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چکیده
رودخانه ليقوانچاي واقع در استان آذربايجان شرقي به دليل تنوع در ويژگيهاي طبيعي براي استراحت ،سرگرمي و فرصتهاي تفريحي در
قالب گردش ،اردو زدن در کنار رودخانه و چشمهها جهت گذراندن اوقات فراغت و لذت از مناظر از مناطق تفريحي و گردشگري مهم استان
ميباشد .با توجه به اين که کاالها و خدمات محيطزيستي بيشتر جزو کاالهاي عمومي با دسترسي آزاد ميباشند ،به علت عدم آگاهي اکثر
بازديدکنندگان از ارزش واقعي محيطهاي مذکور که سبب عدم استفاده بهينه و مطلوب از اين محيطها و در نهايت منجر به تخريب
محيطزيست ميشود؛ بنابراين انجام تحقيقاتي با موضوع برآورد ارزش محيطزيستي ،کمک شاياني به سياستگذاران در اتخاذ تصميمات
مينمايد .در اين تحقيق که در فصل تابستان  1331انجام شد ،با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و پرسشنامه دوگانه-دوبعدي ،ارزش
حفاظتي رودخانه ليقوانچاي محاسبه شد .متغيرهاي قيمت پيشنهادي ،در سطح يک درصد ،وضعيت تأهل و ميزان رضايت از خدمات رفاهي
در سطح پنج درصد و دفعات مراجعه و تعداد افراد خانواده در سطح ده درصد ،در الگوي الجيت معنيدار شدند .متغير قيمت پيشنهادي ،داراي
اثر نهايي  -1/11113ميباشد که نشان ميدهد ،با افزايش يک واحدي قيمت ،ميزان تمايل به پرداخت معادل  1/11113واحد کاهش
مييابد .در اين تحقيق ،اين ميزان با استفاده از نرمافزار  Shazam10براي حفاظت از اين منطقه 5331 ،ريال معادل  1/4554دالر در ماه
به ازاي هر نفر برآورد شد .از طرفي ميانگين تعداد افراد خانواده  4/22ميباشد که در نهايت متوسط تمايل به پرداخت ماهانه هر خانوار
 24151ريال معادل  1/3344دالر ميباشد .همچنين ،متوسط ارزش حفاظتي هر خانواده بهمنظور حفاظت رودخانه ليقوانچاي  231191ريال
معادل  23/9343دالر در سال محاسبه شد .بنابراين ،پيشنهاد ميشود :تشکلي جهت حفظ منطقه مورد مطالعه تشکيل شود .از طرفي ،با
توجه به تأثير مثبت متغير دفعات بازديد ،دسترسي به منطقه از طريق بهبود راههاي ارتباطي براي اهالي استان تسهيل شود.

کلیدواژهها :ارزشگذاري مشروط ،ارزش حفاظتي ،الگوي الجيت ،آذربايجان شرقي ،رودخانه ليقوانچاي
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سرآغاز
تالشهاي موجود براي برآورد ارزش پولي خدمات اکوسيستم
نقش مضاعفي در مديريت تلفيقي انسان و سيستمهاي طبيعي
ايفا ميکند .در سطح خرد ،مطالعات ارزشگذاري موجب دستيابي
به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسيستمها و نقش
متنوع و پيچيده آنها در حمايت از رفاه انساني ميشود و در بعد
کالن ،ارزشگذاري اکوسيستم ميتواند در ايجاد و اصالح
شاخصهاي رفاه انساني و توسعهي پايدار مشارکت داشته باشد.
با توجه به بحرانهاي محيطزيستي در سيستمهاي اقتصادي
کشورها ،ارزشگذاري اقتصادي و اقتصاد محيطزيست ميتواند
نقش مهمي در رفع مشکالت محيطزيستي ايفا کند .بنابراين
اقتصاد محيطزيست ميکوشد تا راهحل مناسبي در نظام اقتصادي
براي شناسايي منبع آلودگي ،برآورد خسارت و تعيين ارزش منابع
محيطزيستي پيدا کند (کريمزادگان و همکاران .)1333 ،داليل
ارزشگذاري منابع طبيعي و سيستمهاي محيطزيستي از ديدگاه
اقتصاددانان و بومشناسان ،شناخت و فهم منافع محيطزيستي و
بومشناختي توسط انسان ،ارايه مسايل محيطزيستي کشور به
تصميمگيران و برنامهريزان ،فراهم آوردن ارتباط ميان
سياستهاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي ،سنجش نقش و
اهميت منابع طبيعي ،تعديل و اصالح مجموعه محاسبههاي ملي
مانند :توليد ناخالص ملي ) )1((GDPو جلوگيري از تخريب و
بهرهبرداري بيرويه از منابعطبيعي است )Ashim, 2000; Guo
 .(et al., 2001; Vaze, 1998با توجه به تقاضاي روزافزوني
که نسبت به تفرجگاهها و مساله تفريح در حال حاضر احساس
ميشود ،تجزيهوتحليل آنها از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي و
بررسي کامل خواستههاي مردم و باالخره ارايه نتايج اين
پوياييها و پيشبيني نيازهاي تفرجگاهي و اوقات فراغت،
فرايندي ميباشد که با وجود دشواري به علت ضرورت بايد انجام
گيرد .با وجود اهميت غيرقابل انکار تفرجگاهها در زندگي بشر ،به
دليل اين که خدمات اينگونه اکوسيستمها بهطور کامل در
بازارهاي تجاري جذب نميشوند و يا به نحو شايستهاي برحسب
اعداد و ارقام قابل مقايسه با خدمات اقتصادي و سرمايهاي بيان
نميشوند ،اغلب اهميت بسيار کمي در تصميمگيريها و اتخاذ
خطمشيها دارند .ارزشگذاري کارکردها و خدمات غير بازاري
محيطزيست به داليل زيادي از جمله :شناخت و فهم منافع
محيطزيستي و بومشناختي توسط انسانها ،ارايه مسايل محيطي

کشور به تصميمگيرندگان و برنامهريزان ،فراهم آوردن ارتباط
ميان سياستهاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي ،سنجش نقش و
اهميت منابع محيطزيستي در حمايت از رفاه انساني و توسعه
پايدار ،تعديل و اصالح مجموعه محاسبات ملي مانند توليد
ناخالص ملي و جلوگيري از تخريب و بهرهبرداري بيرويه
منابعطبيعي مهم ميباشد )Ashim, 2000; Guo et al.,
 .(2001; Vaze, 1998هدف اساسي درك اين مطلب است که
رابطه حياتي بين فعاليتهاي اقتصادي و طبيعت بهتر شناخته
شود و تصميمگيريهاي عاقالنهاي صورت پذيرد.
مطالعات زيادي به بررسي ميزان منافع بهدستآمده از بازديد
مناطق تفريحي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
پرداختهاند .توماس و همکاران در سال  1333در آمريکا با
استفاده از روش ارزشگذاري مشروط به اين نتيجه رسيدند که
افراد براي حفاظت از آبهاي زيرزميني در برابر آاليندههاي
شيميايي حاضر به پرداخت هزينههاي بين صفر تا  325دالر در
سال هستند ) .(Thomas & Christopher, 1997بررسي
مطالعات انجام شده در ايران نشان ميدهد که تعداد محدودي
مطالعه در زمينه برآورد ارزش حفاظتي و تفريحي تفرجگاهها و
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد وجود دارد.
نهرلي در پژوهشي ارزش تفريحي و گردشگري پارك ائلگلي
تبريز را مورد بررسي قرار داد ،اين ارزش  1534311ريال در روز
برآورد شده است (نهرلي .)1334 ،خورشيددوست با استفاده از
روش  )2(CVميزان تمايل به پرداخت مردم تبريز را جهت
حفاظت از محيطزيست شهري و کاهش آلودگيهاي موجود در
شهر را بهطور ميانگين ماهيانه  41141ريال بهدست آورد
(خورشيددوست .)1339 ،اميرنژاد و همکاران ارزشهاي حفاظتي
و تفرجي ساالنه پارك جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از
روش ارزشگذاري مشروط را به ترتيب  5/5و  2/5ميليون ريال
در هکتار برآورد کردند (اميرنژاد و همکاران .)1355 ،مواليي و
همکاران با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط نشان دادند که
تمايل به پرداخت ساليانه خانوارها براي حفاظت از اکوسيستم
جنگلي ارسباران  112521ريال و همچنين ارزش حفاظتي هر
هکتار از اين اکوسيستم  9313121ريال ميباشد (مواليي و
همکاران .)1355 ،ناجي و همکاران ،با استفاده از روش
ارزشگذاري مشروط نشان دادند که ميانگين تمايل هر فرد به
پرداخت براي هر بازديد از پارك جنگلي قائم کرمان  2153ريال
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و تمايل به پرداخت ساالنه هر خانوار حدود  13513133ريال
ميباشد (ناجي و همکاران .)1331 ،خداورديزاده و همکاران ،با
استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ميانگين تمايل به پرداخت
افراد و ارزش اکوسيستمي ساالنه غار سهوالن مهاباد را به ترتيب
حدود  4235ريال و  543111111برآورد کردند (خداورديزاده و
همکاران .)1331 ،هدف از اين مطالعه ،معرفي و ارزشگذاري
حفاظتي رودخانه ليقوانچاي ميباشد.
مواد و روشها
 منطقه موردمطالعه
رودخانه ليقوانچاي با ارتفاع بين  1311تا  3211متر از سطح
دريا در جنوب شرقي شهر تبريز در جريان است و در -33/22
 33/41درجه عرض شمالي و  49/31-49/22درجه طول شرقي
از ارتفاعات شمالشرقي کوههاي شيلهداغي (ارتفاع  3111متر)
يانيخداغي و ناخيرداغي (ارتفاع  3151متر) ،شيرداغي (ارتفاع
 3239متر) و دامنههاي شرقي عليورديداغي (ارتفاع  3215متر)
که از ارتفاعات متعدد مجموعه کوههاي سهند هستند ،سرچشمه
گرفته و حوضه اصلي آبريز آن حدوداً  1211هکتار ميباشد که
بيشتر از کوههاي مذکور تشکيل شده است .اين رودخانه در دره
عميقي که در شرق روستاي سفيدهخوان (اسپراخون) واقع شده
جريان دارد و سبب به وجود آمدن کشتزارها ،باغها و مراتع
طبيعي سرسبز و آباد شده است .عالوه بر اين در قسمت
باالدست آب گرم معدني با خواص درماني وجود دارد که مجموع
اين شرايط بهاضافه آبوهواي مطلوب سبب شده که اين منطقه
به يکي از تفرجگاههاي پر ازدحام منطقه تبديل شود .در
سالهاي اخير به دليل امور توسعهاي که سازمان ميراث فرهنگي
و گردشگري انجام داده بر حجم گردشگران منطقه افزوده شده
است .بنابراين ،حفاظت از رودخانه و حاشيه آن از اهميت ويژهاي
برخوردار است .تجزيهوتحليل عوامل مؤثر بر خواستههاي مردم از
نقطهنظر اقتصادي و اجتماعي ميتواند به پيشبيني نيازها و
کمبودهاي مناطق گردشگري کمکهاي قابلتوجهي نمايد .با
توجه به اين مهم ،در اين مطالعه تالش شده است تا عوامل مؤثر
بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از رودخانه ليقوانچاي
و برآورد ارزش حفاظتي اين منطقه مورد بررسي قرار گيرد تا به
پشتوانه اين ارزش ،ضرورت حفاظت از اين منبع محيطزيستي
بيشتر نمايان شود.
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 روش ارزشیابی
در اين مطالعه ،براي برآورد ارزش حفاظتي رودخانه ليقوان از
روش ارزشگذاري مشروط استفاده شد .انديشهي ارزيابي
پاركها و تفرجگاهها ارسال  1343به بعد پيگيري شده است .از
روشهاي استاندارد و انعطافپذير براي اندازهگيري تمايل به
پرداخت و ارزش اکوتوريستي مناطق گردشگري ،روش
ارزشگذاري مشروط ميباشد .حداکثر تمايل به پرداخت
مصرفکنندگان براي کاالهاي غير بازاري از قبيل بهبود کيفيت
محيطزيست ،وجود حياتوحش و جنگلها ،بيانگر ارزش
اقتصادي آن منابع است ) .(Kealy & Turner, 1993در
سالهاي اخير ،روش ارزشگذاري مشروط ،براي برآورد اين
ارزش و ساير ارزشهاي اقتصادي توسط اقتصاددانان و
سياستگذاران موردپذيرش قرارگرفته است .در اين روش ،با
استفاده از يک پرسشنامه ،بهطور مستقيم از افراد در مورد ميزان
مبلغي که تمايل به پرداخت براي استفاده يا حفاظت از کاالي
محيطزيستي دارند ،سوال ميشود .براي اجراي ارزشگذاري
مشروط بايستي مراحلي طي شود .اولين مرحله ،مشخص کردن
جامعهاي است که از دسترسي يا عدم دسترسي به کاال متأثر
ميشود .جمعيت مورد مطالعه بهطور معمول يکي از واحدهاي
اجتماعي (افراد و خانوارها) است .پس از مشخص شدن جامعه،
نمونهاي از آن انتخاب ميشود .در مرحله بعد ،پرسشنامه طراحي
شده و از نمونه مشخص شده ،اطالعات مورد نياز جمعآوري
ميشود .پرسشنامه بخشهاي مختلفي دارد .در بخش اول ،آن
کااليي که بايستي ارزش آن برآورد شود ،معرفي ميشود .کاال
بايد بهدقت و بهطور کامل و با تمام جزييات تشريح شود تا
پاسخدهنده ،ويژگيهاي آن را بهطور دقيق بداند .بهعبارتديگر،
پاسخدهنده آگاه باشد در مقابل مبلغي که تمايل به پرداخت آن را
دارد ،چه چيزي را دريافت خواهد کرد ) Mitchell & Carson,
 .(1989در بخش بعدي پرسشنامه ،روش پرداخت مبالغ پولي
معرفي ميشود تا اگر پاسخدهنده تمايل به پرداخت مبلغي داشته
باشد بداند به چه شکلي آن را بپردازد .به بيان بهتر ،روش
پرداخت بيانگر ساختار و مکانيسمي است که مبالغ پولي تحت آن
انتقال مييابند ) .(Tkack, 2002روشهاي پرداخت رايج در
ارزشگذاري مشروط شامل وروديه (پرداخت وروديه براي استفاده
از يک پارك) ،ماليات (براي مثال افزايش ماليات بر درآمد
بهمنظور حفاظت از جنگلها) ،اهدا به يک مؤسسه مشخص
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(براي مثال افراد با پرداخت حق عضويت به يک مؤسسه
غيردولتي که وظيفه آن حفظ کيفيت محيطزيست است ،تمايل
به پرداخت خود را مشخص کنند) و قيمتهاي باالتر (براي مثال
افزايش مبلغ وروديه پارك) هستند ) Mitchell & Carson,
(1989؛ که بيتمن و همکاران آنها را به دو گروه کلي پرداخت
به شکل ماليات و پرداخت بهصورت اهدا (بخشش) تقسيمبندي
کردهاند ) .(Bateman et al., 2003آخرين بخش از
پرسشنامه ،معرفي روش استخراج حداکثر تمايل به پرداخت
پاسخدهندگان است .دو مورد از روشهاي استخراج حداکثر
تمايل به پرداخت که بيشتر مورد استفاده قرار گرفته ،روش انتها-
باز ) )3((OEو روش انتها -بسته ) )4((CEاست )& Cameron
 .(James, 1987در روش انتها -باز از پاسخدهندگان پرسيده
ميشود که حداکثر تمايل به پرداخت شما چه ميزان ميباشد،
ولي در روش انتها -بسته مبلغي را بهعنوان حداکثر تمايل بيان
شده و از پاسخدهندگان تقاضا ميشود که به آن جواب مثبت يا
منفي دهند .نتايج هر دو روش براي برآورد حداکثر تمايل به
پرداخت يکسان نميباشد )& Haneman, 1984; Boyle
 .(Bishop, 1988در روش انتخاب دوگانه فرض ميشود افراد
داراي تابع مطلوبيت زير هستند ):(Amirnejad et al., 2006

محيطزيستي عبارت است از:

()1

U Y , S 

که در آن  Uتابع مطلوبيت غيرمستقيمY ،درآمد فرد و S

ويژگيهاي ديگر اقتصادي -اجتماعي فرد ميباشد .هر
بازديدکننده حاضر است مبلغي از درآمد خود را براي استفاده از
منبع محيطزيستي بهعنوان مبلغ پيشنهادي ) (Aبپردازد که اين
استفاده سبب ايجاد مطلوبيت براي وي ميشود .ميزان مطلوبيت
ايجاد شده در اثر استفاده از منابع محيطزيستي بيشتر از حالتي
است که وي از منابع محيطزيستي استفاده نميکند و رابطه زير
آن را نشان ميدهد ):(Haneman, 1984
()2

U  1, Y  A; S   1  U 0, Y ; S    0

که در آن  ε1و  ε0متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر هستند که
به گونه تصادفي و مستقل از همديگر توزيع شدهاند.
تفاوت ايجاد شده در مطلـوبيت ) (ΔUدر اثـر استفـاده از منبـع

()5

U  1, Y  A; S   U 0, Y ; S   1   0 

()3
ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسي تمايل به پرداخت افراد،
داراي يک متغير وابسته با انتخاب دوگانه ميباشد .بنابراين،
الگوي الجيت براي بررسي ميزان تأثير متغيرهاي توضيحي
گوناگون بر ميزان  )5(WTPبازديدکنندگان براي تعيين ارزش
حفاظتي استفاده شد .بر اساس الگوي الجيت احتمال )،(Pi
اينکه فرد يکي از پيشنهادها را بپذيرد ،بهصورت رابطه زير بيان
ميشود ):(Haneman, 1984
1
1  exp  U 

()4

Pi  F U  

1
1  exp    A  Y  S 



که ) Fη (ΔUتابع توزيع تجمعي با يک اختالف الجستيک
استاندارد است و بعضي از متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي از جمله
درآمد ،مبلغ پيشنهادي ،سن ،جنسيت ،اندازه خانوار و تحصيالت
در اين پژوهش را شامل ميشود γ ، θ .و βضرايب قابل برآوردي
هستند که انتظار ميرود  γ<1،β≥1و θ <1باشند.
سه روش براي محاسبه مقدار  WTPوجود دارد :روش نخست
موسوم به ميانگين  WTPاست که از آن براي محاسبه مقداري
انتظاري WTPبهوسيله انتگرالگيري عددي در محدوده صفر تا
بينهايت استفاده ميشود .روش دوم موسوم به ميانگين WTP
کل است که براي محاسبه مقدار انتظاري WTPبهوسيله
انتگرالگيري عددي در محدوده ∞ −تا ∞ +بهکار ميرود و
روش سوم موسوم به ميانگين  WTPبخشي است و از آن براي
محاسبه مقدار انتظاري  WTPبهوسيله انتگرالگيري عددي در
محدوده صفر تا پيشنهاد بيشينه ) (Aاستفاده ميشود .از بين اين
روشها ،روش سوم بهتر است .زيرا ،اين روش ثبات و سازگاري
محدوديتها با تئوري ،کارايي آماري و توانايي جمع شدن را
حفظ ميکند که از رابطه زير محاسبه ميشود ) Lee & Han,
:(2002


d A
*
 ,     Y  S 




1

*
) 1  exp (  A



MaxA

F U dA  

0

MaxA

E WTP  
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که ) E(WTPمقدار انتظاري تمايل به پرداخت و *  αعرض از
مبدأ تعديلشده ميباشد که بهوسيله جمله اجتماعي -اقتصادي به
جمله عرض از مبدأ اصلي ) (αاضافه شده است .جهت انتخاب
فرم تابعي مناسب با استفاده از آزمون غير آشيانهاي مک
کينون( ،)9رابطه ( )9برآورد مي شود ):(Judge et al., 1982
()9

log yt  b0  i 1 log X it  vt  et
n

پس از برآورد مدل باال ضريب متغير vtبا استفاده از آزمون والد
مورد آزمون قرار ميگيرد .در صورت معنيداري ضريب اين متغير
مدل خطي و در صورت غير معنيدار شدن ،مدل لگاريتمي
انتخاب و براي تجزيهوتحليلهاي بعدي مورد استفاده قرار
ميگيرد .در نهايت ،با قرار دادن مقدار ميانگين متغيرهاي کمي و
ميزان مد متغيرهاي کيفي در مدل رگرسيون انتخابي مقدار
ميانگين تمايل به پرداخت به دست ميآيد .پارامترهاي الگوي
الجيت به روش حداکثر راستنمايي( )3با استفاده از نرمافزار
 Shazam10برآورد شدند.
براي دستيابي به سطح قابل قبولي از دقت در آمارهاي نمونه ،از
قبيل ميانگين تمايل به پرداخت در مطالعات ارزشگذاري
مشروط ،بهدليل واريانس باالي تمايل به پرداخت پاسخدهندگان،
نياز به تعداد دادههاي زيادي ميباشد .چون خطاي استاندارد
ميانگين با تعداد نمونه رابطه عکس دارد:

ˆ
()3

n

SEM 

در رابطه فوق n ،حجم نمونه ˆ ،انحراف معيار تمايل به
پرداخت و  SEMخطاي استاندارد ميانگين تمايل به پرداخت
ميباشد .محققان ارزشگذاري مشروط به دنبال اين هستند که
درصد انحراف تمايل به پرداخت برآورد شده را از تمايل به
پرداخت واقعي حداقل کنند (نه اين که مقدار مطلق تمايل به
پرداخت برآورد شده را از تمايل به پرداخت واقعي حداقل کنند).
در اين شرايط نيازمند برآورد اوليهاي از ضريب تغييرات WTP
ميباشيم که از رابطه زير قابل محاسبه ميباشد:
()5


TWTP

V

در رابطه ( V ،)5ضريب تغييرات و  TWTPمقدار واقعي WTP

ميباشد .مقدار ضريب تغييرات را ميتوان از مطالعات گذشته
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بهدست آورد .هرچه مقدار ضريب تغييرات کمتر باشد ،برآورد
 WTPبه مقدار واقعي آن در جامعه نزديکتر خواهد بود .در
مطالعات ارزشگذاري مشروط اين رقم بين  1/35تا  9تغيير
ميکند ولي مقدار قابلقبول براي آن  2ميباشد (فتاحي.)1353 ،
با در نظر داشتن ضريب تغييرات ،با استفاده از رابطه زير ميتوان
حجم نمونه را بهدست آورد:
2

()3

 t  ˆ   t  vˆ 
n


d

RWTP

  d 

در رابطه ( n ،)3حجم نمونه t ،مقدار آمارهي ،t-student
 RWTPمقدار  WTPبرآورد شده و  dدرصد اختالف RWTP
از  TWTPميباشد .مقدار  dتوسط محقق تعيين شده و نشان
ميدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعي  WTPبراي
محقق قابلقبول است .مقدار قابلقبول  dدر مطالعات
ارزشگذاري مشروط بين  1/15و  1/3ميباشد (فتاحي.)1353 ،
در اين تحقيق ،هر يک از مقادير فوق در بخش پيشآزمون
بهصورت  d=8%و  cv=0.5تعيين شد .در نتيجه ،ميزان حجم
نمونه ( )nبرابر  143محاسبه ميشود.
آمار و اطالعات الزم از طريق تکميل پرسشنامه با مراجعه
حضوري به بازديدکنندگان از رودخانه ليقوانچاي که درآمد
مستقل داشتند ،در فصل تابستان سال  1331جمعآوري شد.
براي تعيين اعتبار روايي پرسشنامه از  31پرسشنامه پيشآزمون
که بهصورت انتها باز طراحي شده بودند ،استفاده شد .بر اساس
پرسشنامه پيش آزمون ،تعداد نمونه نهايي و قيمتهاي
پيشنهادي محاسبه و سپس به تعداد  143پرسشنامه پر شد .در
اين مطالعه ،براي اندازهگيري ميزان تمايل به پرداخت
بازديدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدي ()5()DDC
استفاده شد که توسط هانمن با اصالح و تعديل پرسشنامه
دوگانه ارايه شده است ) .(Haneman, 1984اين روش مستلزم
تعيين و انتخاب يک پيشنهاد بيشتر نسبت به پيشنهاد اوليه است
که پيشنهاد بيشتر به جواب «بلي» و پيشنهاد کمتر به جواب
«خير» داده ميشود ) .(Venkatachalam, 2003پرسشنامه
مذکور در دو بخش طراحي شد .در بخش اول ،اطالعات مربوط
به ويژگيهاي شخصي ،اجتماعي و اقتصادي فرد پاسخگو و در
بخش دوم ،پرسشهاي مربوط به تمايل پرداخت افراد مطرح شد.
در اين بخش ،از سه قيمت پيشنهادي  11111 ،5111و 21111
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ريال بهصورت پرسشهاي وابسته و مرتبط به هم استفاده شد.
قيمتهاي مذکور بر اساس ميانه قيمتهاي بهدستآمده در
پيشآزمون ،دو برابر آن و نصف آن انتخاب شدند.

است که ميزان  59/33درصد از پاسخگويان ( 54نفر) به آن
جواب مثبت دادهاند .به افرادي که اين قيمت را پذيرفتهاند ،قيمت
باالتر يعني  21111ريال پيشنهاد شده است 9/31 .درصد از کل
پاسخگويان ( 11نفر) اين قيمت را پذيرفتهاند .کساني که قيمت
اول را نپذيرفتهاند ،قيمت پايينتر  5111ريال پيشنهاد شده است
که  33/59درصد از کل پاسخگويان ( 113نفر) اين قيمت را براي
پرداخت ماهانه براي حفاظت به ازاي هر نفر پذيرفتهاند .نتايج
حاصل از پردازش دادههاي بهدست آمده از پرسشنامهها که با
استفاده از نرمافزار  Shazam10تحليل شده است ،در جدول ()3
آورده شده است.
همانطور که از نتايج جدول فوق استنباط ميشود ،متغير قيمت
پيشنهادي براي پرداخت ماهانه براي حفاظت ،در سطح  1درصد،
متغيرهاي وضعيت تأهل و خدمات رفاهي در سطح  5درصد،
دفعات مراجعه و تعداد افراد خانواده در سطح  11درصد معنيدار
ميباشند و با توجه به معنيداري عرض از مبدأ ،مدل فوق داراي
عرض از مبدأ ميباشد .در خصوص قيمت پيشنهادي ،اثر نهايي
اين متغير  -1/11113ميباشد که نشانگر آن است که افزايش
يک ريال در قيمت پيشنهادي ،ميزان پذيرش گزينه «بله» را به
ميزان  -1/11113واحد کاهش ميدهد.
همانطور که از نتايج جدول فوق استنباط ميشود ،متغير قيمت
درباره متغير وضعيت تأهل ،اثر نهايي  -1/155ميباشد که
نشانگر آن است که با تغيير وضعيت تأهل پاسخگويان از
«مجرد» به «متأهل» ،به ميزان  15/51درصد احتمال پذيرش
پرداخت مبلغي براي حفاظت کاهش مييابد .متغير دفعات مراجعه
داراي اثر نهايي  1/1115ميباشد که نشانگر آن است که افزايش
يک واحدي دفعات مراجعه ،ميزان تمايل به پرداخت را به ميزان
 1/1115واحد افزايش ميدهد.

یافتهها
از اطالعات بهدستآمده در بخش اول و دوم پرسشنامه که
مربوط به اطالعات شخصي و وضعيت اقتصادي -اجتماعي
پاسخگو و تعداد مراجعات و رضايتمندي پاسخگو ميباشد،
ميتوان متغيرهاي سن ،تحصيالت ،تعداد افراد خانواده ،دفعات
مراجعه و مدتزمان هر بازديد را استخراج نمود .بر اساس
تجزيهوتحليلها و محاسبه آمارههاي مربوطه ،در جدول ()1
وضعيت نمونهي مورد بررسي ،بهصورت اختصار ارايه شده است.
از پاسخگوياني که در اين تحقيق شرکت نمودند 111 ،پاسخگو
( 34/43درصد) مرد و مابقي ( 35نفر ،معادل  25/51درصد) زن و
 113نفر ( 35/52درصد) از آنان متأهل و مابقي ( 32نفر ،معادل
 21/45درصد) مجرد بودهاند .آمار توصيفي که از بخش
پرسشهاي ارزش حفاظتي ميتوان برداشت نمود ،بهطور خالصه
در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( :)2درصد تمایل به پرداخت حفاظتی پاسخگویان
در قیمتهای مختلف
ارزش حفاظتي

قيمت پيشنهادي (ريال)

درصد انتخاب گزينهي بلي

11111
21111
5111

%59/33
%9/31
%33/59

در خصوص جدول فوق بايد عنوان داشت که ابتدا قيمت 11111
ريال به ازاي هر نفر در هر ماه به فرد پاسخگو پيشنهاد داده شده

جدول ( :)1میزان آمارهی متغیرهای بخش اول و دوم پرسشنامه
نام متغیر
نام آماره

سن

تحصیالت

تعداد افراد

دفعات مراجعه

مدتزمان هر بازدید

(سال)

(سال)

خانواده

(در سال)

(ساعت)

5/14
5/54
1
31
1

3/55
9/19
11
45
3

4/22
12/23
33
ميانگين
1/32
4/21
11
انحراف معيار
4
19
41
مد
*
13
22
95
حداکثر
1
1
13
حداقل
(*ميزان تحصيالت  22سال مربوط به مقطع دکتري ميباشد)
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جدول ( :)3نتایج تخمین مدل الجیت
نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارهی t

اثر نهایی

عرض از مبدأ
سن
جنسيت
وضعيت تأهل
تحصيالت
تعداد افراد خانواده
قيمت پيشنهادي
دفعات مراجعه

3/5321
1/1291
-1/3433
-1/1391
-1/1411
-1/1359
-1/1115
1/1532

1/3331
1/1193
1/3491
1/5221
1/1432
1/1315
1/1112
1/1331

2/1535
1/5341
-1/3313
-2/1333
-1/3513
-1/3133
-5/5933
1/3323

1/1143
-1/1933
-1/155
-1/1135
-1/1334
-1/11113
1/1115

مدتزمان بازديد

-1/1133

1/1245

-1/1331

-1/1119

خدمات رفاهي

-1/3355

1/1914

-2/1354

-1/1944

Percentage of Right Prediction=0.78
ESTRELLA R-SQUARE=0.19
CRAGGUHLER R-SQUARE=0.25
MADDALA R-SQUARE=0.18
MCFADDEN RSQUARE=0.16
LIKELIHOOD RATIO TEST=58.36 Total Observation=149
D.F=12
P-VALUE=0.00

در مورد متغير خدمات رفاهي ميتوان چنين تفسير کرد که افراد
داراي رضايت کمتر از خدمات رفاهي ،به اميد بهبود وضعيت
خدمات رفاهي ،تمايل به پرداخت بيشتري نسبت به ساير افراد
داشتند .متغير تعداد افراد خانواده داراي اثر نهايي -1/1334
ميباشد .بنابراين ،با افزايش يک واحد تعداد افراد خانواده ،به
ميزان  1/1334واحد احتمال تمايل به پرداخت کاهش مييابد .در
نهايت با استفاده از رابطه ( )5ميتوان متوسط تمايل به پرداخت
افراد را محاسبه نمود .در اين تحقيق ،اين ميزان با استفاده از
نرمافزار  Shazam10براي حفاظت از اين منطقه 5331 ،ريال در
ماه به ازاي هر نفر برآورد شد .اين برآورد بر اساس ميانگين
قيمت دالر در سال  1331که  12511ريال (معادل  1/4554دالر

در ماه) به ازاي هر نفر ميباشد ،به دست آمده است .از طرفي،
ميانگين تعداد افراد خانواده  4/22ميباشد که در نهايت متوسط
تمايل به پرداخت ماهانهي هر خانوار  24151ريال معادل
 1/3344دالر ميباشد .حال چنانچه تعداد کل بازديدکنندگان
ساالنه معلوم باشد ،ارزش حفاظتي در هر هکتار را ميتوان با
آگاهي از تعداد کل بازديدکنندگان در سال و مساحت منطقه
محاسبه نمود.
از آن جا که تعداد کل بازديدکنندگان معلوم نميباشد ،بنابراين،
در اين مطالعه متوسط ارزش حفاظتي ساالنه هر خانوار محاسبه
شده است:

ماههاي سال (  )12ميانگين تعداد افراد خانواده  متوسط مقدار تمايل به پرداخت= متوسط ارزش حفاظتي هر خانواده
بنابراين ،بر اساس نتايج اين پژوهش ،متوسط ارزش حفاظتي هر
خانواده بهمنظور حفاظت رودخانه ليقوانچاي  231191ريال در
سال معادل  23/2125دالر در سال برآورد شد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتايج ارايه شده در اين پژوهش ،ميزان پرداخت ساالنه
هر خانوار از ميزان مشابه در مطالعه (رفيعي و اميرنژاد1353 ،؛
مواليي و همکاران1355 ،؛ اسماعيلي و غزالي1355 ،؛ نخعي و

همکاران 1353 ،و خسروي و صبوحي )1331 ،بيشتر بوده است.
مطالعه رفيعي و اميرنژاد ،به برآورد ارزشي معادل  234532براي
ارزش حفاظتي هر خانواده منجر شده است .در مطالعه مواليي و
همکاران نيز خانوارها حاضر به پرداخت  112521ريال در سال
براي حفاظت اکوسيستم ارسباران ميباشند .همچنين ،در مطالعه
اسماعيلي و غزالي متوسط ارزش حفاظتي رودخانه کر  259ريال
در سال برآورد شده است .در پژوهش نخعي و همکاران ،هر
خانواده حاضر است  151352ريال از درآمد ساالنه خود را براي
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حفاظت از پارك جنگلي نور بپردازد .اين افزايش به دليل آشنا
بودن منطقه و موردتقاضا بودن آن ميباشد .همانگونه که از
برآورد الگوي لوجيت نيز مشخص ميباشد ،متغير تعداد دفعات
بازديد در سطح ده درصد معنيدار ميباشد .بنابراين ،ارتباط بيشتر
افراد با محيطزيست منجر به احساس مطلوبيت بيشتر و افزايش
تمايل به پرداخت آنها جهت حفاظت از آن ميشود .همچنين،
بررسي مطالعات ياد شده نشان ميدهد که از مهمترين داليل
اختالف در نتايج بهدست آمده ،تفاوت در زمان بررسي،
ويژگيهاي متفاوت مناطق مطالعه شده و نوع اکوسيستم مطالعه
شده ميباشد .شايان ذکر است متغيرهاي ميزان درآمد ،شغل،
عضويت در سازمانهاي محيطزيستي ،ميزان رضايتمندي از
امنيت اجتماعي ،ميزان هزينه خانواده نيز در الگوي برآوردي قرار
داده شدند ولي به علت عدم معنيداري از الگو حذف شدهاند.
با توجه به تجزيه تحليل رگرسيوني عمل آمده در فوق ،ميتوان
پيشنهادهاي زير را در خصوص منطقه مورد مطالعه بيان نمود:
 .1انجام فعاليتهايي مانند تعيين جايگاه مناسب براي مسافران
و تعيين امکانات رفاهي مناسب در آن محل ميتواند از انجام
فعاليتهاي مخاطرهآميز براي محيطزيست ،از جمله قطع
درختان جهت روشن نمودن آتش ،جلوگيري نمايد.
 .2با توجه به اين که ميزان تمايل به پرداخت ماهانه افراد مقدار
قابلتوجهي ميباشد ،احداث تشکلي که بتواند با تأمين

هزينههاي مردمي ،محيطزيست منطقه را حفظ نمايد،
ميتواند داراي توجيه اقتصادي باشد.
 .3با توجه به اين که متغير تعداد دفعات مراجعه تأثير مثبتي بر
احتمال تمايل به پرداخت داشته است ،ميتوان با ارايه
تمهيداتي که سبب سهولت در دسترسي به منطقه ميشود،
ارزش کل حفاظتي حاشيه رودخانه ليقوان چاي را از ديد
مردم باال برد.
 .4نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد که اکثر بازديدکنندگان
و گردشگران از وضعيت جاده ،سرويسهاي بهداشتي ،فضاي
پارکينگ موجود در روستا و سرويس حمل ونقل راضي
نيستند که رفع اين مشکالت نظارت دقيق و عملي مسئوالن
را ميطلبد.
یادداشتها
Gross Domestic Production
Contingent Valuation
Open ended format
Close ended format
Willingness to Pay
Mckinon Nonnested Testing
Maximum Likelihood
Double–Bounded Dichotomous Choice
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