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 سرآغاز
 جوامع توجه مورد دور گذشته از که است ایپدیده گردشگری

 به اقتصادی و اجتماعی متفاوت هاینیاز برحسب و بوده انسانی
 و ارتباطات روزافزون توسعه به توجه با و داده ادامه خود پویایی

 از حاصل ارزی هایدرآمد و گردشگران تعداد گیرچشم افزایش
 داشته دنبال به جوامع برای را اشتغال چونهم بسیاری نتایج ،آن

 کسب برای مهمی ابزار عنوانبه توریسم .(Raina, 2005) است
 ای،ناحیه توسعه به که شودمی تلقی خارجی ارزشمند درآمد

 د.شومی منجر بشری مختلف جوامع زندگی ودبهب و پیشرفت
 و دنیا خدماتی صنعت دومین عنوانبه چنینهم توریسم صنعت
 هانج هایکشور از کثیری تعداد خارجی خالص درآمد ترینبزرگ

 اکوتوریسم .(Raina, 2005) دارد ملی اقتصاد در ایارزنده همس
 درآمدزا و افزادانش گرا،انسان دآور،هتع محور، طبیعت سفری
 را زیستیمحیط مخرب ثیرأت ترینکم که بوده محلی جوامع برای

 تعادل راستای در و داشته راههمبه منطقه کالبدی فضای بر
 سراقی،) نمایدمی حرکت ایمنطقه پایدار توسعه و اکولوژیکی

 برای فراوانی اقتصادی فواید توریسم صنعت توسعه (.١٣٨٧
 درآمدزایی اشتغال، موجب مثال برای .دارد مراههبه محلی جوامع

 تواندمی توریسم ،مذکور فواید با وجود .شودمی نگیهفر اشاعه و
 توسعه حال در یهاکشور در آفرینمشکل ایپدیده عنوانبه

 و اقتصادی گی،هنفر -یاجتماع مسایل تواندمی که شود، مطرح
 بورس به توانمی جمله آن از .دهد قرار خود تأثیر تحت را توسعه
 تورمی آثار و توریستی یزاتهتج ایجاد علتبه زمین روی بازی

 کرد اشاره اهقیمت افزایش قالب در توریسم ایهزینهه
(Apostole & Yannakisa, 2001). و هاکارکرد گذاریارزش 

 شناخت :جمله از زیادی دالیل به زیستمحیط غیربازاری خدمات
 ارایه ا،هانسان توسط اکولوژیکی و زیستیمحیط منافع فهم و

 مهفرا ریزان،برنامه و ندگانگیرتصمیم به کشور محیطیمسایل 
 ایهدرآمد و اقتصادی ایهسیاست میان ارتباط یک آوردن

 از حمایت در زیستیمحیط منابع میتها و نقش سنجش طبیعی،
 مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح پایدار، توسعه و انسانی رفاه

 رویهبی برداریرههب و تخریب از جلوگیری و ملی ناخالص تولید
 ( ,Guo et al., 2001; Ashim باشدمی مهم یعی،طبمنابع

(2000; Vaze, 1998. آن بر زیستمحیط اقتصاد دانشمندان 
 منافع و خدمات برای اقتصادی گذاریارزش مجاان که ندهست

  در هاآن انکار و است ضروری امری یـزیستمحیط و ربازاریـغی

 .Kant, 2007)) داشت نخواهد پشیمانی جز اینتیجه ،درازمدت

 در فراوان کاربرد با و پذیرانعطاف و استاندارد ایهروش از
 و WTP((1)( پرداخت به تمایل گیریاندازه برای هابررسی
 مناطق و زیستیمحیط منابع اکوتوریستی و تفریحی ایهارزش

 هایبررسی .باشدمی مشروط گذاریارزش روش توریستی،
 مناطق بازدید از دهآم دستبه منافع میزان بررسی به زیادی

 مشروط گذاریارزش روش از استفاده با توریستی و تفریحی
 ( ,White & Lovettایدر مطالعه نمونه عنوانبه .اندپرداخته

 با را انگلیس یورگ نورس ملی پارک حفاظتی ارزش ،1999)
 گیریاندازه و CVM((2)( مشروط گذاری ارزش روش از استفاده
WTP طمتوس که دادند قرار محاسبه مورد افراد WTP سالیانه 

 ،(Lee & Han, 2002) .است آمده دستبه پوند 10/3 فرد هر
 روش هب را جنوبیکره در ملی پارک پنج یجتفر ارزش
 هر برای دالر 54/10 متوسط طوربه مشروط، گذاریارزش
 از استفاده با ،(Gurluk, 2006) .آوردند دستبه سال در خانوار

 ترکیه بارسای ایالت در اکوسیستم خدمات ارزش روش، این
 .کرد برآورد خانواده ره برای سال در دالر 44/67

(Sattout et al., 2007)، در سرو هایجنگل یجتفر ارزش 
 .مودندن محاسبه خانواده ره برای سال در دالر 43/42 را لبنان

(Whitehead & Finney, 2003) روش از استفاده با CV به 
 ایایبق شامل که )آمریکا( شمالی یکارولینا حلسا گذاریارزش
 میانگین .پرداختند ،باشدمی شده غرق کشتی 5000 حدود

WTP از حاصل یساالنه سود و دالر 36 بازدیدکننده هر 
 75/1 حدود در ،شده غرق هایکشتی تاریخی پارک مدیریت
  .دش برآورد دالر میلیون

(Del & Marques, 2005)، خانوارهای پرداخت به تمایل 
 عرب قلعه کامل بازسازی برای را فرهنگی کاالهای به عالقمند

 برای و پوند CV، 53- 58روش به اسپانیا والنسیای منطقه در
 Togridou et .آوردند دستهب پوند 38 -33 ها خانوار سایر

al.,) (2006   از استفاده برای را بازدیدکنندگانتمایل پرداخت 
 غیربومی و بومی افراد برای یونان، زراکینتو مارین ملی پارک

 Reynisdotti et) .کردند برآورد BWP 30 و 120 ترتیببه

al., 2008)، روش از استفاده با CV میانگین که دادند نشان 
WTP گولفوس آبشار و اسکافتافل ملی پارک ورودیه عنوانبه 
 Leinhoop.باشدمی ISK میلیون 133 و 508 ترتیببه ایرلند

& Millan, ) (2007  ارزش نواحی بیابانی در ایسلند را
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 ,.Nabin Baral et al) دست آوردندیورو در سال به 16/243

 که دادند نشان CV لوجیت مدل و روش از استفاده با .(2008
 یمنطقه از حفاظت جهت بازدیدکنندگان WTP میانگین
 .باشدمی دالر 2/69 ،نپال آناپونای

 تعداد که دهدمی نشان ایران در شده مآن جا هایتحقیق بررسی
 تفریحی و حفاظتی ارزش برآورد زمینه در مطالعه محدودی

 بار ناولی .دارد وجود توریستی مناطق و هاتفرجگاه و هاپارک
 دهاستفا با را سیسنگان پارک یجتفر ارزش ،(1353، یخشکی)
 طالعهم در .کرد برآورد سال در ریال ٨٩۶٠ سفر زینهه روش از

 گلیائل پارک گردشگری و یجتفر ارزش ،(1374، رلینه) دیگر
 یالر ١۵٩۴٣٠٠ ،(Clawson, 1959) روش از استفاده با را تبریز

 نۀساال یجتفر ارزش ،(1379) میرزایی .کرد برآورد روز در
 هزینه روش براساس ،١٣٧٩ سال در را قم یهدر پلنگ منطقۀ

  .آورد دستبه کتاره در ریال ٨٣٣٩۵ سفر
(Khorshiddoust, 2005)، گذاریارزش روش از استفاده با نیز 

 از حفاظت تهراج تبریز مردم پرداخت به تمایل میزان مشروط
 طوربه ر،هش در موجود ایهآلودگی شهکا و ریهش زیستمحیط

، همکاران و امیرنژاد) .آورد دستهب ریال ۴١١۴٠ یانههما متوسط
 جنگلی پارک ساالنه تفرجی و حفاظتی ایهارزش ،(1385

 پرداخت به تمایل روش از استفاده با را رهنوش سنگانسی
، امیرنژاد و رفیعی) .آوردند دستبه دالر ٢٩١ و ۶۶۶ ترتیببه

 پرداخت به تمایل متوسط لوجیت، تابع برآورد از پس نیز (1389
 تنگه سلیمان هایجنگل از حفاظت برای را فرد هر ماهیانه
، موالیی) همچنین .نمودند دبرآور ریال 1/7360 را ساری
 در سی دره قلعه پارک یجتفر ارزش برآورد در ،(1388
 ریال 3908 را پرداخت به تمایل میانگین ارسباران هایجنگل
 جنگلی پارک ،(1387، لطیفی و اسماعیلی) .نمود برآورد
 و گذاریارزش تفرجگاهی -اقتصادی نظر از را تبریز علیبنعون

 .کردند برآورد ریال 125081000 زرو هر در را نآ ارزش
 تاریخی -تفریحی محوطه و آبشار ،(1388، همکاران و قربانی)

 تفرجگاهی -اقتصادی نظر از را همدان استان نامهگنج
 تعیین را پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل و کرده گذاریارزش
 5100 افراد پرداخت به تمایل میانگین ،راستا این در کردند.

 تاریخی تفریحی محوطه و آبشار اکوتوریستی رزشا و ریال
 و راحلی) .دش برآورد ریال میلیون 1883 حدود ساالنه ،امهنگنج

 روش به را ارومیه بند روستای تفرجی ارزش ،(1389، همکاران

 پرداخت به تمایل میانگین کردند. برآورد مشروط گذاریارزش
 ارومیه بند روستای یساالنه تفرجی ارزش و ریال 6250 افراد
، رفیعی و روحانی) مطالعه در .دش برآورد ریال میلیون 500 حدود

 ایران در آسیایی یوزپلنگ هر ساالنه حفاظتی ارزش ،(1390
 شود.می زده تخمین ریال میلیارد 5262 معادل تقریبی طوربه
 از حفاظت برای اثرگذار متغیرهای ترینمهم ،مطالعه این در

 تحصیالت و درآمد سطح پیشنهاد، غمبل متغیرهای یوزپلنگ،
، همکاران و خاکسار) .دانبوده مشاغل نوع و جنسیت افراد،

 با را مشهد شهر جنگلی هایپارک یجتفر ارزش ،(1390
 هر برای ریال 1287 مشروط گذاریارزش روش از استفاده
 میلیارد 3/6 از بیش را آن ساالنه تفریحی کل ارزش و بازدید
 ،(1390 ،همکاران و غالمیمافی) .کردند برآورد ریال

 را بختیاری و چهارمحال استان دیمه چشمه طبیعی هایتفرجگاه
 ریال میلیون 720 ایمنطقه سفر هزینه روش از استفاده با

 با ،(1390، همکاران و فتاحی) نهایت در .کردند گذاریارزش
 گزینش نامهپرسش و مشروط گذاریارزش روش از گیریبهره

 هایآب یجتفر ارزش کل که دادند نشان بعدیکت دوگانه
 باشد.می ریال میلیارد 38/1 معادل اردکان -یزد دشت زیرزمینی

 دشت در پرداخت تمایل وزنی میانگین به توجه با چنین،هم
 ریال 4700 استان در آبی مناظر از استفاده برای ورودیه قیمت
 .دش برآرود

 

 هاروش و مواد

 العهمط مورد منطقه معرفی 
 فارس و بویراحمد و کهگیلویه استان دو مرز در که مارگون آبشار
 تعدد و مارگون زیبای تنگه داخل در گرفتن قرار دلیلبه ،دارد قرار
 پوشش دلیلبه و ریزندمی دره درون به که آبشاری هایرگه

 دیگر از ،دارد وجود آبشار اطراف در که درختانی و جنگلی
 در کهآبشار این .(1 )شکل است تروفمعر استان این آبشارهای

 و متر ٧٠ ارتفاع دارای ،است سپیدان شهرستان غرب هایدره
 و یاسوج به سپیدان جاده در آبشار این .باشدمی متر ١٠٠ عرض

 با و ترینبزرگ مارگون آبشار است. شده واقع مارگون روستای در
 و بزرگی و ییزیبا نظر از که که است ایران آبشار ترینشکوه
 در آبشار این کند.می رقابت شوی آبشار با خروجی آب حجم
 از روستا این دارد. قرار مارگون روستای کنار در و فارس استان
 است. (سابق اردکان) سپیدان شهرستان از کمهر روستای توابع
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 داشتن و بودن کوهستانی دلیلبه آن افاطر مناطق و سپیدان
 گفته به و دارد سرد ییهوا و آب ،متر ٢٢٠٠ باالی ارتفاعی
 از ییهاقندیل آبشار این در زمستان از مواقعی در عینی شاهدان

 هازمستان در که است آبشاری تنها مارگون شود.می تشکیل یخ
 شده حفاظت منطقه است. جریان در همچنان بستن یخ وجود با

 78 سال در ،دارد را آبشار خود زیبایی و شرایط که مارگون آبشار
 حفاظت منطقه عنوانبه زیستمحیط حفاظت شورای مصوبه با

 خارپشت، پازن، و بز ای،قهوه خرس شد. اعالم جنگلی شده

 هایگونه از ... و معمولی روباه گرگ، شغال، رودک، کفتار،
 کل اداره) رودمی شماربه منطقه این در شده مشاهده جانوری
 بیان موارد به توجه با .(1390 ،فارس زیستمحیط حفاظت

 مارگون آبشار یجتفر ارزش تعیین مطالعه این از هدف شده،
 این بازدیدکنندگان (WTP) پرداخت به تمایل میزان و شیراز
 و (CVM) مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با آبشار

 باشد.می نامهپرسش

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ايران و فارس استان در سپیدان موقعیت :(1) شکل
 

 پژوهش روش 

 روش از ،مارگون آبشار تفرجی ارزش برآورد برای مطالعه، این در
 یوسیلهبه ابتدا روش این شد. استفاده مشروط گذاریارزش

(Ciriacy- Wantrup, 1947) گذاریارزش روش شد. پیشنهاد 
 استاندارد ابزارهای از یکی عنوانبه به طورکلی (CVM) مشروط

 مصرفی و غیرمصرفی هایارزش گیریاندازه برای پذیرانعطاف و
 ( ,Davisولی .رودمی رکاهب یزیستمحیط منابع غیربازاری

 استفاده روش این از تجربی یگونه به بارنخستین برای 1963)
 در را افراد پرداخت به تمایل تا کندمی تالش روش این .نمود

 انتخاب روش این در .نماید تعیین معین، فرضی بازار سناریوهای
 رابطه براساس مطلوبیت تابع دارای افراد شودیم فرض دوگانه

 (Amirnejad et al, 2006). باشندمی (1)
( , )U u Y S                                                      )1( 

 برداری S و فرد درآمدY ،غیرمستقیم مطلوبیت تابع U آن در که
 بازدیدکننده هر باشد.می فرد اجتماعی -اقتصادی عوامل سایر از

 منبع از استفاده برای را ودخ درآمد از مبلغی است حاضر
 این کهپرداخت کند  (A) پیشنهادی مبلغ عنوانبه زیستیمحیط

 مطلوبیت میزان .دشومی وی برای مطلوبیت ایجاد باعث استفاده
 حالتی از بیشتر زیستیمحیط منابع از استفاده اثر رب شده ایجاد
 را آن زیر رابطه و کندنمی استفادهزیستی محیط منابع از که است
 (Haneman, 1984). دهدمی نشان

 

 (2)
1 0(1, ; ) (0, ; ) ( )U U Y A S U Y S        

 

 که هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهای 1و 0آن در که
 ساختار اند.شده توزیع همدیگر از مستقل و تصادفی گونه به

 یک دارای افراد، پرداخت به تمایل بررسی در دوگانه پرسشنامه
 لوجیت الگوی ،بنابراین باشد.می دوگانه انتخاب با وابسته متغیر
 میزان بر گوناگون توضیحی متغیرهای تأثیر میزان بررسی برای

WTP شد. استفاده تفرجی ارزش تعیین برای بازدیدکنندگان 
 از یکی فرد که این )iP( احتمال لوجیت الگوی براساس

 سپیدان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
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 & Lee) شودمی بیان زیر رابطه صورتبه بپذیرد، را پیشنهادها

Han, 2002): 
1

( )
1 exp( )

1
             =

1 exp{ ( )}

iP F U
U

A Y S



   

  
 

    

)3( 

        
 اختالف یک با تجمعی توزیع تابع F (ΔU) آن در که

 -اجتماعی متغیرهای از بعضی و است استاندارد لوجستیک
 ندازها جنسیت، سن، پیشنهادی، مبلغ درآمد، هجمل از اقتصادی

 و ،  شود.می شامل را پژوهش این در تحصیالت و خانوار
 0 رودمی انتظار که هستند برآوردی قابل ضرایب ، 
0  0 و  .باشند 

 پرداخت تمایل انتظاری مقدار لوجیت، مدل برآورد از پس
 باالترین تا صفر محدوده در عددی گیریانتگرال وسیلهبه

 شودمی محاسبه زیر صورتهب (BID) پذیرش پیشنهاد
(Haneman, 1984; Lee & Han, 2002): 

(4)
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 (WTP) افراد پرداخت تمایل انتظاری مقدار ،E(WTP) که
 تمایل از اینماینده واقع در BID متغیر حفاظت، جهت

 شده تعدیل امبد از عرض و بوده الگو در افراد پرداخت
 جمله به ادیاقتص -اجتماعی جمله وسیلههب که باشدمی

  .است شده اضافه)(اصلی مبدأ از عرض

 با شده طراحی هاینامهپرسش تکمیل راه از الزم هایداده و آمار
 آوریجمع مارگون آبشار از بازدیدکنندگان به حضوری مراجعه

 استفاده با که بود نفر 307 شامل بررسی مورد نمونه تعداد د.ش
 نامهپرسش 30 از آمده دستهب هایداده و کوکران رابطه از

 مارگون آبشار از سالیانه بازدیدکنندگان تعداد و شده آزمونپیش
 گیرینمونه استفاده، مورد گیرینمونه روش .ه استآمد دستهب

 میزان گیریاندازه برای ،مطالعه این در .باشدمی ساده تصادفی
 دو دوگانه انتخاب هپرسشنام از بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل
 ،متغیرها آماری تحلیل و تجزیه برای .شد استفاده (3)بعدی

 از لوجیت مدل پارامترهای تخمین و ریاضی محاسبات
 است. شده دهاستفا SHAZAM10 و SPSS17 هایافزارنرم

  

 هايافته
 و هامتغیر توصیفی نتایج اطالعات، و آمار استخراج از پس

 در که طورانهم است. آمده (1) جدول در مهم یهاپارامتر
 ن،س یهامتغیر به مربوط میانگین ،شودمی ههدمشا (1) جدول

 ال،س ۴١ با برابر ترتیببه یانههما درآمد و خانوار اندازۀ تحصیل،
 .باشدمی ریال ٣١٣٠٠٠٠ و نفر ٣ لی،تحصی سال ١٣

 آورده ،(2) جدول در نیز افراد پرداخت به تمایل از حاصل نتایج
 (درصد ٧2) نفر 221 شودمی دههمشا که طورمانه .است شده

 از ریال ٣0٠٠ پرداخت برای تمایلی و نپذیرفتند را ادهپیشن اولین
 در ؛تندنداش مارگون آبشار از بازدید تهج خود یانههما درآمد
 ادهپیشن که نگامیه .پذیرفتند را آن (درصد ٢8) نفر 86 کهحالی
 ادهپیشن (درصد 5/22) نفر 69 شد، ارایه (ریال 1٠٠٠) ترپایین
 را آن (درصد 5/49) نفر ١52 که حالی در ،نپذیرفتند را دوم

 ٣0٠٠) ادهپیشن اولین که ندگانیهدپاسخ از دسته آن .پذیرفتند
 آیا که گرفتند قرار باالتر ادهپیشن گروه در ،پذیرفتند را (ریال

 محوطه و آبشار از بازدید برای ریال 6٠٠٠ پرداخت به حاضر
 درصد( 5/21) ندههدپاسخ نفر 66 هستند؟ مارگون تفریحی

 را ادهپیشن این درصد( 5/6) نفر 20 و نپذیرفته را سوم ادهپیشن
 مبلغی تپرداخ به راضی مردم که دهدمی نشان نتایج .پذیرفتند

 باشند،می مارگون تفریحی محوطه و آبشار از استفاده تهج
 به حاضر مطالعه، مورد بازدیدکنندگان درصد ٧8 کهطوریبه

 تفریحی محوطه و آبشار از تفریحی استفاده تهج مبلغی پرداخت
  هستند. مارگون

 

 الگو در اصلی متغیرهای ويژگی :(1) جدول
 معیار انحراف حداقل حداکثر میانگین هامتغیر

 65/9 16 63 30/33 )سال( سن

 06/2 2 15 6/4 )نفر( خانواده اندازه



 1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال های محیطشپژوه 212

 4/407270 50000 4000000 659072 (ریال ده) ماهیانه درآمد

 42/2 9 18 71/12 تحصیالت

 مطالعه هاییافته مأخذ:
 

 مارگون شارآب اکوتوريستی ارزش محاسبه برای ادیهپیشن مبلغ سه به پاسخگويی ضعیتو :(2) جدول

 وضعیت پذيريش
  پیشنهاد اولیه

 ريال( 3000)

 پیشنهاد پايین

 ريال( 1000) 

 پیشنهاد باال

 ريال( 6000) 

 پذیرش مبلغ پیشنهادی
 20 152 86 تعداد
 5/6 5/49 28 درصد

 عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی
 66 69 221 تعداد
 5/21 5/22 72 درصد

 جمع
 86 221 307 تعداد
 28 72 100 درصد

 های مطالعهمأخذ: یافته
 

ده شآورده  ،(3)نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت در جدول 
ماره برآوردی از آ داری کلی رگرسیونبرای بررسی معنی. است

اره در مقدار این آم. شودمی استفاده LR((4)( نسبت راستنمایی
ه مقدار کجا  از آن .باشدمی 7/104 برابر با 8درجۀ آزادی 

ون آزم ینه شده برای ایر باالتر از مقدار ارزش احتمال ارامذکو
 .ستدار ا سطح یک درصد معنی کل رگرسیون در بنابراین ،است

صد در 71 نیز بالغ بر شده برآورد مدل صحیح بینیپیش درصد
بینی صحیح مقدار قابل قبول درصد پیش که آن جااست و از 
باشد، مقدار درصد می ٧٠پروبیت برابر با  و ی لوجیتهابرای مدل

بی رقم مطلو ،دست آمده در این مدلهبینی صحیح بپیش درصد
 . دهدرا نشان می

دار شده ، ضریب سن از نظر آماری معنی(3)به جدول  توجه با
چه سن افراد  دهد که هراست و عالمت مثبت آن نشان می

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط آنها بیشتر  ،بیشتر باشد
بود. براساس کشش برآوردی این متغیر، افزایش یک  خواهد

پیشنهادی در  مبلغ پذیرش احتمال پاسخگویان، درصد در سن
 74/0 ،این مناطقاز ی جتمایل به پرداخت برای استفاده تفر

دهد. براساس اثر نهایی آن با افزایش سن می افزایش درصد
بازدیدکنندگان، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی معادل 

افزایش خواهد یافت. ضریب درآمد از نظر آماری  واحد 0089/0
چه مورد انتظار  معنی دار شده است و عالمت مثبت آن با آن

پذیرش تمایل به پرداخت  دهنده افزایش احتمالاست، نشان
براساس برآورد  افرادی است که دارای درآمد باالتری هستند.

ان، احتمال درآمد پاسخگوی متغیر کشش، افزایش یک درصد در
دهد. درصد افزایش می 16/0پذیرش مبلغ پینشهادی را 

افزایش یک میلیون  همچنین براساس اثر نهایی این متغیر با
ریالی در درآمد افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی جهت 

واحد افزایش  095/0مندی از ارزش تفریحی این مناظر بهره
 خواهد داشت.

دار شده است و عالمت ی معنیضریب تحصیالت از نظر آمار
 ،چه تحصیالت افراد بیشتر باشد دهد که هرمثبت آن نشان می

 ها بیشتر خواهد بود.احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط آن
براساس کشش برآوردی این متغیر افزایش یک درصد در میزان 

پیشنهادی در تمایل  مبلغ پذیرش احتمال پاسخگویان، تحصیالت
 درصد 084/0این مناطق از ی جرای استفاده تفربه پرداخت ب

دهد. براساس اثر نهایی آن با افزایش یک سال می افزایش
های تحصیل بازدیدکنندگان، احتمال پذیرش تحصیلی به سال

افزایش خواهد یافت.  واحد 042/0مبالغ پیشنهادی معادل 
دار شده مجدد معنی ،ضریب متغیر میزان لذت بردن از منطقه

ن یدر ا جدهد افرادی که از تفرعالمت مثبت آن نشان می است و
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی و در نتیجه  برند،مناطق لذت می

پرداخت بیشتری برای بازدید از آبشار مارگون خواهند  تمایل به
کشش برآوردی این متغیر با افزایش یک  براساسداشت. 

مبلغ پیشنهادی  درصدی در تعداد دفعات بازدید، احتمال پذیرش
 تعداد ضریب یابد. عالمتدرصد افزایش می 26/0معادل 
 خانوار، تعداد افزایش با که این است از حاکی خانوار اعضای
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 با عبارتیبه یابد.می کاهش داریطور معنیبه یجتفر تقاضای
 جمعیت باالتر با هاخانواده در جتفر هایافزایش هزینه توجه

مقدار  یابد.می کاهش یجتفر اضایتق جهت به پرداخت تمایل
یک  افزایش با دهد کهمی نشان متغیر این برآوردی کشش
 مبالغ احتمال پذیرش پاسخگویان، خانوار اعضای تعداد به درصد

آن  نهایی اثر ،یابد. در ضمنمی کاهش درصد 13/0پیشنهادی 
 اعضای به نفر افزایش یک با که است واقعیت این مؤید نیز

 واحد 0114/0مبالغ پیشنهادی  پذیرش حتمالا خانوارها،
لوجیت،  مدل ضرایب برآورد یابد. با توجه به نتایجمی کاهش

قیمت  چنانچه که است آن از حاکی پیشنهاد عالمت منفی متغیر
 مبلغ پذیرش احتمال یابد، افزایش پیشنهادی به بازدیدکنندگان

 برآوردبه  توجه با یافت. خواهد کاهش هاآن طرف پیشنهادی از
 پیشنهادی، در قیمت درصدی یک افزایش با متغیر، این کشش
 675/0معادل یجتفر برای استفاده مبلغ این پذیرش احتمال

 با آن نهایی اثر به توجه با همچنین،یافت.  خواهد کاهش درصد
 مبلغ پذیرش احتمال پیشنهادی، در قیمت ریالی صد افزایش

 کاهش واحد 114/0ی جتفر استفاده پرداخت بابت جهت
 ورودیه مبلغ عنوانبه پیشنهادی مبلغ چه یابد. بنابراین هرمی

 بود. خواهد نیز کمتر آن پذیرش احتمال بیشتر باشد،
 متغیرهای توضیحی که دهدمی نشان مادال و مک فادن ضریب
 پرداخت به مدل )تمایل وابسته متغیر تغییرات خوبیبه مدل،

 در صحیح بینیپیش درصد دهند.می توضیح را بازدیدکنندگان(
 شده برآورد مدل ،بنابراین باشد.درصد می 71 برآوردی مدل

 به توجه با را وابسته مقادیر از قبولی درصد قابل است توانسته
درصد  71 عبارتیبه نماید. بینیپیش متغیرهای توضیحی

 ارایه با خیر را یا بله شده بینیپیش پرداخت به تمایل گویان،پاسخ
 درستی اختصاص داده اند. به اطالعات، با مناسب کامالً نسبتی

 

 (: نتايج برآورد الگوی کیفی لوجیت3ل )جدو

 اثر نهايی کشش در میانگین Tارزش آماره  ضرايب برآورد شده متغیر ها
 0089/0 74/0 9265/3 037/0 سن

 -0114/0 -13/0 -0712/1 -048/0 افرد خانواده

 0424/0 084/0 8011/0 18/0 تحصیالت )دیپلم(

 000000095/0 16/0 766/1 0000004/0 درآمد

 059/0 26/0 866/1 25/0 لذت بردن

 0014/0 -93/0 -446/8 -0057/0 قیمت پیشنهادی

  097/0 315/0 16/0 مبدا از عرض

 71/0 بینی پیش صحت درصد

 0000/0 داری معنی سطح
 71/104 درستنمایی حداکثر آماره
 2R 16/0 فادان مک

 2R 13/0ماداال 
 های مطالعهمأخذ: یافته

 ارگونمبرای هر فرد جهت استفاده تفرجی از آبشار  WTPمقدار 
 1/3611ر با ( براب5شده در رابطه ) ارایهبا استفاده از انتگرال 

ین ااز  با توجه به تعداد بازدیدکنندگان دست آمده کهریال به
یستی رزش اکوتورکل ا ،هزار نفر است 850منطقه که برابر با 

 ریال خواهد بود. 3072835000آبشار معادل 
 

 گیری بحث و نتیجه

مارگون در آبشار  تفرجگاهیگذاری به تعیین ارزش ،شهاین پژو
که آیا مردم  این براساس شهرستان سپیدان واقع در استان فارس

 از آن تفرجی تمایل به پرداخت مبلغی از درآمد خود برای استفاده
بازار  یک ،بنابراین. است پرداخته شده ،ستنده رودیهعنوان وبه

ت بررسی منابع غیرمصرفی و مصرفی غیرمستقیم هفرضی ج
مبنای تمایل به  ،(CV) کارگیری روشایجاد شده که براساس به

مدیریت  اصل اکوتوریسم بر .پرداخت افراد مدنظر بوده است
ای اقتصادی و هاز طریق گزینه آن یزیست و ابقامحیط
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. توسعه و حمایت از باشدای صحیح قابل وصول میهریزیرنامهب
یک طرف به افزایش درآمد بخش  های اکوتوریسم، ازفعالیت

 و توسعه اشتغال دولتی و ایجاد رونق و توسعه در بخش خصوصی
 یابی به اهدافدست زیست واز طرف دیگر به حفاظت از محیط و

 پایدار منجر خواهد شد.توسعه 
 3611ایج تحقیق هر بازدیدکننده حاضر به پرداخت نت براساس

ه کباشد ریال جهت استفاده از خدمات تفرجی آبشار مارگون می
عه ( در برآورد ارزش تفریحی قل1388از مطالعه )موالیی، 

زش در محاسبه ار، (1388سی ارسباران و پژوهش )قربانی، دره
العه نامه همدان کمتر و از مطاریخی آبشار و گنجت-یجتفر

های جنگلی شهر ی پارکج( در تعیین ارزش تفر1390 )خاکسار،
چنین قیمت ورویه مذکور از قیمت باشد. هممشهد بیشتر می

ر ی مناظج( در ارزش تفر1390پیشنهادی )فتاحی و همکاران،
ای نطقهباشد که حاکی از تفاوت مآبی در مناطق بیابانی کمتر می

 برای پرداخت ورودیه تفریحی است.
داری بر توجه به نتایج این مطالعه، متغیر سن اثر مثبت و معنی اب

منظور بهبود به بنابراین، .پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته است
الزم است تا  ترها نیزایل پرداخت در بین جوانتم

توان برای م پذیرد. همچنین میآن جا ضروریهای ریزیبرنامه
ل شد. نتایج یورودیه قا تر، تخفیف در پرداختافراد با سنین کم

داری در نشان داد که درآمد بازدیدکنندگان از مناطق اثر معنی
ی منطقه جمندی از ارزش تفرپذیرش مبالغ پیشنهادی جهت بهره

مندی از این توصیه سیاستی در زمینه بهره ،دارد. بنابراین
ویژه افراد کم درآمد و فقیر ها، تقویت سطوح درآمدی بهارزش

طریق توزیع عادالنه درآمد خواهد بود. زیرا که  جامعه از
ی بیشتر از جی و تقاضا برای استفاده تفرزیستمحیطهای پرداخت

باشد و تنها تقویت درآمد مواهب طبیعی کاالیی با کشش باال می
مندی از آن افراد است که افراد حاضر به پرداخت بابت بهره

ویژه در میان هی بتقویت و حمایت درآمد ،باشند. بنابراینمی
 تواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد.درآمد، میاقشار کم

ر و اداثرمعنی با توجه به نتایج تحقیق، لذت بردن از بازدید منطقه،
جدد د ممثبتی را بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی جهت بازدی

شود پیشنهاد می ،آبشار مارگون خواهد داشت. بنابراین
داد ایش تعن برای توسعه گردشگری و افزوالوزان و مسریبرنامه

ها، بازدید، با ایجاد امکانات رفاهی مناسب برای خانواده
د دی، ایجارسانی و تبلیغات از طریق بروشور، کتابچه و سیاطالع

گذاری بخش خصوصی در این بستری مناسب برای سرمایه
باال بردن ها در جهت ها و بهبود بهداشت در این مکانفعالیت

ب سب به یقینرفاه بازدیدکنندگان کمک بیشتری نمایند که 
ها ند آمیزان رضات بیشتر گردشگران شده و احتمال بازدید مجد

 را نیز افزایش خواهد داد.
ورد مافراد در نمونه  درصد ٧8د که هدنتایج بررسی نشان می

ز برداری ارههت حفاظت و بهحاضر به پرداخت مبلغی ج بررسی،
 فرادداخت ابرآورد تمایل پر ،شهدر این پژومارگون هستند. شار آب

شار آب ی ازاستفاده تفرجبرای بازدیدکننده ر ه بیانگر آن است که
تواند خواهد پرداخت. این مبلغ می ریال 1/3611مارگون 

 سازی آبشار مارگونعنوان مبلغ پایه ورودیه جهت خصوصیبه
ر منفی گردشگری و منظور حفظ این منطقه بکر از آثابه

 ود.در نظر گرفته ش ،جلوگیری از تخریب آن توسط گردشگران
ت تواند امکاناهمچنین بخش خصوصی با دریافت این مبالغ می

 تفرجی این منطقه را بهبود دهد.
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