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چکیده
هـاي متعـددي   هـاي اصـلی اکوتوریسـم بـا چـالش     یعی به عنوان سـرمایه امروزه منابع طب

محیطـی در  گذاري مناطق اکوتوریسـتی و کارکردهـاي زیسـت   بنابراین ارزش. مواجه است
ریزي صنعت گردشگري بـه  هاي اقتصادي از مهمترین مقوالت برنامهراستاي اتخاذ سیاست

هـاي اکوتوریسـتی شهرسـتان    اذبـه قصـران یکـی از ج  منطقۀ تفریحـی رودبـار  . آیدشمار می
توانــد در توســعۀ لــذا مطالعــۀ ارزش اکوتوریســتی آن مــی. شــمیرانات اســتان تهــران اســت

تحلیلی و هدف آن بـرآورد ارزش  –روش پژوهش توصیفی . گردشگري منطقه مؤثر باشد
گذاري مشروط بوده که در این راسـتا  اکوتوریستی رودبارقصران با استفاده از روش ارزش

استفاده از مدل لوجیت و پرسشنامه انتخاب دوگانه بـه بررسـی عوامـل مـؤثر در پـذیرش      با 
متوســط تمایــل بــه پرداخــت . پــردازدتمایــل بــه پرداخــت بــراي بازدیــد از ایــن منطقــه مــی

ریال است و با در نظر گرفتن ایـن میـزان متوسـط ارزش    7100گردشگران براي هر خانوار 
لـذا بـا توجـه بـه     . شـود میلیون ریال بـرآورد مـی  3,550تفریحی خدمات این منطقه در سال 

ریـزان بـراي توسـعۀ گردشـگري و بـاال      بایست برنامهاهمیت باالي منطقه رودبارقصران، می
.بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتري داشته باشند

پرداخـت،  منطقۀ رودبارقصران، ارزش اقتصـادي، اکوتوریسـم، تمایـل بـه    :واژگان کلیدي
.گذاري مشروطروش ارزش
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مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهدافی است که همه کشورهاي جهان براي دستیابی به آن 

یکی از عوامل زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها، صنعت گردشگري . کنندتالش می
رخی کشورها فراهم آورده اي را براي بهاي قابل مالحظهباشد که امروزه گسترش آن موفقیتمی

گردشگرانتعدادگردشگري،جهانیسازمانهايبینیپیشاساسبر )198: 2002شارپلی، (است
بیشترینکهجهانمنطقۀسه. رسیدخواهدنفرمیلیارد8/1ازبیشبهمیالدي،2030سالدرجهان
وآسیاشرقنفر،یلیونم717اروپا:  ازعبارتندترتیببهداشت،خواهندراجهانگردتعداد

بهآمارهايطبق.2)2014یو ان دبلیو تی او، (.نفرمیلیون282آمریکاونفرمیلیون397اقیانوسیه
مبلغیدنیااقتصادبخشدرگردشگريوسفروسیرکلیسهمجهانیآمارسازمانازآمدهدست
اینمیالدي،2020سالتارودمیانتظارکهاست،بوده2013سالدردالرمیلیارد7000معادل

صنعت گردشگري به .دادخواهداختصاصخودبهجهانصنایعمیاندررانخسترتبۀصنعت
هاي بسیاري برخوردار است که در این زمینه بررسی عنوان یک مقوله اقتصادي از ابعاد و ویژگی

منافع و اثرات مثبت تواند اثرات اقتصادي آن شاید مهمترین وجه آن محسوب گردد چرا که می
مستقیم به این اقتصادي این صنعت را به حداکثر برساند و در نتیجه نواحی که بطور مستقیم و غیر

هاي زیادي را شامل اقتصاد گردشگري مؤلفه. مند شونداند از این اثرات بهرهصنعت وابسته
ستم حساب اقماري شود که بررسی ضریب تکاثري، مطالعه نشت نقدینگی، بررسی و تحلیل سیمی

، فرایند 5، توسعۀ محصول4گذاريریزي اقتصادي، قیمتهاي برنامه، توسعه مدل3گردشگري
، تحلیل و بررسی افزایش سرانۀ 7هاي نسبیو خدمات، بررسی مزیت6عرضه و تقاضاي کاال

هاي اکوتوریستی از و تعیین ارزش اقتصادي جاذبه9، بازاریابی گردشگري8درآمدهاي ملی
محیطی در توسعه و منابع طبیعی و زیست.)132: 1389حیدري چیانه، (هاسترین این مؤلفهمهمت

کنند که برخی از هاي صنعت گردشگري نقش اصلی را ایفاء میپویایی بسیاري از اشکال و گونه
از . آنها عبارتند از اکوتوریسم، توریسم مناطق روستایی، توریسم ماجراجویی و مناطق تفرجگاهی

و ضروري است ارزش اقتصادي آنها مشخص شده و پیش از انجام و اجراي هر گونه طرح و این ر
گذاري ارزش. نمایدمحیطی بسیار الزم و ضروري میهاي گردشگري، ارزیابی زیستپروژه

1. Sharpley,2002
2. UNWTO, 2014
3. Tourism Satellite Accounts(TSA)
4. Pricing
5. Product Development
6. Demand – Supply Process
7. Relative Advantages (Endowments)
8. Per Capita
9. Tourism Marketing
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محیطی براي تصحیح تصمیمات اقتصادي که اغلب به مناطق گردشگري و کارکردهاي زیست
ریزي نگرند، از مهمترین عناصر برنامهاال و خدمات رایگان میمحیطی به عنوان کمنابع زیست

هاي فراوانی براي توسعه صنعت هاي طبیعی، جاذبهمحیط. گرددگردشگري محسوب می
اي در تواند تأثیرات مثبت و منفی عمدهکند و توسعۀ این صنعت میگردشگري فراهم می

. نمایدیق گردشگري پایدار بسیار ضروري میطبیعی ایجاد کند، بنابراین بررسی و تحلیل دقمحیط
گرفتهقرارآناطرافوتهرانشهرجمعیتتوجهموردتهراناستانشمالیمناطقازدیرباز

اقتصادي،توسعۀروندلحاظازکهاسترودبارقصران،هابخشاینترینمتفاوتازیکی. است
پژوهشدر.باشدمیفرديحصربهمنهايویژگیدارايجغرافیاییجایگاهوهمچنینفرهنگی

به این سوال پاسخ صدد استو درگرفتهقراربررسیموردرودبارقصرانتفریحیمنطقۀحاضر
داده شود که ارزش اکوتوریستی منطقه رودبار قصران چقدر است؟ و همچنین گردشگران تا 

فرض اینکه حدود چه میزان حاضرند در ازاي استفاده از امکانات این منطقه هزینه کنند؟ با
نیمی از گردشگران حاضرند در ازاي بهره مندي از خدمات توریستی این منطقه هزینه کنند، به 

بهبودجهتپیشنهادهایینهایتدر. گردآوري اطالعاتی در این خصوص پرداخته شده است
.شودارائهمنطقهاکوتوریسمیوضعیت

پیشینۀ تحقیق
رسد و در این میان کشورهاي ا به چند دهۀ اخیر میهسابقۀ ارزیابی اقتصادي تفرجگاه

یافته از جمله آمریکا و برخی کشورهاي اروپایی، نسبت به سایر کشورها پیشگام بوده و توسعه
کریگر در ). 26: 1392رضایی و دیگران ، . (اندمطالعات زیادي در این خصوص انجام داده

ایالت مونتاناي آمریکا بر اساس روش هاي، براي برآورد ارزش اقتصادي جنگل2001سال 
دالر براي هر سفر محاسبه گردیده و همچنین ارزش تفریحی 108گذاري مشروط، ارزش

دالر براي هر خانواده در 43/10مناطق جنگلی شرق کشور آمریکا، با استفاده از همین روش ، 
ك ملی در کرة پار5لی و هان ارزش تفریحی . 1)2001کریگر، (هر سال برآورد شده است

لی و (دالر براي هر خانواده در سال بدست آوردند 54/10بطور متوسط 2002جنوبی را در سال 
ارزش تفریحی پارك سی سنگان ) 1353(در ایران نیز براي نخستین بار یخشکی . 2)2002هان، 

تمایل به پرداخت ) 1380(عسگري و مهرگان . ریال در هکتار برآورد کرد8960را 
ریال به ازاي هر 1560نندگان میراث تاریخی گنجنامه همدان را با روش مشروط بازدیدک

قاضی در پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه . بازدید تخمین زدند

1. Krieger,2001
2. Lee & Han, 2002
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گذاري مشروط را محاسبه کرد طباطبایی ارزش تفریحی پارك ساعی با استفاده از روش ارزش
ه متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي ارزش تفریحی این و به این نتیجه رسید ک

میلیون 220ارزش تفریحی ماهانه این پارك بیش از . ریال براي هر بازدید است1840پارك 
حیاتی و کاوسی .  میلیارد ریال برآورد شده است7/2ریال و ارزش تفریحی ساالنه آن بیش از 

ریال 3905شرقی را ردشگران روستاي کندوان آذربایجانمیانگین تمایل به پرداخت گ) 1387(
. دانندمیلیون ریال می1172و ارزش تفرجی ساالنه این روستا را حدود 

مبانی نظري
توریسم و گردشگري

میالدي یا پیش از آن 1811توریسم مفهومی فراگیر و گسترده است که تاریخچۀ آن به سال 
). 7: 1995الندبرگ، . (دستخوش تغییر و دگرگونی استچنان تعریف آن هم. گرددباز می

به معناي سفر، گشت، مسافرت و سیاحت 1"تور".واژه توریسم از دو بخش ترکیب شده است
اي فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره پسوندي است که اشاره به مکتب یا اندیشه2"ایسم"و

وکردنسفرعالماقطاردر:اندهدکرتعریفچنینراگردشگريفارسی،فرهنگدر.دارد
ورودمیمقصديبهمسافرآندرکهسفريوسرگرمی؛وتفریحبرايمسافرتشناخت؛

).15-14: 1385کاظمی، (گردد میبازخودسکونتمحلبهسپس
یاکشوربهکهکسی:ازاستعبارتگردشگرازجهانگرديجهانیسازمانتعریف
هايفعالیتانجامسفرشهدف اصلیوکندمیسفرندارددایمتاقامآندرکهکشورهایی

ازکمتروشبیککند،سفر میآنبهکهکشوريمرزهايداخلدرونیستدرآمدزا
).  42: 1383لطیفی، (کند میاقامتسالیک

هاي مختلفیگروهبهبایدآن،مورددرکاملتوضیحوگردشگريتعریفبرايتالشیهر
گردشگريبعد متفاوتچهار.توجه شودپذیرند،میاثرصنعتاینازودارندشرکتآندرکه
:شودتعریفگونهاینمی تواندرا

گردشگر.1
می نمایندفراهمگردشگرانبرايراخدماتوکاالهاکهمشاغل.2
میزبانمنطقۀیادولت، جامعه.3
میزبانجامعۀ.4

1.Tour
2. ism
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بینکنش متقابلازکهروابطیوهاپدیدهازايمجموعهعنوانبهتواندمیگردشگريبنابراین
اینو پذیرشجذبفراینددرمیزبان،جوامعوهادولت،مشاغلکنندگانارائهگردشگران،
). 14: 1999گلدنر، (گردد تعریفشود،میناشیبازدیدکنندگان،سایروگردشگران
که استداشتهنقشگردشگريتکاملدرغیرمستقیمومستقیمطوربهمتعدديعوامل

:ازاندعبارت

شهرنشینیگسترشوشهرهاپیدایش
جاییجابهشدنموتوریزهوزیربناییساختاربهبود
هادرآمدافزایشوکارمطلوبقوانینتدوین
اجتماعیبینشوفرهنگسطحارتقاء
توریستیهايآژانسومؤسساتپیدایش
تبلیغاتیيهانقشهوبروشورهاها،نشریهارایهوچاپ
38: 1386رضوانی، (طبیعیوباستانیاماکنوآثارکشف(

اکوتوریسم پایدار
: کندیا سازمان جهانی گردشگري، اکوتوریسم را به صورت زیر تعریف می1دبلیو تی او 

با ) که به نسبت بدون آسیب مانده(نوعی از گردشگري که در آن مسافرت به مناطق طبیعی 
هاي هاي طبیعی و حیات وحش با توجه به جنبهره بصري از مناظر و رستنیاهداف مطالعاتی و به

ترین تعریف توسطجدیدترین و کامل. گیردفرهنگی هم در گذشته و هم در حال صورت می
که اکوتوریسم سفر به مناطق حساس، بکر، سالم و معموالً حفاظت : ارائه شد2مارس هانري

. باشدشده می
شود و در نابع طبیعی و جوامع محلی و گردشگران توازن برقرار میدر اکوتوریسم، بین م

زیست، از طریق به حداقل رساندن تأثیرات منفی بر طبیعت، مندي از محیطنهایت عالوه بر بهره
در عین حال زمینۀ مشارکت . 3)2000تیزدل، (رساندزیستی پایدار یاري میبه ایجاد محیط

آورد و به ارتقاي رفاه جامعۀ میزبان نیز کمک فراهم میاجتماعی جمعیت بومی را-اقتصادي
زیست و گردشگري هاي عمیقی بین انسان، محیطبنابراین پیوند). 89: 1385زاهدي، (کند می

زیست و یا حفاظت ها در محیطدر الگوي اکوتوریسم برقرار است که به میزان دخالت انسان
.ددگرهاي جغرافیایی باز میها، در محدودهآن

1. WTO
2. Marth Honey
3. Tisdell,2000
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اي از توریسم پایدار در پی دستیابی بطور کلی اهدافی که اکوتوریسم به عنوان زیر مجموعه
:به آن است عبارتند از 

بهبود کمیت و کیفیت زندگی اجتماعات میزبان در الگویی پایدار و فراگیر
نسلینسلی و درونرعایت برابري و مساوات بین
محیطی یستم محلی و رعایت اخالق زیستزیست از طریق حفظ اکوسحفظ کیفیت محیط

توسط گردشگران
ها و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی در محل و نیز با جوامع مختلفحفظ ارزش
هاي اي که گردشگران تجربهایجاد تسهیالت و امکانات در دسترس همگان و به گونه

). 6: 1394صمدي و عدالت مقدم، (ارزشمندي کسب کنند

روش تحقیق
گذاري مشروطدر مقالۀ حاضر براي برآورد ارزش تفریحی رودبارقصران از روش ارزش

کند که تمایل به شود و همچنان که اشاره شد این روش تالش میاستفاده می1)سی و ام(
گذاري قیمت. هاي بازار فرضی مشخص، تعیین نمایدپرداخت بازدیدکنندگان را تحت گزینه

باشند گام مهمی براي تصحیح تصمیمات عموماً بدون قیمت میمحیطی کهکارکردهاي زیست
رویه و بیش از حد از طبیعی به عنوان کاال و خدمات رایگان و استفادة بیاقتصادي که به محیط

ترین رهیافت مبتنی بر بازار فرضی، گردد، بنابراین رایجشود، محسوب میآنها نگریسته می
). 1384امیر نژاد و خلیلیان، ( صورت مشروط استزیستی به گذاري منافع محیطارزش

همچنین براي تدوین چارچوب نظري . در تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است
آمار و . گرفته شده استبهره) اسنادي(اي تحقیق و مروري بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه

با مراجعه حضوري به بازدیدکنندگان هاي طراحی شدهاطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه
تعداد . آوري گردیدجمع1394تهران در فصل بهار سال ) شهر اوشان و فشم(از رودبارقصران 

ه براي تفریح مراجعه کرده که در آخر هفت) روزانه(نفرگردشگر150نمونۀ مورد بررسی شامل 
آزمون نامه پیشپرسش30بود که با استفاده از فرمول کوکران و اطالعات حاصله ازبودند،

. گیري تصادفی ساده استگیري مورد استفاده، نمونهشده به دست آمد، روش نمونه
به منظور برآورد حجم نمونۀ آماري، ابتدا آمار گردشگران در محدودة تحقیق از سازمان 

تفاضل04/0همان طور که مشاهده می شود . فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اخذ شدمیراث
واریانس صفت در جامعه تعیین شد 21/0و ) 167: 1389حافظ نیا، (نسبت واقعی صفت در جامعه 

1. CVM



7)رودبار قصران: مورد پژوهی(برآورد ارزش اقتصادي مناطق گردشگري

، با )اوشان و فشم(عدد پرسشنامه در رودبارقصران 30آزمون و تکمیل که پس از انجام یک پیش
نمونه گیري از گردشگران به صورت . تعیین شد203استفاده از فرمول، تعداد نمونۀ مورد بررسی  

عدد از پاسخنامه 53تعداد . گردشگر صورت گرفت203تصادفی ساده به عمل آمده و مصاحبه از 
هاي نمونه به لحاظ ناقص بودن پاسخ ها، قابل استفاده نبوده است اما به دلیل اینکه در تحقیق حاضر، 

به تعداد جمع آوري اطالعات مستلزم صرف زمان و هزینه زیادتري است بنابراین با توجه به شرایط، 
. پرسشنامه با سطح دقت مذکور بسنده شده است150

روایی و پایایی پرسشنامه
جهت تضمین . جهت اعتبار بیشتر، پرسشنامه با روش اعتبار محتوا مورد بررسی قرار گرفت

گیري از روش دلفی از نظر متخصصان و اساتید دانشگاه نامه، با بهرهاعتبار محتواي پرسش
ا کسب نظرات افراد یاد شده، اصطالحات الزم در سؤاالت به عمل آمده و بدین ب. استفاده شد

. سنجندنامه همان اهداف پژوهش مورد نظر را میترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسش
که براي محاسبه . باشدمی1هاي محاسبه قابلیت پایایی ضریب آلفاي کرونباخیکی از روش

آزمون استفاده شده پرسشنامه در قالب پیش30قدماتی با توزیع اي مآن در این پژوهش، مطالعه
، به 4مقدار آلفا، براي کل پرسشنامه به شرح جدول spssسپس با استفاده از نرم افزار. است

باشد قابل قبول می7/0هاي علوم انسانی، ضریب آلفاي باالتر از در پژوهش. دست آمده است
تک ابعاد و هم آلفاي کلی ا توجه به اینکه هم آلفاي تکلذا ب). 30: 1392آذر و مومنی،(

. هاي مذکور را مطلوب ارزیابی کردتوان پایایی پرسشنامهباشد، میمی7/0پرسشنامه بیش از 

گذاري مشروط منطقه رودبار قصرانآلفاي کرونباخ ارزش: 1جدول 
آلفاي درونی ابعاد ارزشگذاري مشروط

706/0 یتفریحمحوطهجذابیت
811/0 عمومینقلوحملازرضایتمیزان
740/0 تفرجگاهامنیت
744/0 بهداشتیامکانات
756/0 رفاهیامکانات

1. Cronbach Alpha
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776/0 محیطبهداشت
731/0 پزشکیهايفوریت
748/0 پرداختبهتمایل
785/0 ارزشگذاري مشروط

1394محاسبات نگارندگان،: مأخذ

معرفی محدودة مورد مطالعه
رودبارقصران .استاستان تهراندر شهرستان شمیراناتهاي بارقصران یکی از بخشبخش رود
هاي جنوبی البرز، از شرقی تهران از جنوب با تجریش، از شمال با دیزین و رشته کوهواقع در شمال

هاي شرق با لواسانات و مناطق حفاظت شدة بین رودبارقصران و شهرستان دماوند و از غرب با کوه
است کیلومتر مربع500حدوداین منطقهمساحت. همسایه استقصران و کرج بین رودبارهمجوار

ویک دهستان به نام "قصران"یا شهر "اوشان فشم میگون"که این وسعت شامل یک شهر به نام 
این بخش به دلیل وجود جاذبه هاي فراوان . باشدآباد میبه مرکزیت روستاي حاجی"رودبارقصران"

، مقصد گردشگران در آخر هفته می باشد و بیشتر گردشگران از شهر تهران می باشند گردشگري
از جاذبه هاي گردشگري رودبار . کنندکه  براي استفاده از طبیعت بکر به این منطقه مراجعه می

.توان به موارد زیر اشاره کردقصران می

جاذبه هاي گردشگري بخش رودبار قصران: 2جدول 
ورزشیمذهبیتاریخیطبیعی

چشمه ورودك
سلسله جبال البرز
آبشار برگ جهان

دره مملون

قبرستان گبري
قلعه امامه

قلعه کیقباد
محوطه خاتون بارگاه

پل تاریخی روستاي آبینک
غار تاریخی اوشان
غار استوار میگون

امامزاده ابراهیم
شاهزاده حسین

امامزاده شاه چراغ
امامزاده محمود

لی پیست بین المل
دیزین

پیست شمشک
پیست دربند سر

کوه نوردي
یخ نوردي

1394نگارندگان، : مأخذ



9)رودبار قصران: مورد پژوهی(برآورد ارزش اقتصادي مناطق گردشگري
موقعیت جغرافیایی بخش رودبار قصران نقشه- 1شکل 

)1394کشور،وزارتيپایههاينقشهاساسبرنگارندگانترسیم: مأخذ(

هاي تحقیقیافته
.است، ارائه شده 2پرسشنامه در جدول 150نتایج آماري بررسی 

)n=150(توصیف آماري متغیرهاي منتخب: 2جدول
حداکثرحداقلمعیارانحرافمیانگینمتغیرها

سن پاسخگویان
سال هاي تحصیل پاسخگویان

خانواراندازة
درآمد ماهانه پاسخگویان

37
13
3

1,346,000

11,00
2
1

521755

20
5
1

1,000,000

63
24
5

3,5000,000

1394گان،محاسبات نگارند: مأخذ
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میزان تحصیالت و سن و بعد خانوار پاسخگویان- 2شکل 

1394محاسبات نگارندگان، : مأخذ

وضعیت شغلی و . پاسخگویان را مرد تشکیل دادند) پاسخگو150(درصد 66بیش از 
.آمده است4و3آموزشی بازدیدکنندگان از منطقه رودبارقصران به ترتیب در جدولهاي 

توزیع فراوانی شغل بازدیدکنندگان از منطقه رودبارقصران: 3جدول
بیکاربازنشستهخانه دارکارمندآزادشغل
تعداد
درصد

90
60

33
22

9
6

12
8

6
4

1394محاسبات نگارندگان، : مأخذ

توزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل بازدیدکنندگان از رودبارقصران: 4جدول 
جمعبی سواددیپلملیسانسترفوق لیسانس و باالسطح سواد

تعداد
درصد

27
18

84
56

33
22

6
4

150
100

1394محاسبات نگارندگان، : مأخذ

شود اکثریت بازدیدکنندگان از وضعیت مسیر، مشاهده می5طور که در جدول همان
رفع این مشکالت سبب افزایش . هاي بهداشتی، بهداشت محیط آبشار راضی نیستندسرویس

.شودگردشگران و اشتغال شهروندان بومی و در نتیجه افزایش درآمد ساکنان محلی میتعداد



11)رودبار قصران: مورد پژوهی(برآورد ارزش اقتصادي مناطق گردشگري
ها و مشکالت موجود در منطقۀ رودبارقصران از نظر گردشگرانتوزیع فراوانی کمبود: 5جدول

کمبودها و 
نواقص

کمبود 
پارکینگ

نامناسب 
بودن امکانات 

بهداشتی

نامناسب بودن 
هاي در نظر مکان

براي گرفته شده
بازدیدکنندگان

وضعیت 
هاي نامناسب راه

مواصالتی 
داخل تفرجگاه

کمبود 
تاسیسات و 
تجهیزات 

رفاهی
تعداد
درصد

123
82

114
76

132
88

108
72

108
72

1394محاسبات نگارندگان، : مأخذ

همانطور که مشاهده . آورده شده است6نتایج حاصل از تمایل به پرداخت افراد در جدول 
ریال به عنوان 6000اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی به پرداخت) درصد32(نفر 48ود می ش

) درصد68(نفر102در حالی که. ورودیه براي استفاده از منطقه تفریحی رودبارقصران نداشتند
پیشنهاد ) درصد12(نفر 18ارائه شد، ) ریال4000(تر هنگامی که پیشنهاد پایین. آن را پذیرفتند

دهندگانی آن دسته از پاسخ. آن را پذیرفتند) درصد20(نفر 30دوم را نپذیرفتند در حالی که 
را پذیرفتند در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا ) ریال6000(که که اولین پیشنهاد 

پاسخ 48ران هستند؟ ریال براي بازدید از منطقه تفرجی رودبارقص8000حاضر به پرداخت 
نتایج . این پیشنهاد را پذیرفتند) درصد36(نفر 54پیشنهاد سوم را نپذیرفته و ) درصد32(دهنده 

دهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت استفاده از منطقۀ تفریحی رودبارقصران نشان می
اخت مبلغی جهت درصد بازدیدکنندگان مورد مطالعه، حاضر به پرد68باشند به طوري که می

.استفاده تفریحی رودبارقصران هستند

وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادي براي محاسبه ارزش منطقۀ تفریحی رودبارقصران: 6جدول 

مبلغ پیشنهادي وضعیت پذیرش
)ریال6000(اولیه

پیشنهاد 
)ریال4000(پایین

پیشنهاد باال
)ریال8000(

پذیرش مبلغ 
پیشنهادي

1023054تعداد
682036درصد

عدم پذیرش مبلغ 
پیشنهادي

481848تعداد
321232درصد

15048102تعدادجمع
1003268درصد

1394محاسبات نگارندگان، : مأخذ
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نتایج حاصل از . آورده شده است7نتایج حاصل از برآورد الگوي لوجیت در جدول شماره 
ه بین متغیرهاي توضیحی مورد استفاده در الگو هم خطی وجود آزمون تجزیه واریانس نشان داد ک

درصد 50هاي مستقل بیش از دوي هیچ کدام از متغیربهاي که ضریب همبستگی دوبه گونه. ندارد
است و از آن جا که ارزش احتمال این 3/7در الگوي پردازش شده برابر با LM2مقدار آماره . نبود

ویستر، (شوداشد فرض وجود واریانس همسانی در مدل پذیرفته میمی ب025/0آماره برابر با 
است و از آنجا که 80/149برابر با7در درجۀ آزادي)LR(نمایی مقدار آماره نسبت راست.1)1999

باشد، لذا کل الگوي ارائه شده می) P-VALUE(این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال 
نشان 7طور که جدول شماره همان. باشددار میدرصد معنی1برآوردي از لحاظ آماري در سطح 

دهد ضرایب برآورد شده براي متغیرهاي توضیحی قیمت پیشنهادي، اندازة خانوار، میزان رضایت می
1هاي تحصیل در سطح درصد و براي متغیرهاي تعداد سال5بازدیدکنندگان و درآمد در سطح 

دار هاي سن و جنسیت در سطوح مشخص معنیمتغیر. دباشندار میدرصد از لحاط آماري معنی
.باشندباشند ولی عوامل مؤثر در پردازش مدل لوجیت مینمی

هاي تحصیل، جنسیت، میزان رضایت بازدیدکنندگان و درآمد داراي اثر متغیرهاي تعداد سال
رداخت خانوار و قیمت پیشنهادي داراي اثر منفی برتمایل به پمثبت و متغیرهاي اندازة

کشش کل وزنی مربوط به متغیر درآمد، . باشندبازدیدکنندگان از منطقه تفریحی رودبارقصران می
دهد که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک درصدي در هاي تحصیل نشان میسن و تعداد سال

هاي تحصیل احتمال پذیرش تمایل به پرداخت به ترتیب درآمد، سن بازدیدکنندگان و تعداد
مقادیر کشش مورد بررسی براي دو متغیر مستقل . یابددرصد افزایش می22/1و 334/0،  101/0

خانوار و قیمت پیشنهادي احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکنندگان به ترتیب اندازة
دهد احتمال مقدار اثر نهایی متغیر جنسیت نشان می. یابددرصد کاهش می533/0و 265/0

اثر نهایی مربوط به سن، درآمد، تحصیالت و . درصد بیشتر است3/3زنان نسبت به مردانپرداخت 
دهد که با افزایش یک واحد، متغیرهاي مذکور احتمال میزان رضایت بازدیدکنندگان نشان می

درصد افزایش 57و 78/2، 031/0، 78/1پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده به ترتیب 
دهد که افزایش یک واحد نهایی دو متغیر قیمت پیشنهادي و اندازه خانوار نیز نشان میاثر . یابدمی

و 33/0هاي فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکننده به اندازه متغیر
.شوددرصد می8/18

1.Whister,1999



13)رودبار قصران: مورد پژوهی(برآورد ارزش اقتصادي مناطق گردشگري
قصرانارزش تفریحی رودبارۀنتایج حاصل از برآورد الگوي لوجیت جهت محاسب: 6جدول 

مقدار ضرایب متغیر ها
برآورد شده

ارزش آماري 
T

کشش کل 
اثر نهاییوزنی

--0,708-2,10-8,25أعرض از مبد
2,52,090,0640,57میزان رضایت بازدیدکنندگان

0,033-0,3230,18جنسیت
1,233,21,220,278تحصیالت

-0,188-0,265-2,03-0,087اندازه خانوار
0,00132,200,1010,00031ددرآم
0,061,340,3340,0178سن

-0,0033-0,533-1,87-0,0157قیمت پیشنهادي
Likehood Ratio Test: 149.80 Percent Of Right
Prediction: 0.070
Mcfadden R2: 0.062                       Esterrela R2: 0.071                              Maddala R2:
0.73

1394محاسبات نگارندگان، : مآخذ

میانگین تمایل به پرداخت براي تفریح در منطقه رودبارقصران با استفاده از رابطۀ زیر به 
:آیددست می

a= -8.25+3CON+1.23EDU-0.8FN+0.00013REV

a= -8.25+3*037+1.23*13-0.8*3+0.00013*1346000=1756.25
WTP = dA=7100

شونده براي تفریح در این جاذبۀ میزان میانگین تمایل به پرداخت در بین گردشگران پرسش
:گرددمحاسبه میریال 7100طبیعی، 

:گرددلذا ارزش تفریحی ساالنۀ این منطقه طبق رابطۀ زیر محاسبه می
ارزش تفریحی رودبارقصران) = تعداد بازدیدکنندگان ساالنه* میانگین تمایل به پرداخت (

ارزش تفریحی رودبارقصران) = 500000*7100= (3550000000
.  میلیون ریال برآورد گردید3,550ارزش تفریحی ساالنۀ منطقۀ رودبارقصران 

گیري و ارائه پیشنهادنتیجه
در این پژوهش به تعیین ارزش تفریحی رودبارقصران بر حسب اینکه آیا مردم راضی به پرداخت 
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بنابراین با . ایممبلغی به عنوان قیمت ورودیه براي استفاده از این منطقه تفرجی هستند، پرداخته
ر مبناي رجحان عمومی و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این مهم بسی وي امبکارگیري روش 

هاي محیطی را به معیار نظر اساسی این است که مردم قادرند بخش وسیعی از معیار. انجام گرفت
با این که ایران .  محیطی استگذاري آنها براي منابع زیستپولی انتقال دهند که نشان دهنده ارزش

با سطح درآمد متوسط است، نتایج نشان می دهد که مردم راضی به کشوري در حال توسعه 
محیطی هستند، به هاي جنگلی و حفاظت مناسب زیستپرداخت مبلغی براي استفاده از پارك

درصد بازدیدکنندگان مایل به پرداخت مبلغی براي استفاده تفریحی از رودبارقصران 62طوري که 
گیري و استفاده از محوطه تفریحی هر نفر براي بهره1یدر این پژوهش متوسط وي تی پ. هستند

همچنین ارزش کل تفریحی ساالنه این . ریال براي هر نفربرآورد شده است7100رودبارقصران 
دهنده اهمیت قابل توجه بازدیدکنندگان به میلیون ریال برآورد شده، که نشان3,550منطقه برابر 

هاي مبلغ پیشنهادي و ها همچنین بیانگر این است که متغیرنتایج بررسی. اماکن تفریحی شهري است
مهمترین عوامل موثر در میزان . دار شده استدرصد معنی1درآمد افراد از نظر آماري در سطح 

برداري و استفاده از رودبارقصران بوده است، میزان تحصیالت، سن و جنس افراد براي بهره
باشد و از نظر افراد میوي تی پیتأثیرگذاري بر میزان هاي بعدي فاکتورهایی است که در رده

.دار شده استدرصد معنی5آماري در سطح 
هاي طبیعی و ناتوانی دولت ها در پوشش و حمایت از تمامی این با توجه به گستردگی عرصه

هاي مالی مردم را در راستاي حفاظت و جلوگیري از منابع طبیعی، لزوم استفاده از مشارکت
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که که امکانات فعلی رودبارقصران . کندیب آنها آشکار میتخر

باشد به طوري که اکثریت بازدیدکنندگان از وضعیت براي جذب گردشگر نامناسب و ضعیف می
هاي در نظر گرفته شده براي امکانات تفریحی موجود، امکانات بهداشتی، پارکینگ، مکان

ی نیستند ولی با توجه به پتانسیل باالي این منطقه در جذب گردشگر در صورت ها راضخانواده
لذا با . بهبود امکانات رفاهی، تعداد گردشگران و تمایل به پرداخت آنها افزایش پیدا خواهد کرد

توجه به ارزش تفریحی باالي منطقه رودبارقصران، نظرات گردشگران و نیز پتانسیل باالي این 
طلبد که برنامه ریزان و مسئوالن براي توسعه گردشگري و ایش گردشگر، میمنطقه جهت افز

افزایش تعداد بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتري داشته باشند و اداره و مدیریت این منطقه 
اي که از گردشگران همچنین با هزینه. تفریحی را به بخش خصوصی و محلی واگذار نمایند

ها، بهبود امکانات رش و ایجاد امکانات رفاهی مناسب براي خانوادهگرفته می شود به گست
بهداشتی، بهبود وضعیت حمل و نقل، اطالع رسانی، راهنمایی گردشگران و تبلیغات در رابطه با 
1.WTP
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دي، در جهت باال بردن رفاه جاذبه هاي منطقه رودبار قصران از طریق بروشور، کتابچه و سی
مطمئنا سبب افزایش تعداد گردشگران و فراهم شدن بستري مناسب بازدیدکنندگان بپردازند که 

هاي اکوتوریستی مربوط به گذاري هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیتبراي سرمایه
.رودبارقصران خواهد شد

در خصوص عالمت متغیرها، در مورد متغیر جنس یک تفاوت میان مطالعات صورت 
به این ترتیب که در . شودو توسعه یافته مشاهده میگرفته در میان کشورهاي در حال توسعه 

، که در جوامع توسعه یافته صورت 2)2004جانسون و بالتودانو، (،1) 2006براور، (مطالعات
در حالی که . گرفت، مشخص گردید که تمایل به پرداخت مردان در مقایسه با زنان باالتر است

صورت گرفت و کشور در حال توسعه هاییتیکه در3)1990ویتینگتون و دیگران، (مطالعه
دهد که تمایل به هاي پژوهش حاضر نشان میو همچنین یافته) 1380(مطالعۀ عسگري و مهرگان

در مورد متغیر بعد خانوار نیز نتایج متفاوتی وجود . پرداخت زنان در مقایسه با مردان باالتر است
نشان داد که بعد خانوار اثر منفی بر بالتودانوجانسون و هاي پژوهش حاضر و مقالۀ  یافته. دارد

مشخص 4)2002آمیگوس و دیگران، (تمایل به پرداخت افراد دارد؛ در حالی که بر اساس نتایج
.گردید که خانوارهاي داراي ابعاد باالتر، از تمایل به پرداخت باالتر برخوردارند

نه مناسبی براي احداث و در پایان می توان گفت که هر چند پرداخت ورودیه پشتوا
نگهداري مناطق تفرجی نیست، اما دریافت ورودیه، حساسیت بازدیدکنندگان را نسبت به 

بینی شده، افزایش ها یا پاکیزه و بهداشتی بودن تسهیالت پیشهاي تفرجگاهسالمت سازه
صدمه دهد و آنان را نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت یا رفتارهاي نامناسب دیگران مانندمی

... ها، هدر دادن آب شرب وهاي تفرجی، نگهداري درختان، پراکنده کردن زبالهزدن به سازه
. سازدکند و زمینۀ مدیریت مشارکتی در منطقه را فراهم میحساس می

1. Brouwer,2006
2. Johnson and Baltodano, 2004
3. Whitington et al ,1990
4. Amigues et al, 2002
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