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چکیده
برای بسیاری از کشورها ،صنعت گردشگری بخش قابل مالحظهای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه را به خود اختصاص داده است .فعالیت گردشگری میتواند تأثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی سا کنان داشته
باشد .در سطح خرد ،مطالعات ارزشگذاری باعث دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد ا کوسیستمها و نقش
متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کالن ،ارزشگذاری اقتصادي ا کوسیستم ،برنامهریزان و مدیران
اجرایی را در برنامهریزي ،حفاظت و بهرهبرداري پایدار منابع طبیعی یاري میدهد .درياچه زریبار مهمترين و کمنظیرترین
جاذب ه آبي در سه کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسی میزان
تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان است .روش نمونهگیری ب ه صورت تصادفی ساده و برای
جمعآوری اطالعات موردنیاز اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدد  0/86به
دست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد .نتایج حاصل از برآورد مدل به روش الجیت نشان میدهد که متغیرهای
سن ،هزینه سفر ،سطح تحصیالت ،بعد خانوار ،درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنیدار
داشته و متغیر سابقه پرداخت ،تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است .یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان میدهد
که ارزش تفریحی دریاچه زریبار که با مقدار متوسط انتظاری ( )WTPنشان داده میشود ،برای هر بازدید کننده برابر با 5712
ریال است.
طبقهبندی Q65 ،Q51 ،C52 :JEL
واژ گان کلیدی :تمایل به پرداخت( ،)WTPارزش گذاری مشروط ( ،)CVMگردشگر ،دریاچه زریبار.

 1این مقاله بر گرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده اول مقاله است.
 2نویسنده مسئول مقالهf.habibi@uok.ac.ir :
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1.1مقدمه
منابع طبیعی هر کشوری ،از زیربناهای مهم توسعه اقتصادی آن
کشور است .این امر بهویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق
بیشتری پیدا میکند .در کشور ما نیز منابع طبیعی موجود در این
زمینه ،نقش اساسی داشتهاند ( .)Fatahi, 2014:91یکی از عوامل
توسعه پایدار ،با ارزش تلقی نمودن سرمایههای طبیعی است .بیان
ارزشی منابع طبیعی ،بهناچار ما را بهسوی پرسشهایی درباره
نحوه و میزان ارزشگذاری منابع زیستمحیطی راهنمایی میکند.
تالشهای الزم برای برآورد ارزش پولی خدمات ا کوسیستمها،
نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و دستگاههای طبیعی
ایفا میکند .در سطح خرد ،مطالعات ارزشگذاری باعث دستیابی
به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد ا کوسیستمها و نقش متنوع
و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کالن،
ارزشگذاری ا کوسیستم میتواند در ایجاد و اصالح شاخصهای
رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد .ارزشگذاری
اقتصادی را میتوان به گونهای سازنده و مثبت در هرچه بهتر
نمودن سیاستهای زیستمحیطی دخالت داد (& Maibodi
 .)Gazi, 2009:188ارزشگذاری اقتصادی ا کوسیستمهای طبیعی
به بیان ارزش پولی کاالها و خدماتی که یک ا کوسیستم میتواند
ایجاد کند ،میپردازد .بخشی از این کاالها و خدمات به دلیل
قابل دادوستد بودن در بازار در زمره کاالهای بازاری قرار میگیرند.
اما گروه دیگر به دلیل غیر قابل دادوستد بودن در بازار به عنوان
کاالهای غیر بازاری شناخته شده و با وجود آن که با ارزش هستند،
به دلیل عدم توانایی ارزشگذاری آنها به صورت پولی ،اغلب
در تصمیمگیریهای زیست محیطی نادیده گرفته میشوند.
اقتصاددانان محیط زیست معتقدند ارزشگذاری تفریحی برای
خدمات و منافع غیر بازاری ا کوسیستمهای طبیعی ،امری
ضروری است که بیتوجهی به آن در درازمدت موجب وارد آمدن
خسارتهای جبران ناپذیری بر منابع طبیعی میشود و بر روند
توسعه پایدار نسلها تأثیر میگذارد .از این رو ،کمی کردن و تعیین
ارزش پولی ا کوسیستمهای طبیعی میتواند نقش مضاعفی
در مدیریت تلفیقی انسان و طبیعت ایفا کند (Turner et al,
 .)2000هدف اصلی ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست ،ایجاد
امکان مقایسه میان حفاظت محیط زیست و توسعه اقتصادی_
اجتماعی برای دست یافتن به مصرف بهینه منابع کمیاب است.
ارزشگذاری اقتصادی ا کوسیستم با بازگو کردن ارزش کمی
کارکردها ،کاالها و خدمات ا کوسیستمها برنامهریزان را در حفاظت
و بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی یاری داده و با استفاده درست
و مناسب از منابع طبیعی ،محیطی قابل زیست را برای نسلهای
آینده فراهم مینماید (.)Khodavedizadeh, 2006:106
براساس اظهارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان
کردستان در سال  1396بیش از یک میلیون نفر گردشگر از استان
کردستان بازدید داشتهاند که بیش از  40درصد این گردشگران در
سالهای یاد شده برای بازدید از دریاچه رزیبار مریوان وارد استان
شدهاند .دریاچه زریبار یکی از مهمترین و کمنظیرترین جاذبههای
آبی در غرب كشور است كه در فاصله سه كیلومتری غرب مریوان

قرار گرفته و جاده آسفالته آن را به شهر مریوان پیوند میدهد.
ً
دریاچه زریبار با قرار گرفتن در یک دره طولی نسبتا وسیعی از
دو طرف غرب و شرق با کوههای پوشیده از جنگل احاط ه شده
است (Kurdistan Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
 .)Organization,2019با رویکرد نوین اقتصاد شهری ،هدف عمده
آن شناسایی سازوکارهای ارتقای منابع مالی پایدار و مطلوب برای
تأمین نیازهای هزینهای حوزه گردشگری شهری است؛ از جمله
این مباحث رویکرد تمایل به پرداخت است .با توجه به نقش
گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی شهرستان مریوان و
وجود یکی از منحصر به فردترین دریاچههای آب شیرین در این
شهرستان که ساالنه پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج
از کشور است و وجود خیل عظیمی از جوانان فار غالتحصیل
ی که متوسط نرخ بیکاری در این شهرستان
دانشگاهی (به طور 
از متوسط استانی هم بیشتر است) (Statistical Center of Iran,
 ،)2018هدف اصلی پژوهش حاضر ،عبارت است از برآورد تمایل
به پرداخت گردشگران دریاچه زریبار مریوان و عوامل مؤثر بر آن .با
توجه به مطالعات قبلی و بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایل به
پرداخت گردشگران ،فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:
بین میزان تمایل به پرداخت با سطح درآمد فرد رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت و سطح تحصیالت فرد
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت و سابقه پرداخت رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت و هزینه سفر رابطه منفی
و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت با سطح رضایت رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت و بعد خانوار رابطه منفی
و معنیداری وجود دارد.
بین میزان تمایل به پرداخت و سن رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد.
 .2مبانی نظری
محصوالت یا خدمات تنها در صورتی دارای ارزش هستند که
انسان برای آنها ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارزش قائل شود.
ارزشگذاری اقتصادی ،منافع حاصل از استفاده از منابع را با
هزینهها مقایسه میکند .ارزشگذاری اقتصادی ،فرآیند تعیین
ارزش کاالها و خدمات زیست محیطی است .در ارزشگذاری
اقتصادی ،کاالها و خدمات زیست محیطی ،موجودی کاالها و
خدمات (منابع طبیعی) در محیط زیست و تغییر در عملکرد هر یک
ارزشگذاری میشود ( .)Suparmoko, 2008یک رویکرد ارزیابی
اقتصادی خدمات زیست محیطی ،چارچوب ارزش اقتصادی
کل 1است .ارزیابی سنتی کاالهای زیست محیطی براساس ارزش
مصرفی بر گرفته از استفاده واقعی از کاالهای زیست محیطی به
Total Economy Value

1

وسیله مصرف کنندگان ارائه میشود .اما در بیان ارزش اقتصادی
کل ،حتی ارزش منسوب به کاالها از سوی افراد در ارزش مصرفی
لحاظ میشود ،چرا که آنها با لذت بردن از دیدن مناظر و یا شنا
کردن در یک دریاچه ،به عنوان کاربران کاالهای زیست محیطی
شناخته میشوند (.)Cavuta et al, 2006
الزمه ارزشگذاری اقتصادی مواهب زیستی باارزش آن است که
ت آمده از ا کوسیستمها پس از شناسایی بهصورت
مواهب ب ه دس 
کاالها و خدماتی که برای بشر و سایر موجودات فراهم میکنند،
ً
تعریف و تبیین گردد و لزوما به گونهای اندازهگیری و کمیسازی
شود که بتوان بهوسیله ابزارهای اقتصادی آنها را ارزشگذاری
نمود .در اقتصاد محیط زیست ،از روشهای مختلفی به منظور
اندازهگیری ارزشهای زیست محیطی استفاده میشود .دو گروه
از روشهایی که برای ارزیابی پولی کاالها وجود دارند شامل گروه
نخست ،روشهایی که به برآورد منحنی تقاضا منتهی میشوند؛
که بااستفاده از آنها ،ارزش کاالهای غیر بازاری و منابع طبیعی به
دست میآیند و روشهایی که با استفاده از آنها منحنی تقاضا
ً
برآورد نمیگردد و نهایتا منتهی به قیمت کاال میگردند .تفاوت
بین قیمت کاال و ارزش آن در این است که قیمت مبلغی را نشان
میدهد که فرد در بازار برای خرید یا به دست آوردن کاال میپردازد
ولی ارزش برابر با قیمت کاال به اضافه مازاد مصرف کننده است
(.)Fatahi, 2014: 126

روش انتقال منافع :در این روش ،ارزش یک کاال یا
خدمت مشابه که در مکان دیگری برآورد شده است ،به کاالیی
که ارزش آن باید برآورد گردد و در مکان دیگری قرار دارد ،تعمیم
داده میشود .البته الزم است که کاالها یا خدمات هر دو مکان

 .2.2روشهای مبتنی به برآورد منحنی تقاضا
روشهای مبتنی بر برآورد منحنی تقاضا به دو دسته کلی
ترجیحات آشکار شده و ترجیحات ابراز شده طبقهبندی میشوند.
روشهایی که مبنای آنها بر ترجیحات آشکار شده ،براساس
رفتارها و انتخابهای واقعی افراد است ،در حالی که ترجیحات
ابراز شده براساس اظهارات افراد در مورد انتخابهایشان در یک
شرایط فرضی استوارند (.)Zebardast et al, 2011: 46
 .2.3روشهای ترجیحات آشکار شده
1
روش لذت ،نخستین بار به وسیله گریلیچیز ()1971
و روزن )1974( 2معرفی شد که برای به دست آوردن قیمتهای
ضمنی ویژگیهای کاالهایی که با هم مرتبط هستند ،به کار
میرود .براساس این روش ،فرض میشود کاال یا منبع مورد نظر
که باید قیمت آن تعیین شود ،یک کاالی زیست محیطی بوده و در
بازار مبادله نمیشود و بنابراین قیمتی ندارد .فرض دیگر این است
که این منبع را میتوان براساس منافع حاصل از آن تعریف کرد که
این منافع ممکن است در سایر کاالها نیز وجود داشته باشند که
در بازار مورد معامله قرار میگیرند .در این شرایط میتوان قیمت
منبع طبیعی را به صورت نسبتی از قیمت کاالهای بازاری مرتبط
برآورد کرد (.)Yavari, 2017:99
3
روش هزینه سفر ،نخستین بار به وسیله هوتلینگ
( )1931پیشنهاد شد و توسط کالوسون )1959( 4بسط داده شد.
براساس این روش ،مردم برای بازدید از اما کن تفریحی و فرهنگی
متحمل هزینههای پولی و زمــانــی میشوند کــه اطـــاع از این
هزینهها در ارزش گذاری آن اما کن مورد استفاده قرار میگیرد .به
این ترتیب که هزینهای که فرد برای بازدید از یک محل متحمل
میشود ،بیانگر حداقل ارزشــی است که شخص بــرای آن مکان
Griliches

1

Rosen

2

Hotrlling

3

Clawson

4
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 .2.1روشهایی که به برآورد منحنی تقاضا منتهی نمیشود
هزینه جایگزین :این روش از جمله روشهای مرتبط
با برآورد ارزش خدمات ا کوسیستم مبتنی برهزینههای پیشگیری
از خسارت با توجه به خدمات از دست رفته اسـ�ت .این روش،
شهـــای اقتصادی ،میزان تمایل
با انجام اقدامات دقیق از ارز 
مردم به پرداخت هزینه برای یک محصول یا خدمت را اساس کار
یدهد؛ بلکه بر این فرض استوار است که هزینههای
خود قرار نم 
اجتناب از خسارت و یا تعویض ا کوسیستم و یا خدمات را مال ک
قرار دهد (.)King, 2007
لهــا پــی بـ�ردن
روش رفــتــار تعدیلی :تــاش ایــن مــد 
شهـــای غیر بــازاری ویژگیهای زیست محیطی مبتنی بر
به ارز 
تمایل افــراد بــرای پرداخت به منظور کاهش احتمال و یا اثــر از
دست دادن سالمتی یا تندرستی ناشی از تخریب محیط زیست
است .تحلیلگران ،اطالعات مربوط به هزینههایی را که مردم
صــرف کاالهای موجود در بــازار بــرای سالمتی ،حفاظت و یا به
عنوان کاالهای زیست محیطی و یا خدماتی میکنند ،جمعآوری
میکنند ،سپس از هزینههای پیشگیری و یا بازدارنده کسر شده و
از این طریق ارزش ویژگیهای زیست محیطی استنباط میشود
(.)Lee et al, 2010

شهــای برآورد
ویژگیهای مشابهی داشته باشند و همچنین ارز 
شده اولیه مربوط به دورههای بسیار دور در گذشته نباشند .به
دلیل ایــن که ممکن اســت ترجیحات در طی زمــان تغییر کنند
(.)Fatahi, 2014: 221
روش تابع تولید :در ایــن روش ،کاالها و خدمات
زیــســت محیطی را بــه عــنــوان ورودی فــرآیــنــدهــای تولید کــاال و
خدمات در نظر میگیرند .تغییر در ورودی منابع زیست محیطی
منجر به تغییر در هزینههای تولید خواهد شد که به نوبه خود
بر مقدار تولید و قیمت نهایی تأثیر میگذارد .تغییر در این موارد
سبب دستیابی به تخمین ارزش کاالها و خدمات زیست محیطی
به عنوان عوامل ورودی خواهد شد.
روش هزینه فرصت :در این روش هزینههای تخریب
محیط زیست معادل منافع تخریب نکردن محیط زیست است
(.)Turner et al, 2000

قائل است .با جمعآوری اطالعات مربوط به بازدید گنندگان از
یک مکان در مورد تعداد بازدیدهایشان در سال و هزینه هر بازدید،
میتوان منحنی تقاضا را بــرای آن مکان ترسیم نمود .دو روش
برای هزینه سفر وجود دارد:
2
1
هزینه سفر منطقهای ( )ZTCMو هزینه سفر فردی ()ITCM
روش هزینه سفر که نمونهای از روشهای جانشین بازار محسوب
میشود ،از قیمت واقعی بازار برای قیمت گذاری ویژگیهای غیر
بازاری محیط زیست استفاده میکند و اغلب به عنوان روشی
غیرمستقیم برای برآورد منافع تفرجی حاصل از مکانهایی
همچون سواحل و یا اما کن تاریخی و طبیعی به کار میرود (Mafi
.)et al, 2010: 3
روش هزینه سفر مبتنی بر نظرسنجی است که در آن ،با تهیه
پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار یک نمونه از بازدیدگنندگان،
اطالعاتی در مورد محل اقامت ،تعداد دفعات مراجعه،
هدفمندی ،طول سفر ،هزینه و غیره جمعآوری میشود .با بررسی
این پرسشنامهها ،هزینههای سفر را در ارتباط با دیگر عوامل
تجزیه و تحلیل نموده و پس از آن ،تابع تقاضا به منظور برآورد
ارزش تفریحی از کل منطقه مورد استفاده قرار میگیرد .به این
ترتیب ،برآورد تمایل به پرداخت افراد از ارزشهای تفریحی منطقه
میسر میشود (.)Eftak, 2006
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 .2.4روشهای ترجیحات اظهار شده
ً
این روشها عمدتا در قالب ارزش گذاری مشروط نامیده
میشوند .بررسی ارزشگذاری مشروط با یک توضیح در مورد
تغییر در کاالها یا خدمات زیست محیطی آغاز میشود .سپس
افراد را برای معلوم کردن این موضوع که آنها چه مقدار حاضر به
پرداخت برای تغییر خواهند بود ،مورد پرسش قرار میدهند .به
عنوان مثال ،تحلیلگران ممکن است از مالیات دهندگان بپرسند
که آنها با افزایش هزینهها در قبوض آب خود ،به منظور حفاظت
از منابع آب باالدست موافق خواهند بود یا خیر .در این روش،
پاسخ دهندگان باید از ماهیت آنچه که ارزشگذاری میشود ،به
خوبی آ گاه باشند و همچنین از میزان پذیرش تعادل بین تغییرات
ویژگیهای زیست محیطی و درآمد خود ،بایستی درک صحیحی
داشته باشند ( .)Lee et al, 2010این روش ابتدا به وسیله سیراسی
وانراپ 3در سال  1947پیشنهاد شد ،ولی دیویس 4برای نخستین
بار در سال  1963این مدل را به صورت کاربردی اجرا کرد .این روش
تالش میکند تا تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را در سناریوهای
5
بازار فرضی معین برآورد کند .روش ارزشگذاری مشروط ()CVM
براساس رویکرد تحقیق و بررسی برای ارزشگذاری کاالها و
خدمات زیست محیطی غیر بازاری است .این رویکرد مستلزم
ساخت فرضی یا شبیهسازی بازار از طریق پرسشنامهای است
که در آن پاسخ دهندگان به سئواالت تمایل به پرداخت یا عدم
Zonal Travel Cost Method
Individual Travel Cost Method
Ciriacy Wanerup
Davis
Contingent Valuation Method

1
2
3
4
5

تمایل به پرداخت پاسخ میدهند .این روش در مورد ارزشهای
مصرفی و غیر مصرفی کاربرد دارد (.)Eftak, 2006
رویکرد اقتصادی در ارزیابی تغییرات محیطی مبتنی بر ترجیح
مردم برای تغییر وضعیت محیط زیست آنهاست  .اصطالح ارزش
در اقتصاد ،تعریف دقیقی دارد و آن قیمتی است که افراد برای
دستیابی به یک کاال یا خدمات مایل به پرداخت هستند .برای
تخمین تمایل به پرداخت از مفاهیم اساسی اقتصادی عرضه
و تقاضا استفاده میشود .قنبری و هاشمی در مطالعه خود با
عنوان تخمین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران
دریاچه زریبار و بررسی عوامل مؤثر بر آن به نتایج زیر دست
یافتند .میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دریاچه زریبار
در سال  430 ،1392تومان برای بازدید هر فرد و ارزش تفریحی و
حفاظتی ساالنه دریاچه با فرض سه میلیون بازدیدکننده حدود
یک میلیارد و  290میلیون تومان برآورد شد .همچنین نتایج این
پژوهش نشان میدهد که متغیرهای میزان درآمد و تحصیالت بر
تمایل به پرداخت تأثیر معنیداری دارد (Ghanbari and Hasemei,
 .)2018کرمی و همکاران به برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی
ناژوان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط پرداختند .نتایج
نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت 1137ریال است .به دلیل
این که زنان تمایل بیشتری برای پرداخت داشتهاند ،میتوان
احداث پارکهای مخصوص بانوان در سطح شهر اصفهان را
دارای توجیه اقتصادی دانست ( .)Karami et al, 2017منصوری
و همکاران به برآورد ارزش تفریحی منطقه جنگلی حسن گاویار
شهرستان نورآباد پرداختند .نتایج روش ارزش گذاری مشروط
نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر فرد  17919ریال و
ارزش تفریحی هر هکتار از این جنگل  53553/5ریال در سال
است ( .)Mansori et al, 2016رفعت و موسوی در مطالعهای به
برآورد ارزش تفریحی پارك هشتبهشت در اصفهان با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .نتایج نشان داد که تمایل
به پرداخت بازدیدكنندگان برای ارزش تفریحی این پارك۲۶۱۸ ،
ریال برای هر بازدید است و میانگین تمایل به پرداخت ساالنه هر
خانوار نیز برای بازدید از این پارك  ۱۰۶۸۱۴/۴ریال بهدستآمده
است ( .)Rafat and Mosavi, 2014مافی غالمی و همکاران به
ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاههای طبیعی چشمه دیمه استان
چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش هزینه سفر منطقهای
پرداختند .نتایج نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان (24
درصد) در محدوده سنی  34-30سال هستند  .همچنین ارزش
تفریحی روزانه باالی چشمه دیمه حدود  72میلیون تومان برآورد
شده است (.)Mafigolami et al, 2012
سحابی و همکاران عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
از منطقه تفریحی جاجرود را تعیین نموده و ارزش تفریحی
این منطقه را برآورد کردند؛ آنها اطالعات مورد نیاز را از طریق
پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونهگیری تصادفی ساده
جمعآوری نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که 91درصد
افراد مورد بررسی تمایل خود را برای پرداخت مبلغی برای بازدید
از منطقه جاجرود اعالم داشتهاند ( .)Sahabi et al, 2013دیزجی

 .3معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان مریوان در غرب استان کردستان و در فاصله 125
ع شده است .متوسط بارندگی
كیلومتری شمال غربی سنندج واق 
ساالنه مریوان بیش از  800میلیمتر در سال است و بدین سبب
پربارانترین شهر استان محسوب میگردد .شهرستان مریوان
مهمترین شهرستان استان از نظر گردشگری بوده و دریاچه زریوار
كه در دو كیلومتری غرب این شهر قرار گرفته ،بهعنوان مهمترین
جاذب ه گردشگری استان محسوب میگردد .این دریاچه مهمترین
تاالب و كمنظیرترین جاذبه آبی در غرب كشور محسوب میگردد
كه در فاصله اندكی از شهر مریوان و در ارتفاع  1285متری سطح
دریا قرار گرفته است .دورتادور دریاچه را كوههای پوشیده از
جنگل فرا گرفته و به زیبایی آن افزوده است .طول دریاچه 4/5
كیلومتر و عرض آن حدود دو كیلومتر است و مساحتی حدود 850
تا  900هكتار را در بر گرفته ،عمق متوسط دریاچه سه متر (دو تا
پنج متر) بوده كه از نظر عمق ،وسعت و حجم آب شرایط بسیار
مناسبی برای قایقرانی و اسكی روی آب فراهم نموده است.
موقعیت جغرافیایی شهرستان مریوان و وجود بازارچه مرزی
رسمی باشماق ،صنایعدستی ،آبوهوای متنوع ،تنوع گونههای
گیاهی و جانوری ،طبیعت بکر و ب ه دور از مرا کز صنعتی به همراه
دیگر جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،جاذبههای بسیاری
برای گردشگران و عالقهمندان به طبیعتگردی را فراهم آورده
است (Kurdistan Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
.)Organization, 2019
Venice
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و همکاران در مطالعهای به برآورد ارزش توریستی پارك ائل گلی
تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .نتایج
نشان داد که 93درصد بازدیدکنندگان ،حاضر به پرداخت مبلغی
برای استفاده از پارك یاد شده هستند .همچنین متغیرهای
درآمد ،تحصیالت ،اندازه خانوار ،جنسیت ،سن ،تعداد بازدیدها و
قیمت پیشنهادی اثر معنیداری روی احتمال تمایل به پرداخت
افراد دارند .میانگین تمایل به پرداخت ساالنه هر خانوار  54هزار
ریال و ارزش توریستی پارك ائل گلی تبریز حدود  20میلیارد ریال
برآورد گردیده است ( .)Dezaji et al, 2012زبردست و همکاران به
برآورد ارزش تفریحی تاالب انزلی با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط پرداختند .نتایج نشان داد که حدا کثر تمایل به پرداخت
پاسخدهندگان برای یک دوره زمانی نامحدود که در زمان حال
تنزیل شده ،ساالنه برابر  8803/92تومان برآورد شده است
( .)Zebardast et al, 2011مافی غالمی و یار ارزش تفرجگاهی تاالب
بینالمللی چغاخور را با استفاده از روش هزین ه سفر منطقهای
محاسبه کردند .نتایج نشان داد که ویژگیهایی مانند سن،
تحصیالت و درآمد ماهان ه بازدیدکنندگان تأثیر بسزایی برای
استفاده افراد مورد بررسی از تفرجگاهها دارد .ارزش تفرجی تاالب
روزانه  44میلیون ریال محاسبه گردید (Mafigolami and Yarali,
 .)2010خداوردیزاده و همكاران با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط ،ارزش ّ
تفرجی روستای كندوان آذربایجان شرقی را برآورد
كردند  .براساس این مطالعه ،میانگین تمایل به پرداخت افراد،
 3905ریال و ارزش ّ
تفرجی ساالنه روستای كندوان حدود یک
میلیارد و  171میلیون و پانصد هزار ریال برآورد گردیده است.
همچنین متغیرهای تحصیالت ،درآمد و جذابیت روستا ،اثر
مثبت داشته و قیمت پیشنهادی ،اثر منفی بر تمایل به پرداخت
بازدیدكنندگان داشته و در سطح پنج درصد معنیدار بود ه است
(.)Khodaverdizadeh et al, 2009
کایکو و همکاران به بررسی ارزش اقتصادی حفاظت از خدمات
ا کوسیستم به وسیله سا کنان حوضه رودخانه سوانی فلوریدا با
استفاده از مدل الجیت پرداختند .نتایج نشان داد که متوسط
تمایل به پرداخت کمتر از دو دالر بود (.)Chaikaew et al, 2017
راتنیا ک به برآورد ارزش تفریحی پارک ملی مینریا در سریالنکا با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداخت .نتایج نشان
داد که متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده  1/30دالر بود
( .)Rathnyake, 2016ژانگ و همکاران ارزش تفریحی سواحل
استرالیا را با استفاده از روش هزینه سفر فردی تخمین زدند.
ارزش استفاده از سواحل برای هر نفر  19/47دالر تخمین زده شد
( .)Zhang et al, 2015یو و همکاران تمایل به پرداخت برای غذای
سبز را در چین بررسی کردند .نتایج نشان داد که تفاوت ساختاری
در اولویت غذایی شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک وجود دارد.
همچنین نشان داد که تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای
غذاهای سبز  40درصد بیشتر از سایر محصوالت مشابه است
( .)Yu et al, 2014جنکینز و همکاران ارزش اقتصادی تاالب
دهکد ه میسیسیپی آمریکا را محاسبه کردند .ارزش اقتصادی
این خدمات برحسب هکتار و با استفاده از روش ارزش بازاری

محاسبه شد .نتایج نشان داد که رفاه اجتماعی حاصل از این
تاالب ساالنه بین  1435تا  1486دالر در هر هکتار ،ارزش کاهش
گازهای گلخانهای  171تا  222دالر ،ارزش خدمات کاهش نیتروژن
هوا  1248دالر و ارزش پناهگاه پرندگان ساالنه  16دالر در هر هکتار
است (.)Lenkins et al, 2010
تون و همکاران با استفاده از روش قیمت بازاری به محاسبه ارزش
استفاده مستقیم تاالب چیانگ کوآی تایلند پرداختند .در این
مطالعه دادههای موردنیاز از روش مصاحبه جمعآوری شدند .آنها
ارزش استفاده مستقیم تاالب را  4.4میلیون به ازای هر هکتار در
سال به دست آوردند ( .)Tuan et al, 2009رینیسداتیر و همکاران با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداخت افراد برای
پارک ملی اسکافتافل و آبشار گوولفوی ایرلند را به ترتیب  508و 333
میلیون کرون برآورد کردند .در این مطالعه سن ،تحصیالت ،محل
اقامت ،سابقه پرداخت ورودی و درآمد را از عوامل مؤثر بر تمایل
به پرداخت معرفی کردند ( .)Reynisdottir et al, 2008آلبرینی و
همکاران در مطالعهای با استفاده از روش هزینه سفر به محاسبه
ارزش تفرجگاهی (ماهیگیری) تاالب ونیز 1ایتالیا پرداختند .این
تحقیق با استفاده از دادههای مربوط به ماهیگیرانی که در سال
 2002میالدی دارای مجوز صید بوده و با استفاده از برآورد تابع
تقاضا انجام شد .نتایج نشان داد که متوسط ارزش ماهیهای
صید شد ه ساالنه  2800پوند بوده است (.)Albertini, 2007

تصویر شماره :1موقعیت دریاچه زریبار در نقشه استان

20

شــمــاره سیوسه
زمـســتــان 1398

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن

 .4مواد و روش
روش تحقیق توصیفی _تحلیلی است و گردآوری دادهها با استفاده
از مطالعات کتابخانهای و بررسی میدانی صورت گرفته است .برای
پاسخ به سئواالت تحقیق و بررسی فرضیات مطرح شده براساس
چارچوب نظری و مطالعات قبلی ،پرسشنامهای طراحی و در
میان گردشگران دریاچه زریبار (مریوان) توزیع گردید .در ادامه،
با استفاده از روشهای ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداخت
گردشگران تخمین زده شد .همچنین برای بررسی تأثیر هر یک از
عوامل سن ،جنسیت ،تحصیالت ،سابقه پرداخت ،بعد خانوار،
میزان رضایت و هزینه سفر از مدل رگرسیونی الجیت استفاده
شد .در این تحقیق به منظور تعیین تعداد حجم نمونه مورد نیاز،
تعداد  30پرسشنامه پیش آزمون تکمیل شد و از بازدیدگنندگان در
منطقه در مورد میزان حدا کثر تمایل به پرداخت آنان سئوال شد و
در نهایت تعداد پرسشنامه مورد نیاز براساس فرمول ارائه شده به
وسیله میشل و کارسون )1989( 1تعیین شد.

که در آن  nحجم نمونه  t ،مقدار آماره و  dاختالف بین تمایل به
پرداخت واقعی و برآورد شده است .مقدار  dبه وسیله محقق
تعیین شده و نشان میدهد که چند درصد انحراف از مقدار
واقعی  WTPبرای پژوهشگر قابل قبول است .هرچه مقدار ضریب
تغییرات کمتر باشد ،برآورد  WTPبه مقدار واقعی آن در جامعه
نزدیکترخواهد بود .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افرادی
است که از دریاچه زریبار مریوان بازدید کردهاند .با توجه به این
که بازدیدکنندگان دریاچه زریبار مریوان از شانس یکسانی برای
Mitchell and Carson

1

انتخاب شدن برخوردارند ،در این مطالعه برای جمعآوری دادهها
و اطالعات مورد نیاز از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
ً
شده است .نهایتا تعداد  307پرسشنامه در بین گردشگران توزیع
و گردآوری شد .بعد از تكمیل پرسشنامهها ،دادههای گردآوری
شده به کمک نرمافزار  SPSSو  Eviwes9مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .برای اطمینان از پایایی نتایج ،از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد و این ضریب  0/76به دست آمد که نشان از پایای
خوب متغیرهای تحقیق دارد .دوره زمانی پژوهش حاضر ،فصل
بهار و تابستان سال  1395یعنی زمان اوج حضور گردشگرها در
شهر مریوان است.
 .4.1روش ارزشگذاری مشروط ()CVM2
در روش ارزشگذاری مشروط ،فرض میشود افراد دارای تابع
مطلوبیت زیر هستند:
)(1
که در آن  Uمطلوبیت Y،سطح درآمد و  Sبرداری از متغیرهای
اجتماعی مانند سطح تحصیالت ،سابق ه پرداخت ورودی و
سن گردشگر است .بدیهی است که مطلوبیت فرد ،زمانی که از
مکانهای تفریحی بازدید میکند بیشتر از زمانی است که از این
مکانها بازدید نمیکند یعنی:
)(2
بهعبارتدیگر:
()3
در اینجا  Uمطلوبیت غیرمستقیم فرد A،مبلغی از درآمد که فرد
حاضر است برای بهرهگیری از منابع تفریحی بپردازد و و ،
Contingent Valution Method

2

نشانگرحوادثپیشبینینشدهایاست کهموجبتغییرمطلوبیت
فرد میشوند .همچنین اعداد یک و صفر به ترتیب ،موقعیتهای
استفاده و عدم استفاد ه فرد از منابع طبیعی را نشان میدهند.
در روش ارزشگذاری مشروط A،نشاندهند ه تمایل به پرداخت
گردشگر است که از طریق پرسشنامه برآورد میگردد .درروش CVM
پرسشنامه ،دارای یک متغیر وابسته با انتخاب کیفی دوگانه است.
ً
معموال برای روشهای انتخاب کیفی از مدل الجیت یا پروبیت
ن که فرد یکی
استفاده میشود .براساس مدل الجیت،احتمال ای 
از پیشنهادها ( )Aرا بپذیرد( ) بهصورت زیر بیان میشود:
=

)(5
که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و  aعرض از مبدأ
تعدیل شده است که به وسیله جمله اجتماعی_اقتصادی به
جمله عرض از مبدأ اصلی ( )aاضافه شده است (Amirnejad,
.)2006
.4.2مدل الجیت
این مدل در تحقیقات كاربردی بسیار شناخت ه شده و عمومی
است  .شكل كلی آن عبارت است از:

()6
یا

()7

()8
که در آن  Lnنشانگر لگاریتم بر پایه عدد نپرین و
نسبت افراد با  Yi=1در برابر  Yi=0است.
مدل الجیت دارای دو ویژگی قابلذکر بهصورت زیر است:
نخست ـ نشاندهنده اثر یك تغییر در  Xروی احتمال  Y=1باشد،
اینچنین است:

()9
()10

دوم ـ ا گر منحنی الجستیك بهعنوان یك تابع احتمال تجمعی Zi
مدنظر قرار گیرد ،چنانکه:

()11
آنگاه تابع چگالی احتمال  Ziو نمودار این تابع عبارت است از:
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()12
در این پژوهش از مدل رگرسیونی الجیت استفاده شده است.
مدل رگرسیونی پژوهش بهصورت رابطه  13تعریف شده است.

)(13
در این رابطه  Yمتغیر وابسته و تمایل به پرداخت را نشان
میدهد ،در صورتی که فرد حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید
از دریاچه زریبار باشد ،عدد  1و در غیر این صورت برابر صفر در نظر
گرفته میشود X1 .سن 2X ،هزینه سفر X3 ،سابقه پرداختX4 ،
سطح تحصیالت X5 ،بعد خانوار X6 ،درآمد X7 ،رضایت و  X8قیمت
پیشنهادی را نشان میدهد.
5.5تجزیهوتحلیل
جدول شماره  1آمار توصیفی برخی از متغیرهای مورد مطالعه را
نشان میدهد.
نتایج حاصل از احتمال پذیرش تمایل به پرداخت افراد در جدول
شماره 2نشان میدهد که  217نفر( )70/68نخستین پیشنهاد

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن

()4
این توزیع تجمعی ، ،و پارامترهای
که در آن
مدل است .در رهیافت ارزشگذاری مشروط ،سه روش برای
محاسبه  WTPتمایل به پرداخت وجود دارد .روش نخست،
موسوم به متوسط  WTPاست که از آن برای محاسبه مقدار
انتظاری  WTPبه وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا
بینهایت استفاده میشود .روش دوم ،موسوم به  WTPکل است
که برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرالگیری
عددی بین منفی بینهایت تا مثبت بینهایت بهکار میرود و
روش سوم ،موسوم به متوسط  WTPقسمتی است و از آن برای
محاسبه مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرالگیری در محدوده
عددی صفر تا پیشنهاد ما کزیمم ( )Aاستفاده میشود .از بین این
سه روش ،روش سوم بهتر است؛ زیرا این روش از ثبات و سازگاری
محدودیتها با تئوری ،کارایی و توانایی جمع شدن را حفظ
میکند (.)Lee and Han, 2002
در این مطالعه برای محاسبه میانگین تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان ،از متوسط  WTPقسمتی استفاده شده است.
مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده
صفر تا باالترین پیشنهاد ( )Aبه صورت زیر محاسبه میشود:

که در آن
دادن
دست میآید:

است ،برای سادگی با قرار
رابطه زیر به
و حل آن برای

جدول شماره :1آمارهای توصیفی برخی متغیرهای مهم مورد مطالعه
متغیر

میانگین

حداقل

حدا کثر

انحراف معیار

سن (سال)

32/41

20

65

10/35

سالهای تحصیل پاسخگویان (سال)

14/32

5

22

3/35

تعداد افراد خانوار( نفر)

4/72

2

8

1/49

درآمد ماهیانه ( هزار ریال)

6253

2000

2760

66482

رضایت بازدیدکنندگان

27/33

18

37

3/69

جدول شماره  3نتایج تخمین مدل الجیت بررسی تأثیر متغیرهای
مستقل بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و بهمنظور
تعیین ارزش تفریحی دریاچه زریبار را نشان می دهد .نتایج نشان
میدهد که ،میزان خوبی برازش مدل 0/81 1که نشاندهنده
مناسب بودن مدل در توضیح رفتار متغیر وابسته بوده است.
همچنین فا کتور اثر نهایی در این مدل  0/13519بهدستآمده،
حاصلضرب این عامل در ضرایب ،میزان اثر نهائی را محاسبه
میکند .اثر نهایی نشاندهنده در صد احتمال تغییر در افزایش
تمایل به پرداخت ،به ازای تغییر در یک واحد متغیر مستقل است
که در مورد متغیرهای موهومی ،این درصد احتمال به ازای تغییر
از وضعیت صفر به یک به دست میآید.

را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  5000ریال از درآمد ماهیانه
ی که  90نفر
خود برای بازدید از دریاچه زریبار را نداشتند ،در حال 
( 29/32درصد ) آن را پذیرفتند .هنگامیکه پیشنهاد پایینتر
( 1000ریال ) ارائه شد 36 ،نفر ( 11/72درصد ) پیشنهاد دوم را
نپذیرفتند ،درحالیکه  181نفر ( 58/96درصد ) آن را پذیرفتند.
آن دسته از پاسخدهندگانی كه نخستین پیشنهاد ( 5000ریال ) را
پذیرفتند ،در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند ،در این پیشنهاد،
تمایل به پرداخت  15000ریال برای بازدید از دریاچه زریبار سئوال
شد 37 ،پاسخگو (  12/06درصد ) پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و
 53نفر (  17/26درصد ) این پیشنهاد را پذیرفتند .همچنین 88
درصد پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از این
مکان بودهاند.

جدول شماره :2وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای محاسبه ارزش تفریحی
وضعیت پذیرش
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جمع

درصد

پیشنهاد اولیه ()10000

پیشنهاد پایین (5000
ریال)

پیشنهاد باال ( 15000ریال)

90

181

53

29/32

58/96

17/26

217

36

37

70/68

11/72

12/06

307

217

90

100

70/68

29/32

جدول شماره  :3نتایج برآورد مدل الجیت
ضریب

آمارهt

احتمال (سطح معناداری)

اثر نهایی

C

-1/2418

-0/7115

0/4768

-

متغیر
سن

* 0/0423

2/0624

0/0064

0/0057

هزینه سفر

*

-0/0841

-2/2900

0/02

-0/0114

سابقه پرداخت

-0/1726

-0/6046

0/5455

-0/0233

سطح تحصیالت

0/2421

4/1277

0/000

0/0327

-0/2478

-2/4099

0/0160

-0/0335

0/0021

2/3449

0/0210

0/0003

0/1176

3/1787

0/0015

0/0159

-2/3000

-3/5223

0/0004

-/3109

بعد خانوار
درآمد
رضایت
قیمت پیشنهادی

**
*

*

**
**

Factor for the calculation of marginalfect : 0/13519
Log likelihood: -155/344
Goodness of fit: 0/81
* معنادار در سطح5درصد_ ** معنادار در سطح  1درصد
Goodness of fit index

1

6.6نتیجهگیری و پیشنهادهای کاربردی
نتایج برآورد مدل نشان میدهد که متغیرهای درآمد ،سن و سطح
تحصیالت دارای اثر مثبت و معنیدار و متغیرهای بعد خانوار،
هزینه سفر و قیمت پیشنهادی معنیدار و دارای اثر منفی بر تمایل
به پرداخت گردشگران داشته است .همچنین فا کتور اثر نهایی
در این مدل  0/13519بهدستآمده ،حاصلضرب این عامل در
ن دهنده
ضرایب ،میزان اثر نهایی را محاسبه میکند .اثر نهایی نشا 
درصد احتمال تغییر در افزایش تمایل به پرداخت ،به ازای تغییر
در یک واحد متغیر مستقل است که در مورد متغیرهای موهومی،
این درصد احتمال به ازای تغییر از وضعیت صفر به یک به
دست میآید .یافتههای این تحقیق نشان داد که مسافرتهای
دستهجمعی ب ه گونهای که هزینه سفر را کاهش داده میتواند
منجر به تمایل به پرداخت بیشتر گردد .از سوی دیگر یافتههای
تحقیق نشان دادند که با افزایش تعداد خانوار در سفر میزان
تمایل افراد به پرداخت کمتر میگردد .بنابراین میتوان پیشنهاد
داد که در صورت مراجعه خانوار با تعداد باال به محلهایی که
عوارض دریافت میگردد ،میتوان از درصدهای متفاوت تخفیف
نسبت به تعداد افراد برای پرداخت عوارض استفاده نمود .عالوه
بر این از نتایج تحقیق میتوان فهمید که در صورت رضایت افراد
از امکانات فراهمشده در مکان موردنظر ،تمایل آنان به پرداخت
بیشتر میگردد .درنتیجه امکان این پیشنهاد نیز وجود دارد که
در صورت توجه مسئوالن به ارائه امکانات تفریحی و سیاحتی
امکان اخذ عوارض باالتر نیز وجود دارد .این امر در درازمدت
میتواند در نحوه برنامهریزی برای بهبود بخشیدن به کیفیت
امکانات ،تأثیر بسزایی داشته باشد .همچنین درصد باالی
تمایل مردم در یافتههای این تحقیق نسبت به پرداخت عوارض
ً
نشان میدهد ،بازدیدکنندگان به اهمیت منابع آبی کـامال آ گـاه
max 6000
1
=پرداخـت مبلغ 1000ریال به منظور
هـستند .از طرفـی تمایل بـه
=W TP ∫0
dA 5712
1
+
exp
−
13138.182
}) + 2.3A
( {
حمایت از بهبـود و حفاظـت از منـابع آبی مانند دریاچهها وجود
دارد .این ارزش بهعنوان منافع بالقوه سالیانه تجمعی میتواند در
مطابق رابطه فوق ،متوسط میانگین  WTPبرای استفاده از
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نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت نشان میدهد که همه
فرضیات مطرح شده به جز فرضیه تأثیر سابقه پرداخت بر میزان
تمایل به پرداخت گردشگران معنیدار و مورد قبول هستند .نتایج
برآورد مدل نشان میدهد ،متغیر سابقه پرداخت تأثیر معنیداری
بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است .سایر متغیرهای مدل
یعنی ،سن ،هزینه سفر ،سطح تحصیالت ،بعد خانوار ،درآمد،
میزان رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی معنیدار
بوده است .همچنین متغیرهای بعد خانوار ،هزینه سفر و قیمت
پیشنهادی دارای اثر منفی و سایر متغیرها دارای ضرایب و اثر
مثبت بوده است .متغیر سن تأثیر مثبت و معنیداری با اطمینان
 95درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است ،همچنین
این متغیر دارای اثر نهایی معادل با  0/0057است .یعنی افزایش
سن افراد احتمال تمایل به پرداخت آنها را برای استفاده از این
منطقه توریستی  0/57درصد افزایش میدهد .همچنین متغیر
سطح تحصیالت تأثیر مثبت و معنیداری با اطمینان  99درصد
بر تمایل به پرداخت افراد اثر نهایی معادل با  0/0327بوده است.
یعنی افزایش سطح تحصیالت افراد احتمال تمایل به پرداخت
آنها را برای استفاده از این منطقه توریستی را  3/27درصد افزایش
میدهد .نتایج این مطالعه همسو با مطالعه خداوردیزاده و
قنبری و هاشمی است .این مطالعات نیز به تأثیر مثبت تحصیالت
بر تمایل به پرداخت نیز اشاره می کنند (Khodaverdizadeh et al,
.)2009; Ghanbari and Hasemei, 2018
متغیر بعد خانوار تأثیر منفی و معنیداری با اطمینان  95درصد
بر تمایل به پرداخت افراد داشته است .میزان اثر نهایی آن
 -0/0335بوده است .متغیر درآمد یکی دیگر از متغیرهای مورد
بررسی است که تأثیر مثبت و معنیداری با اطمینان  95درصد بر
تمایل به پرداخت افراد داشته است .میزان اثر نهایی این متغیر
ت دیگر در صورت افزایش درآمد افراد،
 0/0003بوده است .بهعبار 
احتمال افزایش تمایل به پرداخت  0/03درصد افزایش مییابد.
متغیر میزان رضایت بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معنیداری با
اطمینان  99درصد بر تمایل به پرداخت افراد داشته است .میزان
اثر نهایی این متغیر  0/0159بوده است .بنابراین در صورت توسعه
و تجهیز این مکان ،احتمال تمایل به پرداخت افراد  1/59درصد
افزایش مییابد ،درنهایت ضریب متغیر قیمت پیشنهادی که از
مهمترین متغیرهای مدل است ،منفی و با اطمینان  99درصد
معنیدار است و نشان میدهد تحت سناریوی بازار فرضی ،ا گر
متغیر قیمت پیشنهادی افزایش یابد ،احتمال تمایل به پرداخت
از سوی گردشگر کاهش مییابد.
مقدار انتظاری متوسط تمایل به پرداخت ( )WTPکه ارزش
تفریحی دریاچه زریبار را ارائه میکند ،بعد از تخمین پارامترهای
مدل الجیت با استفاده از روش حدا کثر راستنمایی ،بهوسیله
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ما کزیمم ،به
صورت رابطه زیر محاسبه میشود:

دریاچه زریبار  5712ریال برای هر بازدیدكننده بهدستآمده
ن که اندازه خانوار در این مطالعه  4/72نفر
است .با توجه به ای 
است و میانگین  WTPمعادل  5712ریال بهدستآمده است ،با
استفاده از رابطه زیر متوسط ارزش تفریحی هر خانوار برای بازدیداز
دریاچه زریبار بهصورت زیر به دست میآید:
 = 5712 4× / 12 × 72=323527/68متوسط ارزش تفریحی
ساالنه هر خانوار
بنابراین متوسط ارزش تفریحی دریاچه زریبار برای هر خانواده
(كه اعضای آن بهطور متوسط  4/72نفر در نظر گرفتهشده است
) معادل  323527/68ریال در سال بوده است .اهمیت ارزش
ک سو در نحوه سیاستگذاریهای
تفریحی دریاچه را میتوان از ی 
بخشهای خصوصی و دولتی در خصوص سیاستگذاریهای
الزم برای حفظ منابع آبی دانست و از سوی دیگر این اهمیت را
میتوان درروند سیاستگذاریهای الزم برای جذب توریست
دانست.
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تصمیمگیریهای اقتصادی مربوط به مدیریت یکپارچه منابع آبی
 بنابراین برای.اعـم از دریاچـههـا و رودخانـههـا دخالت داده شود
برنامهریزان و مـسئوالن شـهری این امکان را فراهم میآورد تا در
 سیاستگذاری،خصوص اجـرای طـر حهـای حفاظت از منابع آبی
و برنامهریزی کنند و نسبت به برداشتن قدمهای مثبت در راستای
جذب بیشتر توریست براساس تمایل آنان نسبت میزان اختصاص
 با توجه به اثر مثبت سطح.هزینههای جانبی در سفر اقدام نمود
 ایجاد،تحصیالت بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
برنامههای آموزشی برای آ گاهی رساندن و ارتقای دانش زیست
محیطی افراد در مورد مشکالت مربوط به دریاچه زریبار میتواند
 همچنین با توجه.در حفاظت هرچه بیشتر از دریاچه کمک نماید
 در مورد،به اثر مثبت رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت
 شهرداری و دیگر سازمانهای،امکانات تفریحی_توریستی دریاچه
وابسته میتوانند با فراهم اوردن تسهیالت و امکانات بیشتر زمینه
جلب و جذب هرچه بیشتر گردشگران را فراهم نموده که از این
طریق هم به توسعه اقتصادی شهرستان مریوان کمک نموده و
هم زمینه اشتغال خیل عظیمی از جوانان بیکار این شهرستان را
.فراهم مینماید
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