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 چكيده

گذاری  توجه به ارزش ،دهندهای کشور را به خود اختصاص میها بخشی از درآمد گاهکه تفرج از آنجا

طبیعی به  اندازهاین چشمفردتری ههای مناطق بیابانی کشور از منحصربچشمه. است ها حائز اهمیت آن

 ةبه بررسی ارزش تفرجی با استفاده از رهیافت دوگان گرفته در کشور مطالعات انجام ةمدع. روندر میشما

داشتن به شرایط واقعی  بعدی به دلیل شباهت تک ةروش دوگاناز اما در این مطالعه  ،ندا هاختدپربعدی  دو

گیری میزان تمایل به بیز و اندازهغربال ةچشم تفرجی این مطالعه به تعیین ارزش. است بازار استفاده شده

بعدی در تک ةگذاری مشروط و رهیافت گزینش دوگانگیری از روش ارزش کنندگان با بهرهپرداخت بازدید

 است؛ریال  1386نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به پرداخت افراد . پردازدمی 4831سال 

 11/4ریال و  44801ارزش تفرجی هر خانوار و در نهایت کل ارزش تفریحی این مکان به ترتیب  همچنین

های فعالیت ةپایدار و همچنین به منظور توسع ةهای توسعمبنای سیاست بر است؛ از این رومیلیارد ریال 

گذاری به منظور  ل در سال سرمایهمیلیارد ریا 11/4 ةحداقل به اندازالزم است تا  گردشگری در منطقه

 .توریسم در منطقه صورت گیرد ةتوسع

 

 بیز غربال چشمة پرداخت، به تمایل ،بعدی تک دوگانة انتخاب تفریحی، ارزش :کليدي يهاواژه
   

  مقدمه
 و گرفت نظر در یعیطب ییدارا کی شکل به را آب توانیم

 خدمات و کاال یهاانیجر جادیا در اشییتوانا به را آن ارزش
 به مردم افزونروز یتقاضا به توجه با. داد نسبت زمان طول در

 نظراز  لهئمس نیا مورد در لیتحل و هیتجز ،یتفرج مراکز
 و مردم یهاخواسته کامل یبررس و یاجتماع و یاقتصاد

 در فراغت اوقات و یتفرجگاه یازهاین ینیبشیپ نیچنهم
 یالزام ضرورت علت به یدشوار وجود با که است یکار ةندیآ

 به را کشور یهادرآمد از یبخش هااهگتفرج که ییآنجا از. است
حائز  هاآن یگذارتوجه به ارزش ،دهندیم اختصاص خود
باعث  آب ،یابانیب مناطق یهاستمیاکوس انیم در. است تیاهم

 که دشویم یخدمات و داتیتول مستمر انیجر و یریگشکل
 یاجتماع -یاقتصاد اتیح در میمستقریغ و میمستق صورت هب

 یهاآب فقدان به توجه با. (Fatahi, 2010) است ثرؤم انسان
 یعیطب طیمح نیا ،مستقیم طور به رویه بی مصرفو  یسطح

 یانسان تیاز فعال یناش دیشد بیو تخر یدستخوش دگرگون
مردم هر  ةمشارکت فعاالن یبرا نینو یحرکت نیبنابرا ؛است شده

 استفاده نیترمهم. است یضرور ریذخا نیا یکشور در نگهدار
 رو ایناز است،آن  سمیاکوتور یهاجنبه یآب مناظر از

 درصدد و دارندمنابع  نیبه ا یاژهیکارشناسان امر توجه و
 هاآن احداث برای یاهیسرما که یخداداد مواهب نیا از هستند
 Rogers & Harshadeep. استفاده کنند نشدهو صرف  هزینه

و  9(یذات) یعیطب ارزش به ارزش کل منابع آب را (1996) 
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1. National oceanic and Atmospheric Administration                2. Blue- Ribbon panel 

3. Winconsin                    4. Yaqu 

که ارزش  داشتند ظهاراو  کردند میتقس یاقتصاد ارزش
 میمستقریو غ میمستق یآب شامل ارزش مصرف یاقتصاد

 ابعاد به یستیبا ،آب یاقتصاد ارزش نییتع در. است( یحیتفر)
ارزش ) مشخص تیفیک ن،یحجم مع آن یعنی ةچهارگان

 .شود توجه( تفریحیارزش ) نیمع مکان و زمان و( حفاظتی
 یهایبرداربهره انواع به رانیآب در ا یاقتصاد یگذارارزش

 مصرفی برداریدارد که شامل بهره بستگی یآب منابع از موجود
در استان  .استاز منابع آب ( اعم از تفریحی) مصرفی غیر و

که گرما در برخی از روزهای فصل  ،کویری و بیابانی یزد
ویژه  ههای خدادادی ب، وجود نعمتابدییم شدتتابستان 

 تیاهمهوا نعمت بزرگی است که ومناطق ییالقی و خوش آب
آب  یعیطب یهاارزش از یبخش یتفرج ارزش .دارد یادیز

 و سرگرمی استراحت، برای طبیعی هایتنوع در ویژگی .است
 در زدن اردو گردش، روی، پیاده قالب در تفریحی هایفرصت

اوقات فراغت و  گذراندن برایها  چشمه و ها قنات ها،چاه کنار
 علت هب که استتفریحی  هایبیانگر ارزش لذت از این مناظر

 ,Freman) شود مشاهده می سطحی هایآب منابع محدودیت

 است یکسان از یافتیدر منافع شامل آب یتفرج ارزش(. 1993
 یباق نخوردهدست گرانید ةاستفاد یبرا را خواصش و آب که
 .گذارندیم

 یعیطب منابع از آمدهدست هب منافع شتریب یبرا که آنجا از
 بازار ابیغ در منافع گونهنیا شودیم یسع ندارد، وجود یبازار

 طوربه روش نیا. شوند یگذارارزش یمصنوع یبازارها با
 یمتک کنندگانمصرف پرداخت به لیتما موضوع بر میمستق
 «مشروط یگذارارزش»روش  نوع نیا از روش نیترجیرا. است
در نقاط مختلف  9112 ةده در مشروط گذاری ارزش. است

 مدیریت. شد وارد سساتؤدنیا در مباحث محافل دانشگاهی و م
 4«آبی کمربند» نام با پانلی 9(NOAA) جوی و اقیانوسی ملی

استفاده  ارزیابی تشکیل داد تا به متشکل از کارشناسان اقتصاد
 بپردازد مصرفیغیر هایمشروط در برآورد ارزشگذاری  از ارزش

(Tietenberg, 1996 .) 9113گزارش این کارشناسان در سال 
آن چارچوبی برای استفاده از روش  در وانتشار یافت 

 گذاریارزش روش در. است شدهگذاری مشروط ارائه  ارزش
کاالها و خدمات  یارزش اقتصاد نییتع برای ،مشروط

 لیدل نیبه هم ؛است ازین مورد افراد به مراجعه یطیمح ستیز
 ,Amirnejad) شودیم هم گفته «برتر روش» روش نیبه ا

در  توانیم را روش نیا یکاربردها از یاریبس(. 2005

 ،یریگیماه ،یمل یهاپارک منافع هوا،وآب تیفیک یابی ارزش
 برایبه پرداخت  لیتما ست،یز طیمح بر دولت یهابرنامه ریثأت

 . کردمشاهده  رهیو غ آب از حفاظت
 منافع زانیم نییتع یبرا یادیز یهاتالش و هایبررس

 یبرا ؛استگرفته صورت یتفرج مناطق دیبازد از آمدهدست هب
 یتفرج ارزش Loomis & Ekstrand (1997) ،نمونه

 روش از یریگبهره با را کایمرا یمونتانا التیا یهاجنگل
آورده دست هب سفر هر یبرا دالر 925 مشروط یگذارارزش

 ،یجنوب ةکر در یمل پارک پنج یتفرج ارزش یبررس در. ندا
به روش نیا زانیم ،اند داده انجامLee & Han   (2002)که

 دست هب سال هر در خانواده هر یبرادالر 82/92نیانگیم طور
 یپژوهش گزارش در Kulshreshtha (1994)  .استآمده
 Manitoba در Assiniboine ةحوز در کانادا ستیز طیمح

دالر  46969در کل حوزه را  ینیرزمیز یهاآب یارزش تفرج
روش  سه Boyle & et al ، (1994).استکردهبرآورد 

و  «پرداخت کارت» ،«یتکرار شنهادیپ»استخراج اطالعات 
 هایداده آنها. کردند سهیرا با هم مقا «دوبعدی انتخاب»

در سال  3کانسینوین ةرودخان سوارانقایق از را نیازمورد
 آنها. ندآورد دست هارزش تفریحی آب ب ةبرای محاسب 9154

 دالر 41 دوم روش دالر، 32 اول روش برای راارزش  میانگین
 ةمحاسب و لوجیت مدل از استفاده با سوم روش برای و

بویل . کردنددالر برآورد  19حدود  نهایتبیانتگرال از صفر تا 
باید مدل را  که کردندو همکاران با دالیل آماری قوی ثابت 

برآورد  5/95ارزش را  ،هدف این از پس و کردنرمالیزه 
 ستگاهیز یحفاظت ارزش Amigues & et al  (2002).کردند
 ،یبا استفاده از الگوهای خط گارون فرانسه را ةرودخان ساحل

 بیترتهکمن به  یا مرحلهدو روش و یتمیلگار مهین ت،یتوب
 .آوردند دست به فرانک 933 و 93 ، 67 ، 66 با برابر

خود  ةمطالع درAirnejad & et al (2006)  زین رانیا در
 پارک از حفاظت منظور بهاز افراد  یکتمایل به پرداخت هر

و نشان دادند  ندریال برآورد کرد 6368 را سنگانسی جنگلی
متغیرهای  افرادسوی  ازکه در پذیرش مبالغ پیشنهادی 

 Leinhoop.اندبیشترین اثر را داشته «درآمد»و  «پیشنهاد»

& MacMillan  (2007) را  سلندیدر ا یابانیب ینواح ارزش
 درOjeda  (2007 ). در سال به دست آوردند وروی 96/423

 کیدر مکز 2ویاکی ةرودخان یتفرج ارزش نیتخم به یامطالعه
شهرستان را  22پرداخت افراد در  لیمتوسط تما و پرداخت
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 در Shrestha & et al (2007) .کرد گزارش ماه در پزو 73
 در آپاالچیکوال ایرودخانه ةمنطق تفریحی ارزش بررسی
و به این  ندپرداخت بازدیدکنندگان تقاضای تحلیل به فلوریدا

متوسط مایل به  طور هنتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان ب
 Rafiee (2010) .هستنددالر برای هر روز  95/72پرداخت 

& Salami افراد در  ةانیگرااخالق التیتما یثرگذارا
 را انکالهیم یالمللنیتاالب ب در ستیز طیمح یگذار ارزش

پرداخت  لیتما میزان مطالعه نیا جیمطابق نتا. کردند بررسی
 التیتما یدارا یتاالب در خانوارها نیا حفاظت یماهانه برا

 الیر94347 و 95697 بیترت به انهیامدگرایپ و انهیگرافهیوظ
 پرداخت به لیتما متوسط Fatahi . ((2010استشده برآورد

 یهاآب از تظحفا یبرا اردکان-زدی دشت یخانوارها
 . کردبرآورد  الیر 425162را  ینیرزمیز

 زیمهر اطراف در کهن اریبس و یخیتار یاچشمه زیبغربال
 مرکز با و لومتریک 92 زیمهر شهرستان مرکز با چشمه نیا. است

شده واقع مزوار یروستا در و دارد فاصله لومتریک 22زدی استان
هر و است یعیطب یفرورفتگ کی صورت به چشمه نیا. است

 یمنطقه جار یهاکوه از زالل و گوارا یآب بهار لیساله در اوا
 یعیطب یااچهیبه دررا  آنو  زدیریم یرفتگفرو نیشود و در ا یم

 استبه دست آمده  یآثار ،چشمه نیدر اطراف ا. کند یم لیتبد
دور و از  یهاو از گذشته کنند یم انیب را منطقه نیکه قدمت ا
 یگود»توان به یآثار م نیا ةاز جمل. دندار تیحکا یدوران ساسان

که با دست کنده کرد  اشارهچشمه  یدر باال «شکلهاون
چشمه  یشکل در کوه باالسه برج مثلث این بر عالوه. است شده

 ییقبرها نیچنهم ؛دنقرار دار سال هزار چهار از شیبا قدمت ب
 یپرستدیاز عصر ناه ییها و نشانه ایو اش یکه از آن ظروف سنگ

 استآمده  رونیدور ب اریبس یهازمان بزرگ ادگاریو هزاران 
گذشته از زیبغربال ةچشم. دارد هیناح نیکهن ا خیاز تار تیحکا

است خود شده ةمحوط در یاریبس راتییدور دستخوش تغ یها
 شکل آن اطراف در ییبایز یسازمحوطه چند سال گذشته دراما 

استان  یاصل ةاز دو چشم یکیکه  ،زیبغربال ةچشم. استگرفته
 عتیانسان و طب یزندگ یمناسب برا یطیمح طیاست، شرا زدی
 یا حوزه یریگشکل عوامل نیتراز جمله مهم هیناح نیا یبایز

 .استتاکنون بودهاز زمان باستان بخش از کشور  نیدر ا یفرهنگ
 جنوب در یباستان ییبنا یایدر بقا یشناس باستان یها یحفار
 سال در روز 78 مدت به و شده آغاز 4222 سال در زیبغربال
 یعیمنطقه خروج طب نیا یهایژگیاز و یکی. است افتهی ادامه

منطقه و  ناساکن حیتفر برای یعیطب یبایمناظر ز جادیآب و ا

 Natural  Resources Organization) استگردشگران  ریسا

of Yazd Province, 2011 .) 
 

 هاروش و مواد
 در خارجی، مطالعات در آمدهعملبه هایبررسی به توجه با

 گذاریارزش روش از تفریحی ارزش برآورد برای تحقیق این
 بعدیتک ةانتخاب دوگان ةنامپرسش تکمیل و مشروط
 تکنیک Bishop & Heberlein (1979) .استشده استفاده

 را( بعدیتک تاییتکنیک انتخاب دو) نپذیرفتن یا پذیرفتن
مشتمل بر تعیین پیشنهادی منفرد از  تکنیک این. کردند ارائه

 طور به که است شدهای از پیشنهادهای از پیش تعیین دامنه
 برای را دهندگان پاسخ پرداخت به تمایل حداکثر مقادیر بالقوه

 درخواست دهندگان پاسخ از. کند می منعکس خاص کاالیی
 "خیر" یا "بلی" فقط پیشنهاد هر مقابل در که شود می

 تکنیک اصلی مزیت(. Mitchell & Carson, 1989) بگویند
 در دهندگان پاسخ به که است این بعدیتک تاییدو انتخاب
عالوه بر این با توجه به  ؛کند می کمک پیشنهاد فرایند

سازگاری این تکنیک به لحاظ ایجاد انگیزه، ممکن است اریب 
 9(WTP) به پرداخت لیهای تما راهبردی موجود در ارزش

 به تحقیقی در Boyle & Bishop (1988) .حداقل شود
نتایج  .پرداختند یبعدتک و یبعدروش دوگانه دو ةسیمقا

باور و  طبق دهندگان پاسخمطالعه حاکی از آن است که 
دوبعدی  ةدوگان انتخاب در دوم پرسشتجربیات خود بر 

. دارند دیتأک اول پرسشدر  شدهنسبت به پیشنهاد ارائه
 رامثبت به پیشنهاد اولیه  پاسخ آمادگی که دهندگانی پاسخ
. داشتخواهند دوم پرسشدر  را باالتر پیشنهادانتظار  دارند

در  ها پیشنهاد تعداد بایستی که باورند این بر محققان نیا
 برای و 6 یال 2 کوچک هاینمونه در بعدیتک ةانتخاب دوگان

 هایآزمون یتوانمند تا باشد 92 یال 6 بزرگ هاینمونه
این است  لیاز نکات مهم پژوهش بو. آماری را حداکثر سازد

. شود شامل را توزیع درصد 58-98 بین ها پیشنهادکه سطوح 
. نیز دارد ییها ضعف هایش مزیتدر کنار  یبعدتک تکنیک

تواند حداکثر  آن این است که تنها می یها ضعفیکی از 
کند و  نیییا حداقل تمایل به دریافت را تع تمایل به پرداخت

 & Boyle)کند  مقادیر تمایل به پرداخت واقعی را ارائه نمی

et al, 1994) شروع ةنقط اریب از است ممکن این بر عالوه؛ 
 ,Ready & et al) باشد برخوردار نیز( شنهادیپ نیاول)

                                                                                         
1. Willingness to Pay 
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1. Rational      2  . Single Bounded Dichotomous Choice  

3. The Completely Random Numbers Method 

ویژگی سازگاری به لحاظ ایجاد  ةنیزمدر  همچنین ؛(1996
ممکن است این تکنیک در دو حالت این ویژگی را  انگیزه

 :باشدنداشته
زمانی که یک کاالی عمومی از طریق مشارکت  .9

 ؛شود داوطلبانه تأمین می
 دیزمانی که کاالی عمومی یا خصوصی جدید تول .4

 (.Carson & et al, 1994)شود  می
 قبل از خانوارها که مناطقی در رهیافت این این، بر عالوه

 اند های تمایل به پرداخت خود تصمیم گرفته ارزش ةدربار
دیگر این است که این رهیافت  ةلئمس. کاربرد کمتری دارد

توزیع  کردن نیازمند تعداد زیادی مشاهده برای مشخص
 (.Cameron & Quiggin, 1994) ستها ارزش

Vatn  ((2004 در که داد نشان خود پژوهش در 
تکنیکی  هایویژگی به هاپاسخ مشروط گذاریارزش مطالعات

خطا از ساختار استخراج پیشنهاد  واست  وابستهاستخراج 
 ،باشد پیوسته و کامل ما ترجیحاتالبته اگر  ؛شودمی آغاز

 قرار ثیرأرا تحت ت WTPتخمین  تواندسطح پیشنهادها نمی
 McFaddenدوبعدی ةساختار انتخاب دوگان ةمالحظ با. دهد

 وابستگی پرداخت به تمایل توزیع کهاست  معتقد 1994)) 
 زیر معضالت خود کار در وی. دارد استخراج ساختار به کاملی

 :کنددوبعدی بیان می ةدوگان انتخاب روش برای را
 ؛شروع دارد ةاریب نقط .9
 ؛ناسازگاری درونی هم دارد .4
 .گذارد میروی پاسخ دوم  مخربی آثارشروع  ةاریب نقط .3

Carson & Groves  ( (2007اندرسیده نتیجه این به 
دوبعدی همبستگی کاملی بین توزیع  ةدوگان روش در که

 ؛دارد وجود پرسشبه دو  هاتمایل به پرداخت ناشی از پاسخ
 را موضوع اینCameron & Quiggin  ( (1994البته 
و به این نتیجه رسیده بودند که همبستگی وجود دارد  آزموده

 پرسشبر اساس  WTPتخمین  چنینهم ؛اما کامل نیست
. است پرسشبر اساس هر دو  WTPاز برآورد  تربزرگ اول
بیشتری به  منفی های پاسخکه تعداد  شدند آوریاد هاآن

 در هاآن. است انتظار درمو اول پرسشنسبت به  دوم پرسش
مباحث باال به این نکته اشاره دارند که میانه و میانگین  ییدأت

WTP  افزایش گریزریسک پاسخگویان برای دوم پرسشدر 
. دنباش نکرده تغییری نیز ترجیحاتحتی ممکن است  ،یابدمی

داد و مقادیر  "نه "پاسخ اول پرسشچنانچه پاسخگو به 

نیز پیشنهاد  ترپایین مقادیر دارد انتظار شد، پیشنهاد ترپایین
همین . شودپیشنهاد دوم می نپذیرفتنشود که منجر به 

 «بله» پاسخاول با  ةمرحل در که پیشنهادهایی برای راتیتأث
 باشند، پذیراگر پاسخگوها ریسک. وجود دارد ،هستند رو هروب

 نشان باالتر دوم پرسشرا در پاسخ به  پرداختشان به تمایل
براساس  WTPتوزیع  شودمی باعثامر  اینکه  دهندمی

 .باشد دوم سؤال
 (2009) Bateman & et al که با توجه به  ندمعتقد

اول و دوم در انتخاب  یهاپیشنهاد بین اریب در روشنشواهد 
از نظر . شودامروزه استفاده از آن توصیه نمی ،بعدیدو ةدوگان

به توزیع  بعدیتک ةتعداد پیشنهادها در انتخاب دوگان ،بیتمن
 پیشنهاد 6 حداقل باید کهطوریبه ،دارد بستگی هاآزمونپیش

 دهنده پاسخ 82و برای هر پیشنهاد ( گیرانهسخت بسیار)
 2باشد،  نرمال آزمونپیش توزیع اگرمثال  برای ؛شود تکمیل

 باور این بر وی. دهدمی پوشش را توزیع سطوح مةهپیشنهاد 
 یول دهدسطح پیشنهادها را تغییر می توزیع شکل که است

 .ندارد یریثأت هاآن تعداد بر
 روش انتخاب در موجود خطاهای به توجه با کهاین نتیجه

 منظور به بعدیتک ةدوگان روش از استفاده بعدیدو ةدوگان
 قرار گرانپژوهش تحقیقاتی لویتوا در فوق موارد از جلوگیری

 گویپاسخ اساس بر فوق دالیل که است ذکر قابل. دارد
 Loomis)است  شدهمطرح  هاکالسیکو اقتصاد نئو 9منطقی

& Ekstrand, 1997)پانل  نیچنهم ؛NOAA  پیشنهاد
 بعدیتک تاییکند که باید از روش استخراج انتخاب دو می

(SBDC)4 به شرایط واقعی بازار  داشتنبه دلیل شباهت
 . کرداستفاده 

 & Boyleروش ازاستخراج پیشنهادها  برایاین تحقیق  در

Bishop  ( (1988مواجهه مبنای بر روش این اساس. شد استفاده 
توزیع  ةمیان. است «تجمعی توزیع منحنی عریض انتهای» ةمسئل با

 باشد رفاه گیریاندازه رویکرد یک تواندمی شدهزدهتخمین
(Haneman, 1984 .)(1988) Boyle &  Bishop عتقدندم 

 توانددر حقیقت نمی چون نیست مناسب آینده در میانه روش
نشان  هستند منفعت یا ضرر متضمن که راانفرادی  هایارزش
 ،باشد دارچوله راست سمت برای مثال اگر توزیع منحنی به ؛دهد
. کندارزش مورد انتظار را کمتر از مقدار واقعی برآورد می ةمیان

را  3تصادفی کامالً اعداد روش معضل این حل برای بیشاپ و بویل
 نهایتصفر و بی ةفاصل در پیوسته توزیع معتقدند هاآن. کردندارائه 
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1. Pretest                     2.Uniform 

 ضروری انتظار مورد ارزش و مشروط گذاریارزش تحلیل برای
 بهترین برای یریگبه روش مناسب نمونه ،مطالعه نیا در. است

 بیشتر. شودیم پرداخته پیوسته هایدامنه در توزیع برآورد
 تا دارند کیدأت توزیع از ثابتی هایصدک تخمین بر مطالعات

 باشدحداقل  منحنی عریض تجمعی توزیع انتهای
(James,1984 .)تخمین اولیه از توزیع با پیش ،روش این در-

 چهار درانتخاب پیشنهاد در این روش . شودانجام می 9آزمون
تعداد  (N) پس از تعیین تعداد نمونه، ،ابتدا :گیردمی صورت مرحله

4/N شودیاز اعداد تصادفی در نظر گرفته م (احتمالPI )  که از
سپس به  ؛شودصفر و یک حاصل می ةدر فاصل 4توزیع یکنواخت

 حاصلمقدار احتمال تصادفی اضافه  ماندهیباق N/4تعداد 
 در. دهدمی دست بهداده را  احتمال ةنقط N ةمرحل این. گردد یم

 توزیع در استفاده مورد پیشنهاد به احتماالت موجود ،سوم ةمرحل
 تبدیل هاآزمونپیش معیار انحراف و میانگین از استفاده با تجمعی

 هانامهپرسش در تصادفی طور هپیشنهادها ب ،در انتها .شد دنخواه
 مشاهدات که دهدمی را اطمینان نیا مراحل این. دنشویم عیتوز

 و شده پراکنده متعادل صورتبه توزیع انتهای بین انتخابی
 . استاصلی پیشنهادها در اطراف میانه  های هسته

 آزمونپیشپس از تکمیل  ،منطقه در حاضر تحقیق در
میانگین و انحراف معیار پیشنهادها  ،(عدد 32) نامهپرسش

 & Mitchell (1989) سپس با استفاده از روش ومحاسبه 

Carson  زانیم نیا. شدعدد تعیین  912 هانمونه عدادت 
پرداخت  لیو انحراف تما پرسشنامهشیپ یمبنا بر نامهپرسش
با  نیهمچن شد؛انتخاب  بازدیدکنندگان سوی از یانتخاب

 چهار هاداده بودناستفاده از الگوی اعداد تصادفی و نرمال
 ،نهایت در. شد تعیینبرای توزیع  922و 78،  82 ،48 صدک

ریالی از  42222و  96222، 7222، 2222چهار پیشنهاد 
 در نامهپرسش 422 وبه دست آمد  هاآزموننتایج پیش

حداکثر ) 9351 نیفرورد در بعدیتک ةدوگان روش با منطقه
 .شد آوریجمع و تکمیل( یبومریغ و یبوم افراد دیبازد

مشروط استفاده  گذاریارزش هایاز روش ،مطالعه این در
طور تجربی  هب 9163در سال  باراولین روش این. است شده

روش (. Davis, 1963) گرفت قرارمورد استفاده 
به پرداخت افراد را در قالب  تمایل مشروط گذاری ارزش

در (. Lee and Han, 2002) کند میابزارهای فرضی تعیین 
اقتصاددانان فرض  مشروط، گذاریارزش مدل نظیر هایی مدل
 است؛ای از مقادیر پیوسته  مجموعه کنند که متغیر وابسته می

گیرنده  وجود دارد که رفتار تصمیم یموارد متعدد حال این با
هایی که  مدل. شود خالصه می یمحدود ةمجموعدر قالب 

های با متغیرهای  شوند مدل برای چنین اهدافی استفاده می
 بوددنخواه دوگانه یونیرگرس یهامدل ایکیفی  ةوابست

(Judge & and et al, 1988 .) 

یعنی  است؛دوتایی  متغیر وابسته ت،یلوج یالگوها در
برای  ارد؛د وجوددو مقدار یک و صفر  تنهابرای متغیر وابسته 
 حیتفر منظور بهتواند تمایلی برای پرداخت  مثال یک فرد می

داشته پرداخت یبرا یلیتما چنانچه. یا نداشته باشدداشته 
صورت عدد صفر به آن اختصاص  نیا ریو در غ کیعدد  باشد،

 ةنحو نیا بر مؤثر عوامل مطالعه نیا در آنکه حال. یابد می
برای بررسی تأثیر . شودیم یبررس کیانتخاب صفر و 

افراد  پرداخت به تمایلمتغیرهای توضیحی مختلف بر میزان 
از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده  یارزش تفرج منظور به

 زانیم: از عبارتند مدل نیا در کاررفته هب یرهایمتغ. استشده
 ةانداز سن، الت،یتحص درآمد،، (شنهادیپ ریمتغ) افراد پرداخت

 . بودنمسافر ریو متغ دیدفعات بازد تیخانوار، جذاب
دست هکه متوسط مطلوبیت ب شودفرض می ،روش این در

که دارد  بستگیآمده از یک انتخاب به صفات آن انتخاب 
ابتدا مبالغ  ،در این روش. متفاوت است ،برای افراد مختلف

 از استفاده جهت افراد ةماهیانپیشنهادی به عنوان پرداخت 
 که آنجا از افراد، و شودمی ابراز افراد به یطیمحستیز مواهب

 های پیشنهاد مقابل در ،کنندمیبیشینه  رامطلوبیت خود 
را مطرح  نپذیرفتن و پذیرفتن هایگزینه شدهمطرح

 جستیکل تجمعی توزیع تابع از لوجیت الگوی. دکرخواهند
 (:Ibid) کندتبعیت می (9) ةرابط همانند

(9) /2)diiexp(
2π

1
β)XF()F(I 2

I

i

t

  
  

F(I(آن در که i  تابع چگالی نرمال تجمعی فردi  وام iI 

 ،iX. نیز تابعی خطی از متغیرهای توضیحی مدل است

نیز  β. ستاآن  ةترانهاد ،iXماتریس متغیرهای توضیحی و 
 به تواندمدل لوجیت می. ماتریس پارامترهای برآوردی است

 (:Ibid) شود بیان زین (4) ةرابط صورت
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ii )P(1P)F(YL 

به معنی  واحتمال یک بودن متغیر وابسته  iPدر آن  که
 .است حفاظتی پرداخت برایقبول مبلغ پیشنهادی 

پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر راست

(4) 
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1. Non-negative, Truncated     2. Non- negative, Un truncated 
3. Overall Mean       4. Truncated Mean 
5. Truncated Mean      6. Ability to Aggregate 

 Tاگر یک نمونه با  کهطوری هب ؛شوند ی برآورد میینما
 (3) ةرابطصورت  هی بینمامشاهده موجود باشد، تابع راست

 (:Maddala, 1991)شود  تعریف می
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که   صورتی که پیش از این اشاره شد، در گونههمان که

 مبالغ رشیپذ انگریب 1iY ،اول انتخاب شود ةگزین

0Yi ،صورتو در غیر این بودخواهد یشنهادیپ  است .
 (:Ibid) است (2) ةرابطصورت  هی بینمالگاریتم تابع راست

   β)XF(1Ln)Y(1β)XF(LnYLLn ii
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 لوجیت الگوی، 2 تا 9 با توجه به روابط ،نهایت در
 (:Jadge & et al, 1988) شودبرآورد می (8) ةرابط صورت هب
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در . نسبت احتماالت است تمیلگار انگریب iLدر آن  که
غییر در متغیرهای ت راتیتأثبینی  برآورد مدل لوجیت، پیش

 امiفرد سوی ازتوضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 
 (ME)مقدار اثر نهایی . استاز اهمیت خاصی برخوردار 

بیانگر مقدار تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به 
 از کهازای تغییر در یک واحد از هر متغیر توضیحی است 

 :شودمی نتیجه (6) ةرابط
 
 

 توضیحی متغیر امینk ةشدپارامتر برآورد kβدر آن  که
 .است

مقدار انتظاری تمایل پرداخت  لوجیت، مدل برآورد از پس
صفر تا باالترین  ةگیری عددی در محدود انتگرال ةبه وسیل

 ,Haneman)شود  محاسبه می 5صورت  هب (H)پیشنهاد 

1994:) 
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( WTP)مقدار انتظاری تمایل پرداخت  E(WTP)که 

 ریز صورت هب که استشده عرض از مبدأ تعدیل αاست و
 (:Amirnejad & et al, 2006) بودخواهد
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ii0
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 iX ت،یلوج یةاول یعرض از مبدأ الگو 0α آن در که

 زین iβ و یشنهادیپ ریمتغ از ریغ به امi یحیتوض ریمتغ
انتگرال . است مربوط یحیتوض ریمتغ یبرآورد یپارامترها

 (:Bateman, 1991) کردتوان محاسبه  فوق را در سه بازه می
 در انتگرال که ای بازه: تمامی اعداد حقیقی ةباز در( الف

 مثبت تا( )نهایت  از منفی بی ،شود می محاسبه آن
 .است( ) نهایت بی

 ةباز در بایستی انتگرال: 9شکسته منفی اعداد غیر ةباز( ب

max0) شود اعدادی که مشاهده می BBi ) محاسبه 
 را روش این از استفادهBoyle & Bishop  ( (1988. شود
باال بایستی  ةرابط از استفاده در معتقدند و برده الؤس زیر

 غیر در. کردتابع را نرمالیزه  ارزش مورد انتظار ةبرای محاسب
 مقدار از بیش برآورد بسته -انتها هایدر روش ،صورت این

 F/9(Bmax) عامل از کردننرمالیزه برای. بودخواهد واقعی
 .کنندمی استفاده

 در باید انتگرال :4نشدهاعداد غیر منفی شکسته ةباز( ج
 .شود محاسبه( )نهایت  صفر تا مثبت بی ةباز

 میانگین های روش ترتیب به ج و ب الف، های روش به
WTP  میانگین و 2میانگین قسمتی 3،کلی

 شود مینیز گفته 8
 کارایی تئوریکی، هایمحدودیت ارضای دلیل به( ب) روش که

های دیگر  نسبت به روش 6شدنجمع قابلیت و باال آماری
 نتایج(. Duffield & Patterson,1991)ارجحیت دارد 

 ،SPSS افزارهاینرم از استفاده با مطالعه این از حاصل
Maple  وShazam  شداستخراج . 

 

 بحث و نتايج
 درآمدکه  یمصاحبه با افراد تیبا توجه به اهم ،بخش نیا در

 هانامهپرسش از حاصل یآمار جینتا لیتحل و هیتجز دارند یمستقل
 نیاز ا دکنندگانیبازد یکم یرهایمتغ یفیتوص جینتا. شودیم ارائه

 .ستا 9 جدول طبق حیتفر برای یمنطقه آب
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 کمی متغيرهاي توصيفی نتايج. 1جدول

 اریمع انحراف حداکثر حداقل نیانگیم رهایمتغ

 72/94 72 42 2/45 (سال) سن

 53/4 98 2 2/4 (تعداد) خانوار افراد

 37/3 96 2 5/99 لیتحص یهاسال

 1/9 92 3/2 27/4 (الیر ونیلیم) انهیماه درآمد

 47/9 8/8 3/2 218/9 (الیر ونیلیم) انهیماه ةنیهز

 14/9 98 93/2 4/9 (ساعت) منزل از فاصله

        
متوسط سن  یدارا دهندگان پاسختوجه به جدول فوق،  با

 پلمیحدود د التیو سطح تحص( جوان تیجمع) سال 2/45
از  یآّب ةمنطق نیا ةفاصل متوسط کهنیقابل ذکر ا ةنکت. هستند

 علتبه که استساعت  4/9 دکنندگانیمحل سکونت بازد
 مسافت نیا کنندگاندیبازد استان یهوا یباال حرارت ةدرج

 نیچنهم ؛کنندیم یسالم ط حاتیاستفاده از تفر یرا برا
 ارائه 4طبق جدول  دکنندگانیبازد یفیک یرهایمتغ جینتا
 ةعمد که گرفت جهینت توانیم جدول نیا به توجه با. شود یم

 و هستندمنطقه افراد منطقه  نیاز ا دهندکنیبازد افراد
چشمه  نیمورد ا در کافی اطالع نداشتن لیبه دل نامسافر
 نیهمچن ؛اندداشته یکمتر دیبازدبه افراد بومی  نسبت
 لیبه دل معموالً اندداشته دیبازد منطقه از بار کیکه  یافراد
 جهینت نیهم. اندداشته زیمجدد ن دیبازد شدهجادیا تیجذاب

 توانیم یبوم ریکه با جذب گردشگران غ استآن  انگریب زین
  .بود دواریام منطقه نیا از هاآن مجدد دیبازد به

 کيفی متغيرهاي نتايج. 1 جدول

 
 بودنمسافر هلأت جنس

 حیتفر تیجذاب
 مجدد

 شنهادیپ رشیپذ

 ریخ بله ریخ بله ریخ بله مجرد هلأمت زن مرد

 11 929 9 911 977 43 12 992 19 921 تعداد
 2148 8248 248 1148 5548 9948 28 88 2848 8248 درصد

 
مردان و  انیگوپاسخ از درصد 8/82 که شود یم مالحظه

 کنندگاندیبازد بیشتر ،یبه عبارت ؛هستند هلأدرصد مت 88
 8/55. کنند یم دنیمنطقه د نیاز ا یبه صورت خانوادگ

 لیتشک زدی استان ناساکن را دکنندگانیبازد از درصد
 نیا استان ناساکن که است نیا انگریبامر  اینکه  دهند یم

 خود فراغت اوقات گذراندن برای یمنطقه را مکان مناسب
 را منطقه نیا تیجذاب انیگوپاسخ از درصد 8/11. دانند یم

از  درصد 8/82. اند کردهمجدد انتخاب  حیتفر یبرا

پرداخت وجه را ( شنهادیچهار پ) شنهادیپ دکنندگانیبازد
 ،یالیر 2222 شنهادیدرصد پ 49 ،زانیم نیا از. اندرفتهیپذ
 96222 شنهادیپ درصد 7 ،یالیر 7222 شنهادیپ درصد 95

. اندبوده رایپذ را الیر 42222شنهادیپ درصد 8/2 و یالیر
 .دهدیرا نشان م دکنندگانیبازد یشغل تیوضع (3)جدول 

کنندگان را تشکیل  دانشجویان باالترین درصد بازدید
 .دهند می

 بازديدکنندگان مشاغل فراوانی توزيع. 9 جدول

 کاریب بازنشسته دانشجو کارگر دارخانه کارمند آزاد شغل

 2 7 67 4 36 44 64 تعداد
 4 348 3348 9 95 99 39 درصد
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 یلیتحص و یآموزش سطح یفراوان عیوزت 2 جدول
 دکنندگانیبازد شتریب. کندیم مشخص را دکنندگانیبازد
 بیشترگفت  توانیم و هستند پلمید یالتیتحص سطح یدارا
 نیا. برخوردارند ییباال التیاز سطح تحص کنندگاندیبازد

 التیتحص سطح باالرفتن با که است آن گرانیب موضوع
 یآب مناطق حاتیتفر به دادنتیاهم زانیم ،دکنندگانیبازد

 .افتیخواهد شیافزا زین

 تحصيالت فراوانی توزيع. 4 جدول

 سوادیب پلمید از کمتر پلمید پلمید فوق سانسیل باالتر و سانسیل فوق سواد سطح

 5 64 11 91 94 2 تعداد
 2 39 2148 148 6 2 درصد

 مطالعه یهاافتهی: مأخذ

 
آمده 8در جدول  تیبرآورد مدل لوج جینتا ،تینها در
مورد  یهاعالمت رهایمتغ بیشترجدول،  نیباتوجه به ا. است

 هایویژگی تمام دیگر، یعبارت به ؛ندداریمعن و دارندانتظار را 

 درصد نیب یداریافراد اختالف معن یاجتماع –یاقتصاد
 . کنندیم جادیا یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال

 تيلوج يالگو برآورد نتايج. 5 جدول

 یینها اثر T آماره بیضرا رهایمتغ

- - 8/2- 19/2 أمبد از عرض
- 22297/2- 9/92- 2244/2*** شنهادیپ

 222222249/2 7/4 22222239/2** درآمد
 229/2 1/9 242/2** التیتحص

 264/2 8/3 79/2*** مجدد حیتفر تیجذاب
 237/2 8/9 53/2 مسافربودن

- 242/2- 2/4- 24/2** خانوار تعداد
 224/2 6/9 35/2* سن

LR Test =164   (P-Value=0.000) 
MACFA R2=0.21             
 MADLA R2=0.23 

Percent of Right Predictions=0.73 
 درصد ده و پنج ک،ی سطوح در یداریمعن بیترت به* **و **  ،*

 
 داریدرصد معن یکدر سطح  یدرآمد از نظر آمار بیضر

 است انتظار مورد آنچه با آن مثبت عالمت و استشده
به  لیتما رشیاحتمال پذ شیافزا ةدهندنشان و دارد مطابقت

اثر  اساس بر. دارند یباالتر درآمداست که  یپرداخت افراد
در درآمد افراد،  یالیر ونیلیم کی شیبا افزا ریمتغ نیا یینها

 ارزش از یمندبهره منظور به یشنهادیمبالغ پ رشیاحتمال پذ
 بیضر. افتیخواهد شیافزا واحد 24/2 مناظر نیا یتفرج
 استشده داریمعن درصد 6 سطح در یآمار نظر از التیتحص

افراد  التیکه هرچه تحص دهدیم نشان آن مثبت عالمت و

 هاآنسوی  از یشنهادیمبلغ پ رشیاحتمال پذ ،باشد شتریب
 به سال کی شیافزا با آن یینها اثر اساس بر. بودخواهد شتریب

مبالغ  رشیاحتمال پذ دکنندگانیبازد لیتحص سال
 . افتیخواهد شیواحد افزا 22/2معادل  یشنهادیپ

مجدد در سطح  حیتفر یمنطقه برا تیجذاب ریمتغ بیضر
عالمت مثبت آن نشان  است و شده داریدرصد معن یک

مجدد از  دیبازد ندهیدر آ اند داشته ظهاراکه  یافراد دهد یم
 مبلغپرداخت  زیاداحتمال  به دارند یتفرج مناطق نیا
به پرداخت  لیتما جهیدر نت واند  پذیرفته را یشنهادیپ
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 یینها اثر. داشتخواهند مناطق نیا از دیبازد یبرا یشتریب
 دیبازد دفعه هر شیافزا با که است نیا از یحاک ریمتغ نیا

 26/2یتفرج ارزش بابت پرداخت برایمبلغ  رشیاحتمال پذ
 . ابدییم شیافزا واحد

 با که است آن انگریب خانوار یاعضا تعداد بیضر عالمت
 یداریمعن طور به یتفرج یتقاضا خانوار تعداد شیافزا

 یهانهیهز شیافزا بهبا توجه  ،یعبارت به ؛ابدییم کاهش
 برایبه پرداخت  لیباالتر تما تیبا جمع یهاخانواده در حیتفر

 دیآن مؤ ییاثر نها ،ضمن در. ابدییم کاهش یتفرج یتقاضا
 خانوارها ینفر به اعضا کی شیاست که با افزا تیواقع نیا

 .ابدییواحد کاهش م 24/2 یشنهادیمبالغ پ رشیاحتمال پذ
آن است که  انگریب تیلوج مدل بیضرا وردآبر جینتا

عالمت  و شده داریمعن درصد یکدر سطح  شنهادیپ ریمتغ
 یشنهادیپ متیاست که چنانچه ق نیاز ا یآن حاک یمنف
از طرف  یشنهادیمبلغ پ رشیاحتمال پذ ابد،ی شیافزا
 ییتوجه به اثر نها با ضمن، در. یابد میکاهش  دکنندگانیبازد

احتمال  ،یشنهادیپ متیدر ق یالیده هزار ر شیآن با افزا
واحد  کی یتفرج ةاستفاد بابت پرداخت برایمبلغ  رشیپذ

به عنوان مبلغ  یشنهادیهرچه مبلغ پ نیبنابرا ؛ابدییکاهش م
 .بودآن کمتر خواهد رشیباشد، احتمال پذ شتریب یورود

 که است آن انگریب( LR Test) یینمادرست نسبت آزمون
همان. است برخوردار یمناسب یداریمعن از یکلطور هب الگو
 زین P-Value ةآمار است، مشخص آزمون جینتا از که گونه

 کی سطح در یینما درست نسبت باکه آزمون  دهدینشان م
 دنده یم نشان مادال و فادانمک بیضر. است داریمعن درصد

 ةوابست ریمتغ راتییتغ یخوببه مدل یحیتوض یرهایمتغ که
. دهندیم حیرا توض( دکنندگانیبه پرداخت بازد لیتما)مدل 
 ؛استدرصد  73 یدر مدل برآورد حیصح ینیبشیپ درصد
 از یقبول قابل درصد استتوانسته شدهوردآمدل بر نیبنابرا
 ینیبشیپ یحیتوض یرهایمتغ به توجه با را وابسته ریمقاد
 پرداخت به لیتما ،دهندگان پاسخدرصد  73 ،یعبارت به کند؛

کامالً مناسب با  ینسبت ةرا با ارائ ریخ ایبله  ةشدینیبشیپ
ارزش مورد انتظار  زانیم. اندداده اختصاص یدرستبه اطالعات

WTP ةمناطق پس از برآورد مدل با محاسب نیا یتفرج 
 تعداد به توجه با. است الیر 2576 برابر انتگرال مورد نظر

 ةارزش ساالن ،(نفر 482322) منطقه نیا از دکنندگانیبازد
 2/4) هر خانوار ةساالن ارزش و الیر اردیلیم 44/9 یتفرج

 میاقل بهارقام با توجه  نیا. شودیم برآورد الیر 99724 (نفر

 نیاز ا دکنندگانیبازد تیاهم انگریب و استقابل توجه  یابانیب
 .است یآبمناطق 

 


20000

0
max 4876)](/)

)0022.074.1exp(1

1
[( dbbf

b 
-مشابه در کشور در مورد چشممه  ةمطالع نبودبه  توجه با

رقم برآورد نیب یمناسب ةسیمقا توانینم ،یابانیب مناطق یها
 طمور  هامما بم   ؛داد انجمام  مطالعمات  ریسا و مطالعه نیا در شده
 همر  یبمرا  شمده حاضر در مورد رقم برآورد ةمطالع جینتا مثال
 Amirnejad & et al( 2006) ةمطالع از کمتر یاندک دیبازد

 سمنگان یس یپارک جنگل یارزش تفرج ،مطالعه نیا در. است
 مطالعمات  با سهیمقا در. شدریال برآورد  6368هر نفر  یبرا

با  مل یادیزفوق اختالف  رقممسلّم  طور  به ،یخارج مشابه
 دو افمراد  یدرآممد  سمطح  کمه چرا ،استمطالعات داشته نیا

 .است متفاوت جامعه
 

 شنهادهايپ و يريگجهينت
 یتفرج یآب منابع از یآگاه که است آن انگریب شدهارائه جینتا
 تیاهم از ندمواجه یسطح یهاآب کمبود با که یمناطق در

 برای یمبلغ قابل توجه که چرا ؛است برخوردار یخاص
مطالعات در کشور  ریبه سا نسبتمناطق  ایناز  استفاده

 یشخص ةلیوس با دکنندگانیبازد از درصد 62 و شدهپرداخت 
این رو  از کنند؛ یممراجعه  هاابانیمناطق در وسط ب نیبه ا

 برایتوجیهات الزم  نمسئوال و ارانذگاستیس یبرااین امر 
توجه  .سازد یم فراهم را یآب یاز اماکن تفرج تیو حما حفظ
 زدیاز استان  دکنندگانیدرصد بازد 8/55که  ،مطالعه جیبه نتا
 نشان را یآب یعیطب مناظر نیا از یکاف شناخت اند،بوده

 از یمناسب یرساناطالع تا شودیم شنهادیپ بنابراین. دهد یم
 ریو غ یاستان دکنندگانیبازد رایب یمناظر آب نیوجود ا

 یمکان تفرج نیاز ا دیبازد بهمسافران  تا ردیگ صورت یاستان
 ةیحاش در مناسب تفرجگاه جادیا نکهآضمن . شوند بیترغ

 ثرؤم اریبس گردشگردر جذب  تواندیم یعیمناظر طب نیا
 .باشد
 از دکنندگانیبازد درآمد مطالعه، نیا جینتا به توجه با

 یشنهادیمبالغ پ رشیدر پذ یداریمعن اثر یتفرج مناطق
 نیبنابرا ؛دارد منطقه یتفرج ارزش از یمندبهره منظور به

 تیتقو هاارزش نیا از یمندبهره ةنیدر زم یاستیس ةیتوص
 از جامعه ریفق و درآمدکم افراد برای ژهیوبه یسطوح درآمد

 در یگذارهیسرما  رینظ ،یمل یدرآمدها ةعادالن عیتوز قیطر
 یهاپرداخت رایز است؛اشتغال در مناطق محروم  ةتوسع جهت



 1931، بهار 1، شماره 44، دوره توسعه کشاورزي ايرانتحقيقات اقتصاد و       51

از مواهب  شتریب یتفرج ةاستفاد یبرا تقاضا و یطیمحستیز
درآمد افراد است  تیو تنها تقو ستبا کشش باال ییکاال یعیطب

 هستند؛از آن  یمندکه افراد حاضر به پرداخت بابت بهره
 اقشار انیم در ژهیو هب ،یدرآمد تیو حما تیتقو نیبنابرا
 .باشد مؤثر یشنهادیپ مبلغ رشیپذ در تواندیم درآمد، کم

 رشیپذ در التیتحص داریمعن و مناسب اثر به توجه با
 افراد انیم در یعموم آموزش گسترش ،یشنهادیپ مبالغ

 و است یبه ارزش تفرج شتریمؤثر در توجه ب یگام جامعه
 نهیبه ةاستفاد برای تواندیم دولت که است ییهااستیجزء س

 .کنداتخاذ  یعیطب از منابع
 برای یمناطق تفرج تیجذاب ق،یتحق جیتوجه به نتا با

 مبالغ رشیپذ احتمال بر یمثبت و داریمعن اثر مجدد دیبازد
 ةو ارائ یعیمناظر طب نیتوجه به ا رو این از ؛دارد یشنهادیپ

 شیو افزا یموجب رونق اقتصاد مناطق نیخدمات مناسب در ا
 و زانیربرنامه شودیم شنهادیپ. شداشتغال در منطقه خواهد

با  دیتعداد بازد شیو افزا یگردشگر ةتوسع یبرا نمسئوال
 و یرساناطالع ها،خانواده یمناسب برا یامکانات رفاه جادیا

 یبستر جادیا فشرده، لوح و کتابچه بروشور، قیطر از غاتیتبل
 و هاتیفعال نیا در یخصوص بخش یگذارهیسرما یبرا مناسب

رفاه  بردنباال جهت در هامکان نیا در بهداشت بهبود

 شیافزا سبب شک یب زیرا ،کنند یشتریکمک ب کنندگاندیبازد
 .شدخواهد گردشگران تعداد

 ةساالن ارزش که دهد می نشان تفریحی ارزش برآورد نتایج
شود  توصیه می. میلیارد ریال در سال است 44/9این منطقه 

گردشگری در این مناطق فراهم  ةکه امکانات الزم برای توسع
ضروری است تا حد امکان حداقل به  ،دیگر عبارتی به. شود
گذاری به منظور  میلیارد ریال در سال سرمایه 44/9 ةانداز
 .توریسم در منطقه صورت گیرد ةتوسع
 ةمنطق توریستی و اقتصادی ارزش باالبودن به توجه با

جدیدی در این  هایگام که شودمورد مطالعه، توصیه می
 سازمان و طبیعی منابع ةتا با کمک ادار شودراستا برداشته 

ترویجی در داخل  م یآموزش نمایشگاه احداث با گردشگری
از  یریجلوگ ،فرهنگ منابع طبیعی ةتوریستی، اشاع ةمنطق
مجدد  ةاستفاد امکان هیتصف یهامحل سیآب و تأس یآلودگ

 مختلف نقاط از که م کنندگان بازدیدآن در بین اقشار مختلف 
 ،تیدر نها. فراهم شود م کنندمی مراجعه هامحل این به کشور

مناطق  یاقتصاد -یاجتماع یکارکردها ریسا شودیم شنهادیپ
 ارزش تا شودبرآورد  زیبغربال ةچشم ریکشور نظ یابانیب

 .شود مشخص مناطق نیا یواقع
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