
بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری در صنعت
 گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجی  فضایی

39دادرس مقدم  و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

ارزش گـذاری اقتصـادی و بـرآورد تمايل بـه پرداخت دهکـدۀ تفريحی و توريسـتی 
باغسـتان کرج

)CVM( با رويکرد ارزش گذاری مشروط
سینا عطارروشن1، رمضانعلی پوررستمی2، عباس زارع3، سیامک کاتبی  فر4              

Sina_2934@yahoo.com 1. استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران )نویسندۀ مسئول(؛
2. دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران. 

3. دکتری مدیریت حرفه ای کسب کار از دانشگاه صنایع و معادن ایران.
4. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد کنترل و مبارزه با علف های هرز، پردیس علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. 

چکیده	
داشــتن جاذبه هــاي  علــت  بــه  باغســتان،  توریســتی  و  تفریحــی  دهکــدۀ 
ــی رود؛  ــمار م ــتان به ش ــم اس ــگری مه ــتی و گردش ــای توریس ــوع، از پارك ه متن
بنابرایــن مطالعــه ارزش تفریحــی آن در پیش بینــی نیازهــا و کمبودهــا و توســعه 
گردشــگری ایــن دهکــده مؤثــر خواهــد بــود. در ایــن پژوهــش، ارزش تفریحــی 
دهکــدۀ باغســتان و میــزان تمایــل بازدیدکننــدگان بــه پرداخــت، بــا اســتفاده از 
ــن  ــدی تعیی ــه دوبع ــاب دوگان ــش نامه انتخ ــروط و پرس ــذاری مش روش ارزش گ
مي شــود. نمونــه آمــاری دربردارنــدۀ 150 نفــر از بازدیدکننــدگان دهکــده اســت 
ــی  ــرای بررس ــده اند. ب ــاب ش ــترس انتخ ــرِی در دس ــاس روش نمونه گی ــه براس ک
تأثیــر متغیرهــای توضیحــی در میــزان تمایــل بازدیدکننــدگان بــه پرداخــت، از 
مــدل الجیــت اســتفاده شــده و ، پارامترهــای ایــن مــدل براســاس روش حداکثــر 
درســت نمایی بــرآورد شــده اســت. بنابــر نتایــج پژوهــش، 73/3 درصــد از افــراد 
ــد.  ــی بپردازن ــده مبلغ ــی از دهک ــتفادۀ تفریح ــرای اس ــد ب ــده حاضرن بررسي ش
متوســط تمایــل بازدیدکننــدگان بــه پرداخــت بــراي ارزش تفریحــی ایــن دهکده 
ــاالنه  ــي س ــده و ارزش کل تفریح ــبه ش ــد محاس ــر بازدی ــرای ه ــال ب 1691/4 ری
ــزان  ــای می ــت. متغیره ــده اس ــرآورد ش ــال ب ــادل 000,080,0840,11 ری آن مع
پرداخــت پیشــنهادی و هزبنــه هــر بــار ایــاب و ذهــاب تأثیــر منفــی و متغیرهــای 
ــای  ــه، گرایش ه ــه در هفت ــان مطالع ــدت زم ــل، م ــت تأه ــارك، وضعی ــت پ کیفی
محیط زیســت و جنســیت تأثیــر مثبــت در میــزان تمایل بــه پرداخت داشــته اند. 
ــای جنگلــی و فضاهــای  ــردم از اهمیــت پارك ه ــد کــه م ــان می ده ــج نش نتای
طبیعــی آگاه انــد و دراین بــاره تمایــل درخــور توجهــی بــه پرداخــت وجــود دارد که 

ــد. ــاری می کن ــده ی ــت دهک ــزی و مدیری ــئوالن را در برنامه ری مس
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واژه های کلیدی:
بــه  تمایــل  تفریحــي،  ارزش   
پرداخــت، ارزش گذاري مشــروط، 
توریســتی  و  تفریحــی  دهکــدۀ 

باغســتان، کــرج

مقدمه
گردشــگری پدیــده ای اســت کــه از گذشــته دور مــورد 
توجــه جوامــع انســانی بــوده و برحســب نیازهــای متفــاوت 
اجتماعــی و اقتصــادی بــه پویایــی خــود ادامــه داده اســت 
و بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون ارتباطــات و افزایــش 
چشــمگیر تعــداد گردشــگران و درآمدهــای ارزی حاصــل از 
آن، نتایــج بســیاری همچــون اشــتغال را بــرای جوامــع بــه 
دنبــال داشــته اســت )Raina, 2005(. توریســم ابــزار مهمــی 
بــرای کســب درآمــد ارزشــمند خارجــی تلقــی می شــود کــه 
ــه توســعه ناحیــه ای، پیشــرفت و بهبــود زندگــی جوامــع  ب

ــد. ــری می انجام ــون بش گوناگ

ــی  ــت خدمات ــن صنع ــگاه دومی ــم، در جای ــت توریس صنع
تعــداد  بزرگ تریــن درآمــد خالــص خارجــی  و  جهــان 
بی شــماری از کشــورها، ســهم ارزنــده ای در اقتصــاد ملــی 
دارد )ibid(. اکوتوریســم ســفری طبیعت محــور، تعهــدآور، 
انســان گرا، دانش افــزا و درآمــدزا بــرای جوامــع محلــی 
اســت کــه کمتریــن تأثیــر مخــرب محیط زیســتی را در 
فضــای کالبــدی منطقــه بــه همــراه داشــته اســت و بــا هدف 
ــت  ــه ای حرک ــدار منطق ــعه پای ــی و توس ــادل اکولوژیک تع
می کنــد )ســراقی، 1387(. توســعه صنعــت توریســم فوایــد 
اقتصــادی فراوانــی بــرای جوامــع محلــی بــه همــراه دارد، 
همچــون اشــتغال زایی، درآمدزایــی و اشــاعه فرهنــگ. بــا 
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مقدمه
توجه  مورد  دور  گذشته  از  که  است  پدیده ای  گردشگری 
جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و 
اقتصادی به پویایی خود ادامه داده است و با توجه به توسعه 
روزافزون ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد گردشگران 
بسیاری همچون  نتایج  از آن،  ارزی حاصل  و درآمدهای 
 .)Raina, 2005( اشتغال را برای جوامع به دنبال داشته است
ارزشمند خارجی  برای کسب درآمد  ابزار مهمی  توریسم 
بهبود  و  پیشرفت  ناحیه ای،  توسعه  به  که  می شود  تلقی 

زندگی جوامع گوناگون بشری می انجامد.
صنعت توریسم، در جایگاه دومین صنعت خدماتی جهان 
بی شماری  تعداد  خارجی  خالص  درآمد  بزرگ ترین  و 
 .)ibid( دارد  ملی  اقتصاد  در  ارزنده ای  سهم  کشورها،  از 
انسان گرا،  تعهدآور،  طبیعت محور،  سفری  اکوتوریسم 
دانش افزا و درآمدزا برای جوامع محلی است که کمترین 
تأثیر مخرب محیط زیستی را در فضای کالبدی منطقه به 
توسعه  و  اکولوژیکی  تعادل  هدف  با  و  است  داشته  همراه 
پایدار منطقه ای حرکت می کند )سراقی، 1387(. توسعه 
صنعت توریسم فواید اقتصادی فراوانی برای جوامع محلی 
به همراه دارد، همچون اشتغال زایی، درآمدزایی و اشاعه 
فرهنگ. با وجود فواید مذکور، توریسم می تواند درحکم 
پدیده ای مشکل آفرین در کشورهای درحال توسعه مطرح 
ـ فرهنگی، اقتصادی و توسعه را  شود که مسائل اجتماعی 
 .)Apos tole & Yannakisa, 2001( قرار می دهد  تأثیر  تحت 
ارزش گذاری کارکردها و خدمات غیربازاری به علل متعدد 
اهمیت دارد؛ ازجمله شناخت و فهم منافع محیط زیستی 
و اکولوژیکی به دست انسان ها، ارائه مسائل محیطی کشور 
به تصمیم گیران و برنامه ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان 
سیاست های اقتصادی و درآمدهای طبیعی، سنجش نقش 
و اهمیت منابع محیط زیستی در حمایت از رفاه انسانی و 
توسعه پایدار، اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید 
ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه 
 .)Guo et al., 2001; Ashim, 2000; Vaze, 1998( منابع طبیعی
دانشمندان اقتصاد محیط زیست برآن اند که ارزش گذاری 
اقتصادی برای خدمات و منافع غیربازاری و محیط زیست 
نتیجه ای  انکار آن ها در درازمدت،  و  امری ضروری است 
ارزش گذاری   .)Kant, 2007( داشت  نخواهد  پشیمانی  جز 
اقتصادی روشی برای برآورد ارزش پولی این گونه دارایی ها، 
ایران  در   .)ibid( است  طبیعی  ارزندۀ  میراث های  به منزله 
نیز با تصویب مادۀ 59 قانون برنامه چهارم توسعه، برآورد 
آلودگی  از  ناشی  هزینه  و  طبیعی  منابع  اقتصادی  ارزش 
قانونی  الزام  از  توسعه  فرایند  در  و تخریب محیط زیست 
برخوردار شده است )مبرقعی، 1387(. یکی از روش  های 
استاندارد و انعطاف پذیر و با کاربرد فراوان در بررسی ها برای 
اندازه گیری تمایل به پرداخت )WTP( و ارزش های تفریحی 
توریستی  مناطق  و  زیستی  محیط  منابع  اکوتوریستی  و 
از  روش  این  است.   )CVM( مشروط  ارزش گذاری  روش 

رایج ترین و کاربردی ترین روش های ارزش گذاری اقتصادی 
خدمات و منابع طبیعِی غیربازاری، مبتنی بر تقاضای جامعه 
به منظور حفاظت و استفاده از آن هاست. مبنای این روش، 
و  محافظت  دربارۀ  افراد  آشکارشدۀ  یا  اظهار  ترجیحات 
به منظور  بررسی شده،  منبع  یا  زیست  محیط  از  استفاده 
است.  زیست محیطی  دارایی های  و  کاالها  ارزش  تعیین 
دسترسی به این ترجیحات و برآورد میزان تمایل به پرداخت 
افراد از راه مصاحبه با آن ها و پرسش از مبالغی که حاضرند 
برای حفظ کاالی زیست محیطِی مدنظر بپردازند صورت 
می گیرد. ابزار استفاده شده برای مصاحبه پرسش نامه است 
که از چند قسمت اصلی و تقریبًا استاندارد تشکیل شده 
است. در ابتدا کاالیی که باید ارزش گذاری شود به طور کامل 
معرفی می شود تا پاسخ دهنده بداند به ازای مبلغی که تمایل 
دارد بپردازد، چه چیزی دریافت خواهد کرد. سپس روش 
روش های  از  یکی  معمواًل  که  می شود  مشخص  پرداخت 
مؤسسه ای  به  اهدا  مالیات،  ورودی،  به صورت  پرداخت 
خاص (مثاًل حق عضویت در سازمان های غیردولتی حامی 
)Mitchell & Carson, 1989(. قسمت  محیط زیست( است 
بعد شامل ویژگی های اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهندگان 
است. به عبارت دیگر، فرض اساسی در رو ش شناسی مذکور 
آن است که متغیرهایی چون سن، جنسیت، تحصیالت، 
بعد خانوار، درآمد و شغل نقش اصلی را در تمایل یا عدم 
تمایل به پرداخت افراد و میزان آن ایفا می کنند. بررسی 
متغیرهای  مواردی  در  که  می دهد  نشان  موضوع  ادبیات 
نگرش سنج را نیز می توان به تبیین کننده های فوق افزود. 
بخش آخر و اصلی پرسش نامه مربوط به سنجش متغیر 

وابسته اصلی، یعنی تمایل به پرداخت است.
در این حوزه، سازمان حفاظت محیط زیست کشور )1390( 
پارک  جنگلي  بوم سازه های  از  هکتار  هر  اقتصادی  ارزش 
ملي بمو را برابر با 557/46میلیون ریال در سال محاسبه 
کل  اقتصادی  ارزش  خود  بررسي  در   )1392( یگانه  کرد. 
با  برابر  ساالنه بوم سازۀ مرتعی حوزۀ آبخیز تهم زنجان را 
سازمان  همچنین  کرد.  برآورد  ریال  49813/4میلیون 
اقتصادی  ارزش   )1394( کشور  زیست  محیط  حفاظت 
مربوط به کارکرد ارزش گذاری خدمات و کارکردهای مصرفي 
مستقیم و غیرمستقیم پارک ملي الر را به ترتیب 147/67 و 

222153/037میلیارد ریال محاسبه کرد. 
برخی محققان ارزش خدمات بوم  سازه های طبیعي کشور 
بوتان را با استفاده از روش انتقال منافع، معادل 15/5میلیارد 
 .)Kubiszewski et al., 2013( کردند  برآورد  سال  در  دالر 
بوم سازۀ  خدمات  جهاني  ارزش  نیز  همکاران  و  کاستانزا 
جهان را 125تریلیون دالر در سال 2013 برآورد و این چنین 
بیان کردند که از سال 1997 تا 2013 این ارزش حدود 4/3 
تا 20/2تریلیون دالر در سال در اثر تغییرات کاربری اراضی 
کاهش یافته است )Cos tanza et al., 2014(. همچنین الیوت 
و همکاران در بررسي خود ارزش هشت خدمات بوم سازۀ 
 Elliott et( جنگلي مریلند را 161میلیون دالر برآورد کردند
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بوم سازه های  کارکردهای  لوپز  و مارتین  پالومو   .)al., 2014

طبیعي شهر سنگاپور را با استفاده از نظر متخصصان در 
قالب پرسش نامه شناسایي، وزن دهي و اولویت بندی کردند 
به دست آمده  نتایج   .)Palomo & Martin-Lopez, 2014(

و  آب  حفاظت  کارکردهای  که  داد  نشان  آنان  تحقیق  از 
تنظیمي به ترتیب اولویت بیشتری در میان دیگر کارکردها 
داشتند. با توجه به پیشینۀ بررسي های انجام شده دربارۀ 
ارزش گذاری خدمات بوم  سازۀ جنگلي و با توجه به خدمات 
فراوان جنگل ها و پارک های جنگلی و روند تخریب آن ها در 
کشورهای جهان و به ویژه ایران، در این مطالعه برای حفظ 
این بوم  سازۀ انسان  ساخت به برآورد ارزش اقتصادی دهکدۀ 
تفریحی و توریستی باغستان در ارتفاعات شمال غربی کرج 

پرداخته شده است.

مواد و روش تحقيق
دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان به مساحت 230 هکتار 
طول   58º50´00« تا   55º50´04« جغرافیایی  موقعیت  در 
شرقی و »54º35´07 تا »49´55°35 عرض شمالی در شمال 
غربی شهرستان کرج واقع شده است. آب وهوای این منطقه 
در تابستان نیمه بیابانی و خشک و در زمستان سرد است. 
میانگین درجۀ حرارت سالیانه این منطقه به طور متوسط 
15 درجه سانتی گراد است؛ میانگین بارندگی سالیانه نیز در 
این منطقه 252/3 میلی متر برآورد شده است. اسفندماه با 
میانگین 106/2 میلی متر ُپرباران ترین ماه سال و تابستان 
تعیین  سال  ماه  کم باران ترین  میلی متر   5/5 میانگین  با 
شده است. تقسیم بندی اقلیمی به روش دومارتن منطقه  
بررسی شده را جزو اقلیم سرد و خشك طبقه بندي می کند. 
فصل خشك در این منطقه حدود شش ماه در سال است که از 

اردیبهشت ماه آغاز و در مهرماه پایان می پذیرد. 

در ایــن مطالعــه از روش نمونه گیــری تصادفــی بــا اســتفاده 
 Double- bounded( دوبعــدی  دوگانــه  پرســش نامه  از 
 .)Arrow et al.,1993( اســتفاده شــد )Dichotomous Choice

ــه  ــل از اینک ــر، قب ــغ مدنظ ــاب مبال ــور انتخ ــدا به منظ ابت
ــش نامه  ــداد 30 پرس ــود، تع ــراد داده ش ــه اف ــنهادی ب پیش
ــا  ــد ت ــته ش ــا خواس ــد و از آن ه ــل ش ــون( تکمی )پیش آزم
مبالــغ پیشــنهادی خــود را اعــالم کنند. ســپس با اســتفاده 
از رابطــه کوکــران در ســطح 0/05 حجــم نمونه   بــرداری 
ــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از پیش آزمــون و  بــرآورد شــد. ب
ــا هــدف بهبــود  رابطــه کوکــران، تعــداد 150 پرســش نامه ب
نتایــج، در میــان جامــعۀ هــدف )مراجعه کننــدگان( توزیــع 
شــد. در ایــن پژوهــش، بــرای بررســی پرســش نامه از روایی 
ـ محتوایــی اســتفاده شــده اســت. در ایــن نــوع  صوری 
بررســی، ابتــدا پرســش نامه بــه چنــد صاحب نظــر داده شــد 
و درخصــوص ارزیابــی هــدف مربوطــه و همچنیــن مــواردی 

ماننــد تعــداد ســؤاالت، وضــوح و درجه شــفافیت ســؤاالت، 
قابل فهم بــودن، اســتفاده از کلمــات ســاده و آســان، ســطح 
علمــی به کاربرده شــده نظرخواهــی شــد. بــرای تعییــن 
ــا تأکیــد  پایایــی پرســش نامه، از ضریــب آلفــای کرونبــاخ ب
بــر هم بســتگی درونــی اســتفاده شــد. در ایــن روش، اجــزا 
بــرای ســنجش ضریــب  پرســش نامه  قســمت های  یــا 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــد. ضری ــه کار می رون ــون ب ــی آزم پایای
عــددی اســت بیــن صفــر و یــک، مقادیر آلفــای کمتــر از 0/6 
ــل  ــی قاب ــنۀ 0/7 پایای ــف، دام ــی ضعی ــان دهندۀ پایای نش

قبــول و بیــش از 0/8 پایایــی خــوب اســت. 
در ایــن بررســی، تمایــل بــه پرداخــت )WTP( گردشــگران با 
اســتفاده از پارامترهــای الگوهــای الجیت بــه روش حداکثر 
ــدن  ــخ گویان در مواجه ش ــد. پاس ــرآورد ش ــتی نمایی ب راس
یــا  مثبــت  پاســخ  می تواننــد  پیشــنهادی،  قیمــت  بــا 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــخی ندهن ــچ پاس ــا هی ــد ی ــی دهن منف

شکل 1: موقعيت و محدودۀ دهکدۀ تفريحی و توريستی باغستان کرج، استان البرز
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مبلــغ  شــده،  تکمیــل  پیش آزمــون  پرســش نامه   30
پیشــنهادی میانــه 10.000 ریــال به دســت آمــد و بــا توجــه 
ــرای تعییــن  ــه شــد. ب ــر ارائ ــر و باالت ــه آن، مبلــغ پایین ت ب
و تحلیــل مناســب تمایــل بــه پرداخــت، بــه همــراه مبالــغ 
ــت،  ــال اس ــه 10.000، 5000 و 20.000 ری ــنهادی ک پیش
از پاســخ گویان درمــورد حداکثــرWTP  ســؤال شــد. ســؤال 
اوِل پرســش نامه مربــوط بــه WTP  بــه ایــن صــورت مطــرح 
شــده اســت کــه: آیــا مایلیــد مبلــغ 10.000 ریــال بــه ازای 
هــر نفــر بابــت هربــار مراجعــه پرداخــت کنیــد؟ در صورتــی 
کــه پاســخ گو بــه ایــن ســؤال جــواب منفــی دهد، پیشــنهاد 
پایین تــر )5000 ریــال( ارائــه می شــود و درصــورت جــواب 
ــال( داده می شــود.  ــر )20.000 ری مثبــت، پیشــنهاد باالت
در روش انتخــاب دوگانــه، فــرض می شــود افــراد دارای 

.)Amirnejad et al., 2006( ــد ــت زیرن ــع مطلوبی تاب
رابطه1:      

 
  مطلوبیــت غیرمســتقیمی اســت کــه فــرد به دســت 
مــی آورد. Y به ترتیــب درآمــد فــرد وS  بــرداری از ســایر 
ـ اقتصــادی فــرد اســت. هــر بازدیدکننده  عوامــل اجتماعی 
ــرای اســتفاده از  حاضــر اســت مبلغــی از درآمــد خــود را ب
 )A( ــنهادی ــغ پیش ــه مبل ــتی به  منزل ــط زیس ــع محی منب
پرداخــت کنــد. ایــن اســتفاده باعــث مطلوبیــت بــرای وی 
می شــود. میــزان مطلوبیــت ایجادشــده در اثــر اســتفاده از 
منابــع محیــط زیســتی بیشــتر از حالتی اســت کــه از منابع 
محیط زیســتی اســتفاده نمی کنــد. رابطــه زیر آن را نشــان 

.)Haneman, 1984( می دهــد 
رابطه 2:  

     

در آن               متغیرهــای تصادفــی بــا میانگیــن صفرنــد کــه 
ــه تصادفــی و مســتقل از همدیگــر توزیــع شــده اند.  به گون
ــتفاده از  ــر اس ــت )U∆( در اث ــده در مطلوبی ــاوت ایجادش تف

منبــع محیــط زیســتی عبــارت اســت از: 
رابطه 3:     

 
بـا توجـه بـه دوارزشـی بودن متغیـر وابسـته، ایـن الگـو بـا 
مقادیـر صفـر و یـک، توزیـع احتمـال مقـدار یـک یعنـی 
احتمـال پذیـرش و تمایـل افراد بـرای پرداخـت را می توان 
بـه کمـک توزیـع احتمالـی الجیـت بیـان کـرد. براسـاس 
الگوی الجیت، احتمال )Pi)، اینکه فرد یکی از پیشنهادها 

را بپذیـرد، بـه صـورت رابطـه زیـر بیـان می شـود.
رابطه 4: 

  

کــه در آن             Fn تابــع توزیــع تجمعــی بــا یــک اختــالف 
متغیرهــای  از  بعضــی  و  اســت  اســتاندارد  لجســتیک 
ـ اقتصــادی ازجملــه درآمــد، مبلغ پیشــنهادی،  اجتماعی 
ســن، جنســیت، انــدازۀ خانــوار و تحصیــالت در ایــن 
پژوهــش را شــامل می شــود. γ، θ و β ضرایــب قابل برآوردند 
کــه بــا روش حداکثــر درســت نمایی کــه انتظــا مــی رود 

بــرآورد می شــوند.

پــس از بــرآورد مــدل الجیــت، مقــدار انتظــاری تمایــل بــه 
ــددی  ــری ع ــک انتگرال گی ــا کم ــگران، ب ــت گردش پرداخ
در محــدودۀ صفــر تــا پیشــنهاد بیشــینه )A( از رابــطۀ زیــر 

ــود. ــبه می ش محاس
رابطه5:   

ــت و  ــه پرداخ ــل ب ــاری تمای ــدار انتظ ــه )E)WTP مق ک
عــرض از مبــدأ تعدیــل  شــده اســت کــه از افــزودن جملــه 

ــه       ــادی ب ـ اقتص ــوی اجتماعی  ــدأ الگ ــرض از مب ــا ع ی
رگرســیونی برآورد شــدۀ لجســتیک به دســت می آیــد. 
ـ اجتماعــی ترکیــب خطــی یــا  منظــور از جملــه اقتصادی 
مجمــوع حاصــل ضــرب میانگیــن متغیرهــای اقتصــادی و 
اجتماعــی معنی دارشــده در مــدل الجیــت در ضرایــب 
آن هاســت. مقــدار اثــر نهایــی )ME( بیانگــر مقــدار تغییــر 
در احتمــال پذیــرش مبلــغ پیشــنهادی بــه ازای یــک واحد 
تغییــر در هــر متغییــر توضیحــی اســت کــه از رابطــه زیــر 

محاســبه می شــود.
رابطه6:  

    
ــد  ــدۀ درص ــز بیان کنن ــن )E( نی ــش در میانگی ــدار کش مق
ــه ازای  ــنهادی ب ــغ پیش ــرش مبل ــال پذی ــر در احتم تغیی
تغییــر در یــک درصــد تغییــر در هریــک از متغیرهــای 
ــت آورد.  ــه7 به دس ــوان از رابط ــه می ت ــت ک ــی اس توضیح
ــر  ــتفاده از روش حداکث ــا اس ــت ب ــدل الجی ــای م پارامتره
راســتی نمایی، کــه رایج تریــن تکنیــک بــرای تخمیــن 

ــد. ــبه ش ــت، محاس ــت اس ــدل الجی م
رابطه 7: 

آمــاري  تحلیــل  و  تجزیــه  به منظــور  ایــن مطالعــه  در 
متغیرهــا و بــرآورد پارامترهــای مــدل الجیــت به ترتیــب از 
شــد. اســتفاده    SHAZAM10 و   SPSS15 نرم افزارهــای
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نتايج
نتایــج نشــان داد بیشــترین حجــم پاســخ دهندگان در 
ــا 35 ســال )61/23 درصــد(  دهکــده در کالســه ســنی 25 ت
افــراد  نیــز  را  پاســخ دهندگان  حجــم  کمتریــن  و 
بــاالی 65 ســال )0/4 درصــد( تشــکیل می دهنــد کــه 
نشــان دهندۀ جوان بــودن بازدیدکننــدگان دهکــدۀ تفریحی 
و توریســتی باغســتان اســت. در ایــن مطالعــه، 48/7 درصد 
ازپاســخ دهندگان را بانــوان و 72/4 درصــد را متأهــالن 
ــن  ــای ای ــل داده ه ــه و تحلی ــس از تجزی ــد. پ ــکیل دادن تش

مطالعــه، نتایــج توصیفــي متغیرهــا و پارامترهــای مهــم در 
جــدول 1 ارائــه شــده اســت. براین اســاس، میانگیــن ســنی 
بازدیدکننــدگان 32/6 ســال اســت و تحصیالت دانشــگاهی 
ــه  ــن مطالع ــوار در ای ــه خان ــد ماهان ــن درآم ــد. میانگی دارن
بــرآورد شــد. همچنیــن متوســط  29.500.000 ریــال 
مطالعــه در هفتــه، 4/91 ســاعت ارزیابــی شــد. در ایــن 
ــط  ــور متوس ــدگان به ط ــد بازدیدکنن ــخص ش ــه مش مطالع
ــتی  ــی و توریس ــدۀ تفریح ــه دهک ــه ب ــار مراجع ــر ب ــت ه باب

ــد. ــه می کنن ــال هزین ــغ 1.017.692 ری ــتان مبل باغس

جدول 1: آماره های توصيفی متغيرهای منتخب

انحراف از معیارحداكثرحداقلمیانگینواحدمتغیرها

32/6147714/23سال سن

5293/4نفر اندازۀ خانوار

29،500،0007،000،00080،000،000607280/4ريال درآمد ماهانه

12/899222/51سال تحصیالت

1،017،692100،0002،000،00032251/2ريال هزينۀ رفت وآمد به دهکده

4/910403/01ساعت مدت زمان مطالعه در هفته

توریستی  و  تفریحی  دهکدۀ  کیفي  ارزش  فراوانی  توزیع 
باغستان کرج از نظر بازدیدکنندگان، در جدول 2 نشان داده 
شده است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، بیشترین 

فراوانی  کمترین  و   )72/6( خوب  گزینه  به  مربوط  فراوانی 
از  حاکی  که  است   )0/62( ضعیف  خیلی  گزینه  به  مربوط 

رضایت قابل قبول بازدیدکنندگان از دهکده است.

جدول 2: توزيع فراواني کيفيت دهکدۀ تفريحی و توريستی باغستان از نظر بازديدکنندگان 

جمع كلخیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوبفراوانی كیفی

211091181150تعداد

1472/67/35/30/62100درصد

برای  ارزشمندی محیط زیست  به معیار  آمارهای مربوط 
آمده  به دست  پرسش  چند  با  بازدیدکنندگان  از  هریك 
شده  تأکید  آن ها  بر  پرسش ها  این  در  که  مواردی  است. 
زیست  محیط  حفظ  به  تمایل  میزان  از  عبارت اند  است 
برای  سرمایه گذاری  به  نیاز  میزان  آینده،  نسل های  برای 
حفاظت از محیط زیست، تمایل به عضویت در سازمان های 
تلویزیونی  برنامه های  به  عالقه  میزان  و  زیست محیطی 

مرتبط با طبیعت و حیات وحش. بازدیدکنندگان به هریك 
موافق،  موافق،  کاماًل  پاسخ های  از  یکي  سؤاالت  این  از 
بی تفاوت، مخالف و کاماًل مخالف را داده اند. سپس با توجه 
به جواب های داده شدۀ هریك از بازدیدکنندگان در یکی از 
گروه های جدول 3 قرار داده شده اند که نشان دهنده میزان 

گرایش محیط زیستی برای بازدیدکنندگان است.

جدول 3: ميزان گرايش محيط زيستی بازديدکنندگان دهکدۀ تفريحی و توريستی باغستان

جمع كلخیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوبفراوانی كیفی

329114103150تعداد

21/560/69/36/62100درصد
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ارزش گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت
 دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج

)CVM( با رویکرد ارزش گذاری مشروط

44 عطارروشن و همکاران

در بخش WTP، بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی دهکدۀ 
را  اولین پیشنهاد  نفر  باغستان، 64  و توریستی  تفریحی 
نپذیرفتند و تمایلي برای پرداخت مبلغ 10000 ریال برای 
هریك از اعضای خانوادۀ خود به عنوان قیمت ورودی برای 
استفاده از دهکده نداشتند، اما 86 نمونه در این مطالعه آن 
را پذیرفتند. پاسخ گویانی که اولین پیشنهاد را نپذیرفتند، 
پیشنهاد 5000  و  گرفتند  قرار  پایین تر  پیشنهاد  گروه  در 

ریال به آن ها ارائه شد که 40 نفر پیشنهاد دوم را نپذیرفتند، 
درحالی که 24 نفر آن را پذیرفتند. آن دسته از پاسخ گویانی 
که اولین پیشنهاد را پذیرفتند، در گروه پیشنهاد باالتر قرار 
گرفتند که حاضر به پرداخت قیمت ورودی 20 هزار ریال 
براي استفاده از دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان بودند. 
نتایج نشان داد 39 پاسخ گو پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و 

47 نفر این پیشنهاد را قبول کردند )جدول 4(.

جدول 4: آماره های توصيفي پاسخ به پيشنهادهاي مطرح شده

)پیشنهاد باال )20000 ريال)پیشنهاد پايین )5000 ريال)پیشنهاد میانی )10000 ريالوضعیت پذيرش

نپذيرفتن مبلغ
644039تعداد

42/626/726درصد

پذيرش مبلغ
862447تعداد

57/41631/33درصد

جمع كل
1506486تعداد

10042/757/3درصد

ـ اوهلـر و  مقادیـر ضرایـب تعییـن اسـترال، مـادال، کـراگ 
مـك فـادن، بـرای الگـوی الجیـت برآوردشـده به ترتیـب 
برابـر بـا 0/35، 0/31، 0/42 و 0/28 تعییـن شـدند. ایـن 
وابسـته،  تعـداد مشـاهدات متغیـر  بـه  توجـه  بـا  مقادیـر 
ارقـام مطلوبـی اسـت. درصـد پیش بینـی صحیـح الگـوي 
برآوردشـده نیـز بالـغ بـر 78 درصـد بـوده و ازآنجاکـه مقدار 
درصـد قابـل پیش بینـی صحیـح بـرای الگـوی الجیـت و 
پروبیـت برابر بـا 60 درصد اسـت، مقـدار درصد پیش بینی 
صحیـح به دسـت آمده در ایـن الگـو، رقـم مطلوبی را نشـان 

می دهـد؛ بنابرایـن الگوی فوق، بـراي تجزیه و تحلیل های 
بعـدی مطمئـن اسـت. ضریـب برآوردشـدۀ متغیـر قیمت 
 WTP پیشـنهادی، که مهم ترین متغیر توضیحی احتمـال
اسـت، در سـطح یك درصـد بـا عالمت منفي قابل انتظـار از 
نظـر آمـاري، معنـادار شـده اسـت. ایـن نشـان مي دهد که 
در سـناریوی بـازار فرضـي، اگر قیمت پیشـنهادی افزایش 
یـا کاهـش یابـد، احتمـال بلـه درWTP  کاهـش یـا افزایـش 

می یابـد )جـدول 5(.

جدول 5: نتايج برآورد مدل رگرسيوني الجيت

اثر نهايیكشش كل وزنیكشش در میانگینt ارزش آمارۀمقدار ضرايب برآوردشدهشرح متغیر

سن
جنسیت

وضعیت تاهل
تحصیالت

سطح درآمد
مدت زمان مطالعه
هزينۀ رفت وآمد
كیفیت دهکده

گرايش زيست محیطی
قیمت پیشنهادی
عرض از مبداء

-0/0381112
0/73871
1/7762

0/89724
0/92332

0/042244
-0/000093562

0/94331
0/25214

-0/0070313
-8/7322

-1/52
1/69
2/95
3/12
3/32
2/8
-2

3/42
1/94
-5/3

-2/81

-0/62
0/22
0/33
2/8

2/52
0/41

-0/31
2/41
2/31

-1/77
-5/6

-0/43
0/12
0/22
1/55
1/61
0/26

-0/22
1/51
1/45
-1/2

-3/51

0/0081
0/11
0/34
0/3

0/28
0/0091

-0/00002
0/2

0/57
-0/15

-

درصد صحت پیش بینی
سطح معنی داری

آمارۀ حداكثر درست نمايی
R2 استرال

R2 مادال

R2 كراگ ـ اوهلر

R2 مک فادن

0/78361
0/000

-104/71
0/35632
0/31236
0/42667
0/28427
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در الگــوي الجیــت، ضرایــب برآورد شــدۀ اولیــه، فقــط 
احتمــال  روی  را  توضیحــی  متغیرهــای  تأثیــر  عالئــم 
پذیــرش متغیــر وابســته نمایــش مي دهنــد، ولــی تفســیر 
مقــداری ندارنــد، بلکــه کشــش ها و اثرهــای نهایــی تفســیر 
می شــوند. ازآنجاکــه کشــش ها توابعــی غیرخطــی از مقادیر 
مشــاهده اند، هیــچ تضمینــي وجــود نــدارد که تابــع الجیت 
از میانگیــن نمونه هــا عبــور کنــد؛ ازایــن روی در اســتفاده از 
کشــش در میانگیــن محدودیــت وجــود دارد؛ بنابرایــن 
ــي اســتفاده شــود )خــداوردی زاده  ــد از کشــش های وزن بای
و همــکاران، 1387(. وزن استفاده شــده بــرای محاســبه 
ایــن میانگیــن وزنــی، احتمــال پیش بینی شــده بــرای هــر 
مشــاهده اســت )Whis ter, 1999(. ایــن نــوع کشــش، کــه 
کشــش کل وزِن داده شــده نامیــده می شــود، در تفســیر 
نتایــج ایــن مطالعــه اســتفاده شــده اســت. میانگیــن مــورد 
ــت  ــدل الجی ــای م ــرآورد پارامتره ــس از ب ــار، WTP پ انتظ
بــا اســتفاده از روش حداکثــر درســت نمایی، به وســیله 
انتگرال گیــری عــددی در محــدودۀ صفــر تــا باالتریــن 
ــرای  ــط WTP ب ــاس متوس ــبه و براین اس ــنهاد محاس پیش
اســتفاده از دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی باغســتان کــرج 
ــبه  ــال محاس ــغ 16914/4 ری ــده، مبل ــر بازدید کنن ــرای ه ب
ــده،  ــر بازدیدکنن ــراي ه ــدارWTP  ب ــه مق ــه ب ــا توج ــد. ب ش
مي تــوان ارزش کل تفریحــی دهکــده را بــا آگاهــی از تعــداد 
کل بازدیدکننــدگان در ســال محاســبه کــرد. بــه بیــان 
ــبه  ــتان از راه محاس ــدۀ باغس ــی دهک ــر، ارزش تفریح دیگ
میانگیــن  WTP از پاســخ ها و ضــرب آن در کل تعــداد 
ــه علــت اینکــه ایــن  بازدیدکننــدگان محاســبه مي شــود. ب
دهکــده محصور نیســت و افــراد مي تواننــد از هر نقطــه وارد 
شــوند، مســئوالن دهکــده هیچ گونــه بــرآوردی از تعــداد کل 
بازدیدکنندگان در ســال نداشــتند؛ بنابراین برای دستیابي 
بــه بــرآورد تعــداد بازدیدکننــدگان دهکــده، افــراد حاضــر در 
پــارك در فصــول گوناگــون ســال، ایــام تعطیــل و در مقاطــع 
مختلــف روز، شــمارش و بــرآورد شــدند. براین اســاس 
تعــداد کل بازدیدکننــدگان از دهکــده در ســال، تقریبــًا 
700 هــزار نفــر بــرآورد شــد. بــا توجــه بــه متوســط میــزان 
WTP به دســت آمده و تعــداد کل بازدیدکننــدگان در ســال، 

ارزش کل تفریحــی دهکــدۀ باغســتان کــرج در ایــن مطالعــه 
ــد. ــرآورد ش ــال ب ــال در س 11.840.080.000 ری

نتيجه گيری
ــاي  ــات و کارکرده ــي از خدم ــش مهم ــرای بخ ــه ب ازآنجاک
دریافــت  مبلغــی  و  تعییــن  قیمتــی  زیســت  محیــط 
نمي شــود، ارزش ایــن خدمــات کارکــرد واقعــی نیافتــه 
و درنهایــت  نمی شــود  وارد  نیــز  ملــی  و در محاســبات 

ممکــن اســت در برنامه ریزی هــا مــورد توجــه قــرار نگیــرد. 
نادیده گرفتــن ایــن خدمــات بي توجهی و تخریــب تدریجی 
ــاس در  ــت. براین اس ــته اس ــی داش ــت را در پ ــط زیس محی
ایــن مطالعــه بــه تعییــن ارزش تفریحــي و تفرجــی دهکــدۀ 
بــرآورد آن، میــزان  باغســتان پرداختــه شــد و مــالک 
بــه پرداخــت مبلغــی به  منزلــه ورودی  رضایــت مــردم 
بــرای اســتفاده از ایــن دهکــده قــرار گرفــت. بنابرایــن، ایــن 
مهــم بــا به کارگیــري روش CV برمبنــای رجحــان عمومــی 
و تمایــل بــه پرداخــت بازدیدکننــدگان انجــام شــد. نتایــج 
نشــان داد کــه مــردم قادرنــد بخــش وســیعی از معیارهــای 
محیطــی را بــه معیــار پولــی انتقــال دهند کــه نشــان دهندۀ 
ــت.  ــت محیطی اس ــع زیس ــرای مناب ــا ب ــذاری آن ه ارزش گ
بــه ایــن ترتیــب آنهــا بــه پرداخــت مبلغــی بــرای اســتفاده 
از پارك هــای جنگلــي و حفاظــت مناســب زیســت محیطی 
از  نمونــه(   110( درصــد   73/3 به طوری کــه  راضی انــد؛ 
بازدیدکننــدگان، بــه پرداخــت مبلغــی بــرای اســتفادۀ 

ــد. ــل دارن ــتان تمای ــدۀ باغس ــی از دهک تفریح
متغیــر  دو  بــرای  بررسی شــده  وزنــی  کشــش  مقادیــر 
رفت و آمــد،  هزینــه  و  پیشــنهادی  قیمــت  مســتقل، 
ــدار  ــن دو مق ــیر ای ــت. در تفس ــب 1/2- و 0/22- اس به ترتی
ــوق،  ــر ف ــد در متغی ــك درص ــش ی ــا افزای ــت ب ــی اس گفتن
ــب  ــده به ترتی ــت در بازدیدکنن ــه پرداخ ــل ب ــال تمای احتم
ــر  ــی متغی ــر نهای ــد. اث ــش می یاب ــد کاه 1/2 و 0/22 درص
ــا 0/15- و  ــر ب قیمــت پیشــنهادی و هزینــه رفت وآمــد، براب
0/00002- اســت؛ یعنــی افزایــش یــک واحــد متغیــر فوق، 
بــه کاهــش احتمــال تمایل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده به 
ــش  ــود. کش ــر می ش ــد منج ــدازۀ 0/15 و 0/00002 درص ان
ــتی  ــی و توریس ــدۀ تفریح ــت دهک ــر کیفی ــی متغی کل وزن
باغســتان برابــر بــا 1/51 اســت؛ یعنی افزایش یــک درصدی 
ــت  ــه پرداخ ــل ب ــال تمای ــش احتم ــه افزای ــوق، ب ــر ف متغی
ــود  ــر می ش ــد منج ــدازۀ 1/51 درص ــه ان ــده ب در بازدیدکنن
ــان  ــه نش ــوده ک ــر 0/2 ب ــت، براب ــر کیفی ــی متغی ــر نهای و اث
ــوب  ــال از خ ــرای مث ــوق )ب ــر ف ــد متغی ــک واح ــد ی می ده
بــه خیلــی خــوب(، بــه افزایــش احتمــال پذیــرش تمایــل 
بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه انــدازۀ 0/2 درصــد منجــر 
می شــود. کشــش کل وزنــی مربــوط بــه متغیــر مدت زمــان 
ــر 0/26 اســت، نشــان می دهــد  مطالعــه در هفتــه، کــه براب
ــدی در  ــك درص ــش ی ــل، افزای ــایر عوام ــودن س ــا ثابت ب ب
ســطح مدت زمــان مطالعــه در هفتــه، احتمــال تمایــل بــه 
پرداخــت در بازدیدکننــده را 0/26 درصــد افزایــش می دهــد 
کــه علــت آن آگاهــي بیشــتر ایــن افــراد از مواهــب زیســتی و 
حفــظ آن هــا بــوده کــه ایــن مســئله، از نتایــج غیرمســتقیم 
افزایــش ســطح مطالعــه در جامعــه اســت. کشــش کل وزنی 
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ــان  ــت، نش ــر 0/43- اس ــه براب ــن، ک ــر س ــه متغی ــوط ب مرب
ــال  ــن، احتم ــر س ــدي متغی ــك درص ــش ی ــد افزای می ده
تمایــل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده را 0/43 درصــد 
کاهــش داده و اثــر نهایــی متغیــر ســن، برابــر 0/0081 بــوده 
ــش  ــه کاه ــوق، ب ــر ف ــد متغی ــک واح ــی دارد ی ــان م ــه بی ک
احتمــال پذیــرش تمایــل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه 
انــدازۀ 0/0081 درصــد منجــر می شــود. تفســیر مســتقیم 
ــه  ــیت، ب ــل و جنس ــي تأه ــر موهوم ــي متغی ــش وزن کش
لحــاظ ماهیــت موهومی بــودن، مــد نظــر نبــوده و اثــر 
نهایــی آن تفســیر خواهــد شــد. مقــدار اثــر نهایــی متغیــر 
وضعیــت تأهــل نشــان می دهــد کــه تغییــر آن از صفــر 
)مجــرد( بــه یــک )متأهــل( ســبب افزایــش 0/34 درصــدی 
احتمــال تمایــل بــه پرداخــت بازدیدکننــده مي شــود و 
ــه  ــد ک ــان می ده ــیت نش ــر جنس ــی متغی ــر نهای ــدار اث مق
ــش  ــبب افزای ــرد( س ــک )م ــه ی ــر )زن( ب ــر آن از صف تغیی
0/11 درصــدی احتمــال تمایــل بــه پرداخــت بازدیدکننده 
می شــود. مقادیــر کشــش وزنــی بررسی شــده بــرای دو 
ــب  ــد، به ترتی ــطح درآم ــالت و س ــتقل، تحصی ــر مس متغی
1/55 و 1/61 اســت. در تفســیر ایــن دو مقــدار بایــد گفــت 
بــا افزایــش یــك درصــد در متغیــر فــوق، احتمــال تمایــل 
و 1/61  به ترتیــب 1/55  بازدیدکننــده  در  پرداخــت  بــه 
درصــد افزایــش می یابــد. اثــر نهایــی متغیــر تحصیــالت و 
ســطح درآمــد، برابــر بــا 0/3 و 0/28 اســت؛ یعنــی افزایــش 
یــک واحــد متغیــر فــوق، بــه افزایــش احتمــال تمایــل بــه 
ــد  ــدازۀ 0/3 و 0/28 درص ــه ان ــده ب ــت در بازدیدکنن پرداخ
منجــر می شــود. کشــش وزنــی و اثــر نهایــی متغیــر گرایش 
زیســت محیطی به ترتیــب برابــر اســت بــا 1/45 و 0/57 
کــه افزایــش یــك درصــدی تمایــالت زیســت محیطی، بــه 
ــت در  ــه پرداخ ــل ب ــال تمای ــد احتم ــش 1/45 درص افزای
بازدیدکننــده منجــر می شــود و افزایــش یــک واحــد متغیر 
فــوق بــرای مثــال از موافــق بــه کامــاًل موافــق بــه افزایــش 
تمایــل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه انــدازۀ 0/57 

ــود. ــر می ش ــد منج درص
از نظـر راهبـردی و مدیریتـي، نتایج این مطالعه نشـان داد 
کـه مردم کشـور ما، به اهمیت و ضـرورت پارك های جنگلی 
و مواهـب طبیعـی کامـاًل آگاه انـد و به منظـور حمایـت از 
بهبود و توسـعه چنیـن دهکده های توریسـتی تمایل قابل 
توجهـی بـه پرداخـت وجـود دارد. بـا توجـه بـه یافته هـای 
تحقیـق پیشـنهاد می شـود  WTPبه دسـت آمده، به منظـور 
ـ سـود پیـش از  ابـزاری عملیاتـی، بـراي تحلیـل هزینـه 
اقدامـات، شـامل تغییـرات زیسـت محیطی مـورد انتظار و 
تغییـرات در الگوهـاي تخصیص سـایر کاالهـای اقتصادی 
اسـتفاده شـود؛ بنابراین برای سیاسـت گذاران و مسئوالن 

شـهری این امـکان را فراهم می آورد تا درخصوص توسـعه 
کمـی و کیفـی محیـط زیسـت درون و حاشـیه شـهری، 
سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی کننـد. شـایان ذکـر اسـت 
کـه دهکده در سـطح شـهر، عالوه بر کارکردهـای تفریحی، 
کارکردهـای ورزشـی،  نظیـر  بسـیار دیگـری  کارکردهـای 
اجتماعی و فرهنگی نیـز دارند. ازایـن رو، یکی از ملزومات 
مدیریت شـهری، ایجاد و گسـترش فضاهای سـبز در نقاط 
گوناگـون شـهر اسـت. همچنیـن اسـتفاده از ایـن فضاهـا، 
بـه فراینـد بازیابـی روحیـه افـراد و تزریـق روحیـه نشـاط و 
شـادابی بـرای فعالیـت و کار بیشـتر و همچنیـن افزایـش 
بهـره وری کمـك می کنـد. شـهر کـرج نیـز به علـت موقعیت 
ویـژه و سـطح بـاالی آلودگـی آن، نیازمنـد فضاهـای سـبز 
و  برنامه هـا  در  می توانـد  مسـئله  ایـن  و  بـوده  بیشـتری 
سیاسـت های شـهرداری کرج،بـا توجـه بـه درك و اقبال 

عمومـی، مـورد توجـه خـاص قـرار گیـرد.
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