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چکیده

باتوجهبه تقاضاي روزافزون براي تفرجگاههاي جنگلی ،تجزیهوتحليل عوامل مؤثر بر نگرش بازدیدكنندگان میتواند نيازهاي

تفرجی را پيشبينی كند و سبب مدیریت موفق این تفرجگاهها شود .منطقه جنگلی داالب بهواسطه جاذبههاي جنگلی طبيعی و تاریخی
از مناطق مهم داراي پتانسيل توسعه گردشگري در استان ایالم بهشمار میآید .در پژوهش پيشرو ،ارزش تفرجی این منطقه با استفاده
از روش ارزشگذاري مشروط ( )CVMبرآورد شد .همچنين ،عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد براي بازدید از منطقه با استفاده از
الگوي الجيت بهروش نسبت راستیآزمایی بررسی شد .دادههاي مورد نياز با مراجعه حضوري به منطقه جنگلی داالب در سال 1399
و تکميل پرسشنامهها بهروش نمونهگيري تصادفی توسط  180بازدیدكننده داراي درآمد مستقل جمعآوري شدند .نتایج نشان داد كه
متغيرهاي تعداد افراد خانواده ،مقطع تحصيالت ،داراي تأهل ،داراي خودروي شخصی ،درآمد ساالنه و امنيت منطقه ،اثر مثبت و معنی
داري بر تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان داشتند ،درحالیكه تأثير متغيرهاي مسافر بودن ،مدت بازدید و مبلغ پيشنهادي براي ورودي،
منفی و معنیدار بود 81/66 .درصد از پاسخدهندگان ،تمایل به پرداخت ورودي براي بازدید از منطقه جنگلی داالب را داشتند.
ميانگين تمایل به پرداخت هر فرد براي بازدید از این منطقه  47690ریال بهدست آمد .همچنين ،ارزش تفرجی ساالنه براي كل منطقه
جنگلی داالب  476/9ميليون ریال و براي هر هکتار آن حدود  184/7هزار ریال برآورد شد .این نتایج بيانگر ارزش تفرجی زیاد
منطقه مذكور است كه لزوم توجه به مدیریت پایدار آن بهعنوان یکی از بومسازگانهاي ارزشمند زاگرس را نشان میدهد.
واژههاي كليدي :تفرجگاه جنگلی ،تمایل به پرداخت ،مدل الجيت.

مقدمه
ارزشگذاري كاركردها و خدمات غيربازاري منابع
طبيعی بهدالیل زیادي مانند شناخت و فهم عميق منافع
حاصل از این بومسازگانها ،اندازهگيري نقش آنها در رفاه

انسانی ،انتقال مسائل محيطزیستی كشور به تصميمگيران و
برنامهریزان ،ایجاد ارتباط بين سياستهاي اقتصادي و
درآمدهاي حاصل از طبيعت و نيز نقش این خدمات در
توسعه پایدار ،بسيار مهم هستند .بومسازگانهاي جنگلی،
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محصوالت و خدمات متنوعی براي رفاه انسان فراهم می
كنند ( .)Sayade & Rafee, 2015با اینحال ،ارزش كاالها
و خـدمات نامحسوس جنگلها تاكنون كمتر بررسی شده
است .همين عامل سبب برآورد كمتر در ارزش پولی این بوم
سازگانها نسبت به ارزش واقعی آنها شده است كه تخریب
و نابودي جنگلها را از نﻈـر اقتـصادي توجيهپذیر كرده
است (.)Modaberi et al., 2018
در كشورهاي پيشرفته ،صنعت گردشگري بهعنوان یک
ضرورت پذیرفته شده است .بر همين اساس ،این كشورها به
طبيعتگردي بهعنوان یکی از شاخههاي مهم گردشگري،
توجه جدي دارند ( .)Tuan et al., 2014براي بيشتر
خدمات محيطزیستی و اجتماعی (مستقيم و غيرمستقيم) كه
توسط بومسازگانهاي طبيعی ارائه میشود ،بازاري وجود
ندارد ،بنابراین رایجترین روش براي برآورد ارزش پولی این
خدمات ،ارزشگذاري منافع محيطزیستی بهشکل مشروط و
مبتنیبر بازار فرضی است (.)Heshmatol Vaezin, 2013
روش ارزشگذاري مشروط ( )CVMاز روشهاي
استاندارد ،انعطافپذیر و با كاربرد فراوان به شمار میآید كه
ارزش تفرجی و گردشگري طبيعت را با استفاده از تمایل به
پرداخت افراد برآورد میكند (.)Amirnejad et al., 2006
یکی از پركاربردترین خدمات منابع طبيعی ،ارزش
تفرجی آن است ،به این معنی كه انسان حاضر است براي
رفاه خود ،مبلغی را هزینه كنند تا بتواند از این كاركرد
طبيعت بهره مند شود .پژوهش هاي متعددي درمورد
ارزش گذاري كاركرد تفرجی بوم سازگانها با استفاده از
 CVMانجام شده اند ( & Henry-Osorio
;Mittelhammer, 2012; Yashoda & Reddy, 2012
Tuan et al., 2014; Doli et al., 2021; Nurin

 Khaksar Astaneh .)Fadhlin et al., 2021و همکاران
( )2011ارزش تفرجی هر هکتار از پارکهاي جنگلی
شهر مشهد را  22ميليون ریال برآورد كردند .همچنين،
متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار ،تحصيالت ،درآمد ،نگرش
افراد مصاحبه شونده نسبت به اهميت حفاظت از منابع
طبيعی و فاصله محل سکونت آنها تا پارک جنگلی

برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي ...

به ترتيب بيشترین تأثير را بر تمایل به پرداخت
Mohammadi
پاسخ دهندگان داشتند .در پژوهش
 Limaeiو همکاران ( ،)2016ارزش تفرجی ساالنه براي
پارک جنگلی سراوان در استان گيالن حدود 15/3
ميليون ریال در هکتار برآورد شد .این پژوهشگران
گزارش كردند كه متغيرهاي مبلغ ورودي پيشنهادي،
درآمد ماهانه ،عضویت در سازمانهاي غيردولتی ،دیدگاه
اخالق محيط زیستی و مدت اقامت ،تأثير معنیداري بر
تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان پارک جنگلی سراوان
داشتند Ronoud .و  )2016( Moayeriارزش تفرجی
ساالنه هر هکتار از پارک جنگلی ناهارخوران گرگان را
حدود  35/4ميليون ریال برآورد كردند .همچنين ،تمایل
به پرداخت بازدیدكنندگان از این پارک ،رابطه مثبت و
معنی داري با سطح درآمد و تحصيالت این افراد و رابطه
منفی و معنیداري با متغيرهاي سن ،وضعيت اقامت،
مسافت طی شده و قيمت پيشنهادي براي ورود به پارک
داشتند .در پژوهش  Modaberiو همکاران (،)2018
متغيرهاي اثرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان از
منطقه جنگلی قلعه گل در استان لرستان شامل درآمد
ماهانه ،فاصله از محل سکونت ،مبلغ پيشنهادي براي
ورود به این منطقه ،داشتن خودروي شخصی و سطح
تحصيالت بودند .ارزش تفرجی جنگل مذكور نيز حدود
 974هزار ریال در هکتار برآورد شد.
بررسی منابع موجود نشان میدهد كه پژوهش ها
درمورد ارزشگذاري تفرجی جنگل هاي زاگرس ،اندک
هستند .این بوم سازگان ها به علت تخریب هاي روزافزون با
تهدیدات جدي مواجه شده اند ،بنابراین لزوم ارزش گذاري
كاركردهاي مختلف آن آشکار میشود .به منﻈور افزایش
توجه به حفاظت و مدیریت پایدار منطقه جنگلی داالب
در استان ایالم به عنوان یکی از بوم سازگان هاي جنگلی
زاگرس ،ارزش تفرجی ساالنه این منطقه در پژوهش
پيش رو با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط برآورد
شده است .همچنين ،عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
بازدیدكنندگان از این منطقه شناسایی شدند.
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مواد و روشها

مدیترانهاي نيمهخشک با آبوهواي معتدل است ( & Yari

منطقه مورد مطالعه
منطقه جنگلی داالب به مساحت  2582هکتار در شش
كيلومتري شمال شهرستان ایالم قرار دارد (شکل .)1
براساس آمار  28ساله ( 1365تا  )1393ایستگاه هواشناسی
سينوپتيک ایالم ،متوسط بارندگی این منطقه حدود 590
ميلیمتر در سال است .ميانگين بيشينه و كمينه دماي ساالنه
آن بهترتيب  22/1و  11/5درجه سانتيگراد هستند .اقليم
منطقه داالب باتوجهبه ضریب خشکی دومارتن از نوع

 .)Rostami, 2019خاک این منطقه براساس تقسيمبندي فائو
در رده خاکهاي ليتوسل قرار میگيرد .گونه غالب
جنگلهاي داالب ،بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl.
است كه اغلب به فرم رویشی شاخهزاد و تکاشکوبه دیده
میشود .این منطقه بهدليل موقعيت جغرافيایی و جاذبههاي
طبيعی و تاریخی مانند تنوع در پستیوبلنديها ،چشمههاي
فراوان ،كوه قالقيران و روستاي بانقالن از مناطق مهم
گردشگري استان ایالم و كشور بهشمار میآید.

شکل  -1موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش
در پژوهش پيشرو از روش ارزشگذاري مشروط براي
تعيين ارزش تفرجی منطقه جنگلی داالب استفاده شد .این
روش تالش میكند كه تمایل به پرداخت ( Willingness to
 )payافراد را تحت سناریوهاي بازار فرضی معين برآورد
كند .در ابتدا ،اطالعات  30پرسشنامه اوليه بهصورت
پيشآزمون كه باز و بدون مبلغ بودند ،جمعآوري شد .سپس،
براساس این دادهها و پژوهشهاي پيشين ،پرسشنامهاي

طراحی شد كه بخش اول آن شامل پرسشهاي عمومی
مانند درآمد ،سن ،جنسيت و نيز پرسشهایی در خصوص
امنيت منطقه از نﻈر حضور پليس ،نور در شب و ورود افراد
شرور بود .پرسشهاي مربوط به تمایل به پرداخت ورودي
براي بازدید از منطقه در بخش دوم پرسشنامه جاي گرفت.
این پرسشها در ابتدا بهشکل بسته با سه گزینه قيمتی (،10
 20و  30هزار ریال) پرسيده شد .درانتها ،پرسشنامه شامل
دو پرسش باز بود .پرسش اول (آیا حاضر به پرداخت مبلغی

برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي ...
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كمتر از  10هزار ریال براي ورود به منطقه جنگلی داالب
هستيد؟) از افرادي پرسيده شد كه كمترین قيمت پيشنهادي
را نپذیرفته بودند .پرسش باز دوم (آیا حاضر به پرداخت
مبلغی بيشتر از  30هزار ریال براي ورود به منطقه جنگلی
داالب هستيد؟) نيز مختص پاسخدهندههایی بود كه بيشترین
مبلغ پيشنهادي را پذیرفته بودند .جامعه آماري در این
پژوهش ،تعداد بازدیدكنندگان از منطقه مذكور طی یک سال
بود .اداره كل ميراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی
استان ایالم ،تعداد كل خانوارهاي بازدیدكننده (با درآمد
مستقل و یا تاحدامکان داراي آزادي عمل در نحوه خرج
كردن پولی كه در اختيار دارند) از منطقه جنگلی داالب را
حدود  10هزار نفر در سال  1399برآورد كرد .تعداد پرسش
نامهها با استفاده از فرمول كوكران 180 ،عدد بهدست آمد.
رابطه ()1

1
})𝑆𝜃1+𝑒𝑥𝑝{−(𝛼−𝛽𝐴+𝛾𝑌+

كه در آن Fn(∆U) :بيانگر تابع توزیع تجمعی با یک
اختالف لجستيک استاندارد است و برخی از متغيرهاي
اجتماعی -اقتصادي ازجمله درآمد ،مبلغ پيشنهادي،
تحصيالت ،سن ،جنسيت ،وضعيت تأهل ،بومی بودن و شغل
را شامل میشود β ،θ .و  γضریبهاي قابل برآوردي هستند
كه انتﻈار میرود  γ<0 ،θ<0و  β≥0باشد.
رابطه ()2

این پرسشنامهها با مراجعه حضوري در تابستان و پایيز
سال  1399و بهروش تصادفی توسط بازدیدكنندگان از
منطقه جنگلی داالب كه درآمد مستقل داشتند ،تکميل شدند.
باتوجهبه ناقص نبودن هيچكدام از آنها ،همه 180
پرسشنامهها براي تجزیهوتحليلهاي بعدي بهكار گرفته
شدند .پایایی درونی پرسشنامهها براساس ضریب آلفاي
كرونباخ بهدستآمده ( ،)0/76قابل قبول بود .روایی
محتوایی پرسشنامه ( )0/89نيز تأیيد شد.
براي تحليل و برآورد مناسب تمایل به پرداخت افراد از
روش پرسشنامهایی انتخاب دوتایی (صفر و یک) و الگوي
الجيت استفاده شد ( .)Modaberi et al., 2018براساس الگوي
الجيت ،احتمال اینکه فرد یکی از پيشنهادها را بپذیرد ( ،)piبه
صورت رابطه  1بيان میشود (:)Hanemann, 1989

) = ( α + 𝛾Y + 𝜃S

=

1
)𝑢∆1+exp(−

روشهاي مختلفی براي محاسبه مقدار تمایل به پرداخت
وجود دارد .مرسومترین آنها ،متوسط تمایل به پرداخت
قسمتی است كه از آن براي محاسبه مقدار انتﻈاري تمایل به
پرداخت (( )E )WTPبهوسيله انتگرالگيري عددي در
محدوده صفر تا پيشنهاد بيشينه ( )maxAاستفاده میشود
(رابطه 2؛ :)Hanemann,1989; Lee & Han, 2002

1
*)𝑑𝐴α
])𝐴𝛽1+𝑒𝑥𝑝[−(𝛼∗ +

كه در آن α* :عرض از مبدأ تعدیلشده است كه با
افزودن جمله اجتماعی -اقتصادي به عرض از مبدأ اصلی
( )αمحاسبه میشود.
بهمنﻈور دستيابی به بهترین برازش در الگوي الجيت از
آزمون نسبت راستیآزمایی ( )Likelihood ratio testو
درصد پيشبينیهاي درست ( Percentage of correct
 )predictionsاستفاده شد .ضریب تبيين ( )R2كه مجذور
ضریب همبستگی بين متغير وابسته دوتایی و احتمالهاي

= )pi = Fn(∆U

𝐴𝑥𝑎𝑚

(

𝐹𝑛 (∆𝑢)𝑑𝐴 =∫0

𝐴𝑥𝑎𝑚

E (WTP) = ∫0

پيشبينیشده است (رابطه  ،)3شاخص مناسبی براي برازش
دادههاي نمونه محسوب میشود (:)Maddala, 1983
رابطه ()3

) 𝐿𝑀𝛽(𝐿
]
𝐿0

[ 𝑅2 = 1 −

كه در آن L0 :مقدار بيشينه لگاریتم تابع راستیآزمایی
است كه همه ضریبهاي رگرسيون بهغيراز ضریبهاي
جزئی ثابت در این محدودیت برابر با صفر هستند𝛽𝑀𝐿 .
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نشاندهنده بيشينه تابع راستیآزمایی است كه مدل را در
حالت مقيد (همه ضریبها برابر با صفر هستند) با حالت
غيرمقيد مقایسه میكند L .نيز لگاریتم تابع راستیآزمایی
است (رابطه  )4كه معنیدار بودن همزمان ضریبها را نشان

]𝐿 𝐿. 𝑅. 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = −2[𝐿(𝛽𝑀𝐿 ) −

رابطه ()4

همانطور كه پيشتر ذكر شد ،در این پژوهش براي
بررسی تأثير متغيرهاي توضيحی مختلف بر تمایل به
پرداخت افراد براي بازدید از منطقه جنگلی داالب از مدل
رگرسيونی الجيت استفاده شد .براساس این مدل ،احتمال
𝑖𝑧 𝑒
𝑖𝑧 𝑒1+

رابطه ()5

میدهد .اگر این آماره معنیدار باشد ،میتوان نتيجه گرفت
كه متغيرهاي توضيحی در مدل توانستهاند بهخوبی متغير
وابسته را توصيف كنند (.)Maddala, 1983

=

كه در آن pi :احتمال پذیرش تمایل به پرداخت از طرف
فرد iام F ،رابطه تابعی α ،عرض از مبدأ مدلBi ،
پارامترهاي مورد برآورد مدل Xi ،متغيرهاي توضيحی به
صورت مجموعهاي از ویژگیهاي اجتماعی -اقتصادي فرد،
 iشماره بازدیدكننده n ،تعداد كل مشاهدات و  ziبيانگر
شاخص واكنش فرد بازدیدكننده هستند .شاخص واكنش،
متغيري تصادفی است كه اگر مقدار آن از حد خاصی بيشتر
باشد ،فرد مورد نﻈر جزء افراد قبولكننده قيمت پيشنهادي
است و در غير این صورت ،جزء پذیرندگان محسوب
نخواهد شد .در رابطه  ،5تغيير  ziبين ∞ -تا ∞ +سبب تغيير
 piبين صفر تا یک میشود .ویژگی دیگر رابطه مذكور این
رابطه ()6
كه در آن L :لگاریتم نسبت احتمال موفقيت به عدم
احتمال موفقيت است .این رابطه را میتوان با استفاده از
روش بيشينه راستیآزمایی تخمين زد.
در الگوي الجيت ،ضریبهاي برآوردشده اوليه تنها
عالئم تأثير متغيرهاي توضيحی را درمورد احتمال پذیرش

مشاركت یک فرد در فعاليت مورد نﻈر (پذیرش قيمت
پيشنهادي) با استفاده از رابطه  5محاسبه میشود
(:)Maddala, 1983

1
𝑖𝑧1+𝑒 −

= ) 𝑖𝑋 𝑖𝐵 𝑝𝑖 = 𝐹(𝑍𝑖 ) = 𝐹(𝛼 + ∑𝑛𝑖=1

است كه بهطور غيرخطی به ( ziیعنی Xiها) مربوط میشود.
بهعبارتدیگر ،احتمال ( )piبا Xiها و ضریبهاي  αو Bi
رابطه غيرخطی خواهد داشت .این ویژگی باعث محدودیت
استفاده از حداقل مربعات معمولی براي تخمين ضریبها می
شود .براي حل این مشکل و بهمنﻈور تبدیل رابطه  4به یک
عبارت خطی میتوان تبدیلهاي زیر را ازنﻈر ریاضی انجام
داد .اگر  piاحتمال وقوع پيشامد یا دارا بودن صفت مورد
نﻈر باشد ،آنگاه  1-piاحتمال عدم وقوع صفت مورد نﻈر
خواهد بود كه میتواند بهصورت رابطه  6نشان داده شود
(:)Maddala, 1983

𝑝

𝑖𝑋 𝑖𝐵 𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (1−𝑝𝑖 ) = 𝑧𝑖 = 𝛼 +
𝑖

متغير وابسته نشان میدهند و تفسير مقداري ندارند ،درحالی
كه كشش و اثرات نهایی ،قابليت تفسير دارند .كششپذیري
متغير توضيحی kام و  Xkدر الگوي الجيت را میتوان از
رابطه  7بهدست آورد (:)Judge et al., 1982

برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي ...
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𝑋𝐵 𝑒

𝑋

) 𝑘𝑋𝐵( × 𝑘𝐵 × = (1+𝑒 𝐵𝑋)2

رابطه ()7

𝑘

كشش مربوط به هر متغير توضيحی ( )Eبيان میكند كه
تغيير یکدرصدي در  Xkباعث تغيير چنددرصدي در
احتمال موفقيت متغير وابسته ( )Yi=1میشود .باتوجهبه نوع
متغير توضيحی ،دو روش جداگانه براي محاسبه اثر نهایی در

در این الگو ،مقدار تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته
به احتمال اوليه و درنتيجه به ارزشهاي اوليه همه متغيرهاي
مستقل و ضریبهاي آنها بستگی دارد .اگر  Xkمتغير
مجازي (موهومی) باشد ،اثر نهایی براي این متغير عبارت
است از تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته ()Yi=1
رابطه ()9

الگوي الجيت وجود دارد .اگر  Xkمتغيري كمی باشد ،تغيير
در احتمال موفقيت متغير وابسته بر اثر تغيير یکواحدي در
 Xkكه اثر نهایی ( )MEناميده میشود ،از رابطه  8بهدست
میآید (:)Judge et al., 1982
𝑘𝐵 ×

رابطه ()8

) 𝑘𝑋𝐵(𝜕
𝑋
) 𝑘𝑋𝐵( ×
𝑘𝑋𝜕
𝑘

=𝐸

)𝑥𝐵(𝑝𝑥𝑒
(1+𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑥))2

𝑝𝜕

= 𝑖 𝑥𝜕 = 𝐸𝑀
𝑘

درنتيجه تغيير  Xkاز صفر به یک ،درصورتیكه متغيرهاي
دیگر ،ثابت در نﻈر گرفته شوند .مقدار اثر نهایی متغير
توضيحی مجازي ( )MEDاز رابطه  9محاسبه میشود
(:)Judge et al., 1982

) ∗ 𝑋 𝑀𝐸𝐷 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋𝑘 = 1, 𝑋 ∗ ) − 𝑃(𝑌 = 1|𝑋𝑘 = 0,

كه در آن :مقادیر ثابت متغير * Xبا عنوان حالت نمونه
شناخته میشوند .در این پژوهش ،براي تجزیهوتحليل
آماري متغيرها ،محاسبههاي ریاضی و تخمين پارامترهاي
الگوي الجيت از نرمافزارهاي ،Microfit ،SPSS
 Excel ،WolframAlphaو  Shazamاستفاده شد.

نتایج
همانطوركه پيشتر ذكر شد ،افراد با درآمد مستقل ،جامعه
آماري پژوهش پيشرو را تشکيل میدادند .درآمد ماهانه 74
درصد از پاسخدهندگان بين  51تا  83/9ميليون ریال بود،
درحالیكه شش درصد آنها ،درآمد ماهانه كمتر از  25ميليون
ریال داشتند .بخشی از این درآمد از طریق اجاره امالک و زمين
و سود بانکی براي افراد بيکار عاید میشد 71 .درصد افراد
مصاحبهشونده ،قسط بانکی داشتند .بيشتر پاسخدهندگان را
مردان متأهل در محدوده سنی جوان تا ميانسال و بومی منطقه

تشکيل میدادند .اغلب آنها از قشر كارگر (ساختمانی و خط
توليد شركت) و كارمند با تحصيالت دانشگاهی بودند 36 .درصد
خانوادههاي پاسخدهندگان ،سهنفره یا كمتر بودند ،درحالیكه
بيشتر آنها از خانوادههاي سه تا پنجنفره تشکيل میشدند46 .
درصد از آنها ( 83نفر) براي دسترسی به منطقه جنگلی داالب
از خودروي شخصی استفاده میكردند 76 .درصد افراد ،بيشتر از
یکبار از این منطقه تفرجی بازدید كرده بودند .بيشتر آنها ،سه تا
پنج بار در سال به منطقه جنگلی داالب مراجعه میكردند و در
هربار حدود دو تا شش ساعت را در این منطقه میگذراندند،
درحالیكه  24درصد افراد مصاحبهشونده در هربار مراجعه ،كمتر
از دو ساعت را در آنجا سپري میكردند .درصد كمی از
پاسخدهندگان ،عضو سازمانهاي محيطزیستی بودند و 30
درصد آنها در سازمانهاي مردمنهاد عضویت داشتند .در جدول
 ،1تعدادي از شاخصهاي اجتماعی -اقتصادي افراد پاسخدهنده
ارائه شده است.
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جدول  -1اطالعات پایه پاسخدهندگان
ویژگی اجتماعی -اقتصادي

سن

اطالعات

درصد

 24سال و كمتر

0/5

 25تا  44سال

56

 45تا  64سال

43

 65سال و بيشتر

0/5

مرد

80/82

زن

19/18

متأهل

83/38

مجرد

16/62

بومی شهر ایالم

95/53

مسافر

4/47

پزشک ،متخصص درزمينه خاص و استاد

1/79

كارمند دولت

31/01

كارگر

32/89

آزاد

27/93

خانهدار

1/12

بيکار

5/26

كارشناسی ارشد و بيشتر

48/04

كارشناسی

24/02

كاردانی

18/43

دیپلم و كمتر

8/94

بیسواد

0/55

جنسيت
وضعيت تأهل
بومی یا مسافر

شغل

مقطع تحصيالت

نتایج بخش دوم پرسشنامه نشان داد كه  18/33درصد
از بازدیدكنندگان ،تمایل به پرداخت مبلغی براي بازدید از
منطقه جنگلی داالب نداشتند (جدول  .)2اغلب آنها را
پاسخدهندههاي بدون تحصيالت دانشگاهی با سن بيشتر از
 45سال و درآمد ماهانه كمتر از  50ميليون ریال تشکيل می
داد 81/66 .از پاسخدهندگان حداقل یکی از مبلغهاي
پيشنهادي ( 20 ،10و  30هزار ریال) در پرسشنامه را
پذیرفتند .كمترین تمایل به پرداخت در  80درصد افراد 20
هزار ریال بود ،درحالیكه  68/88درصد آنها ،تمایل به
پرداخت مبلغ  30هزار ریال و بيشتر از آن را براي ورود به
این منطقه داشتند .بهعبارتدیگر ،بيشينه تمایل به پرداخت

 124نفر ،مبلغ  30هزار ریال و بيشتر از آن بود ،درحالیكه
سه و  20پاسخدهنده بهترتيب حاضر به پرداخت حداكثر 10
و  20هزار ریال براي ورود به منطقه جنگلی داالب بودند.
در جدول  ،3نتایج برآورد الگوي الجيت درمورد عوامل
مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد براي بازدید از منطقه جنگلی
داالب آمده است .براي بررسی معنیداري كلی این مدل از
آزمون نسبت راستیآزمایی استفاده شد .مقدار آماره این آزمون
در درجه آزادي  14برابر  427/32بهدست آمد كه بيشتر از
ارزش احتمال است .درنتيجه ،كل الگوي برآوردشده در سطح
اطمينان  99درصد معنیدار است.

برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي ...
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جدول  -2وضعيت تمایل به پرداخت پاسخدهندگان براي بازدید از منطقه جنگلي داالب
وضعيت پذیرش مبلغهاي پيشنهادي

مبلغ پيشنهادي پذیرفتهشده

عدم پذیرش هيچكدام از
مبلغهاي پيشنهادي

 10هزار ریال

 20هزار ریال

 30هزار ریال و بيشتر

مجموع

فراوانی

33

147

144

124

180

درصد

18/33

81/66

80

68/88

100

براساس اعتبار و ضریبهاي برآوردشده در جدول ،3
متغيرهاي تعداد افراد خانواده ،مقطع تحصيالت ،داراي تأهل،
داراي خودروي شخصی ،درآمد ساالنه و امنيت منطقه ،اثر
مثبت و معنیداري در سطح اطمينان حداقل  95درصد بر

تمایل به پرداخت پاسخدهندگان داشتند ،درحالیكه تأثير
متغيرهاي مسافر بودن ،مدت بازدید در هربار مراجعه
(ساعت) و مبلغ پيشنهادي براي ورود به منطقه جنگلی
داالب ،منفی و معنیدار بهدست آمد.

جدول  -3نتایج الگوي الجيت براي محاسبه ارزش تفرجي منطقه جنگلي داالب
متغير

ضریب

ارزش آماره T

كشش كل وزنی

اثر نهایی

اعتبار

عرض از مبدأ

-4/743

-0/865

-0/136

-0/003

0/031

سن

-0/423

-0/158

-0/062

-0/002

0/341

جنسيت

0/842

0/233

0/785

0/365

0/765

وضعيت تأهل

0/145

0/875

0/023

0/111

0/046

تعداد افراد خانوار

1/451

1/355

0/212

0/006

0/029

مسافر یا بومی

-3/854

-1/455

-0/365

-0/018

0/049

شغل

1/485

0/251

0/652

0/045

0/205

مقطع تحصيالت

1/128

1/54

0/083

0/052

0/016

داراي خودروي شخصی

0/725

0/629

0/092

0/023

0/009

داراي قسط بانکی

1/176

1/209

0/978

0/069

0/766

تعداد بازدید در سال

-1/546

-0/725

-0/306

-0/014

0/649

مدت بازدید

-1/716

-2/952

-0/165

-0/027

0/001

عضویت در سازمانهاي مردمنهاد

-2/658

-3/445

-0/239

-0/113

0/634

درآمد ساالنه

0/349

0/758

0/027

0/213

0/001

امنيت منطقه

3/854

3/221

0/082

0/262

0/000

قيمت پيشنهادي

-0/003

-0/654

-0/055

-0/008

0/001

آماره آزمون نسبت راستیآزمایی = 427/32
ضریب تعيين مکفادن = 0/74
درصد پيشبينیهاي درست = 0/83
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ميانگين تمایل به پرداخت هر فرد براي هربار بازدید از
منطقه مورد مطالعه  47690ریال بهدست آمد .برایناساس و
باتوجهبه جامعه آماري بازدیدكنندگان ( 10هزار نفر در
سال) ،ارزش تفرجی ساالنه براي كل منطقه جنگلی داالب
 476/9ميليون ریال برآورد شد ،بنابراین ارزش تفرجی
ساالنه هر هکتار از این منطقه برابر با  184/7هزار ریال
است.

بحث
نتایج پژوهش پيشرو نشان داد كه  80/82درصد از
پاسخدهندگان ،مرد بودند .علت حضور كمرنگتر زنان در
منطقه جنگلی داالب را در موقعيت اجتماعی آنها و عدم
حضور در مناطق تفرجی بدون همراهی خانواده میتوان
جستوجو كرد .یافتههاي  Eskandariو همکاران ()2017
و  Modaberiو همکاران ( )2018نيز با این بخش از نتایج
پژوهش پيشرو همخوانی دارد .ازنﻈر مسافت ،نتایج این
پژوهش نشان داد كه  95/53درصد پاسخدهندگان ،بومی
شهر ایالم بودند و مسافت كمی را براي رسيدن به این
تفرجگاه طی میكردند .در پژوهشهاي اندكی ،متغير فاصله
بررسی شده است .همانند نتایج پژوهش پيشروKhaksar ،
 Astanehو همکاران ( Azadi ،)2011و همکاران (،)2014
 Eskandariو همکاران ( )2017و  Modaberiو همکاران
( )2018اثر این متغير را منفی گزارش كردند ،درحالیكه در
پژوهش  Siewو همکاران ( ،)2015متغير فاصله بر تمایل به
پرداخت بازدیدكنندگان از تاالب  Paya Indahدر مالزي،
اثر معنیداري نداشت .علت عدم مطابقت این نتيجه با
یافتههاي پژوهش پيشرو میتواند ناشی از اختالف
تجهيزات حملونقل بين دو كشور باشد Eskandari .و
همکاران ( )2017با بررسی ترجيحات تفرجی
بازدیدكنندگان از پارکهاي جنگلی سرخهحصار در تهران و
سیسنگان در نوشهر گزارش كردند كه بهدليل افزایش
فاصله ،تعداد بازدید ساالنه افراد غيربومی از این پارکها
كمتر است .اغلب پاسخدهندگان در پژوهش پيشرو ترجيح
میدادند كه بيشتر از یکبار در سال از منطقه جنگلی داالب
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بازدید كنند كه بهدليل بومی بودن ،فاصله كمتر و دسترسی
آسان آنها به منطقه بود 4/47 .درصد پاسخدهندگان نيز از
شهرهاي اطراف و براي گذراندن اوقات فراغت به شهر ایالم
سفر كرده بودند كه بيشتر آنها براي اولينبار از منطقه
جنگلی داالب بازدید میكردند.
بيشتر پاسخدهندگان در پژوهش پيشرو را قشر كارگر و
اداري با تحصيالت دانشگاهی و تعداد اعضاي خانواده بين
سه تا پنج نفر تشکيل میداد ،بنابراین ممکن است شغل افراد
و پيرو آن ،وقت آزاد آنها ،عاملی تعيينكننده در مراجعه
افراد به این منطقه تفرجی باشد .این نتایج با یافتههاي
 Henry-Osorioو  )2012( Mittelhammerو Modaberi
و همکاران ( )2018همخوانی ندارد .پژوهشگران مذكور
گزارش كردند كه درآمد كمتر كارگران سبب كاهش مراجعه
آنها به مکانهاي تفرجی میشود ،درحالیكه در پژوهش
پيشرو ،بيشينه فراوانی در بين  180پاسخدهنده به كارگران
تعلق داشت ( 32/89درصد) .اغلب پژوهشهاي پيشين به
اثرات مثبت درآمد و سطح تحصيالت بازدیدكنندگان و تأثير
منفی مبلغ پيشنهادي بر تمایل به پرداخت آنها اشاره
كردهاند ( Khaksar Astaneh et al., 2011; Goudarzi,
;2012; Yashoda & Reddy, 2012; Tuan et al., 2014

.)Sayade & Rafee, 2015; Ronoud & Moayeri, 2016
بيشتر از  90درصد پاسخدهندگان در پژوهش پيشرو،
تحصيالت دانشگاهی داشتند .هرچه سطح تحصيالت افراد
زیادتر باشد ،اوقات فراغت آنها نيز افزایش مییابد
( )Shrestha et al., 2002; Ebrahimi et al., 2012كه می
تواند بازدید بيشتر از مکانهاي تفرجی را در پی داشته
باشد .نتایج دیگر پژوهش پيشرو نشان داد كه افراد داراي
خودروي شخصی بهطور معنیداري تمایل به پرداخت مبلغ
بيشتري براي ورود به منطقه جنگلی داالب دارند.
 Modaberiو همکاران ( )2018یافتههاي مشابهی را
گزارش كردند .دركل ،استفاده بيشتر از مناطق تفرجی
بهنحوي با امکانات خانواده مانند داشتن خودروي شخصی
ارتباط دارد (.)Eskandari et al., 2017
در الگوي الجيت ،ضریبهاي اوليه برآوردشده فقط
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عالئم تأثير متغيرهاي توضيحی را بر احتمال پذیرش متغير
وابسته نشان میدهند و تفسير عددي ندارند .بهجاي آنها،
كششهاي كل وزنی و اثرات نهایی تفسير میشوند.
كششهاي بهدستآمده در جدول  3براي متغيرهاي تعداد
افراد خانواده ،مدت بازدید در هر بار مراجعه ،درآمد ساالنه،
امنيت منطقه و مبلغ پيشنهادي نشان میدهند كه با افزایش
یکدرصدي آنها و با فرض ثابت بودن عوامل دیگر،
احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي توسط پاسخدهندگان
بهترتيب  0/082 ،0/027 ،-0/165 ،0/212و -0/055
درصد تغيير میكند .كشش كل وزنی براي متغيرهاي
موهومی مانند مقطع تحصيالت ،وضعيت تأهل ،مسافر بودن
و داراي خودروي شخصی ،قابليت تفسيري ندارد .به همين
دليل ،اثر نهایی متغيرهاي مذكور باید بررسی شوند .براساس
مقادیر اثر نهایی این متغيرها در جدول  3میتوان نتيجه
گرفت كه در صورت ثابت بودن متغيرهاي دیگر ،افزایش
یک واحد از متغيرهاي فوق (مقطع تحصيالت ،از مجرد به
متأهل ،از بومی به مسافر و داراي خودروي شخصی)
بهترتيب سبب تغيير  -0/018 ،0/111 ،0/052و 0/023
واحدي در احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي توسط
بازدیدكنندگان میشود.
آگاهی از عالیق و رفتارهاي تفرجی افراد جامعه باتوجه
به متغيرهاي مورد بررسی ،این امکان را به سياستگذاران و
برنامهریزان میدهد كه تصميمگيريها و طرحریزيهاي
درست و مناسبی داشته باشند .این اطالعات ،پيشنياز برنامه
ریزي تفرجی و پيشبينی تأمين امکانات الزم براي گذراندن
اوقات فراغت بازدیدكنندگان است .هر خانوار مورد مطالعه
بهطور متوسط  4/16بار در سال از منطقه جنگلی داالب
بازدید داشت .برایناساس میتوان نتيجه گرفت كه متوسط
تمایل به پرداخت هر خانواده در هربار بازدید و در یک
سال بهترتيب حدود  133/06و  553/51هزار ریال است.
ارزش تفرجی ساالنه كل منطقه جنگلی داالب 476/9
ميليون ریال و براي هر هکتار آن حدود  184/7هزار ریال
برآورد شد .این نتایج نشاندهنده ارزش زیاد تفرجی این
منطقه است كه لزوم توجه به صنعت گردشگري در منطقه

برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي ...

جنگلی داالب را آشکار میكند .باتوجهبه اینکه متوسط
تمایل به پرداخت پاسخدهندگان ( 47690ریال) از بيشينه
مبلغ پيشنهادي ( 30هزار ریال) بيشتر بهدست آمد ،بنابراین
بهنﻈر میرسد كه این منطقه ،قابليت جذب گردشگر و
افزایش مبلغ ورودي در صورت توسعه امکانات رفاهی و
تفریحی را داشته باشد .نتایج پژوهش پيشرو ،اهميت
مدیریت پایدار و حفاظت از منطقه جنگلی داالب و
جلوگيري از تخریب و نابودي این بومسازگان ارزشمند و
درآمدزا را نشان میدهد.
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Abstract
In light of the increase in demand for recreational forest areas, it is imperative to determine
factors influencing visitor attitudes to better anticipate recreational needs and improve the
management of these areas. Due to its natural and historical attractions, the Dalab forest area is
considered one of the most important areas of tourism potential in the Ilam Province, Iran. By
using the contingent valuation method, this study estimated the recreational value of this area. A
logit model was evaluated by the likelihood ratio test to investigate the factors affecting the
willingness to pay (WTP) for visiting it. The information was collected by filling out
questionnaires by 180 visitors to the area with independent income in 2020. The results showed
that family size, education level, marriage, owning a car, annual income, and the level of
security in the area all contribute positively to visitors' WTP, but being a passenger, the length
of the visit, and the amount offered of entry provided negatively affect the quality of this
characteristic. 81.66% of respondents were willing to pay an entrance fee to visit the Dalab
forest area. It was estimated that the respondents would be willing to spend on average 47690
Rials on a visit to this recreation area. Furthermore, the annual recreational value of the Dalab
forest area was estimated at 476.9 million Rials, which is the equivalent of 184.7 thousand Rials
per hectare. The results demonstrate that the region has a high recreational value, indicating its
importance for sustainable management as one of the Zagros' most valuable ecosystems.
Keywords: Logit model, recreational forest, willingness to pay.

