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 مقدمه

بهیگردشگرة،اماامروزهتوسعشتهدرجوامعگوناگونوجودداربازیاستکهازدیادهیپدیگردشگر

نیهنگفتایازدرآمدهایمندبهرهمنظوربه،ازکشورهایاریوبساستشدهلیتبدسودآوریصنعت

اف ا و اقتصادشیصنعتسودآور توسع،یرشد یگردشگرةدرصدد مداندبرآمدهخود حیتصحیری.

؛گذاردیممنطقهدراقتصادآنیریرچشمگیکمنطقهتلثیسب یوفضایحیالت،امکاناتتفریتسه

وکردهشروشنیازپشیرابیاتوسعهیهاطرحی یربرنامهةنیدرزمیریگمیتتصمینمسئلهاهمیا

ازیعیمنابعطبیاقتصادیگذارشود.ارزشجادینهاینزمیدرایمتنوعیهاشدهاب اروروشموجب

باارزش1374)ترنروهمکاران،رودکارمیبهمؤثریاب ارمثابةبهکهستهانروشیاةجمل یگذار(.

جهتتواندریمیاقتصاد انسانیهاشاخصبهبود توسعیرفاه بیپاةو گام ارزشدار یگذاررداشت.

میاقتصاد نتبهیطیمحستیزیهااستیبهبودسیبراتوانیرا گرفتکه رفاهشیاف اآنةجیکار

تقاضاKramer and Mercer, 1977)خواهدبودیانسان به توجه با یهاتفرجگاهیبراروزاف ونی(.

یعموم تج یحیتفرهایبرنامهو یوتحلهی، عوامل اقتصاد،مردمیهاخواستهدرمؤثرل نظر ویاز

ینعواملارزشیاةازجملکند؛کمکیحیوتفریتفرجگاهیازهاینینیبشیتواندبهپیم،یاجتماع

برا مردم که بازدیاست از حاصل تفرجگاهیمنافع مطلوباندقا لیعمومیهاد ای. ازیت جادشده

ج نیا فضاها مستقوگونه تفرجگاهیمنافع آنستهام از شاملاستفاده براکه اوقاتیها گذراندن

یسازوکارالزمرابرانظامنی.اشودیمیباشناختیزةجنبوییمایپ،کوهیروادهی،پیفراغتوسرگرم

.ددارسیاریتبینمنافعاهمیکردنافهمکردنوقابلیکمّبنابراین؛آوردیشرفاهبشرفراهممیاف ا

ارزش مطالعات خرد، سطح دستیگذاردر کارکردیابیباعث و ساختار به مربوط اطالعات به

پستمیاکوس و متنو  نقش و حماآنةدیچیها در انسانیها رفاه از توسعیت میپاةو شود.یدار

،یطیمحستیزیهااستیسیارتقاوبهبودجهتدر،مثبتیاگونهتوانبهیرامیاقتصادیگذارارزش

(.1376دوست،دیدخالتداد)خورش

سالسلشهرستانةقلعیحیتفرارزشبرآوردحاضرةمطالعازشده،هدفانیمطالببباتوجهبه

نیتایشدنارزشواهم.مشخصاستیفردسفرةنیه ومشروطیگذارارزشیهاروشبارتشوش

باشناخت،نیهمچن .خواهدبوددرجهتحفاظتازآنی شیانگیاملعمردمیبرایگردشگرةمنطق

.پذیرخواهدشدامکانری یگیریوبرنامههرگونهتصمیم،مکاننیایکاملازعواملاثرگذاررو

 

پژوهش ینظر یمبان و نهیشیپ بر یمرور

غیگذارارزش خدمات و است،تیاهمحا  یگوناگونیهاجنبهازستیزطیمحیبازارریکارکردها

کشوریطیمحزیستمسا لة،ارا یشناختبومویطیمحستیمنافعزازهاازجمله:شناختوفهمانسان

،یعیطبیودرآمدهایاقتصادیهااستیسانیارتباطمکردنفراهم ان،یروبرنامهرندگانیگمیبهتصم

واصالحلیتعددار،یپاةوتوسعیازرفاهانسانتیدرحمایطیمحستیمنابعزتیسنجشنقشواهم

تولیمحاسباتملةمجموع جلوگیناخالصملدیمانند تخریریو بهرهیعیمنابعطببیاز یبردارو
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کاالهاومتیقنییوتعیگذار(.ارزشVaze, 1998; Ashim, 2000; Guo et al., 2001)هاآنازهیرویب

طب منابع گستردتیماهعلتبه،یعیخدمات تنو  و اقتصاداریبس،هاآنةخدمات در است. مشکل

کاالهاریباساسهیمقاقابلیبرحسبواحدها،یعیمنابعطبمتیقنییوتعیگذارارزشیبراییهاروش

خدمات )فتاح،و است شده 1392،یابدا  شکل مطابق .)1 یکاالهایگذارارزشیهاروش،

(ومیمستقریغیها)روش1آشکارشدهحاتیترجیهابردادهیمبتنیهابهدوگروهروشیطیمحستیز

شود.یممیتقس،(میمستقیها)روش2شدهانیبایاراظهحاتیترجیهابردادهیمبتنیهاروش




یربازاریغ یگذار ارزش یها روش: 1شکل 



ةبامشاهدطورغیرمستقیموبهارزشکاالهاوخدمات(،RP)آشکارشدهحاتیترجیهاروشدر

ارزش،(SPشده)انیبحاتیترجیهاروشکهدردرحالید.شوبرآوردمییواقعیهارفتارافراددربازار

د.شوباپرسشازافرادبرآوردمیومیطورمستقبهیعیمنابعطبیکاالها

ییکاالهایهایژگیویضمنیهامتیآوردنقدستبهیبرا3(HPM)ییگرالذتیگذارمتیوشقر

میبه هممرتبطکار با که ارود ند. کمکمنحنمتیق،روشنیادر با تعیکاال شود.مینییتقاضا

نیزمیطیمحستیزتیفیماننداندازه،مکانوکییهایژگیویضمنمتیروشدرواقعقنیدرامتیق

.است...و

ه  رابط4(TCM)سفرةنیروش ایهاز طبتیفیکمیانمکمل برایعیمنبع آن ارزش یو

                                                           

1 . Revealed Preferences Methods (RP) 

2 . Stated Preferences Methods (SP) 

3 . Hedonic Pricing Method (HPM) 

4 . Travel Cost Method (TCM) 

 روشلذتگرایی هایانتخابآزمون

 روشه ینهسفر

 روشانتقالمنافع

 روشه ینه

 گذاریغیربازاریهایارزشروش

 ترجیحاتآشکارشده ترجیحاتبیانشده

 گذاریمشروطروشارزش
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مییتفرجةکننددیبازد جانتام،ی)اسکاتجکنداستفاده برا1394و ای(. از روش،نیاستفاده

بازد تعداد به مربوط ه دها،یاطالعات ساةنیمسافتسفر، و اقتصادریسفر یاجتماع ـ یاطالعات

.شودمییآورجمع

انتقالاطالعاتةلیوسبهستمیخدماتاکوسیبرآورداقتصادیبرا1،(BT)درروشانتقالمنافع

(.Heal, 2000)شوداستفادهمییقبلةشدیلموجودازمطالعاتتکم

،دکنیهابروزنمبنگاهیدرمحصوالتبازارراتییتغقیازطریطیمحستیزراتییکهاثرتغیزمان

یبهبرآوردهایابیدستبرای2،(EM)نهیه یهاروشدرمرتبطباآنیهانهیاطالعاته توانازمی

(.1392)اربابوهمکاران،یبهرهگرفترفاهآثار

زبه3،انتخابیهاآزمون ترجةوعممجریعنوان اب ار،شدهانیبحاتیروش یبراجیرایهااز

زارزش ااندیطیمحستیگذاری در میآزموننی. خواسته افراد از یارتبهیجابه،شودها بندی

 Adamovicz)ندنکهاانتخابآنانیراازمیانهیگ ،هایژگیوایهاونهیازگ یامجموعهبندیدرجه

et al., 2007.)

کهیهنگام.شدهاستانیبحاتیروشترجزیرمجموعةدیگر4(CVM)گذاریمشروطروشارزش

یواقعیبازاریهاداده دسترسنباشند میقابلریغایدر اقتصاددانان باشند، روشاعتماد به توانند

جا شرا،نیگ یبرآورد مشروطبه روشارزشیفرضیبازارطیکه کنند. اتکا گذاریمشروطاست،

است.یطیمحستیزیهاطرحیاجرایافرادبرا5(WTP)بهپرداختلیتماافتنییبرایدانیمیروش

 گذاریمشروطروشارزشیفرضاصلدر استاستکهمحقققادریاگونهمطالعهبهیطراح،

شراراافرادهایپاسخ شرایطیدر کندواقعطیمشابه استخراج ی و شراپاسخاین با یواقعطیها

آشکارنشدهکهحاتیترجةلئبامسرامناسببرخوردامکانقیاب ارتحق،روشنی.درااندهسیمقاقابل

 (.1394،وجانتامی)اسکاتجکندیمفراهماستیعمومیکاالهایهایژگیازو
مورد چندبهکهاستشدهانجامکشورداخلوخارجدریقاتیتحقها،مکانیگذارارزشیراستادر

اِشودیماشارههاآناز ارزشمنافعوجودیجنگل(1995)وهمکاراناـیرچیو. 238هایکاستاریکارا

ارزشحفاظتیزیستگاهساحل(2002)راناـهمکوسوـمیگآهکتاربرآوردکردنددالردرسالبرایهر

لگاریتمیوخطی،نیمههایتوبیت،گذاریمشروطباالگوروشارزشةوسیلهگارونفرانسهرابةرودخان

دستآوردندوسطحتحصیالتومحلفرانکبه133و67،66،13ترتیببرابرباایبههکمندومرحله

مارکس و دل دانستند. پرداختمؤثر به تمایل در پرداختخانوارها(2005) سکونترا به یتمایل

کاالهاهعالق فرهنگیمندبه منطقةبرایبازسازیکاملقلعیرا روشبه،والنسیایاسپانیاةعربدر

ارزش 53گذاریمشروط، 58تا و خانواردرپوند سایر 33ها به38تا ساتوتوپوند دستآوردند.

هرخانوادهیدالردرسالبرا43تا42رادرلبنانسرویهاجنگلیحیارزشتفر(2007)همکاران

                                                           
1. Benefit Transfer Method  

2. Expenditure Methods  

3. Choice Experiment 
4. Contingent Valuation Method  
5. Willingness To Pay  
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نشاندادندکه،مشروطیگذار،بااستفادهازروشارزش(2008)وهمکاران1ریسداتینیند.رکردمحاسبه

پرداختافرادیتمانیانگیم گولفوسایپاركملیةورودبرایلبه آبشار بیترتلندبهسیاسکافتافلو

میلیون508 استیلیم333و نگرشبهمحیطآنان.ونکرونایسلندبوده بازدیددرآمد، تعداد زیست،

تمایلبهپرداختمعرفیدرپرداختورودیه،سنوتحصیالتراازعواملمؤثرةبققبلی،محلاقامت،سا

،سفرةنیبااستفادهازروشه ،1353سنگاندرسالبارارزشتفریحیپاركسیاولین،رانیکردند.درا

ییرزایم،گریدپژوهشیدر(.1353ی،خکشیدرهکتاربرآوردشدهاست)الیر960ه ارو8وبررسی

براساس،ایناستانرایقمدرجنوبغربةدرپاركملیگلستانومنطقهپلنگةساالنیحیارزشتفر

72بیترتبه،سفرةنیروشه  و هکتار در 83دالر و الیر395ه ار محاسبه هکتار استکردر ده

بهبرآوردارزش،گذاریمشروط،بااستفادهازروشارزش(1384)انیلینژادوخلری.ام(1379)میرزایی،

ةبرایاستفادتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانیانگینمآنان.پاركملیگلستانپرداختندگردشگری

پارك این از 3راتفریحی و بازدیبراالیر520ه ار دیهر ارزش راةساالنگردشگریو پارك

الیرونیلیم96/1 کردند. برآورد هکتار سطحیشنهادیمتپیقودرآمد،آمدهدستبهجینتادردر و

عواملتلثیتحص تمایالتاز کاووسیرگذاردر (1388)وهمکارانیکالشمیلبهپرداختبودهاست.

محاسبهالیرونیلیم856،هکمنیاباروشدومرحله،بوستانمحتشمرشتراةساالنیحیارزشتفر

بهپرداختلیتمانیانگیکردکهمیالنگدرهرابررسیپاركجنگلیحیارزشتفر(1389)کردند.منفرد

2دیبازدهریدکنندگانبرایبازدیانتظار و ارزشتفرالیر413ه ار پاركةساالنیحیو هکتار هر

یارزشتفرج(1389)وهمکارانیبرآوردشد.راحلالیر570ه ارو194میلیونو14النگدرهیجنگل

بهلیتمانیانگیومالیرونیلیم500حدودمشروط،یگذارارزشروشبهرا،هیارومبندیروستاةساالن

درافراد درپژوهشخاکسارکردندبرآوردالیر250ه ارو6پرداخترا ،(1390)وهمکارانآستانه.

287یکه ارو،مشروطیگذاربااستفادهازروشارزش،شهرمشهدیجنگلیهاپاركیارزشتفرج

زادهوی.خداوردشدبرآوردالیراردیلیم3/6شازیآنبةساالنیحیوارزشکلتفردیهربازدیبراالیر

(2009)همکاران مرحله،پژوهشیدر روشدو از استفاده نتیابا متغیهکمن، که گرفتند یرهایجه

بریتامکاناترفاهیدکنندگانازوضعیتبازدی انرضایالت،سنومی انتحصیخانوار،مةدرآمد،انداز

داناسنتیسایدکنندگانکلیبهپرداختبازدلی انتمایم فروهمکارانییاستپانوسمؤثربودهاست.

موگرمونرابرآوردیشگردگرةمنطقیحیمشروط،ارزشتفریگذاربااستفادهازروشارزش،(2014)

835ه ارو2کنندهدیهربازدیبهپرداختبرالیتمانیانگیهانشاندادکهمآنپژوهشجینتا.کردند

.استالیر8/141ه ارو139هرخانواریساالنهبرایحیوارزشتفرالیر



 پژوهش یشناس روش

اییوارزشذاتیمصرفاییارزشاب اریتوانبهدوگروهکلیرامیعیکلمنابعطبیارزشاقتصاد

ارزشمی(تقسیانفعالریغیبردار)بهرهیمصرفریغ ازمیحاصلکسبمنفعتمستقیمصرفیهاکرد.

                                                           
1.Reynisdottir 
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بهآنکهاستیطیمحستیمنابعز یریگاندازهگریدیاب ارهاایبازاریهامتیقباتوانیمیراحترا

ارزشیریگمیتصمیهاندیکردودرفرا اما مبادلهرایز،ندانیآفرمشکلیمصرفریغیهادخالتداد.

(.1381زاده،فرجوانیدهقانکرد)یگذارارزشیبازاریهامتیهاراباقتوانآنینمنیبنابرا.شوندینم

ایبازارمتیوجوددارد:قستیزطیخدماتمحیهابرآوردارزشیبرادگاهیدایکردیچهاررویطورکلبه

شواهدومداركضمنبهپرداختآشکارلیتما بررسبهپرداختنسبتدادهلیتمااییشده، ویشده،

(.1386رنژاد،ی)امروشانتقالمنافعت،یدرنهاوشدهانیبهپرداختبلیتماایبرآورد



 (CVMمشروط ) یگذار روش ارزش .1

تمایبررسکردیمشروطبراساسرویگذارروشارزش برآورد الیو کیروشنیبهپرداختاست.

راتیثلتیابیوارزدهیفاـ نهیه لیتحلوهیاستکهدرتج ریپذوانعطافیبازارریغیگذارروشارزش

میطیمحستیز ایاستفاده در بهمحقق،روشنیشود. یهاارزشمیمستقافتیدردنبال

طرفپاسخیطیمحستیز نظرسنجاز به ان،یابرعالوه.استیدهندگان اقتصادنیکاربرد روشدر

یطیمحستیمنافعزیهابراآنیهردوایویمصرفریغاییمصرفیهابرآوردارزشیطیمحستیز

ااست در بازدلیتمایریگاندازهیبرا،پژوهشنی. پرداخت ارزشدکنندگان،یبه روش یگذاراز

انیگوکهپاسخصورتنیبد،استفادهشدهاست1(DDC)یعددوبُةانتخابدوگانةناممشروطوپرسش

بشنهادیپکیفقط از پیتعدادنیرا پاسخیانتخابمهاشنهادیاز قانیگوکنند. با مواجه متیدر

(1984(وهانمن)1985دهند.کارسون)یمریخاییپاسخبلفقطیبازارفرضتیدرموقعیشنهادیپ

ةهاروشانتخابدوگانآنلیاصالحوتعدةجینتکهکردندلیوتعداصالحرا2(DC)انتخابدوگانه

وشودارا ه ینیگریدشنهادیپالزماسته،یاولشنهادیبرپروش،عالوهنیادراست.(DDC)یعددوبُ

دارد.یبستگهیاولشنهادیبهپگوپاسخفردواکنشوریخاییبلپاسخبه ینشنهادیپنیاةارا 

مصاحبهویسالسلوبراةقلعیباستانةمنطقیحیارزشتفربرآوردهدفبا،پژوهشپیشرودر

نیاازتاهشدیطراحیدوبُعدةدوگانةنامآن،پرسشدکنندگانیبهپرداختبازدلیتما انیمنییتع

کافحیاطالعاتصحقیطر اختیو آنردیگقراردکنندگانیبازداریدر موقعو از فرضتیها یبازار

به کاملآگاه اباشندطور بخشپرسشنی. تیبهوضعکههاپرسشبخشاول:استنامهشاملدو

میاقتصادـیاجتماع مربوط افرادالت،یتحص انیمت،یجنسدرخصوصشود،یافراد تعداد سن،

رضا ماهت،یخانواده، درآمد وانهیکل دوماستانیگوپاسخگریدیهایژگیو بخش در محور،.

درااستدکنندگانیبهپرداختبازدلیتما انیمهاپرسش و5000یشنهادیپنرخسه،بخشنی.

،همسهپرسشوابستهبهقالبدرال،یر7000و6000 ابتدا یانیمیشنهادیپنرخارا هشدهاست.

یخیتاریشگردگرةمنطق»:استشدهمطرحدکنندگانیبازدیپرسشبرانی(درقالباالیر6000)

فراهممیخیازمکانتاردیحوبازدیشمافرصتتفریسالسلشوشتربراةقلع دیاحاضریکند،آیرا

                                                           
1. Double-Bounded Dichotomous Choice  

2 . Dichotomous Choice  
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درآمدالیر6000انهیماه اعضاکیهریبرا،راخوداز مبلغ،هخانوادیاز ورودبه پاركیای ن

(والیر5000تر)نییپایشنهادیمتپیق،باشدیمنفدکنندهیبازدپاسخچنانچه«د؟یاختصاصده

بهیمدهی(پرسالیر7000باالتر)یشنهادیمتپیق،مثبتباشداوپاسخچنانچه نییمنظورتعشود.

و42/0اولبرابرةنمونانسی)وارهانجامشدیمقدماتایهحجمنمونهمطالع عینامهتوزپرسش30(

درصد،مطابق5یوخطانانیدرصداطم95درسطحیمقدماتةنمونانسیباتوجهبهوارهاست.شد

.هاستشدعددبرآورد307ازیموردنة،نمون1ةرابط

(1)   
 

2

2

2

2
n

SZ

d

 





حداقلحجمنمونه،n،1ةرابطرد
2

Z درصد،95نانیسطحاطمdدرصدو5یخطامقدارS

است.هیاولةنمونانسیوار

تصادفبهیریگنمونه یروش و بوده پرسشیآورجمعبرایساده از ةخودساختةناماطالعات

)ییدانا همکاران و 2014فر استفاده بهشده( تعاست. ضرپرسشییایپانییمنظور یآلفابینامه،

برا پرسشیکرونباخ کل و محاسبه بیضرنیامقدارنامه استشدنییتع86/0برابر یی.رواه

قراردییلتکارشناسانومتخصصانموردیسوازکهنعیینشدهییمحتواییروشروابانامهپرسش

وازشدهقرارداداننظرانومحققارصاحبیهادراختدادهیکهاب ارگردآوربیترتنیبدهاست؛گرفت

خواستآن آشدهها که یقضاوتکنند چهیتهیهاپرسشا همان می یشده سنجدیرا مدنظرکه

اصالحننوبتیچند،نظرانبنابهپیشنهادصاحب،نامهاالتپرسشؤسن،یابرعالوه؛ریاخیاستمحقق

.هاستشدعیتوزییوپسازاصالحنهاهدشلیوتعد

ژه،یواتیعنوانمالبه،رایشنهادیکهفردمبلغپبرایناستمشروطفرضیگذاردرروشارزش

.ردیگیدرنظرم(2ةمطابقرابط)خودتیمطلوبةنیشیبدر



(2)    1, , 0, , 0    U y A s U y st 

SویشنهادیدرآمدافرادومبلغپبیترتبهAوY،فردیمیمستقریغتیمطلوبU،2ةرابطدر

مگریدیتصادفیرهایمتغ توزنیانگیبا و استعیصفر ؛مستقل صفر یمعنابهالگونیادرعدد

کند.یمدیمنطقهبازدنیمعناستکهفردازانیبهاکیمنطقهاستوعددنیاازفرددیبازدعدم

0 و
1میتصادفیرهایمتغ بهنیانگیبا استکه مستقلتوزصفر و برابر .استشدهعیطور

درنظرگرفتهشدهاست.3ةصورترابط(به𝑈∆)تیمطلوبراتییتغ



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

کیکهبهاستوابستهریمتغکیی،دارامشروطیگذارارزشیدربررس،دوگانهةنامشکلپرسش

معموالًازینیانتخابیفیکیالگو کیهاروشیبرا،دارد. پروبتیالجیهاگولا،یفیانتخاب تیو
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استفادهشدهاست.،درمحاسبهیسادگعلتبهت،یالجیالگوازپژوهشنیکهدراشوندیاستفادهم

Pi)احتمالالگو،نیابراساس محاسبه4ةرابطصورتبه،ردیبپذراهاشنهادیپازیکیفردکهنیا(

(.1387،یوقاضیبدیمی)امامشودیم

(4)  
    

1 1
= ΔU = =P Fi η

1+exp -ΔU 1+exp - α- βA+γy+θs

رابط در 4ة ،𝐹𝜂(Δ𝑈)توز یتجمعیعیتابع و متغیبعض،پژوهشنیادراست یرهایاز

راالتیوسطحتحصیشنهادیخانوار،مبلغپةاندازت،یازجملهدرآمد،سن،جنسیاقتصادـیاجتماع

می گیرددربر .y پبیترتبهAو مبلغ و خانوار یشنهادیدرآمد و یهایژگیوSاست

گریدیاقتصادـیاجتماع دربر ردیگیمرا ،𝜃 ،𝛽 برآوردبیضرا𝛾و مهستندشده انتظار رودیو

𝛾 > 𝛽و0 ≤ باشد.𝜃و0

تماةمحاسبیسهروشبرا روشاولموسومبهروشمتوسطلیمقدار دارد: پرداختوجود به

برالیتما آن از که است پرداخت انتظارةمحاسبیبه پرداختلیتمایمقدار ةلیوسهب،به

لیشود.روشدومموسومبهمتوسطتمایاستفادهمت،ینهایصفرتابةدرمحدودیعددیریگانتگرال

یعددیریگانتگرالقیطراز،بهپرداختلیتمایمقدارانتظارةمحاسبیبهپرداختکلاستکهبرا

محدود ∞−ةدر مهب،ا+تا روشسومیکار بهمتوسطتماکه،رود. یبهپرداختقسمتلیموسوم

انتظارةمحاسبیبرا،است پرداختلیتمایمقدار محدودیعددیریگانتگرالبا،به تاةدر صفر

م،(A)نهیشیبشنهادیپ روشسومیاستفاده تیمحدودیسازگارعلتبه،شود. با ییوکاراهینظرها

هابهتراست.روشریازسا،یآمار



 (TCM) سفر ةنیروش هز .2

بررسیحیارزشتفریابیارزیبرا،پژوهشنیادومبخشدر بهپرداختلیتمادرثرؤعواملمیو

قلع شوشترةگردشگران شهرستان ازسالسل استشدهاستفادهسفرةنیه روش، حاتیترج.

باروشمکان،آنازدیبازدیبراپرداختبهلیتماصورتبه،یعیطبیهامکاندرموردافرادةآشکارشد

1ی،امنطقهسفرةنیه روش:ازاندعبارتسفرةنیه هایروشانوا .شودیمیریگاندازهسفرةنیه 

Freeman, 1993)3یتصادفتیمطلوبروشو2یفردسفرةنیه روش مناسبنخستروش(.

بهدورینواحازکهیدکنندگانیبازدیبرا.اندکردهیمحلدیبازدهاآنازبارهاافرادکهاستییهامکان

یهامکانکهیزمانن،یهمچن.(Fleming and Cook, 2008)استترمناسبدومروشروند،یمیمکان

نیتریاختصاصیتصادفتیمطلوبروشباشد،داشتهوجودیاصلیحیتفرمکانیبرایاریبسنیگ یجا

(.Shrestha et al., 2002)رودیمشماربهروش

سفرةنیه روشازهستند،یمحلافراددکنندگانیبازداغلبکهنیابهتوجهبا،پژوهشنیادر

                                                           

1 . Zonal Travel Cost Approach 

2. Individual Travel Cost Approach 

3. Random Utility Approach 
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طوربهدکنندگانیبازدازآمدهدستبهیشیمایپیهادادهازمذکور،روشدر.استشدهاستفادهیفرد

مداومومرتبیدهایبازدازمندینیفردروشاگرچه.شودیماستفادهیآمارلیوتحلهیتج درجداگانه

استسالهردرپاركوهامکانازافراد کاربرد وشتریبیهادادهیآورجمعبهروشنیاو

ییعطاورنژادی)امشودیمحاصلیترقیدقجینتاامادارد،ازینیتردهیچیپباًیتقرلیوتحلهیتج 

(.1390سلوط،

دیتولتابعشودیمشنهادیپمنابعدریالگوسازویبررسیبرایفردسفرةنیه روشدرکهیتابع

رابطاست1سفر در 5ةکه استو شده داده تعدادفرد،دیبازدةنیه یرهایمتغةرندیدربرگنشان

یورودةنیه کهیدرصورت.استدیبازددرمؤثریاقتصادـیاجتماععواملیبرخومحلازدهایبازد

Pریمتغباشد،داشتهوجودمکانازدکنندگانیبازدیبراPبهوکندیمعملدیبازدةنیه عنوانبه

TCریمتغ ijشودیماضافه(Lansdell and Gangadharan, 2003.)



(5)

V،5ةرابطدر ijفرددیبازدتعدادiمکانازjهردر

TCسال، ij فردسفرةنیهiمکانازدیبازدیبراjوX iیاجتماععواملـفردیاقتصادi

.است...والتیتحصنه،یه سن،درآمد،مانند

.هاستشدمحاسبه6ةرابطقیطراز2کنندهمصرفمازاد انیمب،یضرانییتعازپس

(6)

بهفردهرةانیسالیسفرهانیانگیمqکننده،مصرفمازادCS،6ةرابطدر

تیدرنها.استسفرةنیه ودیبازدتعدادنیبیبستگهمبیضرایوتقاضاتابعریزیمنحنβومنطقه

(.Ortaçeşme et al., 2002شدهاست)نییتع7ةرابطقیطرازیحیتفرارزش

(7) 

یحیتفرارزشTCSوانهیسالیهادیبازدکلتعدادN،یفردةکنندمصرفمازادCS،7ةرابطدر

.است

ازدکنندگانیبهبازدیحضورةبامراجع،شدهیطراحةنامپرسشلیالزمازراهتکمیهاآماروداده

کهاستنفر307شاملیموردبررسة.تعدادنموناستهشدیآورجمع،یخیتاریمکانگرشگرنیا

داده و کوکران فرمول از استفاده حاصلیهابا تعدادآزمونشیپةنامپرسش30از و شده

سالیبازد بهیدکنندگان نمونهانه است. آمده ریگدست روشی یتصادفبه یبراواستساده

تخمیاضیمحاسباتررها،یمتغیآمارلیتحلوهیتج  نرمتیالجیالگویپارامترهانیو یاف ارهااز

Eviwes 7وMaple 16.استفادهشدهاست



                                                           
1. Trip Generation Function (TGF) 

2. Consumer Surplus (CS) 

CS =q / -β

TCS = CS N

 =f +P , ,...V TC X X1i niij ij
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 موردمطالعه ةمنطق یمعرف .3

دژةقلع شوشتر بسیسالسل دارااریاست که متعددیهااطیحیب رگ و ،هاسربازخانه،مفصل

آشپ خانهنقاره،خانهحرم،قورخانه،هاباغچه،هابرج،هاشبستان،هاحمامها،لهیطو یهایقاپ،خانه،

ا،ب رگیهاحوض،متعدد شوشتردرگریدیخیاثرتارپان دههمراهبه،قلعهنیحصاروخندقاست.

سالونسکوییجهانراثیمةتیکمةنشستساالن انیعنواندهمبه،2009در فهرسترانیاثر در

رسونسکو،ییجهانراثیم ثبت تمامدیبه اکنون تخریهاعمارتی. اتاقشدهبیآن ج  یهاو

قلعه،درمتوننیاقدمتونهیشیپاست.ازآننماندهی یچونیداریهاهاوتونلشوادان،ینیزمریز

شیسالپپنجاهازآناستکهقلعهتاحدودیوشواهدحاکگرددیبازمانیبهزمانهخامنش،یخیتار

شهرشوشترداشت،مرک کنترلنهربرایگذشتهدرکهینقشدفاعبرعالوه،قلعهنیآبادبودهاست.ا

یهاقلعه،بخشنیاةقسمتعمدبیخوزستانبود.باوجودتخریمحلاستقراروالنیوهمچنونیدار

.استیدنیداریوبسریچشمگماندهیباق



 پژوهش یها افتهیو  لیتحلو هیتجز

 مشروط یگذار ارزش روش جینتا .1

یهارینمتغیانگیمج،یمطابقنتا.استشدهارا ه1جدولدررهاوپارامترهایمتغیفیجتوصینتا

،41/32ببرابربایترتبهدکنندگانیبازدتیورضاانهیخانوار،درآمدماهافرادل،یتحصیهاسن،سال

بودهاست.33/27والیره ار253میلیونو32/14،72/4،6


 مهم موردمطالعه یرهایمتغ یبرخ یفیتوص ی: آمارها1جدول 

 اریانحراف مع ثرکحدا حداقل نیانگیم ریمتغ

41/32206535/10 سن)سال(

32/1452235/3 ان)سال(یگولپاسخیتحصیهاسال

72/42849/1 تعدادافرادخانوار)نفر(

62532000276066482(الیانه)ه ارریدرآمدماه

33/27183769/3دکنندگانیبازدتیرضا



احتمالپذینتا نفر217دهدکهینشانم2لبهپرداختافراددرجدولیتمارشیجحاصلاز

اولدرصد68/70) نپذشنهادیپنی( رفتندیرا درآمدماهالیر5000پرداختبهو برای،خودةانیاز

قلعیبازد 32/29نفر)90کهیدرحال؛نداشتندلیتما،سالسلیخیتارةداز راهیاولشنهادیپدرصد(

رفتندیپذ پایپوقتی. )نییشنهاد الیر4000تر شد، ارا ه )36( 72/11نفر راشنهادیپنیادرصد(

نیاولکهیدهندگانپاسخازدستهآن.رفتندیدرصد(آنراپذ96/58نفر)181کهیدرحالرفتند،ینپذ

لیتماشنهاد،یپنیادرگرفتند؛قرارباالترشنهادیپگروهدر،بودندرفتهیپذرا(الیر5000)شنهادیپ

گوپاسخ37کهشدسوالسالسل،یخیتارةقلعازدیبازدیبرا،(الیر6000نرخباالتر)پرداختبه



 98 تابستان ،دوم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



58 

درصد06/12) درصد26/17)نفر53ورفتندینپذراسومشنهادیپ( .رفتندیپذراشنهادیپنیا(

.کنندپرداختمبلغیمکاننیاازدیبازدبرایبودندحاضرانیگوپاسخازدرصد88نیهمچن


 سالسل یخیتار ةقلع یحیارزش تفر ةمحاسب یبرا یشنهادیبه سه مبلغ پ ییگو پاسخ تی: وضع2جدول 

 رشیپذ تیوضع
 هیاول شنهادیپ

(5000) 

 نییپا شنهادیپ

 (الیر 4000)

باال  شنهادیپ

 (الیر 6000)

یشنهادیمبلغپرشیپذ
9018153تعداد

32/2996/5826/17درصد

یشنهادیمبلغپرشیعدمپذ
2173637تعداد

68/7072/1106/12درصد

جمع
30721790تعداد

10068/7032/29درصد



یحیارزشتفرنییتعودکنندگانیبهپرداختبازدلیتما انیمیرومستقلیرهایمتغریثلتیبررس

است.گرفتهانجام1،یینمابهروشحداکثرراستEviewsاف ارودرنرمتیالجیالگوبا،سالسلةقلع

ارا هشدهاست.3درجدولالگونیاازآمدهدستبهجینتا


 سالسل یشگردگرـ  یخیتار ةقلع یبرا تیالج یالگو ةشدبرآورد جی: نتا3جدول 

 ریمتغ بیضر tة آمار (یاحتمال )سطح معنادار ییاثر نها

- 4768/0 7115/0- 2418/1- C 

0057/0 0064/0 0624/2 
سن 0423/0*

0114/0- 7718/0 2900/0- 0841/0- هللت

0233/0- تیجنس -1726/0 -6046/0 5455/0

0327/0 000/0 1277/4 
التیسطحتحص 2421/0**

0335/0- 0160/0 4099/2- 
خانواربُعد -2478/0*

0003/0 0210/0 3449/2 
درآمد 0021/0*

0159/0 0015/0 1787/3 
**1176/0 تیرضا

3109/- 0004/0 5223/3- 
یشنهادیپمتیق -3000/2**

Factor for the calculation of marginalfect: 13519/0  
Log likelihood: 344/155-  
Goodness of fit: 81/0  

 درصد95نانیاطمةلفاص*

 درصد99نانیاطمةفاصل**

                                                           
1. Maximum Likelihood 
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درالگوبودنمناسبازیحاککهاست181/0الگوبرازشیسودمند انیدهدکهمینشانمجینتا

متغحیتوض همچنرها،یرفتار نهاعاملنیست. اییاثر استبه13519/0الگونیدر آمده .دست

احاصل ضرانیضرب در نها انیمبیعامل ییاثر نهایمنییتعرا اثر درصدةدهندنشانییکند.

اف ارییاحتمالتغ پرداختبهلیتماشیدر رییتغیازابه ااستمستقلریواحدمتغکیدر نیکه

.دیآیدستمبهکیصفربهتیازوضعرییتغیازابهیموهومیرهایدرصداحتمالدرمتغ

جنسهللتیرهایدهدکهمتغینشانمالگوبرآوردجینتا ریتلثبهپرداختافرادلیتمادرتیو

یهاریمتغریساریتلثامااند؛نداشتهیداریمعن درآمد،الت،یسن،سطحتحصیعنیالگو، بعدخانوار،

عدخانواربُیرهایمتغنیداربودهاست.همچنیمعن،یشنهادیپمتیوقدکنندگانیبازدتیرضا انیم

ریثلسنتری.متغاندواثرمثبتبودهبیضرایهاداراریمتغریوسایاثرمنفیدارایشنهادیپمتیوق

ریمتغنیان،یهمچن؛بهپرداختافرادداشتهاستلیتمادر،درصد95نانیبااطم،داریمثبتومعن

نها ییاثر تماشیاف ایعنی،دارد0057/0معادل احتمال افراد آنلیسن پرداخت به را برایها

ا از همچنیمشیدرصداف ا57/0یگرشگرةمنطقنیاستفاده ریثلتالتیسطحتحصریمتغنیدهد.

ریمتغنیاییاستواثرنهاداشتهبهپرداختافرادلیتمادر،درصد99نانیبااطم،داریمثبتومعن

برایهارابهپرداختآنلیافراداحتمالتماالتیسطحتحصشیاف ایعنی،بودهاست0327/0معادل

ا از گرشگرنیاستفاده اف ا27/3یمنطقه متغاستدادهشیدرصد تبُری. خانوار ویمنفریثلعد

اطم،داریمعن نها انیم؛بهپرداختافرادداشتهاستلیتمادر،درصد95نانیبا ریمتغنیاییاثر

متغ-0335/0 است. ریبوده متغگریدیکیدرآمد ارهایاز تیبررسنیدر که وریثلاست مثبت

اطم،داریمعن ملیتمادر،درصد95نانیبا است. داشته پرداختافراد نها انیبه ریمتغنیاییاثر

بهپرداختلیتماشیدرآمدافراد،احتمالاف اشیاف اصورتدرگر،یبهعبارتد؛بودهاست0003/0

متغشودیمشتریبدرصد03/0 اطم،داریمثبتومعنریثلتدکنندگانیبازدتیرضا انیمری. نانیبا

؛بودهاست0159/0ریمتغنیاییاثرنها انیبهپرداختافرادداشتهاستوملیتمادر،درصد99

احتمالتمانیا یدرصورتتوسعهوتجه،بنابراین شیدرصداف ا59/1بهپرداختافرادلیمکان،

درنهاابدییم مهم،یشنهادیپمتیقریمتغبیضرت،ی. از ویمنفاست،الگویهاریمتغنیترکه

متیقریاگرمتغی،بازارفرضیویتحتسنار،دهدیدرصداستکهنشانم99نانیبااطمداریمعن

.ابدییفردکاهشمیبهپرداختازسولیاحتمالتماابد،یشیاف ایشنهادیپ

انتظار ارزشتفر،WTPمتوسطیمقدار مةقلعیحیکه ارا ه یسالسلرا تخمپسکند، نیاز

استفادهازروشحداکثرراستتیالجیالگویپارامترها در،یعددیریگانتگرالقیطراز،یینمابا

شود:یمحاسبهم7ةصورترابطبهنه،یشیبشنهادیصفرتاپةمحدود

  
max6000

0 13138.182

1
5712

1 exp 2.3
WTP dA

A
 

  
   (7)  

ه ارو5،سالسلیخیتارةهرفردازقلعدیبازدیآمدهبرادستبهWTPنیانگی،م7ةمطابقرابط

                                                           
1. Goodness of Fit Index 
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.الاستیر712

712ه ارو5معادلWTPنیانگینفراستوم72/4نمطالعهیخانواردراةکهاندازنیباتوجهبها

تفربهالیر ارزش متوسط است، آمده برایحیدست قلعدیبازدیهرخانوار یحیتفرـیخیتارةاز

:دیآیدستمصورتبهنیبدسالسلشوشتر

هرخانوارةساالنیحی=متوسطارزشتفر5712×72/4×12=68/323527

،هرخانوادهیسالسلشوشتربرایحیتفرـیخیتارةقلعیحیمتوسطارزشتفرمحاسبه،نیاطبق

الدرسالبودهاست.یر68/527ه ارو323معادلنفر،72/4بامیانگیناعضای



  یفرد سفر ةنیهز روش جینتا .2

فراهممناسبیتابعفرمانتخابدرخصوصیکمّاطالعاتیاقتصادیهاهینظرکهعلتنیابه

استشدانجامیآمارصورتبهسفرةنیه ةمعادلیبرایتابعشکلانتخابکنند،یم ه براساس.

وبهروشحداقلEviewsاف ارنرمیخروجازحاصلجینتالیتحلوهانامهپرسشازحاصلاطالعات

دراطالعاتنیاازیبخشکههآمددستبهمختلفیپارامترهانیبیمتعددروابط،(OLSمربعات)

استفادهونیرگرسخطبرازشیخوباریمعنیترمعمولمن لةبهنییتعبیضر.استارا هشده4جدول

یازطرف.دهدیمنشانونیرگرسبرازشازیترنانهیبخوشریتصوآنةشدلیتعدمقداروشودیم

.استترب رگFةآمارمقدارباشد،ترب رگنییتعبیضرهرقدر


 سفر ةنیهز یخط تابع یالگوبرآورد  جی: نتا4جدول 

 ریمتغ بیضر اریمع یخطا t ة آمار

344/5 381/0 036/2 C 

333/1 042/0 سن 056/0

286/1- 056/0 072/0- هللت

396/1 048/0 تیجنس 067/0

870/3 023/0 التیسطحتحص 089/0**

038/2- 026/0 بعدخانوار -053/0*

965/2 029/0 درآمد 086/0**

038/4- 00000369/0 سفرةنیه  -0000149/0**

Adjusted R
2
= 584/0  

F-statistic= 740/8  

Log likelihood: 847/163-  
 درصد95نانیاطمةفاصل*

 درصد99نانیاطمةفاصل**
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ریثلتتیهلوجنسلتسن،یرهایدهدکهمتغینشانمسفرةنیه یخطتابعیالگوبرآوردجینتا

مثبتریثلتدرآمدوالتیسطحتحصیرهایمتغگر،یدازطرفندارند.افراددیبازدتعداددریداریمعن

معن یداریو درآمد، انیموالتیتحصسطحشیاف ابای،عبارتبه.اندداشتهافراددیبازدتعداددر

بعدیرهایمتغکهدهدمینشانجینتات،یدرنها.ابدییمشیاف اسالسلیخیتارةقلعازدیبازدتعداد

افرادتعدادشیاف ابایعنیدارند؛افراددیبازدتعداددریداریمعنویمنفریتلثسفرةنیه وخانوار

.ابدییمکاهشمکاننیاازدیبازدتعدادسفر،ةنیه وخانوار

نیبیبستگهمبیضرایوتقاضاتابعریزیمنحنسفر،ةنیه یخطتابعیالگوجینتابراساس

بهنفرهرةانیسالیسفرهانیانگیمنیهمچنواست-0000149/0بابرابرسفرةنیه ودیبازدتعداد

یبراکنندهمصرفمازاد6ةرابطدرریمقادنیاقراردادنباکهاست5/3بابرابرسالسلیخیتارةقلع

:هاستآمددستبهچنینکنندهدیبازدهر

ةقلعCS=3.5/-(0/0000149)=234899ازسالدرنفره ار4متوسططوربهکهنیابهتوجهبا

:هاستشدمحاسبهصورتنیبدمکاننیایحیتفرارزشکنند،یمدیبازدسالسلیخیتار

ارزشةدهندنشانTCS=234899×4000=939596000سالدرکنندهمصرفمازادکل انیم

انهیسالشوشترسالسلیخیتارةقلعازگر،یدعبارتبه.استسالسلیخیتارةقلعازیتفرجةاستفاد

.شودیمحاصلسودالیره ار596میلیونو939معادلیمبلغ



 هاشنهادیو پ یبند جمع

بهیصنعتگردشگر ومنبعمهمیاقتصادیمناسبدرجهتجذبدرآمدهایانهیگ من لةهمواره

کاالوداتیتولباسهیمقادر،استکهیاقتصادیتی.جذبگرشگرفعالاستتوجهموردییزااشتغال

یمناسبیآورسودشود،توجهبخشنیوچنانچهبهاداردیکمتریانهادهیهاتیخدمات،محدود

ها،مکاننیخدماتمناسبدراةوارا یشگردوگریخیتاریهاتوجهبهمکاننیخواهدداشت.بنابرا

.شدخواهدمنجرطقامننیاشتغالدراشیواف ایبهرونقاقتصاد

ا ةقلعیحینمقالهارزشتفریدر ومشروطیگذارارزشروشدوبهسالسلشهرستانشوشتر

دکنندگانحاضریبازدازدرصد88مشروط،یگذارارزشروش.درهاستشدیبررسیفردسفرةنیه 

ینبررسیدراه،یبهپرداختورودلی.متوسطتماکنندپرداختمبلغیمکاننیازادیبازدبرایبودند

هرینمکانبرایایمبلغورود،نیهمچن.برآوردشدهاستالیر712ه ارو5،دکنندهیهربازدیبرا

و323معادلسالدرخانواده بیر68/527ه ار هال است. آمده جینتامطابقدست الگو،برآورد

جنسلتیرهایمتغ و لیتمادریداریمعنریتلثتیهل افراد پرداخت ریساریتلثامااند،نداشتهبه

متیوقدکنندگانیبازدتیرضا انیعدخانوار،درآمد،مبُالت،یسن،سطحتحصیعنیالگو،یهاریمتغ

بودیمعن،یشنهادیپ ا.استهدار متغبیترتنیبه بُیرهایکه اطمسن، با درآمد و خانوار نانیعد

متغ95 و تحصیرهایدرصد قدکنندگانیبازدتیرضاالت،یسطح اطمیشنهادیپمتیو نانیبا

معن99 بودیدرصد همچناندهدار قبُیرهایمتغن،ی. و خانوار منفیشنهادیپمتیعد سایاثر ریو
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ت،یهلوجنسلتسن،یرهایمتغ ینیفردسفرةنیه روشدر.اندداشتهواثرمثبتبیهاضراریمتغ

درآمدوالتیسطحتحصیرهایمتغریتلثودرمقابل،اندهنداشتیداریمعنریثلتافراددیبازدتعداددر

معنریتلثافراددیبازدتعداددر و ویمنفریتلثنشانگرجینتان،یهمچناست،بودهیداریمثبت

سفرةنیه روشبهتوجهبا.استافراددیبازدتعداددرسفرةنیه وخانواربُعدیرهایمتغداریمعن

.استشدهبرآوردالیره ار596میلیونو939سالسلیخیتارةقلعةساالنیحیتفرارزش،یفرد

ریمتغدرت،یالجیالگوجینتاومشروطیگذارارزشروشبهتوجهبا،رهایمتغعالمتدرخصوص

نیادرکهیاگونهبهدارد،وجود(1389وهمکاران)یراحلةمطالعومطالعهنیاانیمتفاوتتیجنس

ویراحلمطالعهدراما،استنداشتهپرداختبهلیتمادریمعنادارریتلثتیجنسریمتغمطالعه

نیا ینسنریمتغدر.استبودهداریمعنبهپرداختلیدرتماتیجنسریمتغریتلث(1389همکاران)

یاگونهبه،(متفاوتاست2014فروهمکاران)یی(ودانا1390خاکساروهمکاران)مطالعاتبامطالعه

خاکسارمطالعاتدراما،استداشتهپرداختبهلیتمادریمعنادارریتلثسنریمتغمطالعهنیادرکه

2014فروهمکاران)ییداناو(1390وهمکاران) پرداختبهلیتمادریمعنادارریتلثسنریمتغ(

استنداشته ویرفاهامکاناتازنظرسالسل،یخیتارةقلعکهدستآمدهبهیطیشرادرجهینتنیا.

داردقرارینییپاسطحدر،یحیتفر یخیتارمکاننیاموجودامکاناتنکتهکهنیادرنظرگرفتنبا.

تیوضعشتریبیةاولامکاناتتلمینبامسئوالنچنانچهباشد،گردشگرجذبدریمؤثرعاملتواندیم

یبراحاضرندکهشوندیمجذبیخیتارمکاننیابهیشتریبگردشگرانببخشند،بهبودرایفعل

مبلغبهامکاناتازاستفاده نیاوکنندصرفیشتریبوجودآمده ویگردشگرصنعتگسترشامر

بهدرآمدشیاف ا را باالبودن ینویدولتةبودجازیناشتیمحدودبهتوجهبا،نیهمچندنبالدارد.

.استیضروریامرگردشگرانیازسویمالنیتلم،یدارنگهیهانهیه 
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 منابع
د،آر.ك اقتصادمح1374باتمن)،یوارسیپ،یترنر، ترجم.اقتصاددانانریغیبراستیزطی(. ةچاپاول.

مشهد.یفردوس:انتشاراتدانشگاهمشهد.انیدهقاناوشیس

وآبشاریواشةتنگیگاهارزشتفرجنییتع»(.1392)نیحسار،یواسفندموریت،یمحمددرضا،یارباب،حم

 .18-1،ص4ة،شمار7سال،یاقتصادیسازمدلةنام.فصل«روزکوهیشهرستانفیساواش
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