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 چکیده
های اقتصادی مهمّی هستند که لزوم توجه به آنها برای دستيابی به توسعه پایدار و رهایی های بيابانی کشور دارای قابليتبومزیست     

 مناطق تفرّجی ارزش محاسبه گردی،تقاضا در موضوع بوم رشد به رو روند به توجه رسد. بامحصولی ضروری به نظر میاز اقتصاد تک

ترتيب، هدف از این پژوهش تعيين عوامل تأثيرگذار روی تمایل به دارد. بدین ضرورت کارا و مؤثر مدیریت اعمال برای تفریحی
پرداخت  به تمایل ميزان بر مؤثر عوامل بررسی گردان منطقه قلعه باالی شهرستان بيارجمند در استان سمنان است. برایپرداخت بوم

گيری ميزان تمایل بـه پرداخـت بازدیدکننـدگان از منطقه برای اندازه شد. برآورد نماییراست حداکثر روش به الجيت الگوی افراد،
 و مصاحبه نامهپرسش تکميل طریق از نياز مورد هایدوبعدی استفاده شد. داده –نامه انتخاب دوگانه قلعه باال از روش پرسش

نفر انتخاب  207گردان با استفاده از روش تصادفی ساده به تعداد تعداد بوم .شد آوریجمع مذکور منطقه از کنندگانبازدید با حضوری
متغيرهای تعداد بازدید، مقصد نهایی، فاصله از محل سکونت، هزینه ماهانه خانوار  نشان داد که ضریب مدل الجيت تخمين شدند. نتایج

است. در نهایت متوسط تمایل به پرداخت برای استفاده از منطقه توسط  شده دارمعنی درصد 5و  1و مبلغ پيشنهادی در سطح 
 ميليون ریال برآورد شد. 434ریال و ارزش تفرّجی ساالنه روستای قلعه باال حدود  48220بازدیدکنندگان 

 
 .مشروط، تمایل به پرداخت، قلعه باال یگذار: بيابان، مدل الجيت، ارزشیدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
طيو مح یعيخردمندانه از منابع طب یريگبا بهره یگردبوم

 یجوامع محل یدر توانمندساز یست، نقش مهمّیز
گردی در مناطق توسعه بوم  et al(Azizi(2019 ,..دارد

است و  یاساس یمناطق بيابانی( عنصر ویژهبه) ییروستا
ت ت روستاها از فقر، مهاجرت و مشکالنجا یهااز راه یکی

 et al(Mahdavi ,.رود یشمار مبه یو اقتصاد یَاجتماع

برداری از صنعت گردشگری در مفهوم عام و . بهره20(08
گردی، مستلزم داشتن گردی در مفهوم خاص طبيعتبوم

یکی از مهمترین امکانات  امکانات زیربنایی و روبنایی است.
گردی در مناطق بيابانی، زیربنایی برای توسعه پایدار بوم

گردی است، این اقامت به سطح درآمد، های بوماقامتگاه
تعداد افراد خانواده بستگی  و وقعيت اجتماعی، فرهنگم

توان در موضوع پرداخت هزینه اقامت می برای نمونه،دارد. 

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2022.126006


 87 1شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

ترین روش برای دریافت از تکنيک سؤال باز که ساده
به پرداخت است،  لیتما تمایل به پرداخت یا حداقل حداکثر

شده استفاده کرد. در اینجا چند نمونه از مطالعات انجام
بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان ثر ؤمدرباره عوامل 

ميزان  ،(2006و همکاران ) dAmirnejaبررسی شده است. 
های شمال تمایل به پرداخت افراد را برای حفاظت جنگل

و  Kavoosiمطالعه  اند. نتيجهدالر تخمين زده 51/2ماهانه 
گذاری مشروط و ( با استفاده از ارزش2009همکاران )

که  دارداز این  حکایتای هکمن کارگيری روش دومرحلهبه
ميزان درآمد و تحصيالت در تمایل به پرداخت و نيز درآمد 
و اندازه خانوار در ميزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 

( 2010و همکاران )  Joziبوستان محتشم رشت مؤثرند.
گذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی منطقه بيابانی ارزش برای

کالوسون در  نامهپرسشعدد  220با تکميل  ،شهداد کرمان
قالب روش هزینه سفر، ارزش تفرجگاهی بخش شهداد 

ميليون و  698ميليارد و  5کرمان را در زمان مطالعه خود 
 همکاران و abiSahبرآورد کردند.  هزار ریال در ماه 250

روش ارزشرا به ارزش تفریحی منطقه جاجرود ،(2011)
ریال  5700 گذاری مشروط با قيمت بهينه برای هر بازدید،

ميليون ریال  4595حدود  را و ارزش تفریحی ساالنه منطقه
( با استفاده از 2012و همکاران ) Sameti .برآورد کردند
گذاری تفرّجی گذاری مشروط اقدام به ارزشروش ارزش

بوستان جنگلی ناژوان اصفهان کردند و ميزان تمایل به 
ریال در ماه برآورد  8983پرداخت افراد را نزدیک به رقم 

( به بررسی نقش 2018) Rezaei و  Pourbagherکردند.
به استان همدان پرداختند که  تأمين امنيت در افزایش شمار

نشان داد که مهمترین متغيرهای تأثيرگذار  آناننتایج تحقيق 
گران داخلی به استان همدان، در جذب و پایداری طبيعت

بيان پاکيزگی و سطح بهداشت باال در مناطق گردشگری 
که مهمترین متغيرهای تأثيرگذار در جذب درحالی ،شده

مرتبط با امنيت مثل احساس  گردشگران خارجی پارامترهای
حضور فعال نيروی انتظامی  و آرامش روانی و امنيت خاطر

پارامترهای مذکور در تمایل به  رو،ازایناست.  شدهبيان 
پرداخت افراد در مناطق گردشگری نقش بيشتری نسبت به 

 Rahimi Kalourو  Esmaeilpour .سایر عوامل داشته است
 شهر با( برای برآورد ارزش تفرّجی پل معلّق مشگين2019)

اقدام به انتخاب  ،گيری سيستماتيکروش نمونه
نشان داد  آناننهایت نتایج تحقيق  بازدیدکنندگان کردند. در

ریال بوده است.  42780که ميانگين تمایل به پرداخت افراد 
Mostafazadeh ( به بررسی برآورد 2020و همکاران )

یل به پرداخت گردشگران دریاچه زریبار مریوان تما
پرداختند و به این نتيجه رسيدند که متغيرهای سن، هزینه 
سفر، سطح تحصيالت، بعد خانوار، درآمد و ميزان رضایت 

دار داشته و بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثير معنی
متغير سابقه پرداخت، تأثيری بر تمایل به پرداخت افراد 

به  (2020) و همکاران Ghadiri Masoum .اشته استند
ها در توسعه پایدار تحليلی به نقش اقامتگاه -شيوه توصيفی

بيابانی در شهرستان خوروبيابانک  روستای 5گردی در بوم
، بين آنانآمده اند و مطابق با نتایج بدستپرداخته
گردی و توسعه پایدار با ضریب همبستگی های بوماقامتگاه

 ،دار وجود دارد. بر اساس سوابق تحقيقارتباط معنی 9/0
 به گرایش افراد دليلهای اخير بهدهه توان بيان کرد که درمی

اعمال مدیریت  ،های طبيعی و بکرجاذبه از بيشتر استفاده
 نظر گردی ضروری بهاهداف علم بوم یکارا و مؤثر در راستا

ر این زمينه های مدیریت پایدار درسد. یکی از روشمی
مناطق تفرجگاهی است که در این  یحیتفر اطالع از ارزش

تحقيق برای محاسبه ارزش تفریحی به مهمترین عوامل 
تمایل به پرداخت افراد در منطقه بيابانی قلعه  یتأثيرگذار رو

 باال پرداخته شده است.
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه -

شرقی شهر کيلومتری جنوب 140روستای قلعه باال در 
در  وگرفته است  کيلومتری شهر بيارجمند قرار 24شاهرود و 

در حاشيه کویر و دارای اقليم  ،نفر جمعيت دارد 400 حدود
ای محصور در روستا ای است. وجود تپهکوهپایه
ای ویژه به آن کاری روی آن جلوهوساز و درختساخت

روستایی از دیگر  های گلی و بافتساخت خانه داده است.
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جواری با پارک ملی های زیبای این روستاست. همجلوه
توران و وجود حيوانات و پرندگان وحشی از قبيل یوزپلنگ 

توجه کاراکال  و آسيایی، گورخر آسيایی، زاغ بور
 جلبگران بسياری را به این منطقه گردشگران و طبيعت

ر متداول نشينی در قلعه باال بسياکرده است. اقامت و شب
گردان ها نقش مهمی در جذب بومفرهنگو دیگر خرده است

گانه های سهبيارجمند، یکی از بخش این منطقه داشته است.
 110شهرستان شاهرود با مرکزیت شهری با همين نام در 

است. محدوده  شده شرق این شهرستان واقعکيلومتری جنوب
مشهد و  -ناین بخش از شمال، شهرستان ميامی و مسير تهرا
های طبس، از جنوب، کویر مرکزی ایران است، شهرستان

 (.1بردسکن و سبزوار در شرق آن قرار دارند )شکل 
 

 

 عیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعهموق -1شکل 
Figure 1. Geographical location of the study area 

 

 ل به پرداختیعوامل مؤثر بر تما یبررس -
( CVMگذاری مشروط )در این تحقيق از روش ارزش

 لين یبرا بيترتنیبد (.Venkatachalam, 2003)شد  استفاده
انتخاب دوگانه  نشیگز نامهپرسش ،پژوهش اهداف به

 به پرداخت لیتما زانيم استخراج و مصاحبه یبرا دوبعدی

 منطقه گردیاقتصادی بوم ارزش نييتع یبرا نندگانکدیبازد

 طورهب یفرض بازار تيموقع از را انیپاسخگو تا شد یطراح
 موردتفریحی سؤاالتی در  نامهپرسشدر  .کند آگاه املک

 و اجتماعی افراد -های اقتصادیاطالعات سفر، ویژگی
ميزان تمایل به پرداخت آنان به ازای هریک از اعضای 

گيرد خانواده در هر نوبت بازدید مورد سؤال قرار می

(1989 Forester, .)نهایت ميزان تمایل به پرداخت  در
بازدیدکنندگان در قالب ورودیه با استفاده از روش دوگانه 

(.  et alJudge,1985 ,. 1988شود )دوبعدی پرسيده می

گيری تصادفی ساده استفاده، نمونه گيری موردمونهروش ن
 رکتف ازجمله مهم تهکن چند مصاحبه شروع از بوده است. قبل

 بر تأکيد و زکتمر ها،سؤال به ییگوپاسخ در شتريب و تأمل

 در تا شد ادآوری انیگوبه پاسخ درآمد بودن محدود منطقه،

 اهداف به نيل برای کند. کمک آنها به یواقع پاسخ ییبازگو

 انجام شده یافراد با باالتر، مصاحبه اطمينان درجه با تحقيق

 هنگام به تا بوده مندبهره استقالل درآمد از که است

 یگيرتصميم توانایی راحتیبه ،یمبالغ پيشنهاد با شدنمواجه
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نامه تعيين تعداد پرسش برایدر این تحقيق  داشته باشند. را
مبالغ پيشنهاد در روش دوگانه دن کرمورد نياز، مشخص 

 نامهپرسش 35دوبعدی و رفع اشکاالت احتمالی، تعداد 
انتها باز تکميل شد و از بازدیدکنندگان در منطقه  آزمونشيپ

در مورد ميزان حداکثر تمایل به پرداخت آنان سؤال شد و 
مورد نياز بر اساس فرمول  نامهپرسشنهایت تعداد  در

تعيين شد  Carson (1989) و llMitcheشده توسط ارائه
 .(1)رابطه 

 
n    (1)رابطه = [

t×σ̂

d×RWTP
] = [

t×V̂

d
]2  

که  student-tمقدار آماره  tحجم نمونه،  nکه در آن 
درصد برابر با مقدار ثابت  95مقدار آن برای سطح اطمينان 

96/1 (1.96t=) بود .V  ضریب تغييرات وd  اختالف بين
توسط  d تمایل به پرداخت واقعی و برآورد شده است. مقدار

در منطقه  نامهپرسش 207ه کطوری، بهشودمحقق تعيين می
ل نقص اطالعات از مدل يبه دل نامهپرسش 5ل شد و يمکت
 های موردنامهپرسشنار گذاشته شد، بنابراین تعداد کل ک

 یشنهاديمت پيق سه در این مطالعه عدد است. 202محاسبه 
تومان )پيشنهاد متوسط(  4000تومان )پيشنهاد پایين(،  2000

 وابسته به پرسش سه صورتبه تومان )پيشنهاد باال( 8000و 

است  شده دوبعدی ارائه-با استفاده از روش دوگانه هم
با  آزمونشيپ هیپا بر ،یشنهاديپ متيق سه (.1)جدول 

 نشیگز مطالعه طقه موردمن در باز نامهپرسش از یريگبهره
عنوان آزمون بهاست و ميانه تمایل به پرداخت پيش شده

 متيق نخست، در پرسش مبلغ پيشنهاد ميانی انتخاب شد.

 پرسش مورد ن صورتیا تومان( به 4000) یانيم یشنهاديپ

 فراهم شما حیتفر گردش و یبرا یفرصت منطقه هک گرفت قرار

 4000 مبلغ منطقه نیاز ا بازدید یبرا دیحاضر ایآ است، ردهک
 از یکهر یبرا یورود متيعنوان قبه را خود درآمد تومان از

 در د؟ينکپرداخت  خود برای هر بازدید خانواده یاعضا

 2000تر )پایين یشنهاديپ متيق ،یمنف پاسخ ارائه صورت
جواب  ارائه صورت رد؛ دريگیقرار م پرسش مورد تومان(
 سؤال نندگانکدیبازد از تومان( 8000) باالتر متيق مثبت،

 شد.
 توضيحی متغيرهای تأثير بررسی برای تحقيق این در 

 برای بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل ميزان بر مختلف
 شده استفاده الجيت رگرسيونی مدل از برآورد ارزش تفرّجی

ای در طور گستردهاست. مدل الجيت به دليل سادگی به
(. Maddala, 1991شود )برده می کارمطالعات اقتصادی به

 منطقه ورودی به عنوانبه پيشنهادی مبالغ ابتدا ،روش این در

 آنجا که از بازدیدکنندگان و گرددمی اعالم بازدیدکنندگان به

 یشنهادهايپ مقابل در ،کنندمیبيشينه  را خود مطلوبيت

 مطرح را پذیرش عدم و پذیرش هایگزینه شدهمطرح

نامه دوگانه در بررسی تمایل به ساختار پرسش .کرد خواهند
پرداخت افراد، دارای یک متغير وابسته با انتخاب دوگانه 

(، اینکه فرد یکی Piبر اساس الگوی الجيت احتمال ) .است
شود ( بيان می2صورت رابطه )از پيشنهادها را بپذیرد، به

(Lee & Han, 2002). 

 

)exp(1

1
)(

U
UFPi


 

 
 )(exp1

1

SYA  
 (2رابطه )   

 
ا یـک      Fη(ΔU)که در این رابطه  تابع توزیـع تجمعـی ـب

اختالف لجستيک اسـتاندارد اسـت و بعضـی از متغيرهـای     
سـن،   اجتماعی اقتصادی ازجمله درآمـد، مبلـغ پيشـنهادی،   

و  β،ɤ شود.را شامل میجنسيت، اندازه خانوار و تحصيالت 

ϴ    ــی ــار م ــه انتظ ــرآوردی هســتند ک ــل ب  رودضــرایب قاب

 ≤0β ،0 <  0و< ϴ .باشند 

پرداخت از روش موسوم به  به لیتما زانيم همحاسب یبرا
 ,Lee & Han)است  شده استفاده قسمتی WTPمتوسط 

 (:3)رابطه  .( 1994nHaneman ,؛2002
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مقدار انتظاری تمایل به  E(WTP)که در این رابطه 

وسيله است که به شده عرض از مبدأ تعدیل پرداخت و
اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی  -جمله اجتماعی 

(α )پارامترهای الگوی الجيت به روش  شده است. اضافه
 Shazamافزارهای نمایی با استفاده از نرمحداکثر راست

 یادشده از یهانامهپرسش هک شایان ذکر استبرآورد شد. 

 منطقه به 1396 سالکه در  غيربومی و یبوم مسافران

 د.یگرد آوری، جمعاندکرده مسافرت نظر مورد
 

 نتایج
شنهادی پایين، ميانی و باال يمت پين مطالعه سه قیدر ا

-سه پرسش وابسته بهم با استفاده از روش دوگانه صورتبه
ه یشنهادی، بر پايمت پيدوبعدی ارائه شده است. سه ق

باز در منطقه مورد  نامهپرسشاز  استفادهآزمون با شيپ
ل به پرداخت یانه تماينش شده است و میمطالعه گز

 تيوضع انتخاب شد. یانيشنهاد ميعنوان مبلغ پآزمون بهشيپ
 ینندگان از منطقه قلعه باالکدیل به پرداخت بازدیتما

 و باال در جدول یانين، میياخت پاارجمند در سه سطح پرديب
 آمده است. 1

 پاسخنامه انی که به پرسشهای بازدیدکنندگویژگی
 آمده است. 2اند در جدول داده

 
 تحقیق( یهاافتهی :مأخذ) نندگان از منطقهکدیل به پرداخت بازدیت تمایوضع -1جدول 

)Status of willingness to pay visitors from the region (Source: Research Findings .Table1 
 وضعيت پذیرش

Admission status 

 شرح
Description 

 پيشنهاد پایين
 ffero Low 

 پيشنهاد ميانی
Middle offer 

 پيشنهاد باال
High offer 

 پذیرش مبلغ
mount acceptanceA 

 تعداد
Number 63.0 99.0 25.0 

 درصد
Percent 61.2 49.0 25.3 

 عدم پذیرش مبلغ
acceptance of -Non

the amount 

 تعداد
Number 40.0 103.0 74.0 

 درصد
Percent 38.8 51.0 74.7 

 جمع
Total 

 تعداد
Number 103* 202.0 99** 

 درصد
Percent 51.0 100.0 49.0 

 است.نفر  103پيشنهاد پایين برای پاسخگویانی ارائه شد که پيشنهاد ميانی یا اول را نپذیرفته بودند یا پاسخی به آن ندادند که جمع آن *
 نفر است. 99پيشنهاد باال یا سوم برای پاسخگویانی ارائه شد که پيشنهاد اول یا ميانی را پذیرفته بودند که جمع آنها  **
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 ( تحقیق یهاافتهی :مأخذ) پاسخگویان بازدیدکننده از مراتع منطقه مورد مطالعه یاقتصاد - اجتماعی یهاویژگی -2 جدول
economic characteristics of respondents visiting the rangelands of the study area (Source: -Socio 2.Table

Research Findings) 

 توضيحات
Description 

 بيشينه
Maximum 

 کمينه
Minimum 

 اريانحراف مع
standard 

deviation 

 نيانگيم
Average 

 متغيرها
Variables 

 5تا  1امتياز گویه 
score 1 to 5 Item 

5 1 0.85237 4.0891 
 ت از خدماتیرضا

Satisfaction of service 

 5تا  1امتياز گویه 
Item score 1 to 5 

5 1 0.77527 4.3366 
 حیت از تفریرضا

Satisfaction of entertainment 

 0و خير= 1بله =
Yes = 1 and No = 0 

 دیبازد 0.40099 0.49071 0 1
Visit 

 ساعت
Hours 

72 1 15.004 12.579 
 دیزمان بازد

Visiting time 

 0و خير= 1بله =
Yes = 1 and No = 0 

1 0 0.37016 0.83663 
 مپکجاد یا

reationCamp c 

 5تا  1امتياز گویه 
Item score 1 to 5 

5 1 0.77363 4.0446 
 یط فرهنگیمطابقت با شرا

cultural conditions of ionAdapt 

 0و خير= 1بله =
score 1 to 5Item  

1 0 0.47954 0.64356 
 ییمقصد نها

Final destination 

 لومترکي
Kilometers 

1000 52 233.02 368.04 
 ونتکفاصله تا محل س

Distance to location 

 سال
Year 

67 20 8.9321 33.609 
 سن
Age 

 1زن= 0 =مرد
Male = 0 Female = 1 

1 0 0.47803 0.35149 
 جنسيت
exualityS 

 1و متأهل= 0مجرد=
Single = 0 and married = 1 

1 0 0.49348 0.58416 
 وضعيت تأهل
arital statusM 

 سال
Year 18 3 2.3392 15.302 

 تحصيالت
sducationE 

 تومان
Toman 

5000000 500000 492820 1263400 
 هزینه ماهيانه خانوار

Monthly family expenses 

 7تا  1الس ک
Classes 1 to 7 

7 1 1.1521 2.1931 
 درآمد ماهيانه فرد

Person's monthly income 

 
8 2 1.406 3.5297 

 تعداد افراد خانواده
Number of family members 

 0و خير= 1بله =
Yes = 1 and No = 0 

1 0 0.37016 0.16337 

های عضویت در سازمان
 محيطیزیست

Membership in environmental 

organizations 

 0و خير= 1=بله 
Yes = 1 and No = 0 

1 0 0.3952 0.80693 

 ندهید در آیل به بازدیتما
Willingness to visit in the 

future 
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 سن ميانگين شودمی مشاهدهباال که در جدول  طورهمان

گردشگران  سال است. ميانگين تحصيالت 6/33گویان پاسخ
درصد بازدیدکنندگان، اوّلين  40تقریباً  سال است. 15حدود 

همچنين ميانگين اندازه  کردند.بار بود که از منطقه بازدید می

نفر است. طبق جدول  5/3خانوار بازدیدکنندگان از منطقه 
شده  بياننندگان آزاد کدیشغل بيشتر بازد، 3 توزیع فراوانی

ميزان سطح تحصيل ، 4است؛ همچنين طبق جدول فراوانی 
 نندگان کارشناسی بوده است.کدیبازد

 

 تحقیق( یهاافتهی :مأخذ) منطقه از نندگانکدیبازد شغل یفراوان عیتوز -3 جدول

)Distribution of job frequency of visitors from the region (Source: Research Findings 3.Table  

 شغل

Job 

 متخصص

Specialist 

 کارمند

Employee 

 آزاد

Freelance 

 کارگر

Worker 

 بازنشسته

Retired 

دیگر موارد  

Others 

 درصد

Percent 

0.99 34.65 44.06 4.95 5.45 9.9 

 

 تحقیق( یهاافتهیمأخذ: ) نندگان از منطقهکدیسطح آموزش و تحصیل بازد یع فراوانیتوز -4جدول 

)Frequency distribution of education level of visitors from the region (Source: Research Findings Table4. 

 سطح سواد
Education 

level 

 کارشناسی ارشد و باالتر
M.Sc and Higher 

 کارشناسی
B.Sc 

 کاردانی
Above diploma 

 دیپلم
Diploma 

 زیر دیپلم
Under 

diploma 

 جمع
Total 

 تعداد
Number 

32 98 45 19 8 202 

 درصد
Percent 

15.84 48.51 22.28 9.41 3.96 100 

 

برای برآورد مدل الجيت، متغيرهای اقتصادی و 
های سفر که تأثير زیادی روی ميزان تمایل اجتماعی و داده

، مورد استفاده هستندبه پرداخت افراد برای گردش مؤثر 
 مدل توضيحی یمتغيرها برآورد ضرایب نتایج .گرفتندقرار 

 این تأثيرگذاری و آنها یاحتمال آمار سطوح الجيت،

 حداکثر روش از استفاده وابسته با متغير بر متغيرها

 تفریحی منطقه مورد مطالعه تعيين ارزش یبرا نماییدرست

 مدل الجيت تخمين نتایج از که طورهمان است. برآورد شده

، یید، مقصد نهایتعداد بازد یمتغيرها است، ضریبمشخص 
ونت، هزینه ماهانه خانوار و پيشنهاد در کفاصله از محل س

 .(5است )جدول  شده دارمعنی درصد 5و  1سطح 
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  (تحقیق یهاافتهی: مأخذ) منطقه مورد مطالعه تفریحی ارزش یبرا الجیت رگرسیونی مدل برآورد نتایج -5جدول 

Results of estimating the logit regression model for the recreational value of the study area (Source:  Table5.

Research Findings) 

 اثر نهایی
Final effect 

 کشش وزنی
Weighted 

attraction 

 tارزش آماری 
Statistical value t 

 ضریب برآورد شده
Estimated coefficient 

 متغير
Variable 

-0.000086057 -0.6744 -6.1006** -0.0003471 
 پيشنهاد

Suggestion 

0.069488 0.51794 1.6509 0.28027 
 رضایت از خدمات

Satisfaction of service 

-0.020094 -0.15902 -0.44804 -0.081046 
 رضایت از تفریح

Satisfaction of entertainment 

0.037657 0.15137 1.9996* 0.15189 
 تعداد مراجعه

Number of visits 

0.0072348 0.0052205 0.11691 0.028971 
 بازدید
Visit 

-0.00025231 -0.0058141 -0.12313 -0.0010177 
 زمان بازدید

Visiting time 

-0.01547 -0.023247 -0.19277 -0.061923 
 ایجاد کمپ

Camp creation 
0.028552 0.21013 0.71283 0.11516 

 مطابقت با شرایط فرهنگی
Adaption of cultural conditions 

0.19578 0.24902 3.4124** 0.84366 
 مقصد نهایی

Final destination 

-0.00029 -0.1924 -2.209* -0.00117 
 فاصله تا محل سکونت
Distance to location 

0.000867 0.053205 0.24844 0.003497 
 سن
Age 

0.011601 0.007232 0.18466 0.046443 
 جنسيت

Sexuality 
-0.02097 -0.0227 0.33936- -0.08392 

 وضعيت تأهل
Marital status 

-0.01602 -0.44586 -1.2333 -0.06461 
 تحصيالت

Educations 
1.5913 E -07 0.36266 2.1938* 6.42E-07 

 هزینه ماهيانه خانوار
expensesMonthly family  

0.008115 0.032423 0.26819 0.032732 
 درآمد ماهيانه فرد

Person's monthly income 

-0.01685 -0.10671 -0.76604 -0.06797 
 تعداد افراد خانواده

Number of family members 

0.069983 0.020534 0.91305 0.28064 

 محيطیهای زیستعضویت در سازمان
environmental Membership in 

organizations 

-0.10248 -0.15058 -1.3177 -0.41298 
 تمایل به بازدید در آینده

Willingness to visit in the future 
  0.11796 0.20507 0.26167 

 عرض از مبدأ
intercept 

LIKELIHOOD RATIO TEST = 69.31  D.F=19   P-VALUE= 0.0000 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.67 

LOG-LIKELIHOOD FUNCTION =  -244.26 

LOG-LIKELIHOOD (0) =  -278.92 

CRAGG-UHLER R-SQUARE = 0.21 

 درصد( 5در سطح  یداریدرصد، *: معن کیدر سطح  یداری**: معن
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متغير پيشنهادی  ،بنابر تئوری عالمت ضریب برآورد شده
  5 هایی که در ردیف انتهایی جدولآماره باشد.منفی می

کند. دهندگی مدل را بيان میآورده شده است قدرت توضيح
 باالآمده در جدول دستنمایی بهمقدار آماره نسبت راست

آماره نسبت  احتمال است. این مقدار با توجه به 3/69برابر 
شده توسط دهد که تغييرات توضيح دادهنمایی نشان میراست

دار شده است. مدل، در سطح باالتر از یک درصد معنی

 67 حدوددر  نيز شده مدل برآورد صحيح بينیپيش درصد

 است. درصد
 قرار استفاده مورد یقسمت WTPمتوسط  در این تحقيق،

 گيریانتگرال اب WTPشده بينیپيش زانيم است. گرفته

ریال(  200000شنهاد )يپ نیباالتر تا صفر در محدوده یعدد
 .شودمی محاسبه (14رابطه ) صورتبه

 
 (14)رابطه  

48220
)00034711.04712.1exp(1

1200000

0



  dA

A
WTP 

 
شود متوسط تمایل به پرداخت طور که مالحظه میهمان

استفاده از منطقه مورد مطالعه برای هر نفر در هر  برای
آمده است.  دستبهتومان(  4822ریال ) 48220بازدید 

براساس ميانگين تعداد سفر ساالنه گردشگران به اکوسيستم 
بازدید در سال(، تمایل به پرداخت ساالنه  2منطقه )حدود 

تومان برآورد  9644هر فرد برای بازدید از منطقه برابر با 
تعيين ارزش گردشگری کل منطقه، باید مقدار  برای شد.

هر فرد در هر نوبت  (WTP)مورد انتظار تمایل به پرداخت 
سفر در تعداد گردشگران منطقه ضرب شود. با توجه به 

معاونت گردشگری استان سمنان و دیگر نهادهای  بهمراجعه 
نفر  4500ذیربط، تعداد گردشگر ساالنه از منطقه تقریباً برابر 

قلعه باال حدود  یارزش تفرّجی ساالنه روستا روازاین است.
 ميليون ریال برآورد شد. 434

 
 بحث

های شرقی شهرستان شاهرود دارای جاذبهبخش جنوب
هاست به یکی از مقصدهای طبيعی بسياری است و مدت

وحش و کویر مندان به حياتاصلی گردشگران و عالقه
سفر به  ،اعتقاد کارشناسانبه  است. شدهنوردی تبدیل 

تک تواند خاطراتی جاودانه را در ذهن تکبيارجمند می
داشته کنند، افراد هر خانواده که از این منطقه بازدید می

. به گفته مسئوالن امر در چند سال گذشته با اجرای باشد
های منطقه قلعه باال های گوناگون، تالش شده تا جاذبهبرنامه

به گردشگران داخلی و خارجی شناسانده  و روستاهای تابعه
شود با رونق گردشگری در منطقه پيشنهاد میبنابراین  شود؛

 ،گردیهای بومبيارجمند مثالً با احداث و مرمّت اقامتگاه
گران به این منطقه فراهم شود شرایط ورود و اقامت طبيعت

آمد برای اهالی منطقه، موجب عالوه بر ایجاد اشتغال و درتا 
وگيری از مهاجرت روستایيان به شهر شود و با جل

خوبی گردی بتوان از این منطقه بکر بههای بومآموزش
های بعد نيز به نسلرا محافظت کرد و اهميت آن 

روستاهای اکوتوریستی بازگو کرد.  ویژهبهروستانشينان 
کنترل و  برایتوان بيان کرد که براساس نتایج تحقيق می

گردی، باید ميزان نرخ ورودی بوم کسب درآمد حاصل از
طور متوسط با توجه به متوسط درآمدهای واقعی به

طور مستمر شاهد رشد هگردان تعيين شود تا در آینده ببوم
تدریجی و پایدار یک مکان باستانی، اکوتوریستی و حتی 

مت يدر این مطالعه سه قگردشگری در مناطق بيابانی بود. 
صورت سه پرسش تومان به 0008و  4000، 2000 یشنهاديپ

 شده دوبعدی ارائه-وابسته به هم با استفاده از روش دوگانه
از  استفادهآزمون با پيش هیپا، بر یشنهاديمت پياست. سه ق

شده است و  نشیگزباز در منطقه مورد مطالعه  نامهپرسش
عنوان مبلغ پيشنهاد آزمون بهميانه تمایل به پرداخت پيش

قيمت  ان در مواجهه بایپاسخگو .ميانی انتخاب شد
ارائه  یحیارزش تفر یه برایعنوان ورودبهکه  یشنهاديپ
 یا پاسخیداده،  یا منفیتوانند پاسخ مثبت یشود، میم
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ان در ی، از پاسخگوWTP یشنهاديندهند. به همراه مبالغ پ
شود. نتایج نشان داد که یآنها سؤال م  WTPثرکمورد حدا

پيشنهاد پایين برای پاسخگویانی ارائه شد که پيشنهاد ميانی 
یا اول را نپذیرفته بودند یا پاسخی به آن ندادند که جمع آن 

نفر است و پيشنهاد باال یا سوم برای پاسخگویانی ارائه  103
شد که پيشنهاد اول یا ميانی را پذیرفته بودند که جمع آنها 

بندی طبقه یبرا یبعد یهالين عمل به تحلیاست. انفر  99
محققان  یبراالبته، رد. کخواهد  کمکجامانده بهتر آثار به

در این تحقيق،  مهم و بااهميّت است. یانتخاب روش مال
 هليو وس ین انتخاب منطقیعنوان بهتربه یمت وروديق

مطالعه  نندگان منطقه موردکدیبازد یبرا یپرداخت واقع
شده است. نتایج تخمين مدل الجيت نشان داد که  انتخاب

، فاصله از محل یید، مقصد نهایتعداد بازد یضریب متغيرها
 5و  1ونت، هزینه ماهانه خانوار و پيشنهاد در سطح کس

های تأثيرگذار بر تمایل دار شده است و از عاملدرصد معنی
 مطالعه است. ( گردشگران در منطقه موردWTPبه پرداخت )

 ماننده این تحقيق با نتایج تحقيقات سایر محققان نتيج
Kavoosi ( 2009و همکاران )Mostafazadeh همکاران  و

که متغيرهای مهم طوریمطابقت و همخوانی دارد، به (2020)
هزینه و درآمد ماهانه و سطح تحصيالت از عوامل مهم و 
تأثيرگذار در تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان بوده است. 

های این تحقيق با سایر تحقيقات مشابه در از تفاوتیکی 
پس از انتخاب موضوع  .گيری استانتخاب روش نمونه

تحقيق و بيان مسئله، یکی از تصميمات مهمّی که در پيش
گيری انتخاب روش نمونه ،روی هر پژوهشگری قرار دارد

ای باشد که پژوهشگر ای که باید نماینده جامعهاست، نمونه
به آن جامعه دارد. در را های تحقيق خود يم یافتهقصد تعم

 Rahimiو  Esmaeilpour ازجمله ،بعضی از تحقيقات

Kalour (2019 برای برآورد ارزش تفرّجی پل معلق )
گيری سيستماتيک اقدام به از روش نمونهشهر مشگين

انتخاب بازدیدکنندگان کردند که یک روش منظم و از پيش 
در این روش نمونه اول با روش  هرچند .تعيين شده است

های بعدی از پيش شود، ولی همه نمونهتصادفی انتخاب می
 روازاینصورت منظم انتخاب خواهند شد، هتعيين شده و ب

روش کامالً مستقل و تصادفی نيست و ممکن است نتایج 
داشته باشد. ولی در  تحقيق با واقعيت آن اُریب یا انحراف

ها از ا با رعایت شرط استقالل نمونههاین تحقيق همه نمونه
ها برگزیده شده یکدیگر و نيز کامالً تصادفی برای همه نمونه

تر بودن نتایج تحقيق است که نتيجه آن دقت بيشتر و نزدیک
همچنين نتایج این  به واقعيت موجود در جامعه آماری است.

 و Yousefiتحقيق تأیيدکننده نتایج تحقيقاتی مثل 
Badrabadi (2016 ؛)Najibzadeh ( ؛ 2019و همکاران)

Yeganeh ( است2018و همکاران ).  به دليل مشابهت
 درآمد خانوار، فاصله از محل سکونت و مانندمتغيرهایی )

...( که در سطح یک درصد با استفاده از مدل رگرسيونی 
اند و تفاوت آنها در دار بودهدو تحقيق معنی الجيت در هر

در هر هکتار به دليل متفاوت بودن  ارزش حفاظتی ساالنه
همچنين ميزان تمایل  های مورد مطالعه بوده است.اکوسيستم

فاصله محل سکونتش تا منطقه  به پرداخت هر مسافر با
مطالعه رابطه منفی دارد، یعنی افرادی که در مناطق  مورد

کنند ارزش اقتصادی بيشتری نزدیک به منطقه زندگی می
و  Salmanizadehکه با نتایج تحقيق برای آن قائل هستند 

بر  ( در منطقه بيابانی لوت مطابقت دارد.2013همکاران )
 که است منفی متغير پيشنهاد ضریب عالمت یتئور اساس

ارزش بوم یبرا پيشنهادشده که مبلغدرصورتی دهدمی نشان
 مبلغی پرداخت در پذیرش احتمال افزایش یابد، منطقه گردی

 مبلغ اگر، متغير کشش وزنی به توجه یابد. بامیکاهش  معين

 ،یابد ( افزایش-67/0با ثابت ماندن بقيه عوامل ) یپيشنهاد
 پاسخگویان، به قيمت پيشنهادشده در درصد به احتمال یک

به  پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکنندگان احتمال
 توجه با کاهش خواهد داشت. همچنين، درصد 67/0ميزان 

 در تومان یک ( افزایش-00008/0متغير ) این نهایی اثر به

 برای احتمال پذیرش تمایل به پرداخت ،یپيشنهاد مبلغ

 درصد کاهش 00008/0 برابر را مجموعه این از یمندبهره

 مناطق به افراد مراجعه دفعات تعداد از آگاهی دهد.می

 در مراجعه ساعت ای روز نفر تعداد برآورد در گردشگری،

 گردشگاه در موجود یتفرج اناتکام صيو تخص ریزیبرنامه

 یدارا یهاتفرجگاه درواقع در (.Beal, 1995)دارد  تياهم
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 شودیم دهید زين یشتريب اتمراجع تعداد شتر،يب یهاجاذبه

(Poor & Smith, 2004.) 60 هک شد مشخص یبررس نیا در 

یم دنید تفرجگاه از بار نيچندم یبرا نندگانکدیبازد درصد
درصد بازدیدکنندگان، اولين بار بود که از منطقه  40ردند )ک

 یباال توان تواندیم خود سهم به نیا هک کردند(بازدید می
 شتريانات بکام جادیا به ازين و گردشگر جذب در را منطقه

بررسی دالیل انتخاب منطقه برای تفریح توسط  .دهد نشان
زیبای منطقه،  یاندازهاچشمدهد که گردشگران نيز نشان می

دسترسی مناسب و موقعيت برتر طبيعی، از دالیل اصلی 
از آن  حکایتنتایج یافته  آید.شمار میبازدید از منطقه به

استفاده از  برای( WTPکه متوسط تمایل به پرداخت ) دارد
ریال  48220مطالعه برای هر نفر در هر بازدید  منطقه مورد

بر اساس ميانگين تعداد سفر ساالنه گردشگران به  است.
بازدید در سال(، تمایل به  2اکوسيستم منطقه )حدود 

 9644پرداخت ساالنه هر فرد برای بازدید از منطقه برابر با 
 434بوم قلعه باال حدود تومان و ارزش تفرّجی ساالنه زیست

و  Salmanizadehميليون ریال برآورد شد. نتایج مطالعات 
 ( در منطقه بيابانی لوت نيز ارزش قابل2013همکاران )

نشان داد، برای گردشگران را ها این اکوسيستم توجه
توسعه خدمات  برایکه متوسط تمایل به پرداخت طوریبه

تومان  11000طور متوسط ساالنه بهرا کویر برای هر فرد 
برآورد کردند که با نتایج این تحقيق مشابهت دارد. بررسی 

دهد که از مهمترین دالیل اختالف العات یادشده نشان میمط
گذاری، زمان روش ارزش آمده، تفاوت دردستدر نتایج به

مطالعه است.  های مختلف مناطق موردبررسی و نيز ویژگی
های این نکته را نباید از ذهن دور داشت که فعاليت ،البته

اند توصورت کنترل نشده و با شدت زیاد، میتفرّجی به
تخریب گسترده مراتع و منابع طبيعی را درپی داشته باشد که 

های مرتعی را توان به راحتی اکوسيستمدر این صورت نمی
 (.Kumar & Kumar, 2008)حالت اوليه برگرداند احياء و به

 80مندی از خدمات و بازدید از منطقه برابر با ميزان رضایت
 و ساعت 5/12درصد و ميانگين ساعت بازدیدکنندگان 

سال است. ميانگين  6/33ميانگين سن پاسخگویان 
درصد  40سال است. تقریباً  15تحصيالت گردشگران حدود 

کردند. از بازدیدکنندگان، اولين بار بود که از منطقه بازدید می
 5/3همچنين ميانگين اندازه خانوار بازدیدکنندگان از منطقه 

 .نفر است
 بيشتردهد که نتایج حاصل از تحقيق نشان می

بازدیدکنندگان و گردشگران از وضعيت فضای سبز مناسب، 
پارکينگ  یهای بهداشتی، رستوران و فضانبود سرویس

ونقل راضی نيستند که رفع موجود در روستا و سرویس حمل
طلبد و این مشکالت نظارت دقيق و عملی مسئوالن را می

ش تعداد گردشگران و اشتغال روستایيان و مطمئناً سبب افزای
نتایج همچنين  .شوددرنتيجه افزایش درآمد روستایيان می

دهد که متغير جذابيت محيط روستا بر قبول ورودیه نشان می
 یتأثير باالیی دارد. با توجه به اهميت باالیی که مردم برا

طلبد های جذاب روستایی قائل هستند، میبازدید از محيط
به این مورد توجه بيشتر داشته ن مسئوالریزان و رنامهکه ب

 ها،خانواده یو با گسترش، ایجاد امکانات مناسب براباشند 
گونه فضاها در جهت باال بردن رفاه  نیابهبود بهداشت در 
 .کنند یجامعه کمک بيشتر
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            Abstract 

Desert ecosystems have substantial economic potential, and paying attention to them to attain 

sustainable development is essential. According to the growing demand for ecotourism, 

calculating the recreational value of recreational areas seems to be necessary for efficient 

management. The purpose of this study was to determine the factors affecting the willingness of 

tourists to pay in the Qaleh-Bala area of Biarjamand city in Semnan province. The Logit model 

was estimated by the maximum likelihood method to examine the factors affecting the 

willingness to pay. Double-bounded Dichotomous Choice was used to measure the willingness 

to pay off the Qaleh-Bala. The required data were prepared and collected by completing a 

questionnaire and face-to-face interviews with visitors from the area. The tourist samples were 

selected by a simple random sampling method for 207 people, and then the questionnaires were 

completed by them. The results of the Logit model showed that the coefficients of the variables 

number of visits, final destination, distance from residence, monthly household expenses, and 

offered price were significant at the level of 1% and 5%. Finally, the average willingness to pay 

for the use of the area by visitors was 48,220 Rials, and the annual recreation value of Qaleh-

Bala village was estimated at 434 million Rials. 
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