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  گذاري اكوتوريست شهر سوخته ايراندر ارزش CVMكاربرد 
  

  4حمد خانلري ريكنده، ا3محمود صبوحي صابوني، دكتر 2محمد كاوسي كالشمي، دكتر 1عباس بيات
  

                                                                                                                                          چكيده
حاضر برآورد ارزش  ي هدف از مطالعه .باشد شهرستان زابل از مناطق توريستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان مي

ثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، ؤبراي بررسي عوامل م. باشد گذاري مشروط مي با استفاده از روش ارزش اكوتوريستي شهر سوخته
 150حضوري با  ي هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه و مصاحبه داده. نمايي برآورد گرديد راست الگوي لوجيت به روش حداكثر

درصد بازديدكنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده  75نتايج نشان داد كه . ديدآوري گرمذكور جمع ي بازديدكننده از منطقه
گرايش حفاظتي فرد و هاي موهومي جنسيت، سطح تحصيالت، درآمد ماهيانه فرد،      متغي رهمچنين، . باشنداز اين مكان تاريخي مي

ر مستقيم و مثبت بر تمايل به پرداخت در افراد نمونه مورد هاي يادشده اث     متغي رنشان داد كه محل زندگي فرد از شهرسوخته  ي فاصله
قيمت پيشنهادي، سن پاسخگو و تعداد اعضاي خانواده بيانگر معكوس بودن اثر ،      متغي رضريب رگرسيون سه منفي عالمت . بررسي دارند

است كه ميزان ميانگين تمايل به پرداخت نتايج حاصل بيانگر اين . شده بر وجود تمايل به پرداخت در افراد نمونه بود هاي ياد     متغي ر
لذا با توجه به اهميت تاريخي شهرسوخته و ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان،  .ريال است 4140بازديدكنندگان و گردشگران 

و باال بردن رفاه ها  گردشگري و افزايش تعداد بازديدكنندگان و توريست ي والن براي توسعهؤريزان و مسشود كه برنامهپيشنهاد مي
   .بازديدكنندگان به اين منطقه توجه بيشتري داشته باشند
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  مقدمه
اقتصادي از جمله اهدافي است كه  ي رشد و توسعه

تي جهان براي رسيدن به آن اقداما كشورهاي ي  در همه
نيز وجود منافع و  مسألهدليل اين . گيرد صورت مي

در . يابد مزاياي فراواني است كه در روند رشد تحقق مي
ثر بر رشد و توسعه اقتصادي ؤميان عوامل مختلف م

كشورها، صنعت گردشگري يكي از عواملي است كه 
اي را براي برخي  هاي قابل مالحظه موفقيت گسترش آن
   .(Sharpley, 2002: 98) است دنبال داشته كشورها به

 1000صنعت گردشگري با درآمد ساالنه نزديك به 
هاي  ميليارد دالر در جهان، يكي از مهمترين پديده

قرن حاضر است كه عالوه بر فقرزدايي، عدالت گستري 
زايي، درآمد بااليي را ايجاد كرده و براي فقرا و اشتغال

  كند در مناطق فقير اما مستعد شغل ايجاد مي
(Nikolas & Dritsakis, 2004: 54).  

اين صنعت كه پس از صنايع نفت و خودروسازي،  
رود، عالوه بر  سومين صنعت مهم جهان به شمار مي

اجتماعي  مهمي در پيشبرد اهداف اقتصادي، عامل جهات
ترين اثرات ترديد مهمبي شود و و فرهنگي محسوب مي

الت فرهنگي را نزديكي جوامع بشري از طريق تبادآن
 بر ).198: 1389ياوري و همكاران، (توان عنوان كرد  مي

سازمان جهاني گردشگري  ي اساس آمار منتشر شده
تا  1950تعداد گردشگران در سطح جهان از سال 

ميليون نفر  25كه از  برابر شده است، بطوري 36كنون 
ميليارد نفر در سال  به بيش از يك 1950در سال 

  .رسيده است 2010
دهد  آمارهاي سازمان جهاني گردشگري نشان مي

درصد از كل صادرات  6/12كه سفر و جهانگردي 
را در سال ) ميليارد دالر 996حدود (كشورهاي جهان 

 2010به خود اختصاص داده و اين رقم در سال  2007
درصد از كل صادرات  8/12ميليارد دالر يا  2098به 

مطابق  ).2010 1تجارت جهاني، سازمان(يابد  افزايش
                                                     
1-WTO 

هاي سازمان جهاني گردشگري اگرچه امروزه  بيني پيش
سوم صنايع جهان قرار دارد، اما  ي گردشگري در رتبه

ي نخست را به  ميالدي، اين صنعت رتبه 2020تا سال 
خود اختصاص داده و از اين رهگذر ساالنه ميلياردها 
دالر عايد كشورهاي پيشرو در زمينه گردشگري خواهد 

بيني، كشورهاي واقع در آفريقا،  ق همين پيشطب. شد
خاورميانه و جنوب آسيا كه بيشتر كشورهاي اسالمي 
در اين مناطق قرار دارند، همچنان سهم اندكي از 
. درآمدهاي اين صنعت را به خود اختصاص خواهند داد

مصر،  اسالمي نظير كه عمده كشورهاي است اين درحالي
در  اندونزي و مراكش نس،لبنان، مالزي، تو تركيه،ايران،

هاي مورد  هاي پرجاذبه بوده و جاذبه رديف سرزمين
خداورديزاده و همكاران، (باشند را دارا مي گردشگران توجه

هاي  ها و پتانسيل با وجود قابليت .)203: الف 1389
زيرساخت هاي مناسب گردشگري،   موجود در كشور، عدم

كمبود در ايران،  عدم شناخت نسبت به اكوتوريسم
فرهنگي مناسب  فقدان اكوتوريسم، متخصصين در امر

تخريب   سبب مواقع  خاص گردشگري كه بعضي
رساني در اين  اطالع  شود و عدم طبيعي مي  اندازهاي چشم

داليل عمده عدم  و مطبوعات از ها زمينه توسط رسانه
ست كه ا درحالي  اين .جذب اكوتوريسم در ايران است

اندازهاي طبيعي  ر با داشتن چشمپذي توريست  كشورهاي
بنابراين . سرانه شوند ي                           ّتوانند باعث افزايش درآمد مل مي

است كه تمام كشورهاي  جذب اكوتوريسم امر مهمي
اي  به آن توجه ويژه بايد گردشگري هاي داراي جاذبه
 در ).113: 1389، ب خداورديزاده و همكاران( داشته باشند

گذاري و سنجش  ارزشهاي اخير اقتصاددانان به  سال
اند  رفاه انسان پرداخته مينأهاي گردشگري در ت جاذبه نقش

مصرفي و  گذاري منافعتوجهي در ارزش و پيشرفت قابل
 اند و تعداد قابل توجهيدست آورده ها به غيرمصرفي جاذبه

. ها انجام گرفته استگذاري آنمطالعه در خصوص ارزش
تي رو به رشدي است ي تحقيقااين امر بيانگر يك برنامه

 ي بينكه سعي دارد، شناخت ما را نسبت به رابطه



 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
43  

   
  ...گذاري اكوتوريست شهر سوخته  ر ارزشد CVMكاربرد  

هاي موجود  تالش. اقتصادي و اكولوژيكي دهد سيستم
براي برآورد ارزش پولي خدمات اكوسيستمي نقش 

هاي طبيعي  مضاعفي در مديريت تلفيقي انسان و سيستم
  .كند ايفا مي

بي گذاري باعث دستيادر سطح خرد، مطالعات ارزش   
ها و  ساختار و كاركرد اكوسيستم به اطالعات مربوط به

ها در حمايت از رفاه انساني نقش متنوع و پيچيده آن
گذاري اكوسيستم و عد كالن، ارزش           گردد و در ب مي

  اصالح و تواند در ايجادمي گردشگري  هاي جاذبه
مشاركت  ي پايدارتوسعه انساني و  هاي رفاهشاخص

 (Howarth &Farber,2002: 421) داشته باشد
  
  يشينه تحقيقپ

گذاري در كشور و جهان مطالعات  در مبحث ارزش 
با  غيرهباستاني و  هاي طبيعي، متنوعي در زمينه

مشروط صورت  گذاريهايي مانند ارزش روش استفاده از
ارزش تفريحي پنج ) 2002( 1و هان  لي .است گرفته

 54/10 جنوبي را بطور متوسط ي پارك ملي در كره
  .برآورد نمودنددالر براي هر خانواده در سال 

 حفاظتي ارزش )2002( 2و همكاران آميگوئيس

 الگوهاي با را فرانسه گارون رودخانه ساحل زيستگاه

 به 3هكمن ايدو مرحله و لگاريتمي  نيمه توبيت، خطي،

 دست به فرانك 133، 13، 67، 66 برابر با ترتيب

 پارك غيربازاري ارزش) 2005( 4ساالزار و مندز .آوردند

 سال در پزوتا 11942را  اسپانيا والنسياي در شهري

   .نمودند برآورد
  ارزش نواحي) 2007( 5ميالن هوپ و مك لين

گذاري  بياباني در ايسلند را با استفاده از روش ارزش
 ساتوت .سال به دست آوردند يورو در 16/243مشروط 

هاي سرو در گلتفريحي جن ارزش )2007( 6همكاران و
                                                     
1-Lee and Han 
2-Amigues, et al 
3-Heckman 
4-Salazar and Mendez 
5-Leinhoop and Mac Millan 
6-Sattouet, et al 

دالر در سال براي هر خانواده محاسبه  43/42لبنان را 
 نواحي ارزش) 2007(هوپ  ميالن و لين مك .نمودند

يورو در سال به دست  16/243 ايسلند را در بياباني
با استفاده از ) 2008( 7رينيسدوتير و همكاران .آوردند

نشان دادند كه متوسط  8گذاري مشروطروش ارزش
براي پارك  ه پرداخت افراد به عنوان وروديهتمايل ب

 508ترتيب   ملي اسكافتافل و آبشار گولفوس ايرلند به
   .باشد مي ISKميليون  133و 

 دهدمي نشان ايران در شده انجام مطالعات بررسي

 ارزش برآورد ي زمينه در مطالعه محدودي تعداد كه

ها و مناطق تفرجگاه و ها پارك تفريحي و حفاظتي
 ارزش) 1356(يخكشي  بار اولين. دارد ريخي وجودتا

 هزينه روش از استفاده با را سنگانسي پارك تفريحي

خورشيددوست  .ريال در سال برآورد كرد 8960 سفر
 مشروط گذاري ارزش روش از استفاده بانيز ) 1383(

 حفاظت جهت را تبريز مردم پرداخت به تمايل ميزان

 موجود هاي دگيآلو كاهش و شهري زيست محيط از

 دست به ريال 41140 ماهيانه متوسط بطور شهر، در

ارزش تفريحي و گردشگري پارك ) 1374(نهرلي  .آورد
 1594300تبريز را با استفاده از روش كالوسون گليائل

   .ريال در روز برآورد كرد
 ساالنه وجودي ارزش) 2006(اميرنژاد و همكاران 

 مشروط گذاريزشروش اربه را ايران شمال هايجنگل

 در .كردند برآورد دالر 30/12حدود  خانواده هر براي

 شده انجام )1380( طباطبائي توسط كه ايمطالعه

 به ميانكاله تاالب گاه پرندگانزيست حفاظتي ارزش

 ميزان گرفته است و قرار بررسي مورد CVMروش 

 حداكثر ميانگين.تعيين شد 9حداكثر تمايل به پرداخت
 ريال24752 غيربومي هاي نوادهبراي خا WTP حداكثر

 شده برآورد ريال 73440 بومي هاي خانواده براي و

 پارك ي هساالن تفريحي ارزش) 1385(اميرنژاد . است
                                                     
7-Reynisdotteir, et al 
8-Contingent Value (CV) 
9-Willingness To Pay (WTP) 
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 غربي جنوب در قم دره پلنگ منطقه و گلستان ملي
 در دالر 72 ترتيببه TC روش اساس بر استان را اين

  .آورد دست به هكتار در ريال 83395 و هكتار
اكوتوريستي  ارزش) ب1389(و همكاران  داورديزادهخ 

گذاري  غار سهوالن مهاباد را با استفاده از روش ارزش
سوخته شهر .ريال برآورد كردند 847000000مشروط 

تمدن . است كيلومتري شهر زابل واقع شده 55در 
. هاي دنياي باستان استشگفتي سوخته يكي ازشهر
بر . گواه اين ادعاست شناسيجديد باستان هاييافته
 هاي متمادي در شهرسال   طي  كشفياتي كه در اساس

توان گفت كه اين شهر مي گرفته، سوخته انجام
مهمترين مركز استقرار و در حقيقت پايتخت منطقه 

 . در دوران مفرغ است

هكتار  152سوخته حدود  مساحت كلي تپه شهر
درياچه هامون و رود  است كه در يك برآمدگي بين

هيرمند بنا شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح 
متر  18متر و بلندترين نقطه آن  12هاي اطراف زمين

سوخته به چهار منطقه متمايز هاي شهرتپه. ارتفاع دارد
  : شوندتقسيم مي

  .هكتار 20مركزي با وسعت  ي منطقه -الف
   .هكتار 16مسكوني شرق با وسعت  ي منطقه -ب
   .سوختهصنعتي شهر ي يا منطقهشرقي قسمت شمال -ج
غربي شامل قبرستان با مساحتي بالغ قسمت جنوب -د

  .هكتار 25تا  20بر 
هيرمند از مسير بستر خودهنگام  ي انحراف رودخانه   

طغيان و باال آمدن مداوم نمك بر قشر سطحي زمين 
كه همچون ساروجي از تخريب آثار و اشياء جلوگيري 

 شهر يسالم ماندن آثار و بقاياترين علل كرده، از مهم
ماقبل تاريخ حدود  ي اين شهر در دوره. سوخته است

م متروك شده .ق1800گذاري و حدود م پايه.ق 3200
سال، زندگي در اينجا  1400اي حدود  براي دوره. است

دوران شكوفايي اين تمدن بين . جريان داشته است
م بوده است كه شهر .ق 2200تا  2500هاي سال

در اين شهر . داشته است      جمعي تنفر  55000د حدو
اكثريت را   صنعتگران و دو گروه عمده كشاورزان

  . دادندتشكيل مي
و  پرسشنامه تكميل طريق از الزم اطالعات و آمار
از محل شهر  حضوري با بازديدكنندگان ي مصاحبه

 فصل در بوده، مستقل درآمدي سوخته كه به لحاظ
 بررسي مورد نمونه تعداد.شد آوريجمع1390سال بهار

 و1كوكران رابطه از استفاده با كه بود نفر 150 شامل
تعيين  آزمون پيش نامهپرسش 30 از حاصل اطالعات

   .شد طراحي بخش مذكور در سه ي نامهپرسش .شد
 شخصي، هايويژگي به مربوط اطالعات اول، بخش در 

االت ؤپاسخگو، در بخش دوم س فرد واقتصادي اجتماعي
 تمايل به مربوط هايپرسش سوم بخش در رشي ونگ
بخش با توجه به  اين در .ارائه شد افراد پرداخت به

 مقادير به قيمت پيشنهادي سه آزمون،نتايج پيش
  .مطرح شد ريال 15000 و 5000، 10000

  
  هامواد و روش

 اكوتوريستي شهر ارزش برآورد براي مطالعه اين در
 استفاده   (CVM)طمشرو گذاريارزش روش از سوخته

افراد   (WTP)پرداخت به تمايل در اين رهيافت .شد
 بازار سناريوي تحتجهت بازديد از اين مكان باستاني 

صورت  به افراد تابع مطلوبيت اگر .شودمي تعيين فرضي
  : (Amirnejad et al, 2006: 670) زير باشد

  
  U(Y,S)                                                                            :1رابطه   

  
فرد  درآمد Yغيرمستقيم،  مطلوبيت تابع U آن، كه در 

 هايمشخصه از برداري  Sزماني مشخص و ي در دوره
   .است فرد اجتماعي -اقتصادي

 را خود درآمد از مبلغي است حاضر بازديدكننده هر

 مبلغ عنوان  به اين مكان باستاني از بازديد براي
 ايجاد باعث منديبهره اين كه بپردازد )A( يشنهاديپ

                                                     
1-Cochran 
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 شده ايجاد مطلوبيت ميزان .شودمي فرد براي مطلوبيت
اين  از وي كه است حالتي از بيشتر بازديد، اثر اين در

زير بيانگر اين شرايط  ي رابطه نمايد،نمي مكان بازديد
  . (Lee & Han, 2002: 534)است

  

  :2رابطه 

   
 ميانگين با تصادفي هاي     متغي ر 1ε و 0ε ،فوق ي رابطه در 

توزيع  همديگر از مستقل و تصادفي بطور كه صفر بوده
 تفاوت ).207: 1389 ،ب همكاران خداورديزاده و(اند  شده

اثر بازديد از اين  در (U)در مطلوبيت فرد  شده ايجاد
  :از است عبارت مكان باستاني

  

  :3رابطه 
UU(1,YA;S)-U(0,Y ;S )+(ε1 ε0)   

آزمون رهيافت  با توجه به توزيع آماري پيش  
گذاري با استفاده از باند دوگانه مورد استفاده ارزش

 تمايل بررسي در دوگانه نامهپرسش ساختار. قرارگرفت

 انتخاب با وابسته      متغي ر يك داراي افراد، پرداخت به

گذاري از فرم در برازش تابع ارزش. باشدمي دوگانه
  . استفاده شد تتابعي لوجي
 هاي     متغي ر تأثير ميزان بررسي براي 1لوجيت الگوي

 بازديدكنندگان از شهر WTP بر مختلفتوضيحي 
در  اساس، بر اين. گيردمي استفاده قرارسوخته مورد 

 هاياز قيمت يكي فرد اينكه، (Pi)لوجيت احتمال الگوي
شود  مي بيان زير ي رابطه صورت به بپذيرد، پيشنهادي را

  : )208: ب1389اورديزاده و همكاران، خد(
  

   :4رابطه 

  
 يك با تجمعي توزيع تابع در اين رابطه    

هاي      متغي ر از بعضي و است استاندارد لوجستيك اختالف
 مبلغ درآمد، جمله از اقتصادي بازديدكننده -اجتماعي

                                                     
1-Logit Model 

به  تحصيالت و خانوار اندازه سن، جنسيت، پيشنهادي،
   گذاري مورد استفاده قرار تابع ارزش زشمنظور برا

 كه رگرسيون بوده ضرايب  و β ، همچنين. گيردمي

 الگوي. باشند >و    β ،   رودمي انتظار

 لگاريتمي يا خطي تابعي فرم به توانرا مي لوجيت

نهايي در  تفسير دو پارامتر كشش و اثر. نمود برآورد
 پذيري كشش .حائز اهميت است نتايج الگوي الجيت

ه ب زير ي از رابطه توانمي را (X k)ام  kتوضيحي       متغي ر
  .)  (Judge et al, 1982: 493 دست آورد

  
  : 5رابطه 

  
  

 كه نموده بيان توضيحي      متغي ر هر به مربوط كشش    

 احتمال درصد چند  (Xk)مقدار  در درصدي يك تغيير

سوخته ديد از شهرپذيرش مبلغ پيشنهادي در جهت باز
نهايي تغيير در مقدار احتمال مقدار اثر. دهدرا تغيير مي

پذيرش مبلغ پيشنهادي به ازاي تغيير يك واحدي 
، اثر نهايي براي توضيحي را نشان داده      متغي رمقدار 
توان با استفاده از رابطه توضيحي پيوسته را مي      متغي ر

  :)(Judge et al, 1982: 495زير تعيين نمود 
  

  :6رابطه 

    
 به بستگي احتمال، در تغيير مقدار فوق، ي رابطه در    

 و مستقل هاي     متغي ر همه ه    اولي  ارزش و اوليه احتمال
توضيحي       متغي ردر شرايطي كه . دارد هاآن ضرايب

نهايي  زير به منظور محاسبه اثر ي موهومي باشد، رابطه
،  مكارانخداورديزاده و ه(خواهدگرفت  مورد استفاده قرار

  ):117 :الف1389
  

  :7رابطه 
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 در تغيير از است موهومي عبارت      متغي ر براي نهايي اثر

 نتيجه در (Yi = 1)مبلغ پيشنهادي  پذيرش احتمال

 ساير كه حالي يك، در به صفر موهومي از xkتغيير 

اين . اندثابت نگه داشته شده *x ها در يك مقدار     متغي ر
شده كه براي  نمونه شناخته وان حالتعن تحت مقدار
 ها     متغي ر ساير براي و هاآن مد مقدار موهومي هاي     متغي ر

منظور محاسبه حداكثر تمايل  به .است ميانگين مقدار
اساس الگوي خطي  به پرداخت بازديدكنندگان، بر

مطلوبيت غيرمستقيم   نمودن تابع لوجيت از حداكثر
ت غيرمستقيم به با تعريف تابع مطلوبي. استفاده شد
  : )(Haneman, 1984: 117صورت زير

  

  :8رابطه 

1 0

(1, ; ) (0, ; )

(1, ; ) (0, ; ) 0

u y A s u y s
v y A s v y s v 

 
      

  

  

هاي غيرمستقيم را چنين  توان تفاضل مطلوبيت مي
  :نوشت

  

  :9رابطه 

1 1

0 0

0 1 0 1

( , ; ) , 0, 0,1

(1, ; ) ( )

(0, ; )

(0, ; ) (1, ; ) ( )

h hv h y A s y h
v y A s y A
v y s y

v v y s v y A s A

   
  

  
     

    
    

  
         



 

برابر صفر است، تابع فوق   با توجه به اينكه ميانگين
  : شودبه شكل زير نوشته مي

  
  :10رابطه 

AβααsAyvsyvv  )();,1();,0( 10    
برابر با صفر، مقدار حداكثر  vبا مساوي قرار دادن    

برابر با ) MWTP(تمايل به پرداخت 

 10  تعيين 

  .)(Haneman, 1984: 345  شود مي
  

  بحث و نتايج
پس از استخراج آمار و اطالعات، نتايج توصيفي و    

 4و3،2،1ها و پارامترهاي مهم در جداول      متغي ركيفي 
 1 ي كه در جدول شماره طورهمان .است آورده شده

هاي سن،      متغي رميانگين مربوط به  شودمشاهده مي
هاي تحصيل، اندازه خانوار و درآمد ماهيانه تعداد سال

نفر و  4سال تحصيلي،  14سال،  36به ترتيب برابر با 
كه در جدول  طورهمان .باشدريال مي 6500000

گويان، از  درصد از پاسخ 70شود مشاهده مي 2شماره 
خدماتي رضايت نداشتند و ميزان  امكانات رفاهي و

  رفاهي نامناسب و ضعيف از امكانات منديرضايت
  .باشدمي

  
  

  هاي مهم مورد مطالعه در شهرسوخته     متغي رهاي توصيفي برخي آماره: 1جدول 
  انحراف معيار  حداقل  حداكثر  ميانگين  ها     متغي ر

  83/10  16  68  36  )سال( سن

  77/2  5  20  14  )سال( هاي تحصيل سال

  55/1  1  8  4  )نفر( اندازه خانوار

  60565910  800000 50000000 6500000  )ريال( درآمد ماهيانه
  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ           
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  هاي مهم مورد مطالعه درشهرسوخته زابل     متغي ر هاي كيفي برخي     متغي رآمار : 2جدول
  محيطي زيست  هايعضويت در سازمان مندي از امكانات رفاهيرضايت  جنسيت

  خير  بله  خير  بله  مرد  زن
41  109  45  105  5  145  

  درصد 97  درصد 3  درصد 70  درصد 30 درصد73 درصد27
  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                 

  
شود مشاهده مي 3طور كه در جدول شماره  همان     

در قسمت مربوط به تمايل به پرداخت بازديدكنندگان 
نفر  89براي تعيين ارزش اكوتوريستي شهرسوخته 

اولين پيشنهاد را نپذيرفتند و تمايلي براي ) درصد60(
ريال از درآمد ماهيانه خود جهت  10000پرداخت 

 40(نفر  61كه  ند درحاليسوخته نداشت بازديد از شهر
تر كه پيشنهاد پايين  هنگامي. آن را پذيرفتند) درصد

پيشنهاد ) درصد 22(نفر  34ارايه شد، ) ريال5000(
 را آن) درصد 39( نفر 58كه دوم را نپذيرفتند در حالي

دهندگاني كه اولين پيشنهاد  دسته از پاسخ آن.پذيرفتند
پيشنهاد باالتر قرار  را پذيرفتند در گروه) ريال 10000(

ريال براي  15000گرفتند كه آيا حاضر به پرداخت 
 22(دهنده پاسخ 33 سوخته هستند؟ بازديد از شهر

دهنده  پاسخ 25سوم را نپذيرفتند و  پيشنهاد) درصد
 75كه  يبطور. اين پيشنهاد را پذيرفتند) درصد 16(

درصد بازديدكنندگان مورد مطالعه، حاضر به پرداخت 
ي جهت استفاده تفريحي و تاريخي از شهرسوخته مبلغ

  .هستند
  

  

  وضعيت پاسخگويي به سه مبلغ پيشنهادي براي محاسبه ارزش اكوتوريستي شهر سوخته:  3جدول 

مبلغ پيشنهادي اوليه     وضعيت پذيرش
 )ريال10000(

پيشنهاد پايين   
  )ريال 5000(

پيشنهاد باال     
  )ريال 15000(

  پذيرش مبلغ پيشنهادي
  25  58  61  تعداد
  16  39  40  درصد

عدم پذيرش مبلغ 
  پيشنهادي

  33  34  89  تعداد
  22  22  60  درصد

  جمع
  58  92  150  تعداد
  38  61  100  درصد

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ     
  

اكوتوريستي شهرسوخته منظور برآورد ارزشبه       
سن  ،)BID( وضيحي قيمت پيشنهاديت هاي     متغي ر

اي سطح رتبه      متغي ر،)Sex( فرد جنسيت، )Age(پاسخگو 
 درآمد، )FN(تعداد اعضاي خانواده  ،)EDU(تحصيالت 
و  )HA( حفاظتي فرد  گرايش      متغي ر ،)Rev( ماهيانه فرد

مدنظر  )DIS(فاصله محل زندگي فرد از شهرسوخته 
نتخاب دوتايي منظور برآورد الگوي ا به. گرفت قرار

هاي      متغي رخطي دربين نخست بررسي وجود هم الجيت
در اين راستا، از . گانه مدنظر قرار گرفتتوضيحي هشت

  .آزمون تجزيه واريانس استفاده شد
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  نتايج حاصل از برازش الگوي الجيت: 4جدول 
  كشش وزني تجمعي  tآماره   انحراف معيار  ضريب رگرسيون  توضيحي      متغي ر

BID 
3-10 × 15/0 -  4-10 × 36/0  06/4 -  65/0 -  

Age 021/0-  012/0  72/1-  35/0-  
Sex  45/0  29/0  57/1  15/0  

EDU 22/0  107/0  02/2  4/0  
FN 4-10 × 57/0 -  4-10 × 57/0  1 -  0003/0  
Rev  7-10 × 29/0  7-10 × 22/0  33/1  088/0  
HA 13/0  069/0  86/1  77/0  
DIS 

3-10 × 63/0  3-10 × 56/0  12/1  048/0  
  -   -97/0  1/1  -07/1 أعرض از مبد

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                    
    
ر موهومي  ي عالمت ضرايب رگرسيون شامل متغ    

درآمد  ،)EDU( اي سطح تحصيالترتبه، )Sex(جنسيت
و فاصله  )HA(گرايش حفاظتي فرد  ،)Rev(ماهيانه فرد 

دهد نشان مي )DIS( سوختهمحل زندگي فرد از شهر 
شده اثر مستقيم و مثبت بر وجود  هاي ياد     متغي ركه 

. مورد بررسي دارند ي تمايل به پرداخت در افراد نمونه
ها بيانگر آن است كه اثر      متغي راين  tمقادير آماره 

 سطح تحصيالت، جنسيتهاي      متغي رمستقيم و مثبت 
 به لحاظ آماري در سطح ده گرايش حفاظتي فردو 

 ي دار بوده و قابليت تعميم به كل جامعهدرصد معني
 . را دارا خواهد بود سوخته بازديدكنندگان از شهر

موهومي جنسيت بيانگر آن       متغي رداري آماري معني
دهنده احتمال وجود تمايل به است كه مرد بودن پاسخ

همچنين، با افزايش سطح . دهدمي پرداخت را افزايش
احتمال وجود تمايل به پرداخت  بازديدكننده تحصيالت
نگرش فرد در خصوص .يابدداري افزايش ميبطور معني

توضيحي       متغي رتاريخي، ديگر  هايلزوم حفاظت از مكان

. پرداخت است دار بر احتمال وجود تمايل بهمعني
از حاصل جمع امتياز  گرايش حفاظتي فرد      متغي ر
، دهنده به سه پرسش در خصوص اهميت تاريخيپاسخ

هاي اي و چگونگي اجراي طرحهاي توسعهراهبرد برنامه
پاسخ افراد . عمراني مرتبط با شهرسوخته تشكيل شد

 كهگيري شد و همچنانبر مبناي طيف ليكرت اندازه
امتياز فرد احتمال وجود تمايل  مالحظه شده با افزايش

از سوي . يابدافزايش مي داريمعني بطورپرداخت  به
 قيمت      متغي ررگرسيون سه     يبضر عالمت ديگر،

و تعداد اعضاي  )Age(، سن پاسخگو )BID(پيشنهادي  
هاي      متغي رو منفي بودن اثر  بيانگرمعكوس )FN( خانواده

يادشده بر احتمال وجود تمايل به پرداخت در پاسخگو 
داري آماري اثر معكوس و معني tمقدار آماره . باشدمي

  را نشان  سن و پيشنهادي قيمتهاي      متغي رمنفي 
پيشنهادي و سن  رو، افزايش قيمت از اين. دهدمي

بازيدكنندگان احتمال وجود تمايل به پرداخت در آنان 
  .دهدداري كاهش ميرا بطور معني
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  محاسبه اثر نهايي الگوي الجيت: 5جدول 
  اثر نهايي  ارزش حالت       متغي رنوع   توضيحي      متغي ر

BID 36/0 × 10- 4  9533  پيوسته-  
Age 005/0  49/36  پيوسته-  
Sex 097/0  1  موهومي  

EDU 056/0  97/3  ايرتبه  
FN 3/0 × 10- 3  67/3  پيوسته -  
Rev 71/0 × 10- 8  64/0 × 10 7  پيوسته  
HA 034/0  89/12  ايرتبه  
DIS 0001/0  47/167  پيوسته  

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                                   
  

در الگوي انتخاب دوتايي، تفسير مقدار ضرايب 
نهايي  نظر نبوده و مقادير كشش و اثر          رگرسيون مد 

مقدار كشش منفي . گرفت مورد تفسير قرار خواهد
قيمت پيشنهادي و سن پاسخگو       متغي روزني تجمعي 

بيانگر آن است كه با افزايش ده درصدي مقادير اين 
يل به پرداخت در ها مقدار احتمال وجود تما     متغي ر

 .يابدمي درصد كاهش 5/3و  5/6 ترتيب  بازديدكننده به
شده  اساس محاسبات انجام نهايي بر تفسير نتايج اثر

      متغي رنهايي  مقدار اثر .گرفت در جدول زير، مدنظر قرار
توضيحي قيمت پيشنهادي بيانگر آن است كه افزايش 

جود ريالي مقدار قيمت پيشنهادي احتمال و ده هزار
درصد كاهش 36/0در بازديدكننده را  تمايل به پرداخت

همچنين، افزايش يك واحدي امتياز فرد در . دهدمي
نيز احتمال وجود تمايل به  گرايش حفاظتي فرد      متغي ر

  .دهددرصد افزايش مي 034/0پرداخت را 
باشد كه با توجه مي 98/27برابر با  LRمقدار آماره 

داري كلي بيانگر معني 0001/0به ارزش احتماالتي 
درصد پيش بيني . رگرسيون الجيت برآورد شده است

درصد است كه قدرت 60 صحيح الگوي برآورد شده نيز
كيد أالجيت برآوردشده را مورد ت باالي الگوي بينيپيش

  .دهدقرارمي
به منظور بررسي وجود ناهمساني واريانس از آماره 

LM2 استفاده شد (Whister, 1999)ر اين آماره ، مقدا

بوده كه با توجه به درجه آزادي هشت  02/12برابر با 
توان مي 15/0 ارزش احتماالتيو مقدار  2براي توزيع

گفت فرض عدم مبني بر عدم وجود ناهمساني واريانس 
  .پذيرفته خواهد شد

) MWTP(به منظور برآورد حداكثر تمايل به پرداخت    

در اين راستا، با حذف . نمن استفاده شداز روش ها
 الجيت الگوي داري آماريتوضيحي فاقدمعني هاي     متغي ر

 ضرب از جمع حاصل 1شده و مقدار       ً       مجددا  برآورد 
 ،سن،قيمت پيشنهاديهاي      متغي ررگرسيون   ضرايب

ارزش و مقادير  گرايش حفاظتيو  تحصيالت، جنسيت
مقدار حداكثر . دست آمده ي بيان شده بها     متغي ر حالت

 4140اساس اين روش معادل با  تمايل به پرداخت بر
  .ريال به ازاي هر فرد در ماه محاسبه شد

 
  نتيجه

نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه امكانات فعلي 
شهرسوخته زابل براي جذب گردشگر نامناسب و 

ز كه اكثر بازديدكنندگان ا  باشد بطوريضعيف مي
ولي با . وضعيت امكانات رفاهي موجود راضي نيستند

توجه به پتانسيل باالي شهرسوخته در جذب گردشگر 
 موجود،تعداد گردشگران درصورت بهبود امكانات رفاهي

نتايج . كرد و تمايل به پرداخت آنها افزايش پيدا خواهد
صورت بهبود امكانات رفاهي و  داد كه در  نشان
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پرداخت مبلغي جهت بازديد و  خدماتي، مردم راضي به
 درصد 75كه  باشند، بطوريسوخته مي استفاده از شهر

مبلغي  بازديدكنندگان مورد مطالعه، حاضر به پرداخت
  .جهت استفاده و بازديد از شهرسوخته هستند

هاي جنسيت، سطح      متغي رنتايج نشان داد كه     
تحصيالت، درآمد ماهيانه فرد، گرايش حفاظتي فرد و 

اثر مستقيم و  له محل زندگي فرد از شهر سوختهفاص
با . مثبت بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان دارند

هاي مورد      متغي راستفاده از ضرايب تخميني و متوسط 
استفاده در مدل لوجيت، ميانگين تمايل به پرداخت 

. ريال برآورد گرديد 4140بازديدكنندگان و گردشگران 
ريخي شهر سوخته و با توجه به لذا با توجه به اهميت تا

طلبد كه  ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان، مي
گردشگري از  ي والن براي توسعهؤريزان و مسبرنامه
رفاهي مناسب مانند احداث   ايجاد امكانات طريق

 محيط اطراف و داخل شهر  بهداشت بهبود آالچيق،
ات رساني، راهنمايي گردشگران و تبليغسوخته، اطالع

سوخته  اكوتوريستي شهر در رابطه با اهميت تاريخي و
افزايش  دي، در جهت كتابچه و سي از طريق بروشور،

بردن رفاه  ها و باال توريست و  بازديدكنندگانتعداد 
  .بازديدكنندگان و گردشگران توجه بيشتري داشته باشند
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