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برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
حسن یگانه ،حامد رفیعی ،ایرج صالح و احمد بازگیر
تاریخ دریافت8931/81/81 :
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تاریخ پذیرش8931/83/80:

چكیده
حوزه آبخیز سد تهم به عنوان یکی از جاذبههای طبیعتگردی و زمین گردشگری استان زنجان ،از مناطق مهم
گردشگری منطقه است .لذا بررسی و برآورد ارزش تفریحی آن میتواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و
توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد .هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز سد تهم با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط است .برای بررسی عاملهای موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد ،الگوی لوجیت به
روش بیشینه راستنمایی برآورد شد .روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه  -دوبعدی است .دادههای مورد نیاز با
تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  181بازدیدکننده از منطقه یاد شده گردآوری شد .بنا بر نتایج مدل مورد
استفاده در تعیین عاملهای موثر بر میزان ارزش تفریحی منطقه ،متغیرهای شمار بارهای بازدید در سال ،تحصیالت،
درآمد فرد ،بومی بودن و میزان پیشنهاد معنیدار شده است و از عاملهای مؤثر در میزان  WTPبازدیدکنندگان
برای استفاده از مراتع منطقه میباشند .در این بررسی ،میانگین  WTPبهعنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده
برای استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم  6666ریال به دست آمدهاست .همچنین ارزش تفریحی ساالنه این منطقه
حدود  00333ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن بیش  900میلیون ریال برآورد شده ،که نشان دهنده توجه
بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد نظر است.
طبقهبندی Q26, Q51, Q57:JEL

واژههای کلیدی :ارزشگذاری مشروط ،الگوی لوجیت ،تمایل به پرداخت ،تهم ،ارزش تفریحی.
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مقدمه
منابع طبیعی هر جامعه ،ثروت ملی آن جامعه به شمار آمده ،از این رو جنگلها و مراتع به عنوان
یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در ایران نیز دارای اهمیت خاصی است در این مورد در سایه
مدیریت بهینه و برنامه ریزی و مشارکت های مردمی دگرگونی شگرف و بنیادی در برای توسعه
فضاهای گردشگری و صنعت گردشگری میتوان به وجود آورد ،اما در زمینه نقش جنگلها و
مراتع در توسعه اقتصاد کالن کشور میتوان اذعان داشت که تولید علوفه و گوشت ،حفظ آب و
خاک ،گیاهان دارویی و فرآوردههای فرعی آنها ،حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی ،جلوگیری
از فرسایش خاک ،مبارزه با آلودگی هوا ،کاهش سروصدای محیط ،تعدیل و تلطیف آب و هوا،
ایجاد فضای سبز و چشم اندازها و مناظر طبیعی ،تعدیل دما ،افزایش منابع آبهای زیرزمینی و در
پی آن چشمهسارها و رودخانهها ،پارک های طبیعی و به طور کلی محیط مناسب و دلپذیر
طبیعی از عاملهای اصلی و مهم در برای جذب گردشگری و توسعه آن خواهد بود (یوسفی،
 .)1931در این میان زیستبومهای طبیعی از جمله مراتع مجموعهای از زیباترین جلوههای
طبیعی را در خود جای دادهاند .پستی و بلندی ،ارتفاع ،دره ،آبشار ،گل و گیاه و ...از مناظری
هستند که در مجموع ،زیستبومهای طبیعی را به موزههای منحصر بفرد طبیعی تبدیل کردهاند.
آرامش محیط و دوری از جنجالها و فشردگی جمعیت در شهرها از دالیلی هستند که هر ساله
میلیونها انسان را به زیستبومهای طبیعی میکشانند.در سالهای اخیر اقتصاددانان منابع
طبیعی به ارزشگذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداختهاند و پیشرفت
قابل توجهی در ارزشگذاری منافع مصرفی و غیر مصرفی زیستبومهای طبیعی به دست آوردهاند
و شمار قابل توجهی بررسی و ارزیابی در خصوص ارزش غیر مصرفی زیستبومهای طبیعی انجام
گرفته است .این امر بیانگر یک برنامهریزی تحقیقاتی رو به رشدی است که تالش دارد ،شناخت
ما را نسبت به رابطه بین نظام اقتصادی و بومشناسی گسترش دهد .تالشهای موجود برای برآورد
ارزش پولی خدمات زیستبوم نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و نظامهای طبیعی ایفا
میکند .در سطح خرد ،پژوهشهای ارزشگذاری باعث دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار و
کارکرد زیستبومها و نقش گوناگون و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی میشود و در بعد
کالن ،ارزشگذاری زیستبوم میتواند در ایجاد و اصالح شاخص های رفاه انسانی و توسعه پایدار
مشارکت داشته باشد (هووارس و فاربر .)2002
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از روشهای استاندارد و انعطاف پذیر برای اندازهگیری تمایل به پرداخت و ارزش تفریحی در
مناطق گردشگری ،روش ارزشگذاری مشروط خواهد بود .روش ارزشگذاری مشروط ()CVM
یک روش ارزشگذاری غیربازاری و انعطافپذیر بوده که به طور گسترده در تجزیه و تحلیل
هزینه-سود و ارزیابی تأثیرگذاری زیست محیطی استفاده میشود (میشل و کارسون.)1393 ،
روش ارزشگذاری مشروط برای نخستین بار در سال  1399مورد استفاده قرار گرفت .اما پس از
آن تا اواسط دهه  1390که توسعه این روش با جدیت آغاز شد ،به کار برده نشد (ونکاتاچاالم،
.)2009از آن زمان به بعد این روش به صورت روزافزونی مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از
بهترین و در عین حال بحث برانگیزترین روشها در میان همه روشهای ارزشگذاری موهبتهای
زیست محیطی قلمداد میشود (ونکاتاچاالم .)2009 ،در این روش نیاز به مراجعه به افراد برای
تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات زیست محیطی (مانند مطلوب بودن ناشی از بهرهمندی
و استفاده از یک منبع طبیعی) است .به همین دلیل روش ارزیابی مشروط را اغلب روش ترجیح
مینامند .در دیدگاه اقتصادی متداول ،ارزش به عنوان درجه ترجیح انسان تعریف میشود .با در
نظر گرفتن این طرز تفکر میت وان با استفاده از پرسشنامه و مشاهده رفتار افراد از میزان تمایل
به پرداخت آنان برای خدمات غیربازاری محیط زیست آگاهی یافت .روش ارزشگذاری مشروط،
به طور متداول برای برآورد دو ارزش مهم یعنی ارزش وجودی و ارزش گزینش سودمند و قابل
استفاده خواهد بود (ونکاتاچاالم .)2009 ،این روش تالش میکند تا تمایل به پرداخت افراد را با
سناریوهای بازار فرضی معین ،تعیین کند (لی و هان)2002 ،دو نقطة قوت قابل توجه در استفاده
از روش ارزشگذاری مشروط این است که ،با این روش نه تنها میتوان  WTPدر شرایط موجود
آن محیط طبیعی مورد نظر را به دست آورد ،بلکه با این روش تمایل را در صورت بروز
تغییرپذیریهای فرضی در زیستبوم مورد نظر نیز محاسبه کرد .دیگر این که با استفاده از این
روش میتوان به ارزشگذاری سفرهای چند مقصید با پرسشهای فرضی در مورد هر یک از

مقصدها نیز ،اقدام کرد (لی و هان .)2002 ،با این حال ،روش  CVMکاستیهایی نیز دارد و این
موضوع به صورت کلی قابل پذیرش است که روش ارزشگذاری مشروط ،به علت وابسته بودن به
پیشبینیهای فرضی ،از خطاهای احتمالی اندازه گیری بدور نیست (شیخ و همکاران.)2009 ،
به عبارت دیگر استفاده از روشهای ترجیحهای ابراز شده ،به تنهایی ،برای اندازه گیری درست
ارزش های اجتماعی کاالها و خدمات زیست محیطی چندان مناسب نیست (چالفر  .)2009 ،در
تنظیم یک ارزش گذاری مشروط باید به این نکته توجه شود که برای گروه پاسخگو دشوار است
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تا در مورد کاالها و خدمات زیست محیطی که با آنها آشنایی ندارند ترجیحهای خود را به صورت
دقیق و بهینه بیان کنند ،مگر آنکه از پیش توضیحهای کامل و جامعی در مورد گزینههای مورد
بررسی به آنها داده شده باشد (چالفر .)2009 ،بنابراین بهتر است که پرسشنامههای مورد استفاده
دارای اطالعات درست و کاملی از این نظر باشد و فرد محقق خود به صورت چهره به چهره نیز
توضیحهای کافی را در اختیار پاسخگویان قرار دهد.در دهه گذشته تحقیقات رو به رشدی در
زمینه ارزشهای تفریحی ،حفاظتی و اقتصادی زیستبومهای جنگلی و مرتعی با روش
ارزشگذاری مشروط ،صورت گرفته که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد.
کاستانزا و همکاران ( ،)1339مجموع ارزش خدمات زیست محیطی و بومشناسی  19زیستبوم
مختلف جهان را بررسی کردند ،ارزش تفریحی جنگلهای گرمسیری و معتدله را به ترتیب 112
و  99دالر در هکتار عنوان کردند .گورلوک ( )2009با استفاده از این روش ،ارزش خدمات
زیستبوم در ایالت بارسای ترکیه را  99/44دالر در سال برای هر خانواده برآورد کرد .لین هوپ
و مک میالن ( )2009نیز ارزش نواحی بیابانی در ایسلند را با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط  249/19یورو در سال به دست آوردند .شرستا و همکاران ( )2009ارزش تفریحی فضاهای
طبیعی رودخانه آپاالچیچوال در ایالت فلوریدا را با رهیافت هزینه سفر بررسی کردند .در این
بررسی تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده به طور میانگین  94/19دالر برای هر روز بازدید و
ارزش اقتصادی کل  494/69میلیون دالر برآورد شد .همچنین ،اوجدا و همکاران ( )2009ارزش
اقتصادی خدمات محیط زیست فراهم آمده از راه بهبود کیفی جریانهای آبی در مناطق کم آب
تنگه رودخانه یاکوئی در مکزیک را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط مورد بررسی قرار
دادند .نتایج بررسی آنان گویای تمایل به پرداخت ماهیانه  99پزوئی خانوارهای بهرهمند بود .فالح
شمسی و همکاران ( ،)1999ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارک ملی کویر ایران را با استفاده
از روش هزینه سفر مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان میدهد ارزش اقتصادی این منطقه
به ترتیب  29999000ریال و  91909600ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای بازدیدکنندگان
از تهران است .آنان ارزش هر هکتار را به ترتیب  12/6و  19/9ریال برای کل بازدیدکنندگان و
برای بازدیدکنندگان از تهران برآورد کردند .موسوی ( )1930نیز با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز طالقان میانی را مورد بررسی قرار داد .وی میزان تمایل
به پرداخت هر فرد را برای هر بازدید  3494ریال برآورد کرد و براین پایه ارزش تفریحی ساالنه
عرصههای مرتعی را  9099/9میلیون ریال برآورد کرد .کریم زادگان و همکاران ( ،)2009با
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استفاده از روش هزینه سفر ارزش تفریحی جنگلها و مراتع ایران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
آنان نشان داد ارزش تفریحی این زیستبومها برابر با  9900میلیون دالر در سال بوده که نزدیک
به  14/4درصد از ارزش اقتصادی نهایی زیستبوم را به خود اختصاص داده است .سازمان حفاظت
محیط زیست کشور ( ،)1930ارزش تفرجی ،تفریحی ،گردشگری و زیباشناختی مراتع پارک ملی
بمو را در استان فارس مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق از روش ارزشگذاری مشروط برای
تعیین این ارزش استفاده شده است .بر پایه نتایج این تحقیق میانگین تمایل به پرداخت هر
خانوار برای هر بازدید  69219/09ریال تعیین شده که بر این پایه ارزش کل تفریحی این پارک
بیش از  34میلیون ریال در سال  1993برآورد شدهاست .با توجه به رقم باالی تمایل به پرداخت
هر خانوار ،اما از آنجا که پارک ملی بمو متاسفانه بازدید کننده کمی دارد ،لذا ارزش تفریحی کل
پارک رقم ناچیزی به دست آمدهاست .اهداف این پژوهش شامل ،تعیین عاملهای مؤثر بر تمایل
به پرداخت بازدیدکنندگان ،تعیین میزان تمایل به پرداخت و در نهایت تعیین ارزش تفریحی
منطقه تهم زنجان خواهد بود.

معرفی منطقه
حوزه آبخیز تهم با گستره  19هزار هکتار در استان زنجان ،در شهرستان زنجان قرارگرفته است.
اقلیم و موقعیت طبیعی ،ویژگیهای منحصر به فردی به منطقه تهم بخشیده است؛ به طوری که
به دلیل بارندگیهای منا سب و رطوبت باال ،سر سبزی و شادابی در محیط منطقه آ شکار ا ست.
کوههای حوزه ،مناظر آنها ،همراه با سرسبزی باغها ،و انواع میوهها فضای جذابی را در روستاهای
منطقه تهم فراهم کرده ا ست .همچنین سد تهم در پایین د ست منطقه شرایط منا سبی برای
جذب گرد شگران طبیعت دو ست ایجاد کرده ا ست .بیشترین ارتفاع حوزه  2944متر و کمترین
ارتفاع در خروجی حوضه برابر  1490متر از سطح دریاست .از نظر هیدرولوژیکی حوزه مطالعاتی
تهم یکی از سر شاخههای رودخانه زنجانرود بوده که این نیز از زیرحو ضههای آبخیز قزلاوزن
میبا شد .مراکز عمده جمعیتی حوزه عبارتاند از رو ستاهای تهم ،خ شکه رود ،گله رود و طاهر
آباد .سد خاکی تهم در فاصله  16کیلومتری شمال شهر زنجان قرار دارد که در مسیر جاده تازه
احداث شده زنجان-طارم-گیالن قرار دارد .اهمیت سد در تامین آب آ شامیدنی شهر زنجان و
اراضی کشاورزی پایین دست سد میباشد (اداره کل منابع طبیعی استان زنجان .)1993 ،وجود
چشم اندازهای زیبا از ترکیب زی ستبومهای آبی با کشتزارها ،وضعیت پستی و بلندی همجوار،
زیستتتت ماه یان و وجود پر ند گان م هاجر در این په نه ها جاذ به های ویژ های را برای ج لب
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گردشتتتگران بومی و غیر بومی و انجام تفرس گستتتترده مانند پیاده روی ،پیکنیک و ماهیگیری
ورز شی در حا شیه دریاچه سد تهم به وجود آورده که همواره عالقمندان پر شماری را از نقاط
دور و نزدیک به خود جلب میکند .زیستتتبوم آبی تهم دارای این ویژگیها بوده و موجب جلب
و جذب مسافرین و گردشگران محلی به ویژه از شهر پرجمعیت زنجان میشود .بیشترین شمار
بازدید کننده از منطقه مربوط به ف صلهای بهار و تاب ستان و پاییز بوده و این منطقه به عنوان
مهمترین تفرجگاه برای ساکنان شهر زنجان به شمار میآید.

روش تحقیق
در این تحقیق به منظور تعیین ارزش تفریحی حوزه آبخیز تهم زنجان از روش ارزشگذاری
مشروط ( )CVMاستفاده شد .در این روش میزان تمایل به پرداخت افراد با سناریوهای بازار
فرضی مشخص ،تعیین میشود (لی و هان .)2002 ،در میان روشهای استخراس تمایل به
پرداخت ،روشهای دوگانه به سبب ایجاد انگیزه در پاسخگویان نسبت به دیگر روشها سازگارتر
میباشد (موسوی .)1930 ،بیشاب و هبرلین ( )1393برای نخستین بار روش گزینش دوگانه را
ارائه کردند .در این روش پاسخگویان در روبرو شدن با قیمت پیشنهادی با موقعیت بازار فرضی،
تنها پاسخ بلی یا خیر میدهندکارسون و هانمون در سال  1396روش گزینش دوگانه را تعدیل
و اصالح کرد و نتیجه آن روش گزینش دوگانه دو بعدی بود که این روش مستلزم تعیین و
گزینش یک گزینه ای بیشتر نسبت به روش گزینش دوگانه است .گزینه بیشتر نشان دهندة
واکنش پاسخگویان به پرسش است (ونکاتاچاالم.)2009 ،
بدین ترتیب برای دستیابی به هدفهای پژوهش پرسشنامه گزینش دوگانه دوبعدی برای
مصاحبه و استخراس میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریحی منطقه
طراحی شد تا پاسخگویان را از موقعیت بازار فرضی به طور کامل آگاه سازد .بدین منظور،
پرسشنامهای بر پایه این رهیافت طراحی و مورد استفاده قرار گرفت .در پرسشنامه تفریحی
پرسشهایی در زمینه اطالعات سفر ،ویژگیهای اقتصادی اجتماعی افراد ،میزان تمایل به پرداخت
آنان به ازای هر یک از اعضای خانواده در هر نوبت بازدید پرسیده شد .در نهایت میزان تمایل به
پرداخت بازدیدگنندگان در قالب ورودیه با استفاده از روش دوگانه دوبعدی پرسیده شد .روش
نمونهگیری مورد استفاده ،نمونهگیری تصادفی ساده 1بوده است.

Simple Random Sampling

1
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پیش از آغاز مصاحبه چند نکته مهم از جمله تفکر و تامل بیشتر در پاسخ گویی به پرسشها،
تمرکز و تاکید بر منطقه ،محدود بودن درآمد به پاسخگویان یادآور شد تا در بازگویی پاسخ واقعی
به پرسشها به آنها کمک کند .برای دستیابی به هدفهای تحقیق با درجه اطمینان باالتر،
مصاحبه با افرادی صورت گرفته است که دارای استقالل درآمد بوده تا به هنگام روبرو شدن با
مبالغ پیشنهادی ،به سادگی توانایی تصمیمگیری را داشته باشند.
در این تحقیق به منظور تعیین شمار پرسشنامه مورد نیاز ،مشخص کردن مبالغ پیشنهاد در روش
دوگانه دوبعدی و رفع اشکالهای احتمالی 96 ،پرسشنامه پیش آزمون انتها باز تکمیل شد و از
بازدیدگنندگان در منطقه در مورد میزان بیشینه تمایل به پرداخت آنان پرسش شد و در نهایت
شمار پرسشنامه مورد نیاز برپایه فرمول ارائه شده توسط میشل و کارسون ( )1393تعیین شد
(رابطه ( )1فتاحی و فتح زاده:)1930 ،
()1
که در آن  nحجم نمونه t ،مقدار آماره  V ،)t=1.96(t-studentضریب تغییرات و  dاختالف
بین تمایل به پرداخت واقعی و برآورد شده ( )d=0.05-0.3است .مقدار  dتوسط محقق تعیین
شده و نشان میدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی  WTPبرای پژوهشگر قابل پذیرش
است .هرچه مقدار ضریب تغییرات کمتر باشد ،برآورد  WTPبه مقدار واقعی آن در جامعه نزدیک
تر خواهد بود.
در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان برای ارزش گرشگری از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شده است .زیرا به باور
سیندن و کینگ )1330( 1در مدلهایی که از متغیرهای مستقل مجازی و رتبهای بهره گرفته
میشود ،چون نمیتوان توزیع نرمالی را مشاهده کرد ،بنابراین از مدل الجیت استفاده میشود.
همچنین مدل الجیت به دلیل سادگی به طور گستردهای در بررسیهای اقتصادی به کار برده
میشود.
در این روش در آغاز مبالغ پیشنهادی به عنوان ورودیه به منطقه به بازدیدکنندگان ابراز میشود
و بازدیدکنندگان ،از آنجا که مطلوبیت خود را بیشینه میکنند ،در برابر پیشنهادهای مطرح شده

Sinden and King

1
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گزینههای پذیرش و عدم پذیرش را مطرح خواهند کرد .در مدل الجیت احتمال اینکه  iامین
فرد مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی را به پذیرد ،بصورت رابطه ( )2به دست میآید (جاس و
همکاران:)1985 ،
() 2
با توجه به رابطه باال ،احتمال اینکه  iامین فرد مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی را بپذیرد ،به
صورت رابطه ( )9محاسبه میشود:
() 9
یکی از هدفهای مهم در برآورد مدل الجیت ،پیش بینی تاثیرات تغییر در متغیرهای توضیحی
بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط فرد  iخواهد بود .برای ارزیابی اثرات تغییر در هر یک
از متغیرهای مستقل  Xi kروی احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ،از رابطه رابطه ( )4استفاده
میشود (ماداال:)1331 ،
() 4
که  βkمشخصه متغیر مستقل  Kام است.
برای تعیین مدل برای اندازهگیری ،فرض شده هر بازدیدکننده آمادگی دارد مبلغی از درآمد خود
را برای استفاده از منبع زیست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی ( )Aبپردازد که این استفاده
باعث ایجاد مطلوبیت ( )Uبرای وی میشود .میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع
زیست محیطی بیشتر از حالتی است که وی از منابع زیست محیطی استفاده نمیکند ،که رابطه
( )6آن را نشان میدهد (لی و هان:)2002 ،
()6

U(1, Y - A; S) + Ɛ1≥ U (0, Y; S) + Ɛ0

که در آن  Uتابع مطلوبیت غیر مستقیم Y ،درآمد فرد S ،برداری از دیگر عاملهای اقتصادی
اجتماعی فرد Ɛ0 ،و  Ɛ1متغیرهای تصادفی با میانگین هستند که به طور تصادفی و مستقل از
همدیگر توزیع شدهاند .تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت ( )ΔUدر اثر استفاده از منبع زیست
محیطی برابر رابطه ( )9بیان میشود:
()9

)UΔ= U(1, Y - A; S)- U(0, Y; S)+ (Ɛ1 - Ɛ0
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ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد ،دارای یک متغیر وابسته به گزینش
دوگانه است برپایه الگوی لوجیت احتمال ( ،)Piاین که فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرید ،به
صورت رابطه ( )9بیان میشود (لی و هان:)2002 ،
() 9
1
1



) 1  exp  (  A  Y  S

) 1  exp( U

Pi  F (U ) 

که در این رابطه ) Fη(ΔUتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و بعضی
از متغیرهای اجتماعی اقتصادی از جمله درآمد ،مبلغ پیشنهادی ،سن ،جنسیت ،اندازه خانوار و
تحصیالت را شامل میشود ɤ ،β .و  ϴضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار میرود 0 ،β ≤0
<  ɤو  ϴ <0باشند.
سه روش برای محاسبة میزان تمایل به پرداخت وجود دارد :روش نخست میانگین WTPاست ،که
برای محاسبة میزان انتظاری WTPاز انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا بی نهایت استفاده
میشود روش دوم میانگین WTPاست ،که برای محاسبة میزان پیش بینی شده  WTPاز انتگرالگیری
عددی در محدوده ∞  -تا ∞ +استفاده میشود .روش سوم برای محاسبه میزان  ،WTPروش موسوم
به میانگین  WTPقسمتی است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرال
گیری عددی در محدودهای صفر تا پیشنهاد بیشینه ( )Aاستفاده میشود .زیرا این روش ثبات و
سازگاری محدودیتها با فرضیه ،کارایی آماری و توانایی جمع شدن را حفظ میکند (وایت)2009 ،
و از رابطه ( )9محاسبه میشود (لی و هان2002 ،؛ هانمن:)1334 ،
() 9

]) [   (  Y  S
1
)dA
})1  exp{(   A

(

Max. A



0



F (U )dA

Max. A



0

E (WTP) 

که در این رابطه ) E(WTPمیزان انتظاری تمایل به پرداخت و * αعرض از مبدا تعدیل شده است
که با جمله اجتماعی  -اقتصادی به جمله عرض از مبدا اصلی ( )αاضافه شدهاست .الگوی لوجیت
ممکن است به شکل توابع خطی و لگاریتمی برآورد شوند که شکل تابعی خطی برای محاسبه
میانگین  WTPآسانتر بوده و در بیشتر بررسیها از آن استفاده شده است.
کششپذیری متغیر  kام( )Xkدر الگوی لوجیت را میتوان از رابطه ( )3به دست آورد (جاس و
همکاران:)1392 ،
()3
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کشش مربوط به هر متغیر توضیحی بیان میکند که تغییر یک درصدی در ( )Xkباعث تغییر
چند درصدی در احتمال موفقیت متغیر وابسته ( )Yi=1میشود .با توجه به نوع متغیر توضیحی،
دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهایی در الگوی الجیت وجود دارد (جاس و همکاران:)1392 ،
-1اگر  Xkمتغیری کمی باشد ،تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته ( )Yi=1بر اثر تغییر یک
واحد در  Xkکه به نام اثر نهایی خوانده میشود به صورت رابطه ( )10محاسبه میشود:
()10

همان گونه که مالحظه میشود در این الگو میزان تغییر در احتمال ،بستگی به احتمال اولیه و
بنابراین بستگی به ارزشهای اولیه همه متغیرهای مستقل و ضریبهای آنها دارد.
 -2اگر  Xkمتغیر مجازی باشد ،اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت
متغیر وابسته ( )Yi=1در نتیجه تغییر  Xkاز صفر به یک ،در حالی که دیگر متغیرها در یک مقدار
( )Xkثابت نگه داشته شوند .مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی مجازی ( )MEDبا رابطه ( )11قابل
محاسبه خواهد بود:
()11

مقادیر ثابت دیگر متغیرها (* ،)Xبا عنوان "حالت نمونه" شناخته میشود .چگونگی مشخص
کردن میزان حالت نمونه به این است که برای متغیرهای مجازی میزان مد 1آنها و برای دیگر
متغیرها میزان میانگین آنها مدنظر قرار میگیرد.
مشخصههای الگوی لوجیت به روش بیشینه راستنمایی با استفاده از نرم افزارهای  Shazamبرآورد
شد .در این الگو ،متغیرهای چندی برای بهترین برازش مانند ضریب کراگ اهلر ،2ضریب نسبت
درستنمایی ،9درصد پیش بینی درست و آزمون هاسمر  -لمشو ،4استفاده شده است .ضریب
تبیین شاخص خوبی برازش داده های نمونه بوده و در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیر
وابسته دوتایی و احتماالت پیش بینی شده است .شاخص باال به صورت رابطه ( )12محاسبه شد
(ماداال:)1331 ،6
()12

R 2  1  L(  ML ) / L0 

1

Mode
Cragg-Uhler
3
Likelihood Ratio Statistic
4
Hosmer-Lemeshow
5
Maddala
2
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که در آن  ،L0میزان بیشینه لگاریتم تابع راستنمایی است که در این محدودیت همه ضریبهای
رگرسیون ،به غیر از ضریبهای جزیی ثابت صفر هستند و  LβMLنیز میزان بیشینه تابع
راستنمایی ،مدل را در حالت مقید (همه ضریبها صفر هستند) با حالت غیر مقید مقایسه میکند.
این آماره ،معنیدار بودن همزمان ضریبها را نشان میدهد و اگر این آماره با توجه به احتمال
آماره نسبت راستنمایی معنیدار باشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای توضیحی در مدل
توانسته اند به خوبی متغیر وابسته را توصیف کنند .این آماره به صورت رابطه ( )19است (ماداال،
:)1331
()19

L.R. Statistica l  2L( ML )  L0 

شاخص دیگر خوبی برازش درصد پیش بینی درست 1است که همخوانی تصمیم گیری افراد را با
متغیرهای توضیحی مدل بررسی میکند .بدین منظور شاخص  ،Zt=X΄tβبرای هر تصمیم گیرنده
محاسبه شده و آنگاه با توزیع احتمالی تجمعی مناسب همراه با شاخص یاد شده ،احتمال گزینش
گزینه نخست در مدل دوگانه برآورد میشود .چنانچه احتمال برآورد شده بزرگتر از  0/6باشد،
نتایج احتمال پیش بینی شده با میزان واقعی بیشتر از  60درصد همخوانی دارد و در غیر این
صورت خیر (ماداال1331 ،؛ امیرنژاد و عطائی .)1930 ،الزم به یادآوری است که پرسشنامههای
یاد شده از مسافران بومی و غیر بومی که در طول فصل بهار و تابستان سال  1931به منطقه
مورد نظر مسافرت کردهاند ،گردآوری شد .در پایان برای تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی
در کل حوزه آبخیز تهم برآورد شد.

Percentage of Right Prediction

1
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نتایج
در این تحقیق با در نظر گرفتن سطح اختالف قابل پذیرش بین تمایل به پرداخت واقعی و برآورد
شده به میزان  10درصد و سطح معنیداری  36درصد ،شمار  199پرسشنامه از بازدیدکنندگان
منطقه تهم تکمیل شد که در این میان  9پرسشنامه به دلیل درک نادرست پرسشهای WTP
و ناقص بودن حذف شد .سرانجام ،تجزیه و تحلیل ارزش تفریحی برای  191پرسشنامه صورت
گرفت.
برپایه پیش پرسشنامه تکمیل شده ،میانه تمایل به پرداخت افراد برابر  10000ریال به دست آمد
که این مبلغ به عنوان پیشنهاد اولیه گزینش شد .در پرسش نخست ،قیمت پیشنهادی اولیه یا
میانی ( 10000ریال) به این صورت مورد پرسش قرار گرفت که ،منطقه فرصتی برای گردش و
تفریح شما فراهم کرده است ،آیا آمادگی دارید برای بهرهگیری از این منطقه مبلغ  10000ریال
از درآمد خود را به عنوان قیمت ورودی برای هر یک از اعضای خانواده خود برای هر بازدید
پرداخت کنید؟ در صورت ارائه پاسخ منفی ،قیمت پیشنهادی پایین تر یعنی 6000ریال (نصف
مبلغ میانی) مورد پرسش قرار میگیرد و در صورت ارائه جواب مثبت ،قیمت باالتر یعنی 20000
ریال (دو برابر مبلغ میانی) از بازدیدکنندگان پرسش خواهد شد .پاسخگویان در رویارویی با قیمت
پیشنهادی به عنوان ورودیه برای ارزش تفریحی ارائه میشود ،میتوانند پاسخ مثبت ،یا منفی
داده ،یا پاسخی ندهند .به همراه مبالغ پیشنهادی  ،WTPاز پاسخگویان در مورد حداکثر WTP
آنان پرسش میشود .این عمل به تحلیلهای بعدی برای طبقهبندی اثرگذاریهای به جا مانده،
بهتر کمک خواهد کرد .برای محققان گزینش روش مالی مهم و با اهمیت است .در این تحقیق،
قیمت ورودی به عنوان بهترین گزینش منطقی و وسیلة پرداخت واقعی برای بازدیدکنندگان
منطقه تهم گزینش شده است.همان گونه که در نتایج آمده است ،افرادی که برای استفاده
تفرجی از منطقه تهم به منطقه مسافرت کردهاند ،دامنه بررسی این ارزیابی را تشکیل دادهاند.
در این بررسی  100درصد از پاسخگویان را مردان و  39/2درصد آنان را متاهالن تشکیل داده
است .جدول ( ،)1ویژگی های اقتصادی و اجتماعی بازدیدکنندگان مورد بررسی را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده میشود میانگین سن پاسخگویان  99/96سال بود .متغیرهای تحصیالت و
درآمد ماهیانه نیز به ترتیب دارای میانگینهای  11/9سال و  399هزار ریال در ماه میباشد.
میانگین شمار بارهای بازدید از منطقه در سال حدود  3/4بار میباشد .نزدیک به  10درصد
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بازدیدگنندکان ،نخستین بار بود که از منطقه بازدید میکردند .همچنین میانگین اندازه خانوار
بازدیدگنندکان از منطقه  9/4نفر میباشد.
جدول ( )7ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی پاسخگویان
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

کمینه

بیشینه

رضایت از خدمات رفاهی
شمار بارهای بازدید (در سال)
نخستین بازدید
سن (سال)
تحصیالت
درآمد ماهیانه فرد (هزار ریال)
اندازه خانواده (نفر)
بومی بودن
منبع :یافتههای پژوهش

1/13
3/41
0/003
99/96
11/9
399
9/49
0/34

0/49
9/44
0/23
10/4
4/41
609
1/19
0/22

0/99
0/93
9
0/29
0/99
0/62
0/92
0/24

1
1
0
20
0
200
1
0

9
99
1
92
19
9000
9
1

همچنین جدول ( )2درصد فراوانی در طبقههای مختلف درآمدی را نشان می دهد .طبقههای
درآمدی برپایه طبقههای گزارش بررسی بودجه خانوار (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
 )1999از گردشگران پرسش شده است .همانطور که مشخص است  23درصد گردشگران در
طبقه درآمدی  339تا  1964هزار ریال در ماه قرار گرفتهاند.
جدول ( )2طبقههای درآمد ماهیانه فرد (ریال) در منطقه مورد بررسی
طبقه
1
2
9
4
6
9
9
9
3
10
11
12
19
14
19
منبع:یافتههای پژوهش

طبقههای درآمد ماهیانه فرد (هزار ریال)
960-0
1160-960
1690-1160
2410-1690
2310-2140
9360-2310
6990-9360
9920-6990
3390-9920
19640-3390
19490-19640
26090-19490
94100-26090
49400-94100
> 46433
کل

درصد
0
0
0
1
0
1
11
29
20
23
3
4
2
0
3
133
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همان طور که در جدول شماره ( )9مشخص است  91/9درصد ( 123نفر) نخستین پیشنهاد را
نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  10000ریال از درآمد خود برای بازدید از منطقه را نداشتند
در حالی که  62نفر ( 29/9درصد) آن را پذیرفتند .هنگامی که پیشنهاد پایینتر یعنی 6000
ریال ارائه شد 101 ،نفر ( 66/9درصد) این پیشنهاد را نیز نپذیرفتند در حالی که  29نفر (16/6
درصد) آن را پذیرفتند .آن دسته از پاسخ دهندگانی که نخستین پیشنهاد را پذیرفتند قیمت
باالتر یعنی  20000ریال برای هر بازدید از منطقه پیشنهاد شد که  44نفر ( 24/9درصد) پیشنهاد
باالتر را نپذیرفتند و  9نفر ( 4/4درصد) این پیشنهاد را پذیرفتند .به طور کلی  44/2درصد از
بازدیدکنندگان از منطقه ،آماده به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از منطقه هستند.
جدول( )3وضعیت تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
وضعیت پذیرش
پذیرش مبلغ
عدم پذیرش مبلغ
جمع

شرح

پیشنهاد پایین

پیشنهاد میانی

پیشنهاد باال

شمار

29

62

9

درصد

16/6

29/9

4/4

شمار

101

123

44

درصد

66/9

91/9

24/9

شمار

*123

191

**62

درصد

91/9

100

29/9

* پیشنه اد پایین برای پاسخگویانی ارائه شد که پیشنهاد میانی یا اول را نپذیرفته بودند یا پاسخی به آن ندادند ،که جمع
آنان  729نفر میباشد** .پیشنهاد باال یا سوم برای پاسخگویانی ارائه شد که پیشنهاد اول یا میانی را پذیرفته بودند که
جمع آنان  52نفر میباشد .منبع :یافتههای پژوهش

برای برآورد مدل الجیت ،متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و دادههای سفر که تاثیر زیادی روی
میزان تمایل به پرداخت افراد برای گردش موثر هستند ،مورد استفاده قرار گرفتند .با توجه به
عدم دستیابی به نتیجه مناسب در مدل اولیه ،متغیرهایی که سبب کاهش کارایی مدل شدند از
مدل حذف شدند .در این بررسی متغیرهای هزینه سفر با درآمد فرد ،بازدید در آینده با رضایت
از تفریح ،شمار سفر در ماه با شمار سفر در سال هم خطی ایجاد کردند ،بنابراین از مدل کنار
گذاشته شدند .همچنین متغیر جنسیت با توجه به اینکه همه پاسخگویان مرد بودند از مدل
حذف شد .همچنین در مورد متغیر عضویت در سازمان محیط زیستی نیز با توجه به اینکه بیش
از  33درصد پاسخگویان عضو این سازمانها نبودند از مدل کنار گذاشته شدند.
نتایج برآورد ضریبهای متغیرهای توضیحی مدل الجیت ،سطوح احتمال آماری آنها و
تاثیرگذاری این متغیرها بر متغیر وابسته با استفاده از روش بیشینه درستنمایی برای تعیین ارزش
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تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم برآورد شده است .همانطور که از نتایج برآورد مدل الجیت
مشخص است ،ضریب متغیرهای شمار بارهای بازدید در سال ،تحصیالت ،درآمد ،بومی بودن و
پیشنهاد معنیدار شده است .معنیداری متغیر بومی بودن در سطح احتمال یک درصد ،متغیرهای
تعداد بازدید در سال ،تحصیالت ،درآمد و پیشنهاد در سطح احتمال  6درصد معنیدار هستند.
در نهایت مدل الجیت با حضور متغیرهای توضیحی رضایت از خدمات رفاهی ،تعداد بازدید در
سال ،نخستین بازدید ،سن ،تحصیالت ،درآمد فرد ،شمار افراد خانواده ،بومی بودن و مبلغ
پیشنهادی ،مورد بررسی قرار گرفت .در مدل الجیت ضریبهای برآورد شده اولیه تنها نشانههای
تاثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان میدهند ولی تفسیر مقداری
ندارند .بلکه کششها و اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند .نشانه متغیر شمار
بازدیدها مثبت به دست آمد و بیانگر آن بود که تمایل به پرداخت با شمار بازدیدها بیشتر ،افزایش
مییابد .بر پایه کشش وزنی متغیر شمار بازدید ،افزایش یک درصد در شمار بازدید ،احتمال تمایل
به پرداخت را  0/0029درصد افزایش میدهد .نشانه مثبت ضریب متغیر تحصیالت گویای آن
بود که سطح تحصیالت باالتر ،احتمال پاسخ مثبت در پرداخت برای بهرهمندی از این منطقه را
افزایش میدهد .به عبارت دیگر افزایش یک درصد در میزان تحصیالت پاسخگویان ،احتمال
تمایل به پرداخت را  0/66درصد افزایش میدهد .همچنین ،با توجه به اثر نهایی این متغیر
( ،)0/011افزایش یک سال در تحصیالت ،احتمال پذیرش مبلغی برای بهرهمندی از این مجموعه
را معادل  0/011درصد افزایش میدهد.
جدول ( )4نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت برای ارزش تفریحی حوزه آبخیز تهم زنجان
متغییرها
عرض از مبدا
رضایت از خدمات رفاهی
شمار بازدید در سال
نخستین بازدید
سن
تحصیالت
درآمد فرد
شمار افراد خانواده
بومی بودن
پیشنهاد

ضریب برآورد شده

ارزش آماری t

کشش وزنی متغیرها

اثر نهایی

-3/06866
3/6106
3/303860
3/343086
3/3301610
3/369146
3/33333340
3/309698
-1/8380
-3/33398848

- 3/8640
3/808
*1/00
3/38348
3/6300
*6/3608
*1/8318
3/6818
**- 0/160
*- 1/0660

-3/6486
3/18400
3/61608
3/336813
3/38490
3/9968
3/0134
3/38606
-1/1600
-3/0688

3/30863
3/339438
3/33688
3/3339998
3/31149
3/333333386
3/336666
-3/4383
-3/3331316

LIKELIHOOD RATIO TEST =26.0354
P-VALUE= 0.00202
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.77624
LOG-LIKELIHOOD FUNCTION = -187.75
LOG-LIKELIHOOD (0) = -200.77
CRAGG-UHLER R-SQUARE = 0.20355
= H-L Statistic
6.4502 Prob. Chi-Sq (8)= 0.5969
Andrews Statistic=9.7993 Prob. Chi-Sq (10)= 0.4583

منبع :یافتههای پژوهش (** معنیداری در سطح یک درصد * ،معنیداری در سطح  9درصد)
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بنابر فرضیه ،عالمت ضریب برآورد شده متغیر پیشنهاد منفی بوده و نشان میدهد درصورتی که
مبلغ پیشنهاد شده برای ارزش تفریحی منطقه افزایش یابد ،احتمال پذیرش در پرداخت مبلغی
معین کاهش مییابد .با توجه به کشش وزنی متغیر مبلغ پیشنهادی ( )-0/99در جدول ،با ثابت
ماندن دیگر عاملها ،افزایش یک درصد در قیمت پیشنهاد شده به پاسخگویان ،احتمال پذیرش
تمایل به پرداخت را  0/99درصد کاهش میدهد .همچنین ،با توجه به اثر نهایی این متغیر
( )-0/0001افزایش ده ریال در مبلغ پیشنهادی ،احتمال پذیرش تمایل به پرداخت برای
بهرهمندی از این مجموعه را معادل  0/0001درصد (افزایش  10000ریال در مبلغ پیشنهادی،
احتمال پذیرش تمایل به پرداخت برای بهرهمندی از این مجموعه را معادل  0/1درصد) ،کاهش
میدهد (جدول.)4
عالمت ضریب برآوردی متغیر درآمد بر حسب انتظار ،مثبت به دست آمد که نشان دهنده افزایش
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی همراه با افزایش درآمد است ،هرچند که مقدار آن کوچک است.
بنابراین ،برپایه کشش وزنی متغیر درآمد ،با افزایش یک درصد در درآمد پاسخگویان ،احتمال
پذیرش تمایل به پرداخت  0/91درصد افزایش مییابد .مقدار اثر نهایی متغیر بومی بودن نشان
میدهد که تغییر آن از صفر (غیر بومی) به یک (بومی بودن) سبب کاهش  0/4درصدی احتمال
تمایل به پرداخت بازدیدکننده میشود ،یعنی افراد بومی تمایل به پرداخت کمتری نسبت به افراد
غیر بومی دارند .در الگوی الجیت برای سنجش معنیداری کل مدل و نیکویی برازش از آماره
آزمون  LRاستفاده میشود که مقدار آن  29/09به دست آمد .معنیدار بودن این آماره بیانگر
این موضوع است که مدل برآورد شده به طور کلی معنیدار است .مقادیر ضریبهای تعیین
کراگ-اوهلر برای الگوی الجیت برآورد شده برابر با  0/209میباشد .این مقادیر با توجه به شمار
مشاهدههای متغیر وابسته ،رقم مطلوبی است.
افزون بر آماره  R2کراگ-اوهلر که میتواند برای بررسی خوبی برازش 1مدل مورد استفاده قرار
گیرد ،آزمون هاسمر  -لمشو 2را نیز میتوان برای آزمون خوبی برازش در نظر گرفت (نریمانی،
 .)1930همان طور که از نتایج جدول مشخص است مقدار آماره  H-Lبرابر  9/4و احتمال آن
 0/63به دست آمده که برپایه آن ،نمیتوان فرضیه صفر را رد کرده و در نتیجه تابع الجیت،
برازش مناسبی از دادهها به دست میدهد .در مورد آماره آندرو 9نیز نتایج همسان آماره H-L
1

Goodness-of-Fit
Hosmer-Lemeshow
3
Andrews
2
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است و به عبارت دیگر تصریح مدل به صورت تابع الجیت ،درست بوده است .درصد پیش بینی
درست مدل برآورد شده نیز بالغ بر  99درصد است و از آنجا که مقدار قابل پذیرش درصد پیش
بینی درست برای مدلهای الجیت و پروبیت برابر با  90درصد است (خداوردیزاده و همکاران،
 ،)1930مقدار درصد پیش بینی درست به دست آمده در این مدل رقم مطلوبی را نشان میدهد.
بنابراین مدل برآورد شده توانسته است درصد باالیی از مقادیر متغیر وابسته را با توجه به
متغیرهای توضیحی پیش بینی کند .به بیان دیگر ،نزدیک به  99درصد از پاسخگویان ،تمایل به
پرداخت پیش بینی شده آری یا نه را با ارائه نسبتی کامالً مناسب با اطالعات ،به درستی اختصاص
دادهاند.
در این تحقیق ،میانگین  WTPقسمتی مورد استفاده شده است .میزان پیش بینی شده  WTPبا
انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد ( 60000ریال) به صورت رابطه ()14
محاسبه می شود:
50000
1
()14
WTP 
dA  6266.6
)1  exp( 0.7457  0.000578 A



0

همان طور که مالحظه میشود میانگین تمایل به پرداخت برای استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم
برای هر نفر در هر بازدید  9299ریال به دست آمده است .برپایه میانگین شمار سفر ساالنه
گردشگران به حوزه آبخیز تهم ( 3/4بازدید در سال) ،تمایل به پرداخت ساالنه هر فرد برای بازدید
از منطقه برابر با  69309ریال برآورد شد.
به منظور تعیین ارزش گردشگری کل ،باید میزان مورد انتظار تمایل به پرداخت ( )WTPهر فرد
در هر نوبت سفر در شمار گردشگران منطقه ضرب شود .با توجه به مراجعه به معاونت گردشگری
استان زنجان و دیگر نهادهای زیربط ،هیچگونه آماری در مورد شمار گردشگر ساالنه از حوزه
آبخیز سد تهم وجود نداشت ،از این رو برای تعیین ارزش اقتصادی ساالنه این منطقه ،از آمار
جمعیت استان زنجان به عنوان گردشگران غالب منطقه ،استفاده شد .بدین ترتیب تحت دو
پیشفرض مختلف یعنی اگر  6یا  10درصد جمعیت استان ساالنه از منطقه بازدید کنند میزان
ارزش ساالنه این منطقه چقدار خواهد بود؟
با توجه به جمعیت  1016994نفری استان زنجان در سال ( 1930مرکز آمار ایران ،)1930 ،اگر
 6درصد جمعیت استان ( 60999نفر) ساالنه از منطقه بازدید کنند ارزش اقتصادی ساالنه این
منطقه برابر با  919/29میلیون ریال خواهد شد ،اگر  10درصد جمعیت استان ( 101699نفر)
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ساالنه از منطقه بازدید کنند ارزش اقتصادی ساالنه این منطقه برابر با  999/6میلیون ریال خواهد
شد ،که بیانگر ارزش باالی این منطقه از دیدگاه گردشگران میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ،نتایج نشان میدهد
که مردم راضی به پرداخت مبلغی برای استفاده از منطقه و حفاظت زیستمحیطی هستند ،به
طوریکه  44درصد بازدیدکنندگان در این بررسی آماده به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی
از منطقه هستند .در این تحقیق بیشتر پاسخگویان کمبود امکانات رفاهی در منطقه را دلیل
نداشتن تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه بیان کردهاند .بررسیها نشان داد که امکانات
موجود در این منطقه برای جذب گردشگر نامناسب و ضعیف است به طوری که بیشتر
بازدیدکنندگان از نبود امکانات رفاهی-تفریحی ،سرویس های بهداشتی ،بهداشت محیط ،سرویس
حمل و نقل ،پارکینگ ،مسائل امنیتی ،امکانات اقامتی ....،راضی نیستند .ولی با توجه به قابلیت و
استعداد این منطقه با توجه به جاذبههای منطقه ،در صورت ایجاد و بهبود امکانات رفاهی شاهد
افزایش شمار گردشگران و افزایش زمان بازدید از منطقه ،خواهیم بود .موقری ( )1930نیز در
بررسی تقاضای گردشگری در مراتع السم هراز ،نقاط ضعف منطقه از جمله امکانات رفاهی،
بهداشتی ،ورزشی ،راهنمای گردشگری و  ..را از عاملهای تمایل به پرداخت کم برای ورودی از
مراتع منطقه ،بیان کرد ،در بررسی باال  99/6درصد افراد با پرداخت ورودی مخالف 42 ،درصد
موافق و  21/6درصد نیز نظری نداشتند.
در این بررسی ،میانگین  WTPبهعنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده برای استفاده از مراتع
حوزه آبخیز تهم  9299ریال به دست آمدهاست .همچنین ارزش تفریحی ساالنه مراتع این منطقه
حدود  93000ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن بیش از  693میلیون ریال برآورد شده ،که
نشان دهنده اهمیت قابل توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد نظر است .برپایه
میانگین نرخ دالر مرجع در سال  12290( 1931ریال) ،ارزش تفریحی ساالنه حوزه آبخیز تهم
حدود  44هزار دالر آمریکا به دست میآید .این مسئله نشان دهندة ارزش و اهمیتی است که
بازدیدکنندگان برای منابع طبیعی منطقه قائلند که محققان در ارتباط با ارزش تفریحی مراتع با
استفاده از روش همسان (ارزشگذاری مشروط) این مسئله را پیشتر به اثبات رساندند (موسوی،
 .)1930نتایج این تحقیق با نتایج بررسیهای محققان دیگر مورد بررسی قرار گرفت .موسوی
( ) 1930در بررسی ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز طالقان میانی با استفاده از روش ارزشگذاری
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مشروط ،میزان تمایل به پرداخت هر فرد را برای هر بازدید  3494ریال و ارزش تفریحی ساالنه
عرصههای مرتعی را بیش از  9000میلیون ریال برآورد کرد .همچنین فالح شمسی و همکاران
( ، )1999ارزش اقتصادی گردشگری مراتع پارک ملی کویر ایران را با استفاده از روش هزینه سفر
به ترتیب  29/9میلیون ریال و  91/9میلیون ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای بازدیدکنندگان
از تهران ،و ارزش هر هکتار را به ترتیب  12/6و  19/9ریال برای کل بازدیدکنندگان و برای
بازدیدکنندگان از تهران ،برآورد کردند .میرزایی ( )1993نیز در بررسی خود با استفاده از روش
هزینه سفر این ارزش را برای منطقه پلنگ دره قم در جنوب غربی این استان  99936ریال در
هکتار به دست آورد .بررسی پژوهشهای یاد شده نشان میدهد که از مهم ترین دالیل اختالف
در نتایج به دست آمده ،تفاوت در روش ارزشگذاری ،زمان بررسی و نیز ویژگیهای مختلف
مناطق مورد بررسی است.
شناسایی و تحلیل عاملهای تاثیرگذار بر تقاضای تفرجی کمک شایانی در اجرای مدیریت موفق
تفرجی تفرجگاهها و در نتیجه آن رضایتمندی استفاده کنندگان از این مناطق است .این موضوع
در تعیین برنامه ریزی برای تامین نیازهای آتی امری پرهیز ناپذیر است (محمودی و دانه کار،
 .)1999بنابراین برپایه نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عاملهای موثر بر میزان ارزش تفرجی
منطقه ،متغیرهای شمار بارهای بازدید در سال ،تحصیالت ،درآمد فرد ،بومی بودن و میزان
پیشنهاد معنیدار شده است و از عاملهای مؤثر در میزان  WTPبازدیدکنندگان برای استفاده از
مراتع منطقه میباشند .البته اثرگذاری قیمت پیشنهادی بر  WTPرا پیش از این ،فورستر در
اروپا ( )1393مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج حاصل ،همسو با یافتههای این پژوهش در
کشور ایران است .ولی اثرگذاری میزان درآمد بر  WTPدر پژوهش یاد شده مورد واکاوی دقیق
قرار نگرفته بود.
در این تحقیق متغیر درآمد تأثیر مستقیم بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای استفاده تفریحی و
گردشگری از این مراتع داشته است .از آنجاییکه پرداختهای زیست محیطی و در اصل تقاضا
برای استفاده تفریحی و گردشگری بیشتر از محیط زیست ،کاالیی باکشش باالست (به دلیل
لوکس بودن این خدمات) ،لذا تنها در صورت تقویت درآمد اشخاص است که بازدیدگان آماده به
پرداخت بابت آن هستند .لذا ،تقویت و حمایت درآمدی ،به ویژه در میان اقشار کم درآمد،
میتواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد .با افزایش درآمد بویژه در میان خانوارهای با
درآمد پایین ،احتمال افزایش تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه نیز بهبود خواهد یافت.
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لذا ،سیاستهای توزیع بهینه درآمدی و افزایش سطوح رفاه خانوارها در سطح کالن ،بر میزان
تمایل به پرداخت خانوار نیز تأثیر خواهد داشت.
همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد ،افزایش شمار سالهای تحصیل به دلیل آگاهی بیشتر از
موهبتهای محیطزیستی سبب افزایش تمایل به پرداخت شدهاست که این نتایج با نتایج بررسی امیرنژاد
و همکاران ( ،)1089خداوردیزاده و همکاران ( )1003و ساتوت و همکاران ( )6338همخوانی دارد .شرستا
و همکاران ( )6336نیز بیان میکنند سطح سواد رابطه مستقیم با میزان درآمد دارد ،و با افزایش سطح
تحصیالت در واقع فرصت های فراغتی افراد افزایش مییابد .ضمن اینکه افراد تحصیل کرده مایل به پر
کردن اوقات فراغت خود با سرگرمی هایی هستند که آنان را به دیدار از جاذبههای طبیعی ،تشویق و ترغیب
کند و موجب افزایش سطح آگاهی آنان از طبیعت شود و در نهایت حس حفاظت و حراست از محیط های
طبیعی را در آنان برانگیزد و تقویت کند (هاشیموتو.)6336 ،
اطالع از شمار بارهای بازدید افراد از مناطق تفرجگاهی ،در برآورد شمار نفر روز یا ساعت بازدید
در برنامه ریزی و تخصیص امکانات تفرجی موجود در گردشگاه اهمیت دارد (بیل1336 ،؛ بوینزا
و همکاران .)2009 ،در واقع در تفرجگاههای دارای جاذبههای بیشتر ،شمار بازدیدهای بیشتری
نیز دیده میشود (جانپور و اسمیت 2004 ،؛ اسکارپا و همکاران .)2009 ،در این بررسی مشخص
شد که  30درصد بازدیدکنندگان برای چندمین بار از تفرجگاه دیدن میکردند که این به نوبة
خود می تواند توان باالی منطقه را در جذب گردشگر و نیاز به ایجاد امکانات بیشتر نشان دهد.
بررسی دالیل گزینش منطقه برای تفریح توسط گردشگران نیز نشان میدهد که چشم اندازههای
زیبای منطقه ،نزدیکی به شهر زنجان (دسترسی مناسب) و موقعیت برتر طبیعی ،از دالیل اصلی
بازدید از منطقه به شمار میآید.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،یکی از موارد مهم در امر مدیریت تفریگاههای خارس از
شهر ،برای درآمدزا بودن ،افزایش میزان اقامت افراد بازدیدکننده و تامین انتظارها و نیازهای سنی
آنان خواهد بود .چرا که در این صورت و با فراهم کردن امکانات پذیرایی برای اقامت و همچنین
ایجاد تفریحهای جانبی ،درآمد قابل توجهی را میتوان انتظار داشت ،ضمن این که از بعد اشتغال
زایی نیز تاثیر به سزایی در اقتصاد منطقه خواهد داشت .تحقیقات نشان داده است که گردش،
اسبسواری ،دیدن مناظر ،زندگی سنتی در مرتع و ماهیگیری ،سودمندیهای زیادی را برای
مرتعداران و مردم بومی ایجاد میکند .هولچک و همکاران ( ،)2004در تحقیقات خود در ایاالت
غربی آمریکا بیان کردند که بسیاری از دامداریها استخر پروش ماهی احداث کردهاند و به طور
روزانه یا برحسب شمار ماهیهای صید شده ،پول دریافت میکنند ،اغلب کلبه اجاره میدهند و
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برای بازدیدکنندگان غذا تهیه میکنند .این گونه فعالیتها در بعضی از موارد نسبت به فروش
دام ،درآمد خالص بیشتری دارد ،آنان بیان میکنند درآمدهای تفرجگاهی در بسیاری از
قسمت های ایاالت غربی به عنوان منبع اصلی درآمد ،جانشین دامداری شده است .البته در این
مورد این نکته باید یادآور شد که دامداران و مرتعداران استفاده کننده از مراتع عمومی نسبت به
تفریح و تفرس ،دیدگاهی منفی دارند که اغلب دالیل منطقی نیز به میان ،میآورند .از جمله اینکه
افزایش فعالیتهای انسان در مرتع بر اثر آبشویهایی که ایجاد میشود به کاهش عملکرد دام
میانجامد؛ آتش سوزی عمومی ،دزدیدن دام و درگیریهای رفت و آمدی در مراتع دیده میشود
که در آنها استفاده تفریحی شدیدتر است .در بعضی مواقع اسکان در جوار منابع آب آشامیدنی
دام است؛ دام به طور معمول به فعالیتهای انسان عادت ندارد و از آمدن به آبشخوار و آشامیدن
آب خودداری میکند .بنابراین در استفاده از مراتع برای تفریح ،باید بسیاری از اصول به کار گرفته
شده برای کنترل دام ،برای کنترل استفاده از مراتع به عنوان تفرجگاه نیز رعایت شود .از آن
جمله شمار مناسب افراد ،توزیع مناسب و تنظیم زمان استفاده درست از مرتع ،در فعالیتهای
تفریحی اهمیت فراوانی دارند .البته در تحقیقی که توسط موقری ( )1932در مراتع ییالقی السم
هراز انجام داده است مرتعداران و مردم بومی با حضور گردشگران در مراتعشان مشکلی نداشته و
برای آنان محدودیتی ایجاد نمیکنند ولی برعکس با حضور نهادهای دولتی و غیر دولتی در مراتع
به بهانه ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی مخالفت میکنند ،زیرا باور دارند دولت از این راه درصدد
تصاحب مراتعشان است .این مسئله نشان میدهد که گردشگری در حوزه آبخیز هراز پذیرش
الزم اجتماعی توسط مرتعداران و مردم بومی را نداشته و علت اصلی مخالفت عدهای از آنان با
ایجاد تسهیالت گردشگری ،بی اعتمادی به مسئوالن دولتی است .این امر در مورد مراتع حوزه
آبخیز تهم هم صادق است.
پیشنهادهای زیر می تواند به بهبود وضعیت گردشگری کمک کند:
 -1با توجه به اینکه بیشتر بازدیدکنندگان دارای سطح سواد دیپلم و دانشگاهی هستند،
احداث مرکز فرهنگی در این منطقه تفرجی بایستی توجه شود؛
 -2از آنجا که مدت اقامت بازدید کنندگان در تفرجگاه  6/6ساعت است ،این امر باید در
برنامهریزی زمانی ارائه خدمات تفرجی به ویژه طراحی امکانات اقامتی برای شب ،مورد
توجه برنامهریزان قرار گیرد؛
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 -9از آنجا که در طراحی و برنامه ریزی فضاهای تفریحی باید الگوها و معیارهای اجتماعی
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود ،برای افزایش شمار گردشگران به منطقه ،ایجاد
مراکزی برای اطالعرسانی و معرفی جاذبهها و ارزشهای محیطزیستی منطقه ضرورت
دارد ؛
 -4یکی از موارد مهم در امر مدیریت تفریگاههای خارس از شهر ،برای درآمدزا بودن ،افزایش
امکان اقامت افراد بازدیدکننده و تامین انتظارها و نیازهای سنی آنان است .چرا که در
این صورت و با فراهم کردن امکانات پذیرایی برای اقامت و همچنین ایجاد تفریحهای
سالم جانبی ،درآمد قابل توجهی را میتوان انتظار داشت ،ضمن این که از بعد اشتغال
زایی نیز تاثیر به سزایی در اقتصاد منطقه خواهد داشت؛
 -6با در نظر گرفتن قابلیتهای حوزه آبخیز تهم در زمینه گردشگری ،تقویت آن به عنوان
منطقه نمونه گردشگری ،تقاضای باالی تفریحی باال و همچنین پذیرش اجتماعی
گردشگران از سوی مردم بومی ،برنامه ریزی برای توسعه قسمت گردشگری این منطقه
ضمن بهرهبرداری از همه قابلیتهای مراتع این حوضه ،به بهبود وضعیت اقتصادی و
اجتماعی مرتعداران کمک شایانی خواهد کرد؛
 -9نتایج برآورد ارزش تفریحی نشان داد که ارزش ساالنه این منطقه بیش از  693میلیون
ریال در سال است .بنابراین الزم است که امکانات کافی و بهینه برای توسعه گردشگری
در این منطقه فراهم شود .به عبارت دیگر ،ضروری است دست کم به اندازه  693میلیون
ریال در سال سرمایه گذاری به منظور توسعه گردشگری در منطقه صورت گیرد .برای
این منظور تشویق مردم به مشارکت در برای توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت
گردشگری برای ایجاد اشتغال و منبع درآمدی برای آنان ،انجام گیرد .همچنین آسان
بودن دسترسی به منطقه از انتظارهای اصلی گردشگران است ،که این امر نیز تأثیر
مستقیمی در میزان تقاضا برای تفرس در هر منطقه تفرجی دارد و عاملی کلیدی در
گزینش و استفاده مناطق تفرجی به شمار می رود .بنابراین با در نظر گرفتن گرایش
تفرجی گردشگران  ،احداث مسیرهای مناسب برای کوهپیمایی و پیاده روی بایستی در
اولویت برنامه های توسعه مناطق تفرجی قرار گیرد .همچنین ارتفاعات منطقه تهم به
خاطر شرایط مساعد اقلیمی و طبیعی و همچنین وجود شهر بزرگ زنجان و جاذبه های
اطراف آن ،از مناطق مستعد احداث پیست اسکی در استان زنجان است .بنابراین با
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توسعه زیرساخت های ورزش های زمستانی از جمله اسکی ،زمینه جذب و توسعه
گردشگری منطقه و ایجاد اشتغال نیز بایستی فراهم شود.
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