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گردشگرانقلعة
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ازطریقتکمیلپرسشنامهومصاحبةحضوریبا307بازدیدکننده

استفادهشدهاست.دادههایالزم

جمعآوریشدهاست.
ازمکانمذکوردرسال 1396
ارزشگذاری مشروط نشان میدهد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای
نتایج :نتایج روش  
بازدید از این مکان 5ه ارو 712ریال و ارزش تفریحی برایهر خانوادهمعادل323ه ارو527/68
ریالدرسالبودهاست.براساسنتایجروشه ینة فردینی ،ارزشتفریحیاینمکان939میلیونو
596ه ار ریال برآورد شده است.مقایسة این دو روش نشان میدهد که در روشه ینة سفرفردی،
ارزش تفریحی این مکان بیشتر برآورد شده است ،زیرا از دید بازدیدکنندگان استفاده از این مکان
بهدرستی بیان
یشود وافرادتمایل بهپرداختخود را،درقبالآن  ،
کاالی همگانی خالصقلمدادم 
اظهارشدهبهمراتب

گونهای کهه ینهکرد هر خانواربرای تفریح دراین مکان،ازتمایالت 
به 
یکنند؛  
نم 
باالتراست .

،ارزشگذاریمشروط،ه ینةسفرفردی.

واژههای کلیدی :اقتصادگردشگری
طبقه بندی Q28 ،Q57 ،Q51 :JEL

 1ـ نویسنده مسئول :کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویر احمد.
()Idf_65@yahoo.com
2ـاستادیارگروهاقتصاد،دانشگاهشهیدچمراناهواز.
3ـدانشجویکارشناسیارشداقتصاد،دانشگاهشهیدچمراناهواز.

48

ایمان دانائی فر و همکاران

برآورد ارزش تفریحی قلعة سالسل شهرستان شوشتر با روشهای ارزشگذاری ...

مقدمه
دهایاستکهازدیربازدرجوامعگوناگونوجودداشته،اماامروزهتوسعةگردشگریبه
گردشگریپدی 
بهرهمندی ازدرآمدهای هنگفتاین
بهمنظور  
صنعتی سودآورتبدیل شده است وبسیاری ازکشورها  ،
برآمدهاند .مدیریت صحیح

صنعت سودآور و اف ایش رشد اقتصادی ،درصدد توسعة گردشگری خود 
یگذارد؛
تسهیالت،امکاناتتفریحی وفضای سب یکمنطقهتلثیرچشمگیری دراقتصادآنمنطقه م 
شازپیشروشنکرده و
توسعهای رابی 

طرحهای 
برنامهری ی  
اینمسئلهاهمیتتصمیمگیری درزمینة  
شود.ارزشگذاریاقتصادیمنابعطبیعیاز

موجبشدهاب اروروشهایمتنوعی دراینزمینهایجاد
).باارزشگذاری

کارمیرود (ترنروهمکاران1374،

بهمثابة اب اری مؤثر 
به
نروشهاست که  

جملة ای
شاخصهای رفاه انسانی و توسعة پایدار گام برداشت .ارزشگذاری

یتوان درجهت بهبود 
اقتصادی م 
بهکار گرفت که نتیجة آن اف ایش رفاه
ستمحیطی  
استهای زی 
یتوان برای بهبود سی 
اقتصادی را م 
تفرجگاههای

انسانی خواهد بود ( .)Kramer and Mercer, 1977با توجه به تقاضای روزاف ون برای 
خواستههای مردم ،از نظر اقتصادی و

برنامههای تفریحی ،تج یهوتحلیل عوامل مؤثر در 
عمومی و  
شبینی نیازهای تفرجگاهی وتفریحی کمککند؛ ازجملة اینعواملارزشی
یتواندبهپی 
اجتماعی ،م 
است که مردم برای منافع حاصل از بازدید تفرجگاههای عمومی قا لاند .مطلوبیت ایجادشده از
نگونه فضاها ج و منافع مستقیم تفرجگاههاست که شامل استفاده از آنها برای گذراندن اوقات
ای 
یشود.ایننظام سازوکارالزمرابرای
،کوهپیمایی وجنبة زیباشناختی م 
ادهروی 
فراغتوسرگرمی،پی 
فهمکردناینمنافعاهمیتبسیاری دارد.
یآورد؛ بنابراین کمّیکردنوقابل 
اف ایشرفاهبشرفراهمم 
در سطح خرد ،مطالعات ارزشگذاری باعث دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد
یشود.
آنها در حمایت از رفاه انسانی و توسعة پایدار م 
ستمها و نقش متنو و پیچیدة  
اکوسی 
استهایزیستمحیطی،
گونهایمثبت،درجهتبهبودوارتقایسی 
توانبه 

ارزشگذاریاقتصادیرام 
ی

دخالتداد(خورشیددوست .)1376،
انشده،هدف از مطالعة حاضربرآورد ارزش تفریحی قلعة سالسلشهرستان
باتوجهبه مطالببی 
.مشخصشدنارزشواهمیتاین

ارزشگذاری مشروط و ه ینة سفر فردی است
روشهای  
شوشتربا  
منطقة گردشگری برای مردمعاملی انگی شی درجهتحفاظتازآنخواهدبود .همچنین ،باشناخت
گیریوبرنامهری یامکانپذیرخواهدشد .


هرگونهتصمیم
کاملازعواملاثرگذاررویاینمکان،
مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش 
جنبههای گوناگونی حا اهمیت است،
طزیست از  
ارزشگذاری کارکردها و خدمات غیربازاری محی 
زیستمحیطیکشور

بومشناختی،ارا ةمسا ل
ازجمله:شناختوفهمانسانهاازمنافعزیستمحیطیو 

استهای اقتصادی ودرآمدهای طبیعی،
بهتصمیمگیرندگان وبرنامهری ان ،فراهمکردن ارتباطمیان سی 
ستمحیطی درحمایت ازرفاهانسانی وتوسعة پایدار ،تعدیل واصالح
سنجشنقشواهمیت منابعزی 
مجموعة محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و بهرهبرداری
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آنها(.)Vaze, 1998; Ashim, 2000; Guo et al., 2001ارزشگذاریوتعیینقیمتکاالهاو
یرویهاز 
ب
آنها ،بسیار مشکل است .در اقتصاد
بهعلت ماهیت خدمات و تنو گستردة  
خدمات منابع طبیعی  ،
قابلمقایسهباسایرکاالها
ارزشگذاریوتعیینقیمتمنابعطبیعی،برحسبواحدهای 
روشهاییبرای 

ارزشگذاری کاالهای
روشهای  
و خدمات ،ابدا شده است (فتاحی .)1392 ،مطابق شکل   ،1
(روشهایغیرمستقیم)و

بردادههایترجیحاتآشکارشده1

زیستمحیطیبهدوگروهروشهایمبتنی
2
انشده (روشهایمستقیم)،تقسیممیشود .
بردادههایترجیحاتاظهاریابی 

روشهایمبتنی


روشهایارزشگذاریغیربازاری

ترجیحاتبیانشده

آزمونهایانتخاب

ترجیحاتآشکارشده

روشارزشگذاریمشروط

روشلذتگرایی
روشه ینهسفر
روشانتقالمنافع
روشه ینه

شکل  :1روشهای ارزشگذاری غیربازاری 




بهطورغیرمستقیموبامشاهدة
روشهای ترجیحات آشکارشده ( ،)RPارزشکاالهاوخدمات 
در 
انشده(،)SPارزش
روشهایترجیحاتبی 
درحالیکهدر 

برآوردمیشود.

رفتارافراددربازارهایواقعی

باپرسشازافرادبرآوردمیشود .

بهطورمستقیمو
کاالهایمنابعطبیعی 
3
یهایکاالهایی
متهایضمنیویژگ 
دستآوردنقی 
به 
متگذاریلذتگرایی( )HPMبرای 
روشقی 
میشود.
بهکار میرود که با هم مرتبطاند .در این روش ،قیمت کاال با کمک منحنی تقاضا تعیین  

ستمحیطیزمین
یهاییماننداندازه،مکانوکیفیتزی 
قیمتدراینروشدرواقعقیمتضمنیویژگ 
و...است .
روش ه ینة سفر ( 4)TCMاز رابطهای مکمل میان کیفیت منبع طبیعی و ارزش آن برای
)1.Revealed Preferences Methods (RP
)2.Stated Preferences Methods (SP
)3.Hedonic Pricing Method (HPM
)4.Travel Cost Method (TCM
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بازدیدکنندة تفرجی استفاده میکند (اسکات جی و جانت ام .)1394 ،برای استفاده از این روش،
اطالعات مربوط به تعداد بازدیدها ،مسافت سفر ،ه ینة سفر و سایر اطالعات اقتصادیـ اجتماعی
میشود .
جمعآوری 

بهوسیلة انتقالاطالعات
درروشانتقالمنافع ( 1،)BTبرای برآورداقتصادی خدماتاکوسیستم  
استفادهمیشود( .)Heal, 2000

یلشدةقبلی
موجودازمطالعاتتکم 
یکند،
بنگاههابروزنم 
ستمحیطی ازطریق تغییرات درمحصوالتبازاری  
یکهاثرتغییرات زی 
زمان 
2
دستیابیبهبرآوردهای
روشهایه ینه( ،)EMبرای 
نههای مرتبطباآندر 
میتوانازاطالعاته ی 

آثاررفاهیبهرهگرفت(اربابوهمکاران .)1392،
انشده ،از اب ارهای رایج برای
بهعنوان زیرمجموعة روش ترجیحات بی 
آزمونهای انتخاب  3،

رتبهبندی یا
بهجای  
آزمونها از افراد خواسته میشود  ،

یطیاند .در این 
ستمح 
ارزشگذاری زی 

آنهاانتخابکنند( Adamovicz
نهایراازمیان 
یها،گ ی 
مجموعهایازگ ینههاویاویژگ 

درجهبندی

 .)et al., 2007
4
یکه
انشدهاست .هنگام 
روشارزشگذاریمشروط ( )CVMزیرمجموعةدیگر روشترجیحات بی 

قابلاعتماد باشند ،اقتصاددانان میتوانند به روش
دادههای بازاری واقعی در دسترس نباشند یا غیر 

برآورد جایگ ین ،که مشروط به شرایط بازاری فرضی است ،اتکا کنند .روش ارزشگذاری مشروط
ستمحیطیاست .
طرحهایزی 
روشیمیدانیبراییافتنتمایلبهپرداخت(5)WTPافرادبرایاجرای 
گونهای استکهمحقققادر است
مطالعهبه 

روشارزشگذاریمشروط،طراحی 

در فرضاصلی 
پاسخها با شرایط واقعی
پاسخهای افراد را در شرایطی مشابه شرایط واقعی استخراج کند و این  

قابلمقایسهاند.دراین روش ،اب ارتحقیق امکانبرخورد مناسب را بامسئلة ترجیحات آشکارنشدهکه

یکند(اسکاتجیوجانتام.)1394،
یهایکاالهایعمومیاستفراهمم 
ازویژگ 
مکانها،تحقیقاتیدرخارجوداخلکشورانجامشدهاستکهبهچند مورد
ارزشگذاری 
درراستای 
ارزشمنافعوجودیجنگلهایکاستاریکارا238

یشود.اِچیوریـا وهمکاران ()1995
آنها اشاره م 
از 
دالردرسالبرایهرهکتاربرآوردکردندآمیگـوسوهمکـاران()2002ارزشحفاظتیزیستگاهساحل
خطی،نیمهلگاریتمیو

گذاریمشروطباالگوهایتوبیت ،

رودخانة گارونفرانسهرابهوسیلة روشارزش
فرانکبهدستآوردندوسطحتحصیالتومحل

ایبهترتیببرابربا13،66،67و133
هکمندومرحله 
سکونت را در تمایل به پرداخت مؤثر دانستند .دل و مارکس ( )2005تمایل به پرداخت خانوارهای
بهروش
عالقهمند به کاالهای فرهنگی را برای بازسازی کامل قلعة عرب در منطقة والنسیای اسپانیا  ،
ارزشگذاری مشروط 53 ،تا  58پوند و در سایر خانوارها  33تا  38پوند بهدست آوردند .ساتوت و
جنگلهای سرو درلبنان را  42تا 43دالردرسالبرای هرخانواده

همکاران ( )2007ارزشتفریحی 
1. Benefit Transfer Method
2. Expenditure Methods
3. Choice Experiment
4. Contingent Valuation Method
5. Willingness To Pay

51

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


محاسبهکردند.رینیسداتیر1وهمکاران(،)2008بااستفادهازروشارزشگذاریمشروط،نشاندادندکه
لندبهترتیب

میانگین تمایلبه پرداختافراد برای ورودیة پارك ملی اسکافتافلوآبشار گولفوس ایس
درآمد،نگرشبهمحیطزیست،تعدادبازدید

508میلیون و333میلیون کرونایسلندبودهاست .آنان 
قبلی،محلاقامت،سابقةپرداختورودیه،سنوتحصیالتراازعواملمؤثردرتمایلبهپرداختمعرفی
بارارزشتفریحیپاركسیسنگاندرسال،1353بااستفادهازروشه ینةسفر،

کردند.درایران ،
اولین
بررسی و 8ه ارو 960ریال درهکتاربرآوردشدهاست(یخکشی .)1353،درپژوهشی دیگر ،میرزایی
ارزشتفریحی ساالنة پاركملیگلستانومنطقهپلنگدرة قمدرجنوبغربی ایناستانرا ،براساس
بهترتیب  72دالر در هکتار و 83ه ار و  395ریال در هکتار محاسبه کرده است
روش ه ینة سفر  ،
،بااستفادهازروشارزشگذاریمشروط ،بهبرآوردارزش

(میرزایی.)1379،امیرنژادوخلیلیان()1384
گردشگری پاركملیگلستانپرداختند .آنان میانگین تمایلبهپرداختبازدیدکنندگان برایاستفادة
تفریحی از این پارك را 3ه ار و  520ریال برای هر بازدید و ارزش گردشگری ساالنة پارك را
دستآمده ،درآمد و قیمت پیشنهادی و سطح
به 
1/96میلیون ریال در هکتار برآورد کردند .در نتایج  
تحصیالتازعواملتلثیرگذاردرتمایلبهپرداختبودهاست.کاووسی کالشمی وهمکاران ()1388
باروشدومرحلهای هکمن856 ،میلیون ریال محاسبه

ارزشتفریحی ساالنة بوستانمحتشمرشترا ،
کردند.منفرد()1389ارزشتفریحیپاركجنگلیالنگدرهرابررسیکردکهمیانگینتمایلبهپرداخت
انتظاری بازدیدکنندگان برای هر بازدید 2ه ار و  413ریال و ارزش تفریحی ساالنة هر هکتار پارك
جنگلیالنگدره14میلیونو194ه ارو570ریالبرآوردشد.راحلیوهمکاران()1389ارزشتفرجی
ساالنةروستایبندارومیهرا،بهروشارزشگذاریمشروط،حدود500میلیونریالومیانگینتمایلبه
پرداخترادرافراد6ه ارو 250ریال برآوردکردند.درپژوهشخاکسار آستانه وهمکاران (،)1390
پاركهای جنگلی شهرمشهد ،بااستفادهازروشارزشگذاری مشروط ،یکه ارو287
ارزشتفرجی  
یزادهو
ریالبرایهربازدیدوارزشکلتفریحیساالنةآنبیشاز6/3میلیاردریالبرآوردشد.خداورد 
همکاران ( )2009در پژوهشی ،با استفاده از روش دو مرحلهای هکمن ،نتیجه گرفتند که متغیرهای
درآمد،اندازةخانوار،می انتحصیالت،سنومی انرضایتبازدیدکنندگانازوضعیتامکاناترفاهیبر
سنتاستپانوسمؤثربودهاست.داناییفروهمکاران
می انتمایل بهپرداختبازدیدکنندگانکلیسای  
بااستفادهازروشارزشگذاری مشروط،ارزشتفریحی منطقة گردشگری موگرمونرابرآورد

( ،)2014
آنهانشاندادکهمیانگین تمایل بهپرداختبرای هربازدیدکننده2ه ارو835
کردند .نتایج پژوهش  
ریالوارزشتفریحیساالنهبرایهرخانوار139ه ارو141/8ریالاست .

روششناسی پژوهش
یتوانبهدوگروهکلی ارزشاب اری یا مصرفی وارزشذاتی یا
ارزشاقتصادی کلمنابعطبیعی رام 
کرد.ارزشهای مصرفی حاصلکسبمنفعتمستقیم از

(بهرهبرداری غیرانفعالی)تقسیم 
غیرمصرفی  
1.Reynisdottir
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اندازهگیری
یتوانبا قیمتهای بازاریا اب ارهای دیگر  
رابهراحتی م 
ستمحیطی است کهآن  
منابعزی 
ناند ،زیرا مبادله
مشکلآفری 

دخالتداد.اماارزشهای غیرمصرفی 

مگیری 
ندهای تصمی 
کردودرفرای 
فرجزاده.)1381،
ارزشگذاریکرد(دهقانیانو 
متهایبازاری 
توانآنهاراباقی 

یشوند.بنابرایننم 
ی
نم 
طزیستوجوددارد:قیمتبازاریا
برآوردارزشهایخدماتمحی 

بهطورکلیچهاررویکردیادیدگاهبرای

تمایل بهپرداختآشکارشده،شواهدومداركضمنی یا تمایل بهپرداختنسبتدادهشده،بررسی و
برآوردیاتمایلبهپرداختبیانشدهودرنهایت،روشانتقالمنافع(امیرنژاد .)1386،

 .1روش ارزشگذاری مشروط ()CVM
روشارزشگذاری مشروطبراساسرویکرد بررسی وبرآوردتمایل بهپرداختاست.این روشیک

وانعطافپذیراستکهدرتج یهوتحلیله ینه ـفایدهوارزیابیتلثیرات

روشارزشگذاریغیربازاری
ارزشهای
بهدنبال دریافت مستقیم  
یشود .در این روش ،محقق  
ستمحیطی استفاده م 
زی 
عالوهبراین ،کاربرد این روش در اقتصاد
ستمحیطی از طرف پاسخدهندگان به نظرسنجی است  .
زی 
ستمحیطی
آنهابرای منافعزی 
برآوردارزشهای مصرفی یا غیرمصرفی ویا هردوی  

ستمحیطی 
زی 
اندازهگیری تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان ،از روش ارزشگذاری
است .در این پژوهش ،برای  
1
کهپاسخگویان

مشروطوپرسشنامةانتخابدوگانةدوبُعدی( )DDCاستفادهشدهاست،بدینصورت

یکنند .پاسخگویان در مواجه با قیمت
فقط یک پیشنهاد را از بین تعدادی از پیشنهادها انتخاب م 
پیشنهادیدرموقعیتبازارفرضیفقطپاسخبلییاخیرمیدهند.کارسون()1985وهانمن()1984
آنهاروشانتخابدوگانة
انتخابدوگانه ( 2)DCرااصالح وتعدیل کردندکه نتیجة اصالحوتعدیل  
روش،عالوهبرپیشنهاداولیه،الزماستپیشنهاددیگرینی ارا هشودو

دوبُعدی()DDCاست.دراین
ارا ةاینپیشنهادنی بهپاسخبلییاخیروواکنشفردپاسخگوبهپیشنهاداولیهبستگیدارد .
درپژوهشپیشرو،باهدفبرآوردارزشتفریحیمنطقةباستانی قلعةسالسلوبرایمصاحبهو
آن،پرسشنامة دوگانة دوبُعدی طراحی شده تااز این

تعیین می ان تمایل بهپرداختبازدیدکنندگان 
طریق اطالعات صحیح و کافی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گیرد و آنها از موقعیت بازار فرضی
پرسشها که به وضعیت

پرسشنامه شامل دو بخش است :بخش اول 

بهطور کامل آگاه باشند .این 

یشود ،درخصوص جنسیت ،می ان تحصیالت ،سن ،تعداد افراد
اجتماعیـاقتصادی افراد مربوط م 
پاسخگویان است .در بخش دوم ،محور
یهای دیگر  
خانواده ،رضایت ،کل درآمد ماهیانه و ویژگ 
پرسشها می ان تمایل بهپرداختبازدیدکنندگان است.دراین بخش ،سهنرخ پیشنهادی  5000و

سهپرسشوابستهبههم ،ارا هشدهاست.ابتدانرخ پیشنهادی میانی

 6000و 7000ریال ،در قالب 
( 6000ریال)درقالباین پرسشبرای بازدیدکنندگان مطرحشده است«:منطقة گردشگری تاریخی
یکند،آیاحاضرید
قلعة سالسلشوشتربرای شمافرصتتفریحوبازدید ازمکانتاریخی رافراهمم 

1. Double-Bounded Dichotomous Choice
2.Dichotomous Choice
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ماهیانه  6000ریال از درآمد خود را ،برای هریک از اعضای خانواده ،به مبلغ ورودی این پارك
نتر( 5000ریال)و
اختصاصدهید؟» چنانچه پاسخبازدیدکننده منفی باشد ،قیمتپیشنهادی پایی 
شود.بهمنظورتعیین

چنانچه پاسخاو مثبتباشد ،قیمتپیشنهادی باالتر( 7000ریال)پرسیده م 
ی
پرسشنامهتوزیع

حجمنمونهمطالعهای مقدماتی انجامشده (واریانس نمونة اولبرابر)0/42و 30
شدهاست.باتوجهبهواریانس نمونةمقدماتیدرسطح 95درصداطمینانوخطای5درصد،مطابق
رابطة،1نمونةموردنیاز307عددبرآوردشدهاست .
()1











S 2 

2



Z 

d 



2

2

دررابطةn،1حداقلحجمنمونهZ  ،
2

n 



سطحاطمینان95درصدd،مقدارخطای5درصدوS

واریانسنمونةاولیهاست .
جمعآوری اطالعات از پرسشنامة خودساختة
بهروش تصادفی ساده بوده و برای  
نمونهگیری  

پرسشنامه ،ضریب آلفای

ییفر و همکاران ( )2014استفاده شده است .بهمنظور تعیین پایایی 
دانا 
کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه و مقدار این ضریب برابر  0/86تعیین شده است.روایی
پرسشنامه باروشروایی محتوایی نعیینشدهکه از سوی کارشناسانومتخصصانمورد تلیید قرار

ارصاحبنظرانومحققانقراردادهشدواز

دادههادراختی
نترتیبکهاب ارگردآوری 
گرفتهاست؛بدی 
یسنجد که مدنظر
پرسشهای تهیهشده همان چی ی را م 

آنها خواسته شد قضاوت کنند که آیا 

بنابهپیشنهادصاحبنظران،چندیننوبتاصالح

االتپرسشنامه،

براین،سؤ
عالوه 
محققاستیاخیر؛ 
وتعدیلشدهوپسازاصالحنهاییتوزیعشدهاست .
بهعنوانمالیات ویژه،
درروشارزشگذاری مشروطفرضبرایناست کهفردمبلغپیشنهادی را  ،

یگیرد .
دربیشینةمطلوبیتخود(مطابقرابطة)2درنظرم 

 U 1, y A ,s  t U  0, y ,s  0



( ) 2
بهترتیب درآمدافرادومبلغپیشنهادی وS
در رابطة U ،2مطلوبیت غیرمستقیمی فرد Y ،و  A
بهمعنای
متغیرهای تصادفی دیگر با میانگین صفر و توزیع مستقل است؛ عدد صفر در این الگو  
یکند.
عدمبازدید فرد از این منطقهاستوعددیک بهاین معناستکهفردازاین منطقهبازدید م 

  0و    1متغیرهای تصادفی با میانگین صفر است که بهطور برابر و مستقل توزیع شده است.

)بهصورترابطة3درنظرگرفتهشدهاست .
تغییراتمطلوبیت(𝑈∆ 

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

( ) 3
ارزشگذاریمشروط،داراییکمتغیروابستهاستکهبهیک
شکلپرسشنامةدوگانه،دربررسی 

روشهای انتخاب کیفی ،الگوهای الجیت و پروبیت
الگوی کیفی انتخابی نیاز دارد .معموالً ،برای  
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بهعلت سادگی درمحاسبه ،استفادهشدهاست.
یشوند کهدراین پژوهش از الگوی الجیت  ،
استفادهم 
بهصورت رابطة  4محاسبه
نکه فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرد  ،
براساس این الگو ،احتمال ( )Piای 
یشود(امامیمیبدیوقاضی .)1387،
م
( ) 4



1
1
=
1+exp -ΔU  1+exp - α- βA+γy +θs 

=P i = F η  ΔU 



در رابطة  𝐹𝜂(Δ𝑈) ،4تابع توزیعی تجمعی است و در این پژوهش ،بعضی از متغیرهای
اجتماعیـاقتصادیازجملهدرآمد،سن،جنسیت،اندازةخانوار،مبلغپیشنهادیوسطحتحصیالترا
یهای
بهترتیب درآمد خانوار و مبلغ پیشنهادی است و  Sویژگ 
دربر میگیرد y .و   A
برآوردشده هستند و انتظار میرود

یگیرد 𝛽 ،𝜃 ،و 𝛾 ضرایب 
اجتماعیـاقتصادی دیگر را دربر م 
𝛾 > 0و𝛽 ≤ 0و𝜃باشد .
سهروشبرای محاسبة مقدار تمایل به پرداختوجود دارد :روشاولموسومبهروشمتوسط
تمایل به پرداخت است که از آن برای محاسبة مقدار انتظاری تمایل به پرداخت ،بهوسیلة
ینهایت،استفادهمیشود.روشدومموسومبهمتوسطتمایل
انتگرالگیریعددیدرمحدودةصفرتاب 

انتگرالگیریعددی

بهپرداختکلاستکهبرایمحاسبةمقدارانتظاریتمایلبهپرداخت،ازطریق
یرود.روشسوم ،که موسومبهمتوسطتمایل بهپرداخت قسمتی
درمحدودة ∞ −تا ا ،+بهکارم 
انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا

است ،برای محاسبة مقدار انتظاری تمایل به پرداخت ،با 
تهابانظریه وکارایی
بهعلت سازگاری محدودی 
پیشنهاد بیشینه ( ،)Aاستفادهمیشود.روشسوم  ،
روشهابهتراست .
آماری،ازسایر 

 .2روش هزینة سفر ()TCM
در بخش دوم این پژوهش ،برای ارزیابی ارزشتفریحی وبررسی عواملمؤثردر تمایل بهپرداخت
گردشگران قلعة سالسل شهرستان شوشتر ،از روش ه ینة سفر استفاده شده است .ترجیحات
بهصورتتمایلبهپرداختبرایبازدیدازآنمکان،باروش
مکانهایطبیعی ،
آشکارشدةافراددرمورد 
منطقهای1،

عبارتاند از:روش ه ینة سفر 

روشهای ه ینة سفر 
یشود.انوا  
اندازهگیری م 
ه ینة سفر 
3
2
روش ه ینة سفر فردی و روش مطلوبیت تصادفی ( .)Freeman, 1993روش نخست مناسب
کردهاند.برایبازدیدکنندگانیکهازنواحیدوربه
آنهابازدیدمحلی 
مکانهاییاستکهافرادبارهااز 

مکانهای
یکه 
مناسبتراست(.)Fleming and Cook, 2008همچنین،زمان 

یروند،روشدوم
مکانیم 
یترین
جایگ ینبسیاریبرایمکانتفریحیاصلیوجودداشتهباشد،روشمطلوبیتتصادفیاختصاص 
یرود( .)Shrestha et al., 2002
بهشمارم 
روش 
نکه اغلب بازدیدکنندگان افراد محلی هستند ،از روش ه ینة سفر
در این پژوهش ،با توجه به ای 
1.Zonal Travel Cost Approach
2. Individual Travel Cost Approach
3. Random Utility Approach
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بهطور
دستآمدهازبازدیدکنندگان 
به 
دادههای پیمایشی 
فردیاستفادهشدهاست.درروشمذکور،از 
یشود.اگرچهروشفردینیازمندبازدیدهایمرتبومداوم
جداگانهدرتج یهوتحلیلآماریاستفادهم 
دادههای بیشتر و
جمعآوری  
مکانها و پارك در هر سال است و کاربرد این روش به  
افراد از  
یشود (امیرنژاد و عطایی
قتری حاصل م 
دهتری نیاز دارد ،اما نتایج دقی 
تج یهوتحلیل تقریباً پیچی 
سلوط .)1390،
یشودتابعتولید
تابعیکهدرروشه ینةسفرفردیبرایبررسیوالگوسازیدرمنابعپیشنهادم 
سفر 1است که در رابطة 5نشان داده شده است و دربرگیرندة متغیرهای ه ینة بازدید فرد ،تعداد
یکه ه ینة ورودی
بازدیدها از محل و برخی عوامل اجتماعیـاقتصادی مؤثر در بازدید است.درصورت 
بهعنوان ه ینة بازدید عمل میکند و به
 Pبرای بازدیدکنندگان از مکان وجود داشته باشد ،متغیر   P
یشود( .)Lansdell and Gangadharan, 2003
متغیر TC ijاضافهم 

( ) 5
=f
+P
,
,...
V ij
TC ij
تعدادبازدیدفرد  iازمکان  jدرهر X 1i X ni
دررابطةV ij ،5
سال TC ij  ،ه ینة سفر فرد   iبرای بازدید از مکان   jو   X iعوامل اجتماعیـاقتصادی فرد   i





ماننددرآمد،سن،ه ینه،تحصیالتو...است .
مصرفکننده2ازطریقرابطة6محاسبهشدهاست .

پسازتعیینضرایب،می انمازاد
( ) 6
CS =q / -β
مصرفکننده q ،میانگینسفرهایسالیانةهرفردبه

دررابطة CS ،6مازاد
همبستگیبینتعدادبازدیدوه ینةسفراست.درنهایت
منطقهو  βمنحنیزیرتابعتقاضاویاضریب 
ارزشتفریحیازطریقرابطة7تعیینشدهاست( .)Ortaçeşme et al., 2002
( ) 7
TCS = CS  N
مصرفکنندةفردی N ،تعدادکلبازدیدهایسالیانهو TCSارزشتفریحی

دررابطة CS ،7مازاد
است .
پرسشنامةطراحیشده،بامراجعةحضوریبهبازدیدکنندگاناز

آمارودادههایالزمازراهتکمیل

جمعآوری شده است.تعدادنمونة موردبررسی شامل 307نفراست که
این مکانگرشگری تاریخی  ،
آزمونشده و تعداد

پرسشنامة پی 
ش

با استفاده از فرمول کوکران و دادههای حاصل از  30
بازدیدکنندگان سالیانه بهدست آمده است .نمونهگیری به روش تصادفی ساده است و برای
تج یهوتحلیل آماری متغیرها ،محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی الجیت از نرماف ارهای
Eviwes 7وMaple 16استفادهشدهاست .

)1. Trip Generation Function (TGF
)2. Consumer Surplus (CS
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 .3معرفی منطقة موردمطالعه
سربازخانهها،

اطهای مفصل و متعدد ،
قلعة سالسل شوشتر دژی است بسیار ب رگ که دارای حی 
یهای
نقارهخانه ،آشپ خانه ،قاپ 
حرمخانه  ،
باغچهها ،قورخانه  ،
برجها  ،
شبستانها  ،

حمامها ،
لهها  ،
طوی 
بههمراهپان ده اثرتاریخی دیگر شوشتردر
حوضهای ب رگ ،حصاروخندقاست.این قلعه  ،

متعدد ،
بهعنوان دهمین اثر ایران در فهرست
نشست ساالنة کمیتة میراث جهانی یونسکو در سال   ،2009
شده و ج اتاقهای
عمارتهای آن تخریب  

میراث جهانی یونسکو ،به ثبت رسید .اکنون تمامی 
ازآننماندهاست.پیشینهو قدمتاین قلعه،درمتون

هاوتونلهایداریونچی ی


شوادان
زیرزمینی،
یگرددوشواهدحاکیازآناستکهقلعهتاحدودپنجاهسالپیش
تاریخی،بهزمانهخامنشیانبازم 
عالوهبرنقشدفاعیکهدرگذشتهبرایشهرشوشترداشت،مرک کنترلنهر
آبادبودهاست.اینقلعه ،
قلعه،بخشهای

داریونوهمچنینمحلاستقراروالیخوزستانبود.باوجودتخریبقسمتعمدةاین
یماندهچشمگیروبسیاردیدنیاست .
باق 

تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
 .1نتایج روش ارزشگذاری مشروط
نتایجتوصیفی متغیرهاوپارامترهادر جدول 1ارا ه شده است .مطابقنتایج ،میانگینمتغیرهای
بهترتیببرابربا،32/41
سن،سالهای تحصیل،افراد خانوار،درآمدماهیانه ورضایت بازدیدکنندگان  

6،4/72،14/32میلیونو253ه ارریالو27/33بودهاست .

جدول  :1آمارهای توصیفی برخی متغیرهای مهم موردمطالعه
میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

متغیر

سن(سال)

 32/41

 20

 65

 10/35

لپاسخگویان(سال)

سالهایتحصی


 14/32

5

 22

 3/35

تعدادافرادخانوار(نفر)

 4/72

2

8

 1/49

درآمدماهیانه(ه ارریال) 

 6253

 2000

 2760

 66482

رضایتبازدیدکنندگان 

 27/33

 18

 37

 3/69


یدهدکه 217نفر
نتایجحاصلازاحتمالپذیرش تمایلبهپرداختافراددرجدول 2نشانم 
( 70/68درصد)اولین پیشنهاد رانپذیرفتند وبه پرداخت 5000ریال ازدرآمدماهیانة خود ،برای
یکه 90نفر( 29/32درصد)پیشنهاد اولیه را
بازدیدازقلعة تاریخی سالسل ،تمایل نداشتند؛ درحال 
نتر ( 4000ریال) ارا ه شد 36 ،نفر ( 11/72درصد) این پیشنهاد را
پذیرفتند .وقتی پیشنهاد پایی 
یکه181نفر(58/96درصد)آنراپذیرفتند.آندستهازپاسخدهندگانیکهاولین
نپذیرفتند،درحال 
پیشنهاد ( 5000ریال)را پذیرفته بودند ،در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند؛ در این پیشنهاد ،تمایل
پاسخگو
به پرداخت نرخباالتر( 6000ریال) ،برای بازدید از قلعة تاریخی سالسل ،سوال شد که  37
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( 12/06درصد) پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و  53نفر ( 17/26درصد) این پیشنهاد را پذیرفتند.
همچنین88درصدازپاسخگویانحاضربودندبرایبازدیدازاینمکانمبلغیپرداختکنند .

جدول  :2وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای محاسبة ارزش تفریحی قلعة تاریخی سالسل
پیشنهاد اولیه

پیشنهاد پایین

پیشنهاد باال

()5000

( 4000ریال)

( 6000ریال)

تعداد 

 90

 181

 53

درصد 

 29/32

 58/96

 17/26

تعداد 

 217

 36

 37

درصد 

 70/68

 11/72

 12/06

تعداد 

 307

 217

 90

درصد 

 100

 70/68

 29/32

وضعیت پذیرش

پذیرشمبلغپیشنهادی 
عدمپذیرشمبلغپیشنهادی 
جمع 


بررسی تلثیر متغیرهای مستقلروی می ان تمایل بهپرداختبازدیدکنندگان وتعیین ارزشتفریحی
بهروشحداکثرراستنمایی1،انجامگرفتهاست.

ودرنرماف ارEviews

قلعةسالسل،باالگویالجیت
دستآمدهازاینالگودرجدول3ارا هشدهاست .
به 
نتایج 

جدول  :3نتایج برآوردشدة الگوی الجیت برای قلعة تاریخیـگردشگری سالسل
ضریب

آمارة t

احتمال (سطح معناداری)

اثر نهایی

متغیر
C

-1/2418

-0/7115

0/4768

-

سن 

*

0/0423

2/0624

0/0064

 0/0057

تلهل 

 -0/0841

 -0/2900

 0/7718

 -0/0114

جنسیت 

-0/1726

-0/6046

0/5455

 -0/0233

سطحتحصیالت 

**

4/1277

بُعدخانوار 

*

-0/2478

-2/4099

درآمد 

*

2/3449

رضایت 

**

قیمتپیشنهادی 

0/2421

0/0021
 0/1176

**

*فاصلةاطمینان95درصد
**فاصلةاطمینان99درصد

-2/3000

3/1787

0/000
0/0160
0/0210
0/0015
0/0004

 0/0327
 -0/0335
 0/0003
 0/0159
 -/3109

-3/5223
Factor for the calculation of marginalfect: 0/13519
Log likelihood: -155/344
Goodness of fit: 0/81

1. Maximum Likelihood
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مناسببودنالگودر

یدهدکهمی انسودمندیبرازشالگو0/811استکهحاکیاز
نتایجنشانم 
بهدست آمده است.
توضیح رفتار متغیرها،ست .همچنین عامل اثر نهایی در این الگو   0/13519
نشاندهندة درصد
یکند .اثر نهایی  
حاصلضرب این عامل در ضرایب می ان اثر نهایی را تعیین م 

احتمال تغییر در اف ایش تمایل به پرداخت بهازای تغییر در یک واحد متغیر مستقل است که این
یآید .
بهدستم 
بهازایتغییرازوضعیتصفربهیک 
درصداحتمالدرمتغیرهایموهومی 
نتایج برآوردالگو نشانمیدهدکهمتغیرهای تلهل وجنسیت در تمایل بهپرداختافرادتلثیر
نداشتهاند؛ اما تلثیر سایر متغیرهای الگو،یعنی سن،سطحتحصیالت ،بعدخانوار،درآمد،

یداری 
معن 
می ان رضایت بازدیدکنندگان وقیمت پیشنهادی ،معنیداربودهاست.همچنین متغیرهای بُعدخانوار
واثرمثبتبودهاند.متغیر سنتلثیر

وقیمت پیشنهادیدارایاثرمنفیوسایرمتغیرهادارایضرایب
مثبتومعنیدار ،بااطمینان  95درصد ،در تمایل بهپرداختافرادداشتهاست؛ همچنین ،این متغیر
اثر نهایی معادل  0/0057دارد ،یعنی اف ایش سن افراد احتمال تمایل به پرداخت آنها را برای
استفادهازاین منطقة گرشگری 0/57درصداف ایش میدهد.همچنین متغیر سطحتحصیالت تلثیر
یدار،بااطمینان99درصد ،درتمایلبهپرداختافرادداشتهاستواثرنهاییاینمتغیر
مثبتومعن 
معادل0/0327بودهاست،یعنیاف ایشسطحتحصیالتافراداحتمالتمایلبهپرداختآنهارابرای
استفاده از این منطقه گرشگری  3/27درصد اف ایش داده است .متغیر بُعد خانوار تلثیر منفی و
یدار ،بااطمینان 95درصد ،در تمایل بهپرداختافرادداشتهاست؛ می ان اثرنهایی این متغیر
معن 
 -0/0335بوده است .متغیر درآمد یکی دیگر از متغیرها در این بررسی است که تلثیر مثبت و
یدار ،با اطمینان 95درصد ،در تمایل به پرداخت افراد داشته است .می ان اثر نهایی این متغیر
معن 
0/0003بودهاست؛بهعبارتدیگر،در صورتاف ایشدرآمدافراد،احتمالاف ایشتمایلبهپرداخت
یدار ،بااطمینان
یشود.متغیر می ان رضایت بازدیدکنندگان تلثیر مثبتومعن 
 0/03درصدبیشتر م 
99درصد ،در تمایل بهپرداختافرادداشتهاستومی ان اثرنهایی این متغیر  0/0159بودهاست؛
بنابراین ،درصورتتوسعهوتجهی این مکان،احتمالتمایل بهپرداختافراد 1/59درصداف ایش
ییابد .درنهایت ،ضریب متغیر قیمت پیشنهادی ،که از مهمترین متغیرهای الگو است ،منفی و
م
یدهد ،تحتسناریوی بازارفرضی ،اگرمتغیر قیمت
یدار بااطمینان  99درصداستکهنشانم 
معن 
ییابد .
پیشنهادیاف ایشیابد،احتمالتمایلبهپرداختازسویفردکاهشم 
مقدار انتظاری متوسط  ،WTPکه ارزش تفریحی قلعة سالسل را ارا ه میکند ،پس از تخمین
انتگرالگیری عددی ،در

بااستفادهازروشحداکثرراستنمایی ،از طریق 

پارامترهای الگوی الجیت 
یشود :
بهصورترابطة7محاسبهم 
محدودةصفرتاپیشنهادبیشینه ،
() 7

1
dA  5712
1  exp 13138.182  2.3A 

WTP  0

max 6000

دستآمدهبرای بازدید هرفردازقلعة تاریخی سالسل5 ،ه ارو
به 
مطابقرابطة ،7میانگین   WTP
1. Goodness of Fit Index
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712ریالاست .
نکهاندازةخانواردراینمطالعه4/72نفراستومیانگینWTPمعادل5ه ارو712
باتوجهبهای 
بهدست آمده است ،متوسط ارزش تفریحی هرخانوار برای بازدید از قلعة تاریخیـتفریحی
ریال  
یآید :
صورتبهدستم 

سالسلشوشتربدی 
ن
=5712×4/72×12=323527/68متوسطارزشتفریحیساالنةهرخانوار 
طبقاینمحاسبه،متوسطارزشتفریحیقلعةتاریخیـتفریحیسالسلشوشتربرایهرخانواده،
بامیانگیناعضای4/72نفر،معادل323ه ارو527/68ریالدرسالبودهاست .

 .2نتایج روش هزینة سفر فردی
به این علت که نظریههای اقتصادی اطالعات کمّی درخصوص انتخاب فرم تابعی مناسب فراهم
بهصورت آماری انجام شده است .براساس
یکنند ،انتخاب شکل تابعی برای معادلة ه ینة سفر  
م
نرماف ار Eviewsوبهروشحداقل
نامهها و تحلیل نتایج حاصل از خروجی  
پرسش 

اطالعات حاصل از 
بهدست آمده که بخشی از این اطالعات در
مربعات( ،)OLSروابط متعددی بین پارامترهای مختلف  
معمولترینمعیارخوبیبرازشخطرگرسیوناستفاده

بهمن لة
جدول4ارا هشدهاست.ضریبتعیین 
یدهد .ازطرفی
نانهتری از برازش رگرسیون نشان م 
خوشبی 

لشدة آن تصویر 
یشود و مقدار تعدی 
م
هرقدرضریبتعیینب رگترباشد،مقدارآمارةFب رگتراست .

جدول  :4نتایج برآورد الگوی تابع خطی هزینة سفر
متغیر

ضریب

خطای معیار

آمارة t

C

2/036

 0/381

5/344

سن 

0/056

 0/042

1/333

تلهل 

 -0/072

 0/056

 -1/286

جنسیت 

0/067

 0/048

1/396

**0/089

 0/023

3/870

*

 0/026

سطحتحصیالت 
بعدخانوار 

**

درآمد 
ه ینةسفر 

-0/053
0/086

**

-2/038
2/965

 0/029

-4/038  0/00000369 -0/0000149
2

Adjusted R =0/584
F-statistic=8/740
Log likelihood: -163/847

95درصد
*فاصلةاطمینان 
99درصد
**فاصلةاطمینان 
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نتایج برآوردالگوی تابع خطی ه ینة سفر نشانمیدهدکهمتغیرهای سن ،تلهلوجنسیت تلثیر
یداریدرتعدادبازدیدافرادندارند.ازطرفدیگر،متغیرهایسطحتحصیالتودرآمدتلثیرمثبت
معن 
بهعبارتی ،با اف ایش سطح تحصیالت و می ان درآمد،
داشتهاند  .

و معنیداری در تعداد بازدید افراد 
میدهد که متغیرهای بعد
ییابد.درنهایت ،نتایج نشان  
تعداد بازدید از قلعة تاریخی سالسل اف ایش م 
خانوار و ه ینة سفر تلثیر منفی و معنیداری در تعداد بازدید افراد دارند؛ یعنی با اف ایش تعداد افراد
ییابد .
خانواروه ینةسفر،تعدادبازدیدازاینمکانکاهشم 
همبستگی بین
براساس نتایج الگوی تابع خطی ه ینة سفر ،منحنی زیر تابع تقاضا و یا ضریب  
تعدادبازدیدوه ینةسفربرابربا-0/0000149استوهمچنینمیانگینسفرهای سالیانة هرنفربه
مصرفکننده برای

قلعة تاریخی سالسل برابر با  3/5است که با قراردادن این مقادیر در رابطة  6مازاد 
بهدستآمدهاست :
هربازدیدکنندهچنین 
بهطور متوسط 4ه ار نفر در سال از   CS=3.5/-(0/0000149)=234899قلعة
با توجه به اینکه  
تاریخیسالسلبازدیدمیکنند،ارزشتفریحیاینمکانبدینصورتمحاسبهشدهاست :
نشاندهندة ارزش
مصرفکننده در سال   TCS=234899×4000=939596000

می ان کل مازاد 
استفادة تفرجی ازقلعة تاریخی سالسل است .به عبارت دیگر ،از قلعة تاریخی سالسل شوشتر سالیانه
یشود .
مبلغیمعادل939میلیونو596ه ارریالسودحاصلم 

جمعبندی و پیشنهادها
نهای مناسبدرجهتجذبدرآمدهای اقتصادی ومنبعمهم
هموارهبهمن لة گ ی 

صنعتگردشگری 
اشتغالزایی مورد توجهاست.جذبگرشگرفعالیتی اقتصادی استکه ،در مقایسه با تولیدات کاالو

نهادهای کمتری دارد وچنانچهبهاین بخشتوجه شود ،سودآوری مناسبی
تهای  
خدمات،محدودی 
مکانها،
توجهبهمکانهایتاریخیوگردشگریوارا ةخدماتمناسبدراین 

خواهدداشت.بنابراین
بهرونقاقتصادیواف ایشاشتغالدراینمناطقمنجرخواهدشد .
ارزشگذاری مشروط و
دراینمقالهارزشتفریحی قلعة سالسلشهرستانشوشتربه دو روش  
ارزشگذاریمشروط88،درصدازبازدیدکنندگانحاضر
ه ینةسفرفردیبررسیشدهاست.درروش 
بودندبرایبازدید ازاین مکان مبلغی پرداخت کنند.متوسطتمایل بهپرداختورودیه ،دراینبررسی
برایهربازدیدکننده5،ه ارو712ریالبرآوردشدهاست.همچنین،مبلغورودیاینمکانبرایهر
خانواده در سال معادل 323ه ار و  527/68ریال بهدست آمده است .مطابق نتایج برآورد الگو،
نداشتهاند ،اما تلثیر سایر

یداری در تمایل به پرداخت افراد 
متغیرهای تلهل و جنسیت تلثیر معن 
متغیرهایالگو،یعنیسن،سطحتحصیالت،بُعدخانوار،درآمد،می انرضایتبازدیدکنندگانوقیمت
یدار بوده است .به این ترتیب که متغیرهای سن ،بُعد خانوار و درآمد با اطمینان
پیشنهادی ،معن 
95درصد و متغیرهای سطح تحصیالت ،رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی با اطمینان
یدار بودهاند .همچنین ،متغیرهای بُعد خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و سایر
99درصد معن 
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داشتهاند.درروشه ینةسفرفردینی متغیرهایسن،تلهلوجنسیت،

متغیرهاضرایبواثرمثبت
یدارینداشتهاندودرمقابل،تلثیرمتغیرهایسطحتحصیالتودرآمد
درتعدادبازدیدافرادتلثیرمعن 
یداری بوده است ،همچنین ،نتایج نشانگر تلثیر منفی و
در تعداد بازدید افراد تلثیر مثبت و معن 
یدار متغیرهای بُعد خانوار و ه ینة سفر در تعداد بازدید افراد است.با توجه به روش ه ینة سفر
معن 
فردی ،ارزش تفریحی ساالنة قلعة تاریخی سالسل 939میلیون و 596ه ار ریال برآورد شده است.
ارزشگذاری مشروط و نتایج الگوی الجیت ،در متغیر
درخصوص عالمت متغیرها ،با توجه به روش  
گونهایکهدراین
به 
جنسیتتفاوتمیاناینمطالعهومطالعةراحلیوهمکاران()1389وجوددارد ،
مطالعه متغیر جنسیت تلثیر معناداری در تمایل به پرداخت نداشته است ،اما در مطالعه راحلی و
یداربودهاست.درمتغیرسننی این
همکاران()1389تلثیرمتغیرجنسیتدرتمایلبهپرداختمعن 
گونهای
به 
مطالعهبامطالعاتخاکساروهمکاران()1390وداناییفروهمکاران()2014متفاوتاست ،
کهدراینمطالعهمتغیرسنتلثیرمعناداریدرتمایلبهپرداختداشتهاست،امادرمطالعاتخاکسار
ییفروهمکاران()2014متغیر سن تلثیر معناداری در تمایل به پرداخت
وهمکاران()1390و دانا 
بهدستآمده که قلعة تاریخی سالسل ،ازنظر امکانات رفاهی و
نداشته است.این نتیجه در شرایطی  
تفریحی ،در سطح پایینی قرار دارد.با درنظرگرفتن این نکتهکهامکانات موجود این مکان تاریخی
یتواندعاملمؤثری درجذبگردشگرباشد،چنانچهمسئوالنباتلمینامکاناتاولیةبیشتروضعیت
م
یشوند که حاضرند برای
فعلی را بهبود ببخشند ،گردشگران بیشتری به این مکان تاریخی جذب م 
بهوجودآمده مبلغ بیشتری صرف کنند و این امر گسترش صنعت گردشگری و
استفاده از امکانات  
رابهدنبالدارد.همچنین ،با توجه به محدودیت ناشی از بودجة دولتی و نی باالبودن
اف ایش درآمد  
نگهداری،تلمینمالیازسویگردشگرانامریضروریاست .
نههای 
هی 
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