر

 زیبعای  تنگعه . شعد  خواهد تر جذاب موضوع شود می آب و دره و کوه از صحبت دریا از متر 5500 ارتفاع و گرم هوای

 بکرتعرین  و زیبعاترین  جملعه  از آباد حسن منطقه در شهر این مرکز کیلومتری 10 فاصله و داراب شرقی شمال در رمز

 داراب شهرسعتان  حیاتی مناطق از یکی ارههمو دور سالیان از رودبال منطقه. باشد می فارس استان کوهنوردی مناطق
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 و همعوار  هعای  دشعت  شعامل  منطقعه  ایعن . است بوده کشاورزی و شرب آب تأمین لحاظ از همجوار های شهرستان و

 چشعمه  و زیرزمینی آبهای از خوبی منابع دارای و است گرفته قرار زاگرس کوههای رشته حصار در که است حاصلخیز

 کعه  شعود  برخوردار العاده فو، طبیعی جاذبه یک از رودبال منطقه تا است شده باعث ها ویژگی این. است فراوان های

 بعا  سعد  این. است نموده چندان دو را آن گردشگری و طبیعی جذابیت منطقه، این در مخزنی سد احداث حین این در

 در مایعل  رسعی  هسعته  بعا  مخزنعی  هعای  سد بزرگترین از یکی مکعب متر میلیون 82 ذخیره قابلیت و متر 77 ارتفاع

 سعد . باشعد  طبیععت  بعه  منعدان  عالقه و گردشگران از کثیری جمع پذیرای تواند می ساالنه که باشد می فارس استان

 از: عبارتنعد  سعد  احعداث  محل همجوار های شهرستان. است شده واقع استهبان - داراب جاده 21 کیلومتر در رودبال

 شهرسعتان  جنعوب  طعرف  از و جهرم و فسا شهرستانهای مرب طرف زا استهبان، و ریز نی های شهرستان شمال طرف

 :از عبارتند سد پروژه اهداف از برخی. داراب

 جلعوگیری  و رودبعال  مخزنی سد توسط رودبال رودخانه مهم سیالبهای و بهنگام نا جریانهای کنترل و تنظیم 

 تعامین  طریعق  از داراب دشعت  لاستحصا قابل سطحی آب منابع پتانسیل افزایش و حوزه رونده هرز آبهای از

 دشت زمینی زیر آب سفره سازی منی و تقویت و سد از آب سال در مکعب متر میلیون 504 حدود میانگین

 داراب  دشعت  جنعوبی  و میعانی  شمالی، قسمتهای اراضی از خالص هکتار 1100 حدود دادن قرار پوشش زیر 

 اراضی و( نامناسب کیفیت با و ناقص آبیاری با) آبی اراضی صورت به آب کمبود علت به کنونی شرایط در که

 تعرویج  و اشعاعه  همعراه  بعه  بامعات  توسععه  و آبعی  اراضی گسترش جهت. دارند قرار بایر اراضی و آیش و دیم

 آب مصرف در جویی صرفه نظر از فشار تحت آبیاری

 270 وسععت  هبع  دریاچعه  سعطح  از تبخیر توسط منطقه کلیماتولوژی تغییر و محیطی زیست وضعیت بهبود 

 تفریحی محیط ایجاد و وآبزیان گیاهان پرورش و هکتار

 طر  اجرای منطقه شهرستانهای شرب آب از قسمتی تأمین 

 طر  اجرای منطقه پتروشیمی صنایع آب از قسمتی تأمین 

 آبی بر، انرژی تولید. 

 سعد  جمله از دشگریگر زمینه در قوی های پتانسیل داشتن بواسطه داراب شهرستان فو،، مطالب به توجه با 

 روش از اسعتفاده  بعا  تعوان  می لذا،. گردد مطر  فارس استان جنوب گردشگری های قطب از یکی به تواند می رودبال

 ارزش محاسعبه  در متعداول  هعای  روش از یکعی . پرداخعت  منطقعه  این تفریحی ارزش برآورد به اقتصادی معمول های

 در را فرضعی  بعازار  یعک  نخست روش، این با آشنایی برای. اشدب می مشروط ارزشگزاری روش طبیعی مناظر اقتصادی

 حعال  شعود،  نگهداری و احیا شهر یک در قدیمی طبیعی پدیدة یک خواهد می سیاستی مثال عنوان به. گیریم می نظر

 مثعال  عنعوان  به حال بپردازند، طبیعی پدیدة این برای حاضرند مقدار چه مردم که شود می طر  صورت این به مسأله

 بازدیعد  تعداد دود این که است بدیهی. است زمالی نیروگاه یک دود معرض در طبیعی مناظر این که کنید فرض یگرد

 لعذا  و نعدارد  وجعود  کعافی  جمعیعت  زیعرا  کرد استفاده هدانیک روش از توان نمی اینجا در. دهد می کاهش را کنندگان

 از بخعش  مهمتعرین  عنعوان  بعه  اطالعات آوری جمع روش نای در. هستند ناکافی ها دارایی و دستمزدها دربارة اطالعات

 چقعدر  پدیعده  یعک  آوردن دست به برای مردم اینکه یکی. دارد وجود روش دو جا این. شود می حاصل میدانی مطالعة

 حاضعرند  چقعدر  معردم  کعه  اسعت  ایعن  دیگر مورد. گویند می WTP* یا پرداخت به تمایل آن به که بپردازند حاضرند

. گوینعد  معی  جبران قبول و دریافت به تمایل یا  **WTAمورد این به که بدهند دست از را پدیده آن ات کنند دریافت

 بعه  تمایعل  که است داده نشان تجربی تحقیقات .دارد وجود جبران به تمایل و پرداخت به تمایل میان تفاوتهایی عمالً
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 معردم  اسعت،  معردم  روانشناسی در سؤال این هب جواب. است دریافت به تمایل از کمتر پنجم یک تا سوم یک پرداخت

 احتمعال  فرد که است این دیگر نکته. کنند می ارزیابی ندارند که چیزی نفع هر از بیش را دارند که آنچه به وارده زیان

 علعت  بعه  دریافعت  به تمایل در لیکن کند می بیان کم را آن لذا بپردازد را چیزی پرداخت، به تمایل بررسی در دهد می

 کعه  شعود  گفته فرد به که است شده پیشنهاد حالت این در. کند می ذکر را واقعی میر رقم یک دریافت، بودن مالیاحت

 ایعن  باز حالت این در. کنند می ذکر متوسط طور به را آن جامعه افراد همه که نماید یادداشت را مبلغی بایست می وی

 کمتعر  نیعز  پرداختعی  متوسعط  قیمت کنند، بیان را کمتری مرق مردم همه اگر که کند تصور او که دارد وجود احتمال

 سعن،  از تجربعی  مطالععات  بنعابر  پرداخعت،  بعه  تمایعل . دهعد  پیشعنهاد  را کمتری مبلغ که است بهتر لذا و شد خواهد

 .  ددار تبعیت دیگر عوامل بسیاری و سلیقه درآمد، تحصیالت،

 :تحقیق روش

 معمعوالً  که دهد   می نشان گردشگری و طبیعی مناطق فریحیت ارزش برآورد زمینه در مختلف مطالعات بررسی

 Maeil et al, 1991, Lee et) شود        می استفاده تفریحی و توریستی ارزش تعیین جهت CV روش و TC روش از

al, 2002 .) روش TC بعرای  تقاضعا  روش، ایعن  در. اسعت  پرسشعنامه  و مصعاحبه  طریعق  از هعا     داده تهیعه  بر مبتنی 

 بعه  مربوط های        هزینه انواع مانند دیگر متغیر عوامل و پارك یک از سال در بازدیدها تعداد اساس بر تفریحی های             مکان

 از بیشعتر  سفر طی در کننده بازدید یک اگر. شود      می تعیین اقتصادی -اجتماعی مشخصات و بازدیدکننده درآمد سفر،

 توانعد   معی  که شده برآورد واقعی حد از بیشتر تفریحی مکان ارزش باشد، داشته تمسافر از استفاده جهت تصمیم یک

 کعه         آنجعالی  از(. Kestanza et al, 1997) باشعد  آفعرین  مشعکل  گوناگون اهداف میان از سفر هزینه تخصیص برای

 منطقعه  ایعن  در شعده  احعداث  مخزنی سد و گرفته قرار زاگرس های کوه رشته تالقی مسیر در رودبال تفریحی منطقه

 بعه  مجاب سد، بازدیدکنندگان اکثر لذا، است، نموده ایجاد انگیز دل طبیعت با کوهستانی دریاچه یک از زیبایی منظره

 بعرآورد  بعدلیل  TC روش از مطالععه  ایعن  در بنعابراین  گردنعد،  معی  بکعر  منطقعه  این در خود تفریحی اوقات گذراندن

 .گرفت قرار استفاده مورد رودبال سد تفریحی ارزش برآورد برای CV روش و نگردید ادهاستف تفریحی ارزش واقعی         میر

 و میرمصعرفی  هعای   ارزش گیعری                    اندازه برای پذیر  انعطاف و استاندارد ابزارهای از یکی عنوان   به عموماً CVروش

 توسعط  ابتعدا  روش ایعن (. Hanmen, 1994) رود   معی   بکعار  محیطعی  زیسعت  منعابع  میربعازاری  مصرفی های ارزش

Ciriacy-Wantrup ولی شد، پیشنهاد 5347سال در Davis ایعن  از تجربعی  بطعور  5301 سال در بار اولین برای 

 را( WTP) افعراد  پرداخعت  بعه  تمایل تا کند   می تالش CV روش(. Venkatachalam, 2003) نمود استفاده روش

 چطعور  بفهمعد  تعا  کنعد  معی  تعالش   CVروش اساساً دیگر، عبارت     به .نماید یینتع معین، فرضی بازار سناریوهای تحت

 بنظعر  سعاده  روش ایعن  اول، نگعاه  در. هسعتند  پرداخعت  بعه  راضعی  مطمئن، فرضی بازار سناریوهای تحت پاسخگویان

 از اسعتفاده  بعرای . دارنعد  خاصی کاالی برای پرداخت به تمایل چقدر که شود          می پرسیده افراد ای   عده از صرفاً. رسد   می

 شناسعی،                جامععه  زمینعه  در دیگعر  قواعد و نظام چندین به نیاز بلکه است نیاز اقتصادی های             نظریه به تنها نه روش این

 (.  Kristroom, 1999) باشد                                     می  نظرسنجی و آمار روانشناسی،

 بععدی  دو دوگانعه  انتخعاب  پرسشعنامه  از CVبررسعی  در بازدیدکننعدگان  WTP گیری     اندازه برای مطالعه این در     

(DDC) پرسشنامه یک .است     شده استفاده DDD میعزان  اسعتخراج  و مصاحبه برای PTW  جهعت  بازدیدکننعدگان 

 آنهعا  و آورد فراهم را کافی و صحیح اطالعات پاسخگویان برای تا شده طراحی بدقت رودبال سد تفریحی ارزش تعیین

 وضععیت  دربرگیرنعده  اول بخش که باشد    می بخش دو شامل پرسشنامه این. سازد آگاه کامالً فرضی بازار موقعیت از را

 افعراد  تععداد  سعکونت،  محل تحصیالت، میزان شغل، جنسیت، سن، مورد در که      بطوری است افراد اقتصادی -اجتماعی
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 پرداخعت  بعه  تمایل میزان به مربوط سئواالت دوم بخش. کند    می جستجو و تحقیق پاسخگویان درآمد میزان و هخانواد

 سعئوال  سعه  بصعورت  ریعالی  50000 و 1000 ،5000 پیشعنهادی  قیمعت  سعه  بخش این در. باشد       می بازدیدکنندگان

 بعاز  پرسشعنامه  از استفاده با آزمون     پیش اساس بر فو،، شده مطر  پیشنهادی قیمت سه. است شده اراله هم به وابسته

 پرداخعت  وسعیله  یعک  عنعوان             بعه  و منطقی انتخاب بهترین عنوان به ورودی قیمت. است    شده انتخاب رودبال منطقه در

 .است    شده انتخاب رودبال سد از بازدیدکنندگان برای واقعی

 ارزش بعرای ( سعد  ورودی قیمعت ) پیشنهادی مبلغ فرد که شده فرض ،PTW گیری اندازه جهت مدل تعیین برای     

 رد دیگعری  بطعور  آنعرا  یعا  پعذیرد   معی  زیعر  شرایط تحت خود مطلوبیت کردن ماکزیمم براساس را رودبال سد تفریحی

 (:5384 هانمن،) کند       می

(2-5 )1 0(1, ; ) (0, ; )U Y A S U Y S     که U آورد.    ت معی مطلوبیت میرمستقیمی است که فرد بدس Y و

A  درآمد فرد، مبلغ پیشنهادی و  بترتیبS   اقتصعادی کعه تحعت تأثیرسعلیقه فعردی       -هعای اجتمعاعی      دیگعر ویژگعی

د. تفعاوت  باشعن     انعد، معی       متغیرهای تصادفی با میانگین صفر که بطعور برابعر و مسعتقل توزیعع شعده      1و 0باشد.    می

 تواند بصورت زیر توصیف شود:   می (ΔU)مطلوبیت 

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

باشد که به یک مدل کیفی      گانه می، دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوCVفرمت پرسشنامه دوگانه در بررسی      

لی و گیرند )             های انتخاب کیفی مورد استفاده قرار می     برای روش 5و پروبیت های الجیت           انتخابی نیاز دارد. معموالً مدل

از لحاظ ریاضی  است. این مدل      (. مدل الجیت بخاطر سادگی در محاسبه در این تحقیق استفاده شده2002هان، 

 (.5172( تعریف می گردد )گجراتی، 1-2بصورت کلی رابطه )
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iP تغیر احتمال انتخاب شخص از مiX  . می باشدe  . پایه ی لگاریتم طبیعی است  iZپارامترهای مدل و  ,

یک متغیر تصادفی است  که میزان احتمال پذیرش یک انتخاب را پیش بینی می کند. برای دستیابی به رابطه اصلی 

 بایست فروضاتی به شر  زیر را در نظر گرفت.  و ساده شده مدل الجیت می
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. (Cumulative) Logistic distribution function  
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)/1(که ii pp  آن معی باشعد. چنانچعه از رابطعه اخیعر لگعاریتم        5نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر بر آلترناتیو

( سعاده تعر و   4-2از رابطعه پیچیعده )   ( بدست می آید که1-2طبیعی گرفته شود، با در نظر گرفتن فرض اول، رابطه )

 قابل فهم تر است. 

(2-1       )
ii

i

i
i XZ

p

p
L 21)

1
ln(  




                                                                     

 ( قابل بیان است.0-2در نهایت تابع الجیت  بصورت رابطه ) 

(2-0)                                                                                         ii XL 21                                                                                                    

 هابلکه بر حسب پارامتر X، لگاریتم نسبت برتری یا مزیت است و نه تنها بر حسب Lکه در آن  

را  (A)اینکعه فعرد یکعی از پیشعنهادها      (P1)بنام الجیت معروف است. در نهایت احتمعال   Lیز خطی است. در باال ن 

  (.  Hanmen, 1991) شود    بپذیرد بر اساس مدل الجیت بصورت زیر بیان می

(2-7)                     
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)( که   UF   2اختالف لوجستیکتابع توزیع تجمعی با یک
 -استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی 

اقتصادی در این تحقیق را شامل می شود.    γ و ، 0رود     ای هستند که انتظار می       ضرایب برآورد شده و ,

 باشند.  بزرگتر از صفر  θو

است که از آن برای  WTPسه روش وجود دارد: روش اول موسوم به متوسط  WTPبه منظور محاسبه مقدار     

شود. روش دوم                        نهایت استفاده می     گیری عددی در محدوده صفر تا بی             بوسیله انتگرال WTPمحاسبه مقدار انتظاری 

گیری عددی در محدوده     بوسیله انتگرال WTPاست که برای محاسبه مقدار انتظاری  5کل WTP موسوم به متوسط

 تا رود و روش سوم موسوم به متوسط    بکار میWTP است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  2قسمتی

WTP گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم  بوسیله انتگرال(A) ها،             شود. از بین این روش         استفاده می

را  1ها با تئوری، کارآلی آماری و توانالی جمع شدن     روش سوم بهتر است، زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیت

است.     قسمتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته WTP بنابراین متوسط (.Lee et al, 2002) کند                حفظ می

ترین تکنیک برای تخمین مدل الجیت   که رایج 4پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمالی

گیری عددی در           به وسیله انتگرال WTPسپس مقدار انتظاری  (.Letonen et al, 2003) شوند     باشد، برآورد می      می

 شود:    بصورت زیر محاسبه می (A)محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد 

(2-8)                       
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است و WTPمقدار انتظاری  E(WTP)که     
باشد که بوسیله جمله اجتماعی                    عرض از مبدأ تعدیل شده می- 

. در این مطالعه برای برآورد تعداد نمونه الزم از فرمول است      اضافه شده )(اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی

narhcoC (. تعداد نمونه بر اساس 5337کوکران و همکاران، است )    گیری تصادفی ساده استفاده شده   و روش نمونه

پیش پرسشنامه  10باشد( بوسیله تکمیل    میانگین و واریانس جامعه آماری )که بازدیدکنندگان از سد رودبال می

ی پرسشنامه در شهرهای داراب، جنت شهر، فسا، استهبان، نی ریز و مناطق روستای 714تعیین گردید. در ادامه تعداد 

                                                 
1
. Odds ratio 

2
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پرسشنامه بعلت عدم درك صحیح  514اطراف سد شامل روستاهای فتح المبین، رودبال و ایژ تکمیل شده، که 

ها در             است. پرسشنامه   پرسشنامه صورت گرفته 000و ناقص بودن آنها حذف شده و تجزیه و تحلیل با  PTW سئواالت

های تابع لگاریتمی یا           های الجیت ممکن است به شکل    د. مدلان   تکمیل شده 5130سال  طولماه و در  4مدت زمانی 

است زیرا شکل خطی برای محاسبه متوسط                 خطی برآورد شوند. در این بررسی از مدل الجیت خطی استفاده شده

WTP پارامترهای مدل الجیت،  باشد. برای تجزیه تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین         آسانتر می

در تحقیق حاضر از روش ارزشگذاری  است.                             استفاده شده Eviewsو  SPSS ،Microfitبترتیب از نرم افزارهای 

مشروط به دلیل توانایی باال در تخمین ارزش های استفاده یا عدم استفاده از یک کاالی طبیعی و انعطاف پذیری باال 

 به جلب نظر بازدیدکنندگان در تکمیل پرسشنامه استفاده گردید. نسبت

 یافته های تحقیق:  

شعماره  پرسشنامه می باشد در جدول  000که حاصل از بررسی ی بازدیدکنندگان از سد رودبال در بررسی آمار

 است.       آمده  5
 ( = n 788آمار متغیرهای مهم  ) -1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها

 18 53 21/3 17/23 سن پاسخگویان )سال(

 24 0 08/4 80/55 های تحصیل پاسخگویان               سال

 3 5 18/1 21/1 اندازه هر خانوار

 52000000 100000 5702170 2750000 درآمد ماهیانه پاسخگویان )ریال(

 57000000 410000 5404100 2210100 درآمد ماهیانه خانوار )ریال(

 .         5135منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،                 

پاسععخگو( را مععرد تشععکیل داده اسععت. وضعععیت شععغلی و آموزشععی  184درصععد از پاسععخگویان ) 04بیشععتر از         

 است.            ( آمده1( و )2بازدیدکنندگان از منطقه تفریحی سد رودبال بترتیب در جداول )
 راوانی شغل بازدیدکنندگان از سدتوزیع ف -2جدول 

 جمع موارد شغلی دیگر بازنشسته کارگر خانه دار آزاد کارمند دولت متخصص شغل

 000 3 22 21 2 284 200 18 تعداد

 500 1/5 0/1 50/4 1/0 1/47 1/11 0/3 درصد

 .        5135منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،          

نفعر اولعین پیشعنهاد را نپذیرفتنعد و      241گان جهت ارزش تفریحعی سعد رودبعال،    بازدیدکنند WTPدر بخش        

عنوان قیمت ورودیه جهت اسعتفاده از منعاطق       ریال برای هریک از اعضای خانواده خود به 1000تمایلی برای پرداخت 

 پاسخگو هیج جوابی ندادند. 17نمونه آن را پذیرفتند و  238دیدنی سد نداشتند. 
 زیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل بازدیدکنندگان از سدتو -1جدول 

 جمع سواد                  بی کمتر از دیپلم دیپلم فو، دیپلم لیسانس لیسانس و باالتر                             فو، سطح سواد

 148 3 31 582 00 578 24 تعداد

 500 0/5 1/57 2/11 3/50 1/12 4/4 درصد

 .        5135: یافته های تحقیق، منبع           

نفعر پیشعنهاد دوم را نپذیرفتنعد و بیعان کردنعد کعه        554ریال( اراله شد،  5000تر )          هنگامی که پیشنهاد پایین       

نهاد  دسعته از پاسعخگویانی کعه اولعین پیشع          نفعر آن را پذیرفتنعد. آن    250تری اراله شود، در حالی که        پیشنهاد پایین

ریعال   50000ریال( را پذیرفتند، در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخعت قیمعت ورودی    1000)



....آورد ارزش حفاظتی منطقه اکوتوریستی سد رودبال در شهرستان بر  72 

نفعر ایعن پیشعنهاد را     523پاسخگو پیشنهاد سوم را نپذیرفتعه و   255برای استفاده از پارك تفریحی رودبال هستند؟ 

خعود را تعا    WTPنفر آنها حعداکثر   10ریالی را پذیرفتند،  5000پاسخگولی که پیشنهاد  250از همچنین  پذیرفتند.

ریعال را   50000ریعالی را پذیرفتنعد امعا پیشعنهاد      1000پاسخگولی کعه پیشعنهاد    255ریال بیان نمودند. از  2000

 50000پاسعخگولی کعه پیشعنهاد     523ریال عنوان کردند. از  8100خود را تا  WTPنفر آنها حداکثر 37نپذیرفتند،  

 20000خود را تعا   WTPنفر آنها حداکثر  57ریال،  50000خود را تا  WTPنفر آنها حداکثر  82ریالی را پذیرفتند، 

ریعال  بیعان    11000خود را تا  WTPنفر آنها حداکثر  52ریال و 21000خود را تا  WTPنفر آنها حداکثر  58ریال، 

 نمودند.

ر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان بعا اسعتفاده از روش حعداکثر    ثت بعدی به تجزیه و تحلیل عوامل مؤدر قسم     

آمده اسعت. متغیرهعایی کعه از     4شماره  . نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول    پرداخته شد Logitدرستنمایی و مدل 

  Logitدهد در معدل هعای                اند ولی ضرایب برآورد شده آنها عالمت مورد انتظار را نشان می   نظر آماری معنی دار نشده

 شوند.       برای کمک به دستیابی بهتر مدل حذف می
 برای ارزش تفریحی منطقه رودبال Logitنتایج مدل  -7جدول 

 داری آماری      معنی tارزش آماره  ضرایب متغیرها

 0015/0 -23/2 0571/5 ضریب ثابت

 0000/0 -05/54 -0054/0 پیشنهاد

 0054/0 20/7 4531/0 درآمد

 0487/0 24/1 2784/0 آموزش

 .        5135منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،                              

باشد، در سطح یعک درصعد     می WTPترین متغیر توضیحی احتمال        ضریب برآورد شده متغیر پیشنهاد که مهم

دهعد کعه تحعت سعناریوی بعازار فرضعی،                 است. این نشان معی  دار شده        با عالمت منفی مورد انتظار از نظر آماری معنی

یابد( اگعر قیمعت پیشعنهادی افعزایش یابعد )کعاهش یابعد(. ضعریب          یابد )افزایش می         کاهش می WTPاحتمال بله در 

است، مثبت              است و عالمت آن با آنچه مورد انتظار بوده          دار شده      برآوردی درآمد از نظر آماری در سطح یک درصد معنی

 5همراه با افزایش درآمد است. ضریب متغیر آموزش در سطح  WTPباشد که نشان دهنده افزایش احتمال بله در    می

دهعد کعه سعطح آمعوزش بعاالتر،       است. این عالمت مثبت نشعان معی   دار شده        درصد با عالمت مورد انتظار مثبت، معنی

پعیش بینعی    WTPدهنعدگان،      درصد پاسخ 32دهد که تقریباً     دهد. نتایج نشان می      را افزایش می WTPاحتمال بله در 

 بودند.         شدة بله یا خیر را با اراله یک نسبت کامالً مناسب با اطالعات، به درستی اختصاص داده

خمعین  کنعد، بععد از ت   قسمتی که ارزش تفریحعی منطقعه رودبعال را ارالعه معی      WTP مقدار انتظاری متوسط

گیعری ععددی در محعدوده صعفر تعا       با استفاده از روش حداکثر درستنمالی، بوسیله انتگرال  Logitپارامترهای مدل 

 است: پیشنهاد ماکزیمم بصورت زیر محاسبه شده

Rial
A

WTP 31.9216
)}0014.0(6977.0(exp{1

135000

0



     

ال بعرای هعر   ریع  15/3250جهت استفاده از منطقعه تفریحعی سعد رودبعال      WTP (، متوسط8-2براساس رابطه )    

برای هر بازدیدکننده موجود باشعد، ارزش تفریحعی در هعر هکتعار از      WTPاست. اگر مقدار                                 بازدیدکننده بدست آمده

عبارت دیگعر    توان با آگاهی از تعداد کل بازدیدکنندگان در سال و مساحت پارك محاسبه نمود. به       منطقه رودبال را می

هعا و ضعرب آن در کعل تععداد بازدیدکننعدگان         از پاسعخ  WTPرزش تفریحی این منطقه بوسیله محاسعبه میعانگین   ا

نفعر   5440000بر اساس آمار موجود از وضعیت گردشگری در منطقه تفریحی رودبال، در طول سال  .شود               محاسبه می
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(، تععداد کعل   8-2بدسعت آمعده در رابطعه )     WTPانبعا توجعه بعه متوسعط میعز       از این پعارك بازدیعد معی کننعد.    

 آید:   ، ارزش تفریحی هر هکتار براساس رابطه زیر بدست میملی گلستانبازدیدکنندگان و مساحت پارك 

  ( = ارزش تفریحی هر هکتار از سد WTPمتوسط مقدار× )تعداد کل بازدیدکنندگان ÷ پارك  قابل تفر   مساحت 

 ( = ارزش تفریحی هر هکتار از سد 15/3250×  5440000÷ ) 5000کتار =  ریال در ه 51275480

است. همچنعین      میلیون ریال در هکتار بدست آمده 51، بیشتر از ملی گلستانبنابراین ارزش تفریحی ساالنه پارك      

و تعداد کل بازدیدکنندگان تعیعین نمعود کعه    WTP توان ارزش کل تفریحی این پارك را با توجه به متوسط مقدار                          می

میلیعون ریعال    51در این مطالعه ارزش تفریحی ساالنه این سد بیشعتر از   خواهد شد. در سال میلیارد ریال 51معادل 

که نشان دهنده اهمیت قابل توجه بازدیدکنندگان بعه   ،میلیارد ریال برآورد شده 51در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 

ریعال(، ارزش تفریحعی سعاالنه پعارك      3800) 5130باشد. براساس متوسط نرخ دالر در سال  تفریحی کشور میمنابع 

 آید.     دالر آمریکا در هکتار بدست می 5114                ملی گلستان

 : نتیجه گیری

 بابت مبلغی اختبه پرد تمایل شوندگان مصاحبه درصد 10 ،یافته های میدانی و کمی تحقیق نتایج به توجه با

 و حفعظ  توسععه،  لذا ت.اس مردم برای ها مکان این گونه اهمیت بیانگر که مناطق دیدنی سد رودبال دارند از استفاده

باشعد.   محیطعی  هعای کاهش آلعودگی  و مردم رفاه افزایش جهت در ثرمؤ سیاست تواند می های موجود محیط احیای

ه نسبی بازدیدکنندگان تمهیدات الزم جهت تبدیل ایعن مکعان از یعک    بدین منظور پیشنهاد می گردد با توجه به عالق

 از رضایت متغیر میزان به مربوط اثر بیشترین طرفی از پروژه صرفاً عمرانی به یک تفرجگاه دالمی در نظر گرفته شود.

 را پعارك  محعیط  در بازدیدکننعدگان  اجتماعی امنیت که شدن شرایطی فرآهم با نتیجه در باشد می اجتماعی امنیت

 ایجعاد  و جعذب  در مؤثری عامل تواند باشد، می خانواده افراد کلیه برای مناسب پارك محیط کهبطوری افزایش دهد،

 بعرای  محیطی جمله ایجاد از پارك ساختار کیفیت افزایش و فرهنگی محیط بازدیدکنندگان باشد. ایجاد برای آرامش

گونعه   هعر  گردد. همچنعین  ها محیط این به کرده تحصیل فرادا موجب جلب تواند می آموزشی های س کال و مطالعه

 مثبعت  اثعر  تواندمی خانوارها مصرفی مخارج و کاهش تورم یا و مردم درآمد افزایش جهت در اقتصادی سیاستگذاری

 داشته باشد. محیطی زیست خدمات اینگونه از استفاده برای مردم به پرداخت تمایل روی

 و مأخذ:   منابع

 جنگلعی  پعارك  تفرجعی  و حفعاظتی  ارزشعهای  تعیعین » (:5181  )  .م عصعاره،  و اد،صع  خلیلیان، ،  امیرنژاد، .5

، 72شعماره  ، طبیععی  منابع در سازندگی و پژوهش مجله ،«افراد به پرداخت تمایل از استفاده با نوشهر سیسنگان

 . 72-30تهران، صص 

 آذربایجعان  کندوان توریستی روستای تفریحی ارزش برآورد» (:5187م )  کاووسی، و ب حیاتی، م، خداوردیزاده، .2

  .41-12 صصتهران،  ،4 شماره ،1 سال محیطی، علوم فصلنامه ،«مشروط روش ارزشگذاری از استفاده با شرقی

 ،«زیست محیط ارزیابی در اقتصادی تحلیل و قیمتگذاری روشهای نقش» (:5170لی محمد ) ع خورشیددوست، .1

  .31-502 صصان، تهر ،20شماره  شناسی، محیطمجله 

 ارزشگذاری از روش بهره گیری با کرج نبوت پارك تفرجی ارزش برآورد» (:5187)  اطمهف سهرابی، و ، دشتی، .4
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