
 491-434فحات،ص4931بهار،14شماره،دهمسیزسال،مطالعاتمدیریتگردشگریفصلنامه

 
 



 تفریحیباغگیاهشناسیاِرَمبااستفادهازرو ارزشگذاریمشروطبرآوردارز 

9جاسمعبداللهی2حمیدآماده،4حمیدرضاارباب،

 28/6/36پذیرشتاریخ-21/9/36دریافتتاریخ

 چکیده
بودنجاذبهباغگیاه یتوریستیوهاشناسیارمدرشهرستانشیرازودراستانفارسقرارگرفتهوبهدلیلدارا

بهشمار194داشتن تفریحیمهمکشور تاریخیو آثار هدفاینمینوعگونهگیاهیمتفاوتیکیاز آید.

ارزشتفریح ازروشارزشگذاریمشروطیباغگیاهپژوهشبرآورد استفاده با جهتمیشناسیارم باشد.

آزمونتکمیلشدبرگیریتصادفیبهمنظورپیشپرسشنامهبهروشنمونه944بدستآوردنتعدادنمونهابتدا

ردید.تعیینگ414درصدحجمنمونهمعادل3آزمونوسطحخطایهایپیشاساسنتایجمستخرجازپرسشنامه

بوسیله پرسشنامهتدوینشده نتایجنشان414نهایتاً 89دهدکهحدودمینفربهطورتصادفیتکمیلگردید.

پذیرندوبراساسالگویبرآوردهشده،میانگینتمایلبهپرداختافرادبرایمیدرصدافرادمبلغپیشنهادیرا

متوسط،ریال41323346394کلتفریحیساالنهباغارمریالاست.همچنینارزش48989بازدیدازباغارم

 خانوار هر برای باغ ساالنه تفریحی گیاه846231ارزش باغ هکتار هر تفریحی ارزش و ارمریال شناسی

تواندراهنمایمناسبیبرایسیاستگذارانوبرنامهمییاینپژوهشهاریالبرآوردگردید.یافته4431932996

یارائههانگیکشوروشهرداریشیرازدرجهتتعیینبهایمناسببلیطوتأمینمالیهزینهریزانمیراثفره

خدماتونگهداریوبازسازیایناثرباشد.

JEL :طبقهبندی

1شناسیارمباغگیاه،6الگویلوجیت،9ارزشگذاریمشروط،1واژگانکلیدی:ارزشتفریحی

                                                                                                                                                                                 

 ، ) ویسند  مسئول(  ئرا شگم  یتمه طبمطبم، را شکد  امخصمر، زط شیسنم  را شزمر تاو  امخصمر .7

hamidrezaarbab@gmail.com 
 را شگم  یتمه طبمطبمئ  -را شکد  امخصمر-تاو  امخصمر کشمورشت و م زط شیسن اسخمریمر . 2

 کمر نمس ار د امخصمر م زط شیسن را شگم  یتمه طبمطبمئ  .2
4. Recreational Value 
5. Contigent Valuation 
6. Logit Model 
7. Eram Botanical Garden 

mailto:hamidrezaarbab@gmail.com
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 مقدمه

آندرسیرتحوالتاقتصادیواجتماعیجوامعمختلفبدونتردیدمنابعطبیعیووضعیت

سرمایه اینمنابع، و داشته سازنده نقشاساسیو پیوسته وهاجهان رشد پشتوانه یطبیعیو

شوند.رشداقتصادیومدیریتبهینهمنابعطبیعیمیتوسعهاقتصادیدرهرکشوریمحسوب

فعالیت و بوده هموابسته به بهمییاقتصادیهااساساً باشند، توانندرویاینمنابعتاثیرگذار

پیشرفتشاخص اقتصادیبا رشد اگر شرطکافیبرایهاطوریکه شود یمحیطیهمگام

پیشرفتمنابعطبیعیبوجودخواهدآمد.

توجهبهمعضالتروبهرشدناشیازتخریبوبهرهبرداریبیرویهازطبیعتموجبگردیده

تالش یطبیعیهادرجهتتعیینخدماتمختلفیکهازعملکرداکوسیستمکهدانشمندانبا

شود،توجهتصمیمگیرانوبرنامهریزانکالنرابهلزومحفاظتوتوسعههرچهبیشترمیناشی

یاخیرحوزهاقتصاداکولوژیکشاهدهاازاینمواهبخدادادیجلبکنند.ازاینرو،دردهه

فعالیت توجهاافزایش قابل کارکردی ارزش تعیین خصوص در خدماتهاهی و کاالها ،

یطبیعیبودهاست.هااکوسیستم

تحقیقوپژوهشبهعنوانیکیازابزارهایاولیهومهم،نقشویژهایرادرفرآیندمدیریت

باتوجهبهاهمیتمییگردشگریایفاهامنابعطبیعیوتوسعهپایدارمنابعطبیعیوباغ کند.

یهاونقشرفاهیآنهاواصالحشاخصها،خدماتباغهاارزشگذاریکارکردشناختو

وخدماتهاتوسعهپایدارونیازبهمطالعهوتحلیلجامعدرزمینهارزشگذاریتفریحیباغ

شناسیارمشیرازانجام مطالعهحاضرباهدفارزشگذاریتفریحیباغگیاه زیستمحیطی،

 شدهاست.



 مطالعهمحدوده مورد 

-هکتار،درشمالغربیشیرازومحلتقاطعبلوارشرقی9/42باغگیاهشناسیارمبهمساحت

غربیارموبلوارشمالیجنوبیدانشجوودردامنهکوهآسیابسهتایی،قرارگرفتهاست.وجه

رقابتبایپیشینبههاعمارتوباغبزگیاستکهبنابرروایاتدرزمان«ارم»تسمیهاینباغبه

بهشتساختهشدهاست.
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سلجوقیان) دوره تاریخیاز اساسشواهد بر ارم استو4ه123–934باغ داشته وجود ق(

رسد.حافظ،شاعربزرگشیرازنیزدراشعارخودبهمیسالپیش344دیرینگیآنبهحدود

ه.ق(دراختیار4469–4243اینباغاشارهدارد.اینباغاززمانساختتااواخردورانزندیه)

مقرایلخود پادشاهانویاحکاممحلیبودهاست.پساززندیهسرانایلقشقاییاینباغرا

ساختندویکیازخوانیناینطایفهبهنامجانیخانوپسرشعمارتیدرآنساختند.دردوره

زاینباغراازسرانه.ق(،حاجنصیرالملکازبزرگانشیرا4261-4949ناصرالدینشاهقاجار)

قشقاییخریدوساختمانزیبایکنونیرادرآنبناکرد.

( سال در سرانجام دستشدن دستبه بارها پساز باغ شیراز4912این دانشگاه به ه.ش(

شناسیتبدیلشداینباغبههمتدانشگاهشیرازبهیکباغگیاه4993واگذارگردید.ازسال

باتبدیل4981یمتنوعگیاهیآغازگردید.ازسالهایواستقرارگونهوتالشبرایجمعآور

باغبهیکمرکزتحقیقاتیموافقتبهعملآمدوامروزهباغارمتحتعنوانمرکزپژوهشی

گیاه وباغ شناسی گیاه ابعاد در بلکه هنری و تاریخی نظر از تنها نه و مطرح ارم شناسی

باشد.مییکاربردیموردتوجههاپژوهش

نارنج،خرمالو،زیتونو بیشترمساحتآنبهدرختانمیوهازقبیلانار، باتوجهبهقدمتباغ،

یبوتانیکوباغصخرهای،گیاهانباتنوعبسیارکاشتههاگردواختصاصیافتهاست.دربخش

جلوهگرییرزدراردیبهشتماههاشدهاند.درگلستانرز،بیشازسیصدرقمازانواعگل

کندوشهرتمیکند.درختاندویستسالهسرونازاینباغ،توجهبازدیدکنندگانراجلبمی

جهانیدارد.

تاریخ 6در ارم4934تیرماه باغ یمیراثجهانییونسکو پنجمیناجالسکمیته سیو در

دیگر هشتباغ همراه به اصفهانشیراز چهلستون باغ فارس، باستانیپاسارگاد فین)باغ باغ ،

کاشان،باغاکبریهبیرجند،باغعباسآبادبهشهر،باغدولتآبادیزد،باغپهلوانپورمهریزوباغ

.(درفهرستمیراثجهانیثبتگردیدشاهزادهماهانکرمان

باشدکهبخشیازمیریال44444درحالحاضرورودیهباغارمبرایافرادمعمولیوخانوار

برایرساندنباغمیریقتأمینازاینطهاهزینه شودوبخشیدیگرازبودجهعمومیدولت.

شناسیارمبهسطحاستانداردهایجهانیوجذبجهانگردانداخلیوخارجینیازبهمنابعگیاه
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مالیزیادیدارد.بنابراینبرایاینکهباغارمهمچنانجاذبهگردشگریداشتهباشد،نیازاست

تأمیناینامکاناتونگهداریازاینآثارازمردمگرفتهشود.مبلغورودیهکهبخشیازهزینه

بایدبهگونهایباشدکههممردممتقاضیبازدیدازاینمکانباشندوهمفشاربربودجهدولت

گرددایناستکهچهمبلغیتعیینشودکههممردممیکاهشیابد.سوالیکهدراینجامطرح

اینمطالعهمتقاضیبازدیدا بربودجهعمومیدولتکاهشیابد. اینباغباشندوهمفشار ز

گیاه باغ ارزشتفریحی که دارد بهسعی توجه با بازدیدکنندگان دیدگاه از را ارم شناسی

مسأله این نماید. برآورد آنها پرداخت به تمایل برایمیحداکثر مناسبی راهنمای تواند

میراثفرهنگیوشهرداریکشوردرجهتتعیینقیمتورودیهسیاستگذارانوبرنامهریزان

یارائهخدماتتوریستیوتفریحیوهامناسببرایبازدیدازاینمکان،تأمینبخشیازهزینه

یحفاظتونگهداریازایننوعهاتعمیرونگهداریعمارتباغوهمچنینارزیابیسیاست

آثارباشد.



 ادبیات موضوع

 (پیشنهادگردیدو4311)2وسیرایسی،4ریمشروط،نخستینبارتوسطوانتراپروشارزشگذا

مجموع4369)9دیویس در نمود. اینروشاستفاده تجربیاز بطور برایاولینبار توانمی(

بهبعدبطورجدیپیگیری4311ازسالهاوتفرجگاههااظهارنمودکهاندیشهارزیابیپارک

(.4969،شد)مجنونیان

جدیدیهایارزشگذاریتفریحیبرایباغهاکاربردتکنیک ومیراثفرهنگیپدیدهنسبتاً

باغ گذاری ارزش درباره مطالعات تعداد کاخهااست. تاریخیها، بناهای و باستانی آثار ،

متوسط،(اشارهکردکه4331)1توانبهمطالعهویلیسمیباشدازاینقبیلمطالعاتمیمحدود

بهروشتمایلب ازکلیسایدورهامواقعدرکشورانگلیسرا هپرداختسالیانههربازدیدکننده

گذاری(بااستفادهازروشارزش2444)9پاچیوالپوندبرآوردکرد.9/94گذاریمشروط،ارزش

                                                                                                                                                                                 

1. Wantrup 
2. Ciriacy 
3. Davis 
4. Willis 
5. Pagiola 
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CVMمشروط) میزان ) WTPتوریست و بومی ساکنین یکاز جهتهاهر یخارجیرا

دالربهازای19و414واقعدرشهرتاریخیاسپلیترابهترتیبمرمتونوسازیکاخرومن

 بدستآورد. سال هر در بازدید )4موراتوهر همکاران متوسط2442و )WTPهر سالیانه

 از حفاظت جهت 461خانوار بین را بلغارستان ارتدکسدر مسیحیان دالر4-6/4صومعه

 نیز داخلکشور در کردند. همکبرآورد )موالئیو ارزشتفریحیکاخسردار4983اران ،)

نتایجنشاندادکهحدود استفادهازروشارزشگذاریمشروطمحاسبهنمودند. 68ماکوبا

را پیشنهادی مبلغ افراد بهمیدرصد تمایل میانگین شده، برآورد اساسالگوی بر و پذیرند

(ارزش4984گریومهرگان)عسریالبهازایهربازدیدبرآوردگردید.8191پرداختافراد

بهطورمتوسط روشارزشگذاریمشروطبرایهرخانواده با تفریحیگنجنامههمدانرا

وهمکاران4964 خداوردیزاده بدستآوردند. باستانیگنجنامه بهمحوطه ریالبابتورود

زدیدکنندهریالبرایهربا9349(میانگینتمایلبهپرداخترابرایروستایکندوان4981)

شود:محاسبهکردند.درادامهبرخیازتحقیقاتانجامشدهدرداخلوخارجارائهمی

 

 پیشینه تحقیق

 مطالعات داخلي

رادرایرانمطرحکرد.ویباانتشارکتابها(،برایاولینبارمسألهتفرجگاه4994یخشکی)

راازجنبهعلمیهامدیریتتفرجگاه،ارزیابیو«یملیوجنگلیایرانهامقدمهایبرپارک»

دراینکتاببهبرخیازشیوه اشارههایارزیابیاقتصادیتفرجگاههاموردبررسیقرارداد.

مدل از نتایجاجرایبرخی و مدلهاگردیده نظیر خارجی، توسطپژوهشگران شده ارایه ی

SpcidelوRuppertسیسنگانارایهشدهکهیایرانمانندپارکهادربرخیازتفرجگاه

سپسدرسال244944ارزشساالنهآن یهاواحدپارک4991ریالدرهکتاربدستآمد.

ینسبتاًمشابهیرادرزمینهتفرجگاهیازطریقپرسشهاسازمانحفاظتمحیطزیستبررسی

نامهومصاحبهانجامداد.

                                                                                                                                                                                 

1. Mourato 



 4931،  بهار 14سال سیزدهم،  شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،   062

 

بااستفادهازروشارزشگذاری(،ارزشتفریحیکاخسردارماکو4983موالئیوهمکاران)

پذیرندومیدرصدافرادمبلغپیشنهادیرا68مشروطمحاسبهنمودند.نتایجنشاندادکهحدود

 پرداختافراد میانگینتمایلبه بازدید8191براساسالگویبرآوردشده، ازایهر ریالبه

برآوردگردید.

همدانرابواروشارزشگوذاریمشوروط(ارزشتفریحیگنجنامه4984عسگریومهرگان)

ریوالبابوتورودبوهمحوطوهباسوتانیگونجناموهبدسوت4964برایهرخانوادهبهطورمتوسط

آوردند.

9349(میانگینتمایولبوهپرداخوترابورایروسوتایکنودوان4981خداوردیزادهوهمکاران)

ریالبرایهربازدیدکنندهمحاسبهکردند.

(ارزشبازدیدازکلیسوایسونتاسوتپانوسدرنزدیکویشوهر2443همکاران)خداوردیزادهو

ریوال1844و1491بازبوهترتیوب-بستهوانتها-جلفارابااستفادهازارزشگذاریمشروطانتها

درسالبرآوردنمودند.

یشومالکشوورهوا(،بهبررسیارزشکلاقتصادیاکوسیستمجنگول4981امیرنژادوخلیلیان)

،کاالهواوخودماتمسوتقیموغیورمسوتقیمایونهواپرداختند.دراینتحقیق،ضمنبیانکارکرد

،بوااسوتفادهازرهیافوتارزشگوذاریمشوروط،حوداقلارزشتفریحویوتوریسوتیهواجنگل

رابوهترتیوبهوایاقتصوادیایونجنگولهایشمال،ارزشوجودیونیزمجوعارزشهاجنگل

میلیاردریالبدستآورد.9/41324و9/91،2941معادل

(ارزشتفریحویماهانوهپوارکسواعیتهورانبوااسوتفادهازروشارزش4981امامیوقاضی)

درصودافورادبررسویشودهدرایون64دهودکوهمیگذاریمشروطمحاسبهکردند.نتایجنشان

هستندومتوسطتمایلبهحاضربهپرداختمبلغیبرایاستفادهتفریحیازپارکساعی،مطالعه

ریوالبورایهوربازدیوداسوت.4814پرداختبازدیدکنندگانبرایارزشتفریحیاینپوارک،

میلیونریالوارزشکلتفریحیساالنهآنبویش224ارزشتفریحیماهانهاینپارکبیشاز

میلیاردریالبرآوردشدهاست.1/2از
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( 4996مجنونیان زمینه در را پژوهشی و(، پارکخزانه اجتماعی و ارزشاقتصادی برآورد

به ارزشاقتصادیآنها که داد انجام روشکالسون از استفاده با تهران در مهر پارکآریا

ریالدرسالبدستآمد.99149و244999ترتیب

(،مطالعهایرادرخصوصارزیابیاقتصادیواجتماعیپارکائلگولیتبریز4911نهرلی)

ریالدر4931944اد.ویبااستفادهازروشکالسون،ارزشاقتصادیاینتفرجگاهراانجامد

418263344هرروزومجموعارزشاقتصادیتفرجیاینپارکرادرفصلتابستانبرابربا

ریالبرآوردکرد.

آتشسوزی4981معماریانی) برایبررسیپوششگیاهیپارکملیگلستانپساز یها(،

وارزشگذاریاکولوژیکیآن،کارکردها،کاالهاوخدماتاینپارکجنگلیرا4911سال

موردمطالعهقراردادوارزشهریکازخدماترابرحسبدالردرهکتاردرسالمحاسبه

مجموع شدو استفاده سفر روشهزینه ارزشتفریحیاز برایمحاسبه اینمطالعه در کرد.

دالردرهکتاربرآوردشد.348قه،ارزشخدماتاکوسیستمیمنط

ازروشارزشگذاریمشروطوروشقیمت4913کریمزادگانوهمکاران) استفاده با ،)

یحفاظتیجنگلدستکاشتگربایگانفسادراستانفارسهاگذاریبراساسلذت،ارزش

میلیاردریالبرآوردکردند.88راحدود

بهروشارزشگذاری(،ارزشحفاظتیزیست4984طباطبایی) گاهپرندگانتاالبمیانکالهرا

مشروطبررسیکرد.دراینتحقیقازمصاحبهشوندگانخواستهشدتامیزانتمایلبهپرداخت

میانگینحداکثر نمایند. اعالم اینزیستگاه از برایاستفاده یهابرایخانوادهWTPخودرا

ریالبرآوردگردید.19114مییبوهاریالوبرایخانواده21192غیربومی

یحفاظتیوتفرجیپارکجنگلیسیسنگاننوشهررابااستفادهازها(،ارزش4989امیرنژاد)

ویدراینبررسی،متوسطجهتارزشحفاظتی روشارزشگذاریمشروطبرآوردکرد.

2111ابرایارزشتفریحیآنرWTPریالبرایهرخانوادهومتوسط6969اینپارکرا

ارزش و تخمینزد کننده بازدید برایهر پارکهاریال از هکتار حفاظتیهر یتفریحیو

ریالبرآوردکرد.9136913و2999899جنگلیسیسنگانرابهترتیب
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(،ارزشخدماتتفریحیتاالبانزلیرابااستفادهازالگویهزینهسفر4981پژویانوفلیحی)

 تولید چارچوبتابع نشاندر نتایج دادند. قرار مطالعه مورد نهاییمیخانوار هزینه که دهد

بافرضوجودشرایطرقابتی،معادل ریالدرروزاستکهقیمتسایهای4444444تفریح،

قیمتسایهایتفریحورابطهمثبتبامیتفریح رابطهمنفیبا همچنینتقاضایتفریح، باشد.

تئوریکیاست.درآمدداردکهمطابقانتظارات

( وهمکاران زاده جنگل4931موسی در سی دره پارکقلعه تفریحی ارزش برآورد یها(

افراد که داد .نتایجنشان دادند انجام روشارزشگذاریمشروطرا از استفاده با ارسباران

ریالبپردازند.9348تمایلدارندبرایهرباربازدیدازاینجاذبه

بااستفادهازروش4939سجادیوهمکاران) (برآوردارزشتفریحیمنطقهرودبارقصرانرا

ارزشگذاریمشروطانجامدادند.نتایجنشاندادکهمتوسطتمایلبهپرداختگردشکرانبرای

ریالاست.1444هرخانوار

(برآوردارزشتفرجیپارکنهارخورانگرگانرابااستفادهازروش4931رنودومعیری)

برایارزش فرد پرداختهر به تمایل میانگین که داد دادند.نتایجنشان گذاریمشروطانجام

ریالاست.44194بازدیدازاینپارک

آبادی) بدر یگانه با4931یوسفیو را گلستان استان ارزشپارکجنگلیقرقدر برآورد )

سطتمایلبهپرداختاستفادهازارزشگذاریمشروطانجامدادند.نتایجنشانمیدهدکهمتو

ریالاست.6146هرنفر



 مطالعات خارجي

متوسطتمایلبهپرداختسالیانههربازدیدکنندهازکلیسایدورهامواقعدر،(4331)4ویلیس

پوندبرآوردکرد.9/94کشورانگلیسرابهروشارزشگذاریمشروط،

هریکازWTP (میزانCVM(بااستفادهازروشارزشگذاریمشروط)2444)2پاچیوال

توریست و بومی شهرهاساکنین در واقع رومن نوسازیکاخ جهتمرمتو را خارجی ی

دالربهازایهربازدیددرهرسالبدستآورد.19و414تاریخیاسپلیترابهترتیب
                                                                                                                                                                                 

1. Willis 
2. Pagiola 
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متوسط2442وهمکاران)4موراتو )WTP جهتحفاظتاز هرخانوار صومعه461سالیانه

دالربرآوردکردند.4-6/4حیانارتدکسدربلغارستانرابینمسی

مربوطبهارزشگذاریخدماتتفریحیبسیارزیاد مطالعاتانجامشده باشدمیاما این، از

مواردزیراشارهکرد:توانبهمیقبیلمطالعات

نمودکهارائههادرآمریکامدلیراجهتبرآوردارزشتفرجگاهیپارک،(4311)2هتلینگ

طیآنباالترینهزینهدسترسیکهدرواقعشاملهزینهمتوسطدسترسیافرادیاستکهاز

بهمیدورترینمکانبهپارکمراجعهنمودندبهعنوانارزشتفرجگاهیدرنظرگرفته شود.

عبارتدیگر از، استفاده عنوانقیمتبازاریمعادلیکبار به را دورترینفاصله ویهزینه

دراینصورتارزشکلتفرجگاهازحاصلضربهزینهدسترسیدر،رجگاهبهشمارآوردتف

شود.میتعدادکلمراجعهکنندگاندریکدورهزمانیخاصمحاسبه

یتفریحیآمریکاورودیهدرنظرگرفتههاپیشنهادکردکهبرایتمامسیستم،(4392)9وانتراپ

مشخصشود.توجیهاوبدینهااتاستفادهافرادازتفرجگاهشودتارابطهبینهزینهوتعداددفع

یهاصورتبودکهباگذاشتنورودیهکششوعکسالعملبازدیدکنندگاننسبتبهورودیه

مزبورمشخصخواهدگردید.

استفادهازتحلیلهزینه،(4398)1وودوتریس منفعت–با یهامطالعاتیدرزمینهتفرجگاه،

د انجام طرحآبی اقتصادی بررسی جهت آنها پیشنهاد تهیههاادند. دست در تفرجگاهی ی

تعدادها)دریاچه نظر از مصنوعیرا دریاچه طرحایجاد که اینصورتبود به یمصنوعی(

،گرفتهمیبازدیدکنندگانبایکدریاچهمصنوعیهمگنکهدرهمانزمانمورداستفادهقرار

مقایسهکردهونتیجهگیریکنندکهآیا،اختودرآمدآنازطریقمحاسبههزینهمتوسطس

بهعنوانیکتفرجگاه،درآیندهازنظراقتصادیمقرون،طرحدریاچهمصنوعیدردستتهیه

بهصرفهخواهدبودیاخیر؟

                                                                                                                                                                                 

1. Mourato 
2. Hotelling 
3. Wantrup 
4. Wood & Trais 
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(،مطالعاتیبراساستأثیرکیفیتعرضهمناطقتفریحیدرافزایشو4366وهمکاران)4سنسا

کاهشتعدا کیفیتیا چه هر که رسیدند نتیجه این به و داده انجام کننده استفاده افراد د

بیشترباشدشمارافرادبازدیدکنندهازآنهانیزبیشترخواهدبود.هاتفرجگاه

انجامهایآبیازجملهآبگیرهاورودخانههاییدرموردتفرجگاهها(،پژوهش4361)2استونس

ارزشاقتص بود ویمعتقد مناطقماهیگیریداد. عنوان به عموماً آبیکه ادییکتفرجگاه

شودبایدبراساسشمارماهیانصیدشدهدرواحدزمانمحاسبهگردیدهومالکمیاستفاده

عملقرارگیرد.

کهعموماً;1(،پژوهشیرادرموردیکیازمناطقتفرجگاهیکلمبیابهنامکوتنی4361)9پیرس

گرفت،انجامداد.اومدلیراجهتارزیابیاقتصادیاینگونهمیهقرارجهتشکارمورداستفاد

افرادهامنطقه دسته سه به اینپارکرا به کننده مراجعه افراد بدینترتیبکه نمود پیشنهاد

محلی،افرادمراجعهکنندهازداخلکشوروافرادخارجیتقسیمبندیکردوسپسازطریق

مصا انجام و گیری درنمونه را محلی( افراد احتساب )بدون کننده مراجعه افراد کل حبه،

ازنظردرآمددرچندسطحهایجداگانهایمنظورنمودهوافرادهریکازگروههاگرو را

مایلهاقرارداد.سپسباالترینهزینهدسترسیافرادبهپارکونیزمتوسطورودیهایراکهآن

ا پرداختآنجهتاستفاده سطحبه یکاز برایهر بودند امکاناتطبیعیشکارگاه یهاز

درآمدیمحاسبهنمودهوارزشاقتصادیپارکراازحاصلضربشمارافرادمراجعهکننده

یمنظورشدهبدستآورد.هاداخلیوخارجیدرمیانگینوزنیورودیه

نامکنای (4314)9استینهوف محلیبه مشابهیدر داد.6مطالعه اینپژوهش،انجام ویدر

رادرزمینه 1ضمنارزیابیاقتصادیتفرجگاه،تعریفاصطالحاتیچونهزینهوارزشزمین

عنوان به را کننده توسطیکمراجعه وکسبیکتجربهدرتفرجگاه نموده ارائه تفرجگاه

یصرفشدهذکرکرد.هاسودحاصلازهزینه
                                                                                                                                                                                 

1. Senesa 
2. Stevens 
3. Pearce 
4. Kootenay 
5. Steinhoff 
6. Kenai 
7. Land value 
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مندلسن ارزشتفریحیو4334)4توبایسو با2یمونتوردهاتوریستیجنگل(، را کاستاریکا

دالردرهکتارتخمینزدند.464برایگردشگرانداخلی،رهیافتهزینهسفر

تخمینمازادها(،ارزشتوریسمجنگل4334)9مایلومندلسن با یگرمسیریماداگاسکاررا

برایگردشگرانخارجی، درهرهکتاردالر264-168مصرفکنندهازرهیافتهزینهسفر،

برآوردکردند.

)1آدگر همکاران توریستیجنگل4339و و ارزشتفریحی باها(، یگرمسیریمکزیکرا

دالر14-89تخمینمازادمصرفکنندهازروشارزشگذاریمشروطورهیافتهزینهسفر،

درهرهکتارتخمینزدند.

باتخمینها(،ارزشتفریحیوتوریستیتفرجگاه4331)9گرودوویلیس یجنگلیمالزیرا

دالردرهکتاربرآوردکردند.114بهاندازه،مازادمصرفکنندهازروشارزشگذاریمشروط

(،بااستفادهازروشارزشگذاریمشروط،ارزشحفاظتیپارک4331وهمکاران)6هادکر

WTPنمطالعهمیزاندالردرهکتاربرآوردکردند.درای942هندرا8درمومبیا1ملیبریولی

باسواالتبازوازطریقپرسشنامهانتخابدوبخشیدوبعدیاندازهگیریشد.نتایجنشان

%هیچتمایلیبرای3/93درصدپاسخدهندگانتمایلمثبتیبرایپرداختداشتنداما28دادکه

 میانآنها از وظیفهدولتدانستهو3/21پرداختنداشتندکه کمبود%3/26%آنرا علترا

دانستند.میبودجهخانوار

رهیافتارزش4338وهمکاران)3چیس با را ارزشتوریسمسهپارکملیدرکاستاریکا ،)

دالرآمریکابرآوردکردند.24-29گذاریمشروطبرایهرفردبازدیدکنندهخارجی

                                                                                                                                                                                 

1. Tobias & Mandelson 
2. Monteverde 
3. Maille & Mandelson 
4. Adger 
5. Garrod & Willis 
6. Hadker 
7. Borivli 
8. Mumbia 
9. Chase 
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استفاها(،ارزشتفریحیجنگل4333وهمکاران)4استرنگ با را دهازروشهزینهیآمریکا

دالرآمریکاتخمینزدند.آنانبهایننتیجهرسیدند2/4سفر،برایهربازدیدکنندهبطورسالیانه

دالرآمریکا2/4کهاگرهزینهفرصتمنافعازدسترفتهمحاسبهواضافهشود،ارزشتفریحی

آید.میبرایهربازدیددرسالبدست

یایرلندهاظره،ارزشتفریحیوارزشحیاتوحشجنگل(،ارزشلذتازمن2444)2کلینچ

دالردرهرهکتار284دالربرایهرخانوارویا46راباروشارزشگذاریمشروطبهاندازه

تخمینزد.

ارزش2442)9نهالیو با9هایتفریحیوحفاظتی(، جنوبیرا پارکملیجنگلیدرکره

درایناستفادهازپرسشنامهانتخابدو بخشیروشارزشگذاریمشروطبرآوردکردند.

دالر42و19/44برایهرخانواربهترتیبهایتفریحیوحفاظتیاینپارکهابررسیارزش

درسالبدستآمد.

آفریقایجنوبیرابااستفاده9(،ارزشوجودیتنوعزیستیدرزیستگاهفینبوس2449)1تورپی

میلیوندالرومتوسط9/9پرسشنامهباسواالتباز،ساالنهازروشارزشگذاریمشروطو

WTPساالنه16برای دالردر9/18درصدپاسخگویانیکهعالقهمندبهپرداختبودندرا

هکتاربرآوردکرد.

)6ساتوت  همکاران 2446و از استفاده با ،)CVMباز سواالت و ،WTPبرای را مردم

برایاستفادهWTPلبنانبررسیکردند.دراینبررسیتفاوتدر1یسدرهاحفاظتازجنگل

 تقریبا لبنان، روستایی شهریو خانوار دو برایهر آنها، غیر و جنگل از دالر24کنندگان

آمریکاگزارششد.

                                                                                                                                                                                 

1. Strange 
2. Clinch 
3. Lee & Han 
4. Turpie 
5. Fynbos 
6. Sattout 
7. Cedar 
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)4شرسزا  همکاران ریور2441و چیکوال آپاال منطقه در طبیعی فضای تفریحی ارزش ،)2

بارهیافتهزی را هربازدیدکنندهبطورWTP نهسفربررسیکردند.دراینمطالعهفلوریدا

میلیوندالرتخمینزده96/181دالربرایهرروزبازدیدوارزشاقتصادیکل48/11متوسط

شد.

(،باروشارزشگذاریمشروط،تمایلبهپرداختمردمرابرای2441وهمکاران)9آدامس

دالرآمریکا9449169و2449918نتیکبهترتیبوجنگلآتالMDSPحفاظتازپارک

درعینحال اما برایآتالنتیکهیچ1/68وMDSP%مردمبرای4/69گزارششد. %آنها

تمایلیبرایپرداختنداشتند.اینمحققاندلیلعدمتمایلبهپرداختمردمرابهاینصورت

 کردند: 4بیان فقدان نتیجه در و دولتی اعتبار کمبود قبیل( از پارک عمومی امکانات

هاسرویس برق. که2یآبو پایینبودندرآمدخانوار اندازهمی( تحتتأثیر تواندشدیداً

بزرگخانوارباشد.

(،ارزشتفریحیمنطقهحفاظتشدهدرنپالرابااستفادهازرهیافت2448وهمکاران)1بارال

نت دادند. قرار مطالعه مورد مشروط گذاری اکثرارزش که داد نشان بررسی این ایج

دالرآمریکادارند.21بازدیدکنندگانتمایلبهپرداختیکورودیهباالترازورودیهجاری

ودلیلاکثر9/11و2/63بهترتیبWTPدراینبررسیمیزانمتوسطومیانه دالرآمریکا

یگزارششد.افرادیکهتمایلبهپرداختصفرداشتندباالبودنمبلغپیشنهاد

)9کاستانزا همکاران 4383و خود مطالعه در کل41(، برای را اکوسیستمی خدمت

اینهااکوسیستم در اند. نموده محاسبه را آنها ارزشپولیسالیانه و گرفته نظر در یجهان

 جهان خدماتاکوسیستمی سالیانه ارزشمتوسط شده99بررسی زده تخمین دالر تریلیون

است.

                                                                                                                                                                                 

1. Shrestha 
2. Apalachicola River 
3. Adams 
4. Baral 
5. Costanza 
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یطبیعیها(،تمایلبهپرداختهزینهورودیهبرایجاذبه2448وهمکاران)4نیسدوتیرمارینری

پرسش از استفاده با روشارزیابیمشروطو از استفاده با ایسلند( موردیمربوطبه )مطالعه

گلفسهانامه آبشار بنام ایسلند کشور مهم طبیعی جاذبه مکان دو در که پارکملی2یی و

تمایلبهپرداخت،پاسخدهنده292درصداز32دمطالعهقراردادند.بیشازمور9اسکافتافل

غالبپاسخدهندگانبهشرطیتمایلبهپرداختهزینهورودیهداشتند هزینهورودیهداشتند.

کهاینمبالغصرفبهبودونگهداریسایتتفریحیشود.



 روش تحقیق

یباغگیاهشناسیارم،ازروشارزشگذاریدرمطالعهکنونیبهمنظورارزشگذاریتفریح

مشروطبااستفادهازنظرسنجیپرسشنامهدوگانهدوبعدیباهدفبرآوردتمایلبهپرداخت

روشارزشگذاریمشروط.بازدیدکنندگانبرایپرداختورودیهبهباغاستفادهشدهاست

بر انعطافپذیر و استاندارد ابزارهای از یکی بعنوان ارزشاغلب گیری اندازه غیرهاای ی

همانگونهکهذکرمییمصرفیغیربازاریمنابعزیستمحیطیبکارهامصرفیوارزش رود.

برایمنابعیاکاالهاوخدمات،اینروشبرتمایلبهپرداختبیانشدهازجانباشخاص،شد

مشروطبهیکتغییرفرضیدرمقدارمیزیستمحیطیتکیه کیفیتمنبعکندکهمعموالً یا

.(1،4386باشد)والشمیزیستمحیطی

روش اهمیتانتخابیکابزارواقعیپرداختدرروشارزشگذاریمشروط، به توجه با

یمتداولپرداختدرهاپرداختدراینمطالعه،اخذورودیهتعیینگردیدکهازجملهروش

باغ جنگلهامناطق پارکها، میو حاضرها حال در مبلغباشد. دارای ارم گیاهشناسی باغ

ریال،برایدانشجویانبا44444باشدکهاینمبلغبرایشهروندانوافرادمعمولیمیورودیه

باشد.میتومان94444ریالوبرایگردشگرانخارجی9444ارائهکارتدانشجویی

مبلوغپیشونهادیارم،احتموالپوذیرششناسویگیاهمتغیروابستهبرایارزشگذاریتفریحیباغ

                                                                                                                                                                                 

1. Marin Reynisdottir 
2. Gullfoss 
3. Skaftafel 
4. Walsh 
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آیوابازدیدکننودهبواغ»باشد.اینمتغیردرپاسخبهاینسوالکهمیبرایاستفادهتفریحیازباغ

«ارمحاضراستبرایاستفادهتفریحیازاینبواغمبلغویپرداخوتنمایودیواخیور؟شناسیگیاه

یمبوهدلیولیتوکمعادلوهایمسوتقهوایاقتصوادسونجی،روشهاآید.دربینروشمیبدست

شووندمویبهکوارگرفتوههاسهولت،کاربردزیادیدارند.ازلحاظاقتصادسنجیوقتیاینمدل

هواوجوددونوعخطادربرآوردآنهامحتملاست.اولخطایناشیازغیرتصادفیبودننمونه

زودومخطایمربوطبهیکسانفرضنمودنمتغیرهایمووثرکوهبورتمایولبوهپرداخوتبعودا

(.43364پارکولومیس،گذارند)میتصمیماولیهاثر

درتخمینتمایلبهپرداختبااستفادهازمدلالجیت،هدف،کمیسازیارتباطمیان

شودکهمییپاسخگوواحتمالانتخابشدناست.درروشاتخابدوگانه،فرضهاویژگی

وگروهیازفاکتورهای(Y)مداستکهدارایمتغیرهایدرآ Uهرفرددارایتابعمطلوبیت

است.(S)شرطی
 

(4)  

U(U,S) 
ییشاملمقادیرمعینوازپیشتعیینشدهایازپوولهادراینحالت،هرفردپاسخگو،باگزینه

(A)شودکهبایداینمقادیررابرایبقایمنبعزیستمحیطویمووردنظوراختصواصمیمواجه

یوتخوودتحوتدهد.بنابراینفرضبرآناستکههرفردپاسخگو،برایحداکثرکردنمطلوب

شرایطزیر،مقدارمعینیپولراجهتارزشوجوودیمنبوعمووردنظورکوهدراینجوابواغگیواه

دهد:میشناسیارماست،اختصاص

U(1,Y-A؛S) +   U (0,Y؛S)+                                                                                         

(2)                                                   

نشاندهندهمطلوبیتغیرمستقیمیاستکهفردازمنبعموردنظربوهدسوتUکهدراینرابطه

-یاجتمواعیهوادیگورویژگویSبهترتیوبدرآمودفوردومبلوغپیشونهادی،AوYآورد.می

متغیرهایتصادفیبوامیوانگینصوفروثیرسلیقهفردقراردارد.اقتصادیاستکهتحتتا

مربوطبوهحوالتیاسوتکوهفوردمبلغویU(0)هستندکهبهطوربرابرومستقلتوزیعشدهاند.

                                                                                                                                                                                 

1. Park & Loomis 



 4931،  بهار 14سال سیزدهم،  شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،   072

 

باشود.درنتیجوهتفواوتمیمربوطبهحالتعکسآنU(1)برایاستفادهازپارکنپرداختهو

(:4336پارکولومیس،توانبهصورتزیرمحاسبهکرد)میترامطلوبی

U=(1,Y-A؛S)-U(0,Y؛S)+                                                                

(9)  

باگفتنبزرگترازصفرباشد،بدینمعنیاستکهپاسخدهندهمطلوبیتخودرUچنانچه ا

بله» باغ« حفاظتاز یا و برایاستفاده مبلغی پرداختن موافقتبا گیاهو حداکثرشناسی ارم

کند.می

مدلاحتمالیلوجیتازتابعتوزیعلوجستیکبدستآمدهومقادیراحتمالپیشبینویشودهدر

ابسوتهبواگیورد.فرموتپرسوشناموهدرایونبررسویدارایمتغیورومیآنبینصفرویکقرار

انتخابدوگانهاستکهبهمدلکیفیانتخوابینیوازدارد.درحالوتاسوتفادهازمودللوجیوت،

رابپذیردبهصورترابطهزیورخواهودبوودو(A)یها(اینکهفردیکیازپیشنهاداحتمال)

(:4918،بیانگرتابعتوزیعتجمعیلوجستیکاست)ابریشمی

                                                 

(1)

امینفردiرابطهباالاحتمالپذیرشحداقلیکیازمبالغپیشنهادیجهتارزشتفریحیتوسط

دهد.میرابراحتمالعدمپذیرشآننشان

کوهرایوج4دراینتحقیق،پارامترهایمدللوجیتبوااسوتفادهازروشحوداکثردرسوتنموایی

باشد،برآوردشدهاند.میرینتکنیکبرایتخمینمدللوجیتت

مدلرگرسیونیجهتبرآوردتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانبرایمطلوبیتزیستمحیطوی

باشد:میباغگیاهشناسیارمبهصورتمعادلهزیر



WTP =                                                 
 (9)                                   

                                                                                                                                                                                 

1. Maximum  Liklihood  Estimator(MLE) 
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تعودادمتغیرهوایتوضویحیضرایبمتغیرهوایتوضویحیو،یتوضیحیهامتغیرکه

باشد.متغیرهایتوضیحیبررسیشودهدرایونمودلمطالعوهشواملسون،جنسویت،وضوعیتمی

شغل،تحصیالت،هزینهودرآمدخانوار،وسیلهحملونقل،مدتتأهل،تعداداعضایخانواده،

زمانمسافرتازمبدأتامقصد،تعداددفعاتبازدیدازبواغارم،علوتاصولیبازدیودازبواغارم

باشد.می

گیوریتصوادفیبوهمنظوورپرسشنامهبوهروشنمونوه944جهتبدستآوردنتعدادنمونهابتدا

درصدحجومنمونوه3آزمونوخطایهایپیشاسنتایجپرسشنامهآزمونتکمیلشدبراسپیش

نفربوهطوورتصوادفیدر414تعیینگردید.نهایتاًپرسشنامهیتدوینشدهبوسیله414معادل

درطراحیپرسشنامه،سهبخشاصلیدرنظرگرفتهشود.دربخوشتکمیلگردید.4934سال

جملوهسون،جنسویت،وضوعیتتأهول،تعوداداولاطالعاتکلیمشخصاتفوردیپاسوخگواز

تحصیالت،هزینهماهیانهخوانوار،عضوویتدرسوازمانحفاظوتمحویط،اعضایخانواده،شغل

زیستوعالقهمندبهحفظمحیطزیستموردپرسشقرارگرفت.دربخوشدومسوؤاالتیدر

تزمانبازدیدازباغدرارمازجملهتعداددفعاتبازدیدازباغ،مدشناسیگیاهموردمحیطباغ

هربارگردش،علتاصلیبازدیدازباغ،مدتزمانمسوافرتازمبودأتوارسویدنبوهبواغ،نووع

وسیلهحملونقلویکوهبازدیدکننودگانبوسویلهآنخوودرابوهبواغرسواندند،نحووهآمودنبوه

تیدرموردارزیوابیباغ)انفرادی،دوستان،خانواده(،مبلغدرآمدماهیانهخانواروهمچنینسواال

بازدیدکنندگانازامکاناتوتجهیزاتموجوددرباغهمانندوضعیتفضایسبزبواغ،وضوعیت

وهوایبهداشوتی،وضوعیتنیمکوتهایمواصالتیدرداخلباغ،وضعیتنظافتسرویسهاراه

عموومی،،وضعیتدسترسیبهحملونقلهایدرنظرگرفتهشدهبرایاستقرارخانوادههامکان

یوسایلحملونقلشخصیووضعیتمراقبتازآثوارتواریخیوهنوریهاوضعیتپارکینگ

مشوابهپویشهواباغمطرحگردید.دربخشسومیعنیسناریویایجادبازارفرضوینیوزپرسوش

پرسشنامهمطرحگردیدبااینتفاوتکهپرسشاصلیمربوطبهاینبخشیعنیسؤالمربوطبه

داختکهدرپیشآزمونبصورتپرسشویبواپاسوخآزادمطورحگردیودهبوود،درتمایلبهپر

ارمبرایشناسیگیاهقالبمشروطبیانشد.درواقعپرسشمربوطبهتمایلبازدیدکنندگانباغ

پرداختورودیهبهاینترتیبمطرحگردیدکه:
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ایشومافوراهمنموودهارمفرصتیبرایتفریحوگذرانودناوقواتفراغوتبورشناسیگیاهباغ"

یروزافزوننگهداریومراقبتازباغ،آیاشمابههااست،باتوجهبهوضعیتفعلیباغوهزینه

ارممایلبهپرداختورودیهایمعوادلشناسیگیاهعنوانیکبازدیدکننده،برایاستفادهازباغ

"باشید؟میریال44444مبلغ

وندهدرخواستشدتواپرسوشمربووطبوهتمایولبوهدرصورتمثبتبودنپاسخ،ازپرسشش

ریالرانیزپاسخدهدودرصورتمنفویبوودنپاسوخ24444پرداختمبلغورودیهباالتریعنی

ازویدرخواسوتشودتواپرسوش،ریوال(44444بازدیدکنندهدرسؤالاول)ورودیهپیشنهادی

ریالراپاسخدهد.بهاینترتیبسوه1444مربوطبهتمایلبهپرداختمبلغورودیهپایینتریعنی

ریالبصورتسهسؤالوابسوتهبوه24444و1444،44444قیمتپیشنهادیبعنوانورودیهیعنی

همارائهگردیدوهرفردپاسخدهندهعالوهبرپاسخگوییبهپرسوشتمایولبوهپرداخوتمبلوغ

شتررانیزداشتکهاینپیشونهادریال(،امکانپاسخگوییبهیکپیشنهادبی44444ورودیهاولیه)

یاواکنشپاسخگودرپیشنهاداولیهبستگیداشت."خیر"یا"بلی"بیشتربهپاسخ


اجتماعي بازدیدکنندگان از  باغ گیاه شناسي ارم  -ي اقتصاديها بررسي ویژگي

این از آگاهی تفریحی، یکمکان مدیریتمناسبتر برای سیاستی هرگونه اجرای الزمه

ویژگیموض چه با افرادیو چه اینمکانبازدیدهاوعاستکه ازمیییاز استفاده با کنند.

ویژگی شودکهمکانموردنظرمیاجتماعیبازدیدکنندگانمشخص-یاقتصادیهابررسی

گروه چه کههابرای است تفریحی مکان ویژگی کدام دارد، جاذبه بیشتر سنی ی

بهخود بیشتر مکانموردمیجذببازدیدکنندگانرا میزانرضایتبازدیدکنندگاناز کند،

نظرتاچهاندازهایاست،چهامکاناتیالزماستایجادشود.بههمیندلیلدراینقسمتبه

پردازیم.میاجتماعیبازدیدکنندگانبهتفکیک–یاقتصادیهابررسیویژگی

82,31رسنجینهوایینشواندادکوهپرسشنامهبدستآمدهدرنظ414نتایجآماریحاصلاز

نفر(رازنانتشکیلدادند.بوهدلیول23درصد)41,46نفر(مردانو414)درصدپاسخدهندگان

بوهپاسوخگویانینیوازاسوتکوهازلحواظموالیمسوتقل"اینکهدرپرسشنامهقیدشدهبودکه
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تند،بیشوترپاسوخگویانراوبیشترمردانسرپرستخوانواربودنودودرآمودماهیانوهداشو"باشد.

مردانتشکیلدادهاند.

 91,1میانگینسنیپاسخگویان بازدیدکنندگان خانواده اندازه میانگین و اکثر9,1سال بود.

درصدبازدیدکنندگانمتأهلو84,48افراددرنمونهموردبررسیمتأهلبودندبهگونهایکه

درصدبازدیدکنندگانمجردبودند.48,82

توزیعفراوانیشغلبازدیدكنندگانازباغگردشگریارم-1ولجد

 دیگر موارد بیکار       کارگر دار          خانه کارمند  آزاد متخصص    شغل

 شغلي

 جمع

 121 12 16 0 2 08 62 18 ق دار

 111 11,18 8,26 2,26 0,22 26,12 22,60 11,02 ررهد

هایتحقیقمنبع:پرسشنامه

درصوودبازدیدکنندگاندارایشووغلکارمنوودیو62مشووخصگردیوودکووه4طبووقجوودول

کووهایوونموضوووعبووهروشوونی،درصوودکارمنوود(91درصوودشووغلآزادو28آزادبودنوود)

دهودکوهوضوعیتشوغلیوبوهطبوعآنکسوبدرآمودمتغیرمهمویدرمراجعوهافورادموینشان

بهمناطقتفریحیاست.
زدیدكنندگانازباغگیاهشناسیارمتوزیعفراوانیسطحتحصیالتبا-2جدول

سطح 

 تحصیل     

فوق  دکترا  

 لیسانس        

     

 لیسانس       

 جمع بیسواد    زیردیپلم دیپلم فوق دیپلم        

 121 1 12 62 26 61 21 2 ق دار

 111 1,02 2,60 22,60 16,12 20,88 12,20 1,26 ررهد

 هایتحقیقمنبع:پرسشنامه
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ارمشناسیگیاهصیالتبدلیلکیفیبودن،نقشمهمیدرجذببازدیدکنندگانبهباغمیزانتح

دارد.نتایججدولنشاندهندهباالبودنسطحتحصیالتبازدیدکنندگانباغاست؛چنانکههر

بیشترینمیزانتحصیالت41بازدیدکنندهبهطورمتوسطدارای سالسابقهتحصیالتداشتند.

 باشد.میدرصد(99,88سانس)متعلقبهمقطعلی

توزیعفراوانیدرآمدماهیانهبازدیدكنندگانازباغگیاهشناسیارم-9جدول

میزاندرآمد

 ماهیانه

کمتراز

 ریال9444444

تا9444444ین

 ریال44444444

تا44444444بین

 ریال24444444

بیشاز

 ریال24444444

 جمع

 671 16 85 58 61 دادتع

 611 61.8 15.1 81 4.8 درصد

هایتحقیقمنبع:پرسشنامه

باشدکهدرجذببازدیدکنندگانبهباغنقشمیمیزاندرآمدخانوارازجملهمتغیرهایمهمی

نمونه) مورد افراد اکثر جدول طبق میکند. ایفا بیشاز34,6مهمی درآمدی دارای درصد(

ارمشناسیگیاهالبودکهاینخودمعیارمهمیبرایجذببازدیدکنندگانبهباغری9444444

باشد.می
توزیعفراوانیوسایلحملونقلبازدیدكنندگانازباغگیاهشناسیارم-4جدول

وسایلحملو

 نقل

ماشین

 شخصی

 عجم پیاده دوچرخه موتورسیکلت اتوبوس تاکسی

 121 10 1 1 11 62 39 تعداد

 111 8,82 4,93 4,93 6,11 21,69 96,1 درصد

 یتحقیقهامنبع:پرسشنامه

تقاضایتفریحیاست.طبق میزان در تأثیرگذار و عواملمهم تفریحیاز مناطق دسترسیبه

کردهدرصدبازدیدکنندگانازخودرویشخصیبرایدسترسی96,1جدول باغاستفاده به

بودند.ازاینرواستفادهازمناطقتفریحیوابستهاستبهشاخصخودرویشخصیکهیکیاز

ست.هاامکاناتاقتصادیخانواده
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توزیعفراوانیتعداددفعاتبازدیدازباغگیاهشناسیارم-5جدول

دفعاتتعداد

 بازدیدازباغ

ازازباراولینبرای

 ازدیدکردهباغب

ازباردومینبرای

 باغبازدیدکرده

ازبارسومینبرای

 باغبازدیدکرده

ازبارسهازبیش

 باغبازدیدکرده

 جمع

 121 61 11 62 28 تعداد

 444 10,02 6,62 22,22 94,69 درصد

یتحقیقهارسشنامهمنبع:پ

اطالعازتعداددفعاتبازدیدبهمناطقتفریحی،دربرآوردتعدادنفرروزیاساعتمراجعهدر

دفعات اهمیتاست. حائز گردشگاه در موجود تفریحی تخصیصامکانات و ریزی برنامه

انهکار،شود)محمودیودمییبیشتر،دیدههایدارایجاذبههامراجعهیبیشتریدرتفرجگاه

درصدبازدیدکنندگانبیشازدوبارازباغدیدنکردهبودند.94(.طبقجدولبیشاز4986

یبازدیدكنندازباغگیاهشناسیارمهاتوزیعفراونیفصل-6جدول

معج فصلبهنسبتتفاوتبی زمستان پاییز تابستان بهار سالیهافصل

 121 20 2 2 82 62 تعداد

444 24,93 1,18 6,12 68,82 20,22 درصد

یتحقیقهامنبع:پرسشنامه



 میانفصولمختلفسال، از فصل11طبقجدول در بازدیدکنندگان)بیشترینتعداد( درصداز

ازباغبرگزیدند.طبقجدولدرصدافرادفصلپاییزوزمستانرابرایبازدید9تابستانوبهاروتنها

دهدباغمیاندکهنشانسبتبهفصلمراجعهبیتفاوتبودهدرصدازبازدیدکنندگانن24حدود

یخاصخودرابرایبازدیدکنندگانداشتهاست.هاارمدرهرفصلیجاذبهشناسیگیاه
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توزیعفراونیدلیلبازدیدازباغگیاهشناسیارم-7جدول

بازدیدعلت

 ازباغ

نزدیکی

بهمحل

 سکونت

باغبرخورداری

194بهبیشاز

194گونهبیشاز

 گونه

ازباغبرخورداری

گونه194نظر

 طبیعیوفضایسبز

برخورداری

مناظرازباغ

 زیبایهنری

وهایعلمیوپژوهش

کاربردیشدهدرباغازآثار

 تاریخی

جمع

 121 12 21 112 21 0 تعداد

444 2 12,60 61 12,20 2 درصد

یتحقیقهامنبع:پرسشنامه


درصدافراد)بیشترینتعداد(علتاصلیبازدیدازباغارمرابرخورداریباغاز64طبقجدول،

یسبزعنوانکردند.بههمیندلیلتالشبرایحفاظتازمناظرنظرمناظرزیبایطبیعیوفضا

باشد.میزیبایطبیعیوفضایسبزامریبسیارضروریدرجذببازدیدکنندگانباغ

بابررسینظراتبازدیدکنندگانازمحوطهتفریحیباغنهتنهاچگونگیتقویتواصالحوضع

مشخص نقمیموجود این از استفاده با بلکه نظراتشود ومیطه تسهیالت توسعه به توان

یهادهدکهوضعیتفضایسبزباغ،راهمیخدماتتفریحیپرداخت.نتایجتحقیقحاضرنشان

با باغ مسؤلین برخورد نحوه بهداشتی، سرویس نظافت باغ، محوطه نظافت باغ، مواصالتی

مناظرطبیعیوگونه بهصورتمیانگین،یگیاهیهابازدیدکنندگانووضعیتمراقبتاز را

،مراقبتازآثارتاریخیودسترسیبهوسایلحملوهاخوبارزیابیکردند.وضعیتنیمکت

تنهاوضعیتپارکینگوسایلحملونقلشخصیرا متوسطارزیابیکردند. نقلعمومیرا

شاخصخودرویشخصیضعیفارزیابیکردند؛ استبه وابسته تفریحی مناطق 96,1که

 اینباغدرصد آنجاییکه از بودند باغآمده بازدید خودرویشخصیبه با بازدیدکنندگان

گونهگیاهیوذخیرهارزشمندتنوعزیستیگیاهانوداشتنعمارتو194بدلیلداشتنبالغبر

ودرآمدهای جذبکرده بهسویخود زیادیرا بازدیدکنندگان هرساله ساختمانتاریخی،

کند،لذا،تخصیصبودجهواعتباراتمالیجهتاحداثمیجهیایجاداکوتوریسمیقابلتو

.رسدمیپارکینگوسایلحملونقلشخصیامریضروریبهنظر



 079 برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی اِرَم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

 

  171 

 

به تمایل فراوانی توزیع پرداختورودیه، برای پرداختبازدیدکنندگان به بخشتمایل در

باشد:میارممطابقجدولمقابلشناسیگیاهباغپرداختبازدیدکنندگاناز

 
توزیعفراوانیتمایلبهپرداختبازدیدكنندگانازباغگیاهشناسیارم-1جدول

 ریال24444پیشنهاد           ریال1444پیشنهاد ریال44444پیشنهاد پیشنهادیمبلغ

 22 01 22 بله

 21,2 21 0622 ررهد

 06 26 22 تزا

 22 10,2 60,2 ررهد

 22 22 121  نع کف

هایتحقیقنبع:پرسشنامهم



نتایجدربخشتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانبرایپرداختورودیهبندیجمعبطورکلی

عنوانورودیهبهباغهنفر(موافقپرداختمبلغیب411)درصدپاسخدهندگان89نشاندادکه

دیهبرایاستفادهنفر(ازبازدیدکنندگانمخالفهرگونهپرداختورو26درصد)49هستندو

ارمهستند.شناسیگیاهازباغ



  ها برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته

ارمبهصورتشناسیگیاهمعادلهبرآوردمدلرگرسیونیلوجیتبرایتعیینارزشتفریحیباغ

زیرتعریفشدهاست:

                  (6)             
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:مقدارcosttime:سن،Ageدرآمد،:Incomeتحصیالت،:Educationابطهکهدراینر

Genderدفعاتبازدیدومتغیر:تعدادVisit،:پیشنهاد Offer مسافرتازمبدأتاباغ،هزینه

باشد.میبیانگرجنسیت

Eviewsپرسشنامهتکمیلشدهوبااستفادهازنورمافوزار414یهااینمدلبااستفادهازداده

ضرایبمتغیرهایتوضیحیمدلبااستفادهازروشحداکثردرستنماییوسطوحمعنویداری

شود.همچنیناثراتنهواییمتغیرهوایمسوتقل)قابلذکوراسوتکوهاثورنهواییبوهمیمتغیرهابرآورد

افوزارشود(ازطریوقنورمبامویمتغیرتوضیحیمدلشودکهدراینرابطهمیتعریفصورت

Stataنتایجبرآوردمدلنهاییدرجدولزیرآوردهشدهاست.شود.میبرآورد

نتیجهنهاییبرآوردمدلالجیتازرو حداكثردرستنمایی-3جدول

 متغیرها

 ضرایب

آمارهارزش

t 
معناداری

 آماری

نهاییاثر

4,4444 9,411864 94,29112 ابتثضریب
 

- 

 -4,4446432 4,4444 -1,442126 -4,441639 پیشنهاد

 4,4383282 4,4444 1,913249 9,294992 درآمد

 4,4611689 4,4444 9,891994 4,918921 تحصیالت

 -4,4844921 4,4444 -9,414384 -6,396681 جنسیت

 -4,4492441 4,4444 -1,141118 -9,864942بازدیددفعاتتعداد

 -4,4246941 4,4134 -4,361939 -4,499134مقصدتامبدأازمسافرتهزینهمقدار

 -4,4498998 4,4981 -2,461664 -4,444329سن

هایتحقیقهمنبع:یافت



شاندادکهضرایبمتغیرهایپیشنهاد،درآمد،جنسیتومشاهدهنتایجحاصلازبرآوردمدلن

تعداددفعاتبازدیددرسطحصفردرصدمعنیدارهستند.ضریبمتغیرمستقلتحصیالتدر

یمستقلسنومقدارهزینهمسافرتازهاسطحیکدرصدمعنیدارهستندوضریبمتغیر

درصدمعنیدارهستند.9مبدأتامقصددرسطح
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(درWTPآوردشدهمتغیرپیشنهادبعنوانمهمترینمتغیرتوضیحیتمایلبهپرداخت)ضریببر

باشد.اینامرمیسطحصفردرصدباعالمتمنفیموردانتظارازنظرآماریوتئوریمعنیدار

دهدکهتحتسناریویبازارفرضی،چنانچهمبلغپیشنهادیورودیهافزایشیابد)کاهشمینشان

پاس پرداختکاهشیابد(، تمایلبه پیشنهادمییابد)افزایشمیخمثبتدر نهاییمتغیر اثر یابد(.

بیانگرایناستکهافزایشیکواحدیدرمتغیرپیشنهاددرصورتثابتبودنسایرعوامل،منجر

 شود.میدرصدیدراحتمالتمایلبهپرداختبازدیدکنندگان4,46بهکاهش

 متغیر شده برآورده بهضریب تمایل مهم توضیحی متغیرهای از دیگر یکی بعنوان درآمد،

درسطحصفردرصدمعنیدارشدهاستوعالمتآنWTPپرداخت) (درمطالعهکنونی،

باشدکهباافزایشدرآمدخانوارمیمثبتومنطبقبرتئوریاقتصادخردورفتارمصرفکننده

کاس برایافراد مطلوبیتپول درآمدسرانه، بهو خدمتیمعینحاضر یا برایکاال و شده ته

با اینمعنیکهمیزانپذیرشمبلغپیشنهادیارائهشدههمراه به پرداختمبلغیبیشترهستند؛

شود.اثرنهاییمتغیردرآمدبیانگرایناستکهافزایشیکواحدیمیافزایشدرآمدافزوده

درصدیدراحتمال43,83منجربهافزایش،درمتغیردرآمددرصورتثابتبودنسایرعوامل

 شود.میتمایلبهپرداختبازدیدکنندگان

سطح در تحصیالت، متغیر شده عالمتآن4ضریببرآورد استو شده درصدمعنیدار

باشد؛بهاینمعنیکههرچهسطحتحصیالتافرادباالترباشد،میمنطبقبرتئوریاقتصادیومثبت

یابد.اثرنهاییمتغیرتحصیالتمیلبهپرداخت)پرداختورودیهباغ(افزایشپاسخمثبتدرتمای

،تدرصورتثابتبودنسایرعواملبیانگرایناستکهافزایشیکواحدیدرمتغیرتحصیال

 شود.میدرصدیدراحتمالتمایلبهپرداختبازدیدکنندگان6,1منجربهافزایش

سطحصفردرصدمعنیدارشدهاستودارایعالمتضریببرآوردشدهمتغیرجنسیت،در

زنانتمایلبیشتریبرایمیمنفی اینمعنیکه به سازگاراست؛ باتئوریبیانشده باشدکه

پرداختمبلغورودیهپیشنهادیدارند.اثرنهاییمتغیرجنسیتبیانگرایناستکهافزایشیک

درصدیدر48منجربهکاهش،عواملواحدیدرمتغیرجنسیتدرصورتثابتبودنسایر

 شود.میاحتمالتمایلبهپرداختبازدیدکنندگان
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ضریبمتغیرتعداددفعاتبازدید،درسطحصفردرصدمعنیدارشدهاستودارایعالمت

باشدکهباتئوریبیانشدهسازگاراست.اینمتغیربدلیلقاعدهمطلوبیتنهایینزولیمیمنفی

ایلبهپرداختافرادکاستهاست؛بهاینمعنیکههرچهتعداددفعاتبازدیدافرادازاحتمالتم

یابد.اثرنهاییمتغیرمیازباغافزایشیابد،میزانتمایلبهپرداختافرادبرایورودیهکاهش

تعداددفعاتبازدیدبیانگرایناستکهافزایشیکواحدیدرمتغیرتعداددفعاتبازدیددر

درصدیدراحتمالتمایلبهپرداخت44,9منجربهکاهش،ابتبودنسایرعواملصورتث

 شود.میبازدیدکنندگان

درصدمعنیدارشدهاستو9ضریبمتغیرمقدارهزینهمسافرتازمبدأتامقصد،درسطح

چهمیدارایعالمتمنفی هر معنیکه این به است؛ سازگار شده بیان تئوری با که باشد

یصرفشدهازمبدأحرکتتارسیدنبهباغبیشترباشد،افرادتمایلپرداختکمتریهانههزی

اثرنهاییمتغیرمقدارهزینهمسافرتازمبدأتامقصدبیانگرایناست برایورودیهباغدارند.

کهافزایشیکواحدیدرمتغیرمقدارهزینهمسافرتازمبدأتامقصددرصورتثابتبودن

شود.میدرصدیدراحتمالتمایلبهپرداختبازدیدکنندگان2منجربهکاهش،عواملسایر

باشدکهبامیدرصدمعنیدارشدهاستودارایعالمتمنفی9ضریبمتغیرسن،درسطح

تئوریبیانشدهسازگاراست؛بهاینمعنیکهافرادجوانترتمایلبیشتریبرایپرداختمبلغ

یدارند.اثرنهاییسنبیانگرایناستکهافزایشیکواحدیدرمتغیرتعدادورودیهپیشنهاد

سندرصورتثابتبودنسایرعوامل بهکاهش، احتمالتمایلبه4,98منجر درصدیدر

 شود.میپرداختبازدیدکنندگان

McFadden R-squaredبدستآمدهازبرآوردمدلالجیتدراینتحقیقبااستفادهاز

 باشد.استکهنشاندهندهبرازشمناسبمدلمی4,84حداکثردرستنمایی،برابرروش

 Prop (LR statistic) باشدکهمعناداریکلرگرسیونرانشانبرآوردشدهبرابرصفرمی

دهد.می
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 محاسبه تمایل به پرداخت و محاسبه کل ارزش تفریحي ساالنه باغ گردشگري ارم

وجووددارد؛روشاولموسوومبوهمتوسوطWTPبهمقودارسهروشبورایمحاسوCVMدر

WTPکهازآنبرایمحاسبهمقدارانتظاریWTPبوسیلهانتگرالگیریعددیدرمحودوده

کولاسوتکوهبورایWTPشوود.روشدومموسوومبوهمتوسوطمیصفرتابینهایتاستفاده

منفیبینهایتتامثبوتدهبوسیلهانتگرالگیریعددیدرمحدوWTPمحاسبهمقدارانتظاری

اسوتوازآنبورای4قسومتیWTPرودوروشسوومموسوومبوهمتوسوطمویبینهایتبکار

بوسوویلهانتگوورالگیووریعووددیدرمحوودودهصووفرتوواپیشوونهادWTPمحاسووبهمقوودارانتظوواری

و،روشسومبهتراست،زیرااینروشثبواتهاشود.ازبیناینروشمی(استفادهAماکزیمم)

کنودمویبواتئووری،کواراییآمواریوتوانواییجموعشودنراحفوظهواسازگاریمحودودیت

(.2442ن،ها؛لیو4331نمن،هابهنقلاز4981)امیرنژاد،

قسومتیاسوتفادهWTPدراینمطالعهبرایمحاسبهمیانگینتمایلبهپرداختافراد،ازمتوسوط

رالگیریعددیدرمحودودهصوفرتوابواالترینبهوسیلهانتگWTPشدهاست.مقدارانتظاری

شود:می(بصورتزیرمحاسبهAپیشنهاد)



E(WTP) =                                     

(1)              

باشدکهبهمیعرضازمبدأتعدیلشدهاستWTPمقدارپیشبینیشدهE(WTP)که

(اضوافهشودهاسوت)امیرنوژاد،اقتصادیبهجملهعرضازمبدأاصولی)-عیوسیلهجملهاجتما

(.2442ن،هالیوبهنقلاز4981

E(WTP) = 18385 ریال  

                                                                                                                                                                                 

1. Truncated Mean WTP 
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ارمشناسویگیاهبهاینترتیببراساسرابطهفوقمتوسطتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانباغ

ریوال48989زیستمحیطیایونبواغ،درهوربازدیود-دماتتفریحیبرایحفظواستفادهازخ

برآوردگردید.

ارم،توسطمدیریتمحترمباغارم)آقایانمهندسستّاریشناسیگیاهآماربازدیدکنندگانباغ

 سالیانه)سال بلیط فروش آمار طریق از ابراهیمی( کل4934و تعداد که شد. گردآوری )

بودند.نفر842414بازدیدکنندگان

باتوجهبهآماربازدیدکنندگانازباغدرطیسال،ارزشکلساالنهباغبااستفادهازرابطوهزیور

شود:میمحاسبه

تعداد×ارم=متوسطتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانباغشناسیگیاهکلارزشتفریحیباغ

کلبازدیدکنندگانازباغدرطیسال

    ریوال  41323346394 = ×842414 48989ارمشناسیگیاههباغ=کلارزشتفریحیساالن

       
برایهرخانوار=متوسطتمایلبهپرداختشناسیگیاهمتوسطارزشتفریحیساالنهباغ

 ماهسال42×میانگینتعدادافرادخانوار×بازدیدکنندگانباغ

 ریال   846231 = 42 × 9,1 × 48989=  رمتوسطارزشتفریحیساالنهباغبرایهرخانوا

متوسطتمایل×ارم=)تعدادکلبازدیدکنندگانباغشناسیگیاهارزشتفریحیهرهکتارباغ

مساحتباغارمبهپرداختبازدیدکنندگان(

ریال 4431932996 = 42,9  (48989 × 842414)  = ارمشناسیگیاهارزشتفریحیهرهکتارباغ


گیري نتیجه

ارمازروشارزشگذاریمشروطاستفادهشدهوشناسیگیاهبرایبرآوردارزشتفریحیباغ

ریالیبعنوانقیمتورودی24444و1444،44444پرسشنامهباارائهسهمبلغپیشنهادی414

برایاندازه رگرسیونیلوجیتبازدیدکنندگانازمدلWTPگیریمیزانتکمیلشدهاست.

استفادهشدهوپارامترهایاینمدلبراساسروشحداکثردرستنماییبرآوردشدهاند.متوسط

ارمبرایارزشتفریحیباغ،درنمونهموردشناسیگیاهتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانازباغ

ساال48989بررسی بازدیدکنندگان تعداد محاسبه است.با بازدید هر برای باغریال از نه
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نفردرسال842414ارمباتوجهبهآمارارائهشدهتوسطمدیریتمحترمباغارمازشناسیگیاه

ریالومتوسطارزشتفریحیساالنهباغبرای41323346394ارزشتفریحیساالنهباغ4934

شناسیهگیاریالمحاسبهشد.همچنینارزشتفریحیساالنههرهکتارازباغ846231هرخانوار

ریالبدستآمدهاستکهاینمقدارحداقلارزشتفریحیوتوریستیباغ4431932996ارم

مشناسیگیاه ارزشباغمیار که چرا پارکهاباشد فضاهایسبز، کارهایها، در تنها ... و

تفرجیآنهاخالصهنمیشودبلکهدریکنگرشمنصفانهومنطقی،کلارزشاقتصادییک

یا و ازهامنطقهباغ اعم آنها جمعجبریارزشاقتصادیکارکردهایگوناگون یطبیعیاز

یمختلفهاتفرّج،کاهشآلودگی،کاهشدما،تعدیلرطوبتمحیط،حفظونگهداریگونه

 شود.میگیاهیوسایرمواردمحاسبه

درصد89کهارمنشاندادشناسیگیاهنتایجآماریحاصلازنظرسنجیازبازدیدکنندگانباغ

ازافرادبررسیشدهدراینمطالعهحاضربهپرداختمبلغیبرایاستفادهتفریحیازباغهستند

 درصدافراد،مخالفهرگونهپرداختبرایاستفادهازباغهستند.49و

شناسیگیاهآنچهکهدرروندکارمشاهدهگردیدنارضایتیمردمازامکاناتوتجهیزاتباغ

زکمبودآبسردکن،نداشتنپارکینگاتومبیل،نبودفروشگاهدرداخلباغبرایخریدارماعما

گونه شرح برای راهنما نبود غذایی، استقرارهامواد برای صندلی کمبود یمختلفگیاهی،

194،کمبودامکاناتبرایمعلولینبود.ازآنجاییکهاینباغبدلیلداشتنبالغبرهاخانواده

گیاه تاریخی،گونه ساختمان و عمارت داشتن و گیاهان زیستی تنوع ارزشمند ذخیره و ی

درآمدهایاکوتوریسمیقابل و جذبکرده سویخود به زیادیرا بازدیدکنندگان هرساله

شود،دولتبودجهواعتباراتمالیبیشترجهتبهترشدنمیکند،لذاپیشنهادمیتوجهیایجاد

یجهانی،تخصیصدهد.هااغبهسطحاستانداردامکاناتباغورساندناینب

ارمدراینشناسیگیاهمتوسطتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانبرایاستفادهتفریحیازباغ

ریالبرآوردگردید.درحالحاضرورودیهباغارمبرایافرادمعمولیوخانوار48989مطالعه

باشدمیراافرادمعمولیتشکیلدادند(4934درصدبازدیدکنندگاندرسال14ریال)44444

شودوبخشیدیگرازبودجهعمومیدولت.برایمیازاینطریقتأمینهاکهبخشیازهزینه

ارمبهسطحاستانداردهایجهانیوجذبجهانگردانداخلیوخارجیشناسیگیاهرساندنباغ
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باغارمهمچنانجاذبهتوریستیداشتهباشد،بنابراینبرایاینکه نیازبهمنابعمالیزیادیدارد.

نیازاستکهبخشیازهزینهتأمیناینامکاناتونگهداریازاینآثارازمردمگرفتهشودبا

بخشیاز افزایشیابدتا درتحقیقبایدقیمتورودیه قیمتپیشنهادیبدستآمده به توجه

دیهبایدبهگونهایباشدکههممردممتقاضییباغازاینطریقکاستهشود.مبلغوروهاهزینه

ارزش،بازدیدازاینمکانباشندوهمفشاربربودجهدولتکاهشیابد.براساساینمطالعه

باغ گیاهتفریحی شناسی بازدیدکنندگان دیدگاه از مسألهمیریال48989ارم این که باشد

ریزانمیراثفرهنگیوشهرداریکشورامهتواندراهنمایمناسبیبرایسیاستگذارانوبرنمی

یارائههادرجهتتعیینقیمتورودیهمناسببرایبازدیدازاینمکان،تأمینبخشیازهزینه

یهاخدماتتوریستیوتفریحیوتعمیرونگهداریعمارتباغوهمچنینارزیابیسیاست

 حفاظتونگهداریازایننوعآثارباشد.

برآوردارزشتفریحیباغگیاهشناسیارمشیرازبراساستمایلبهپرداختدراینپژوهشبه

نتایجنشان باروشارزشگذاریمشروطپرداختهایم. ازاینباغ 89دهدکهمیبرایاستفاده

درصدازافراد حاضربهپرداختمبلغیبرایاستفادهمجموعهگردشگریباغارمهستند.در،

ب پژوهشمتوسطتمایل این ارم باغ از کنندگان پرداختبازدید برایهرنفر48989ه ریال

ارزشتفریحی و خانوار برایهر ارم باغ ومتوسطارزشتفریحیساالنه است. شده براورد

 ریالبراوردشده4431932996ریالو846231ساالنههرهکتارازباغارمبهترتیبمعادل

کنیمکهتمایلبهمییسهآنباسایرمطالعاتمالحظهاست.باتوجهبهنتایجپژوهشفوقومقا

،(4931،منطقهتفریحیپارکجنگلیقرقدرتحقیق)یوسفیویگانهبذرابادبپرداختدر

پرداختمنطقهرودبارقطراندرتحقیق)سجادیوهمکاران،6146 (،4939ریالوتمایلبه

پارکجنگلینه44194 پرداختدر ومعیریریالووتمایلبه تحقیق)رنود ،ارخوراندر

ریالبرایهربازدیدکنندهبودهاست.درحالیکهتمایلبهپرداختدرتحقیقبا9348،(4931

ازروشهابرآوردارزشتفریحیپارکقلعهدرهسیدرجنگلعنوان استفاده یارسبارانبا

همکارانارزشگذاریمشروط و زاده )موسی ،4931 معادل است1294( بوده در.ریال

ریالبرایهربازدید48989پژوهشحاضرمتوسطتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانازباغارم

یگردشگریمناطقمختلفبهروشهااست.درتماممطالعاتفوقارزشتفریحیتفرجگاه
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انجامWPT)(باهدفبرآوردمتوسطتمایلبهپرداختو)( CVMارزشگذاریمشروط

دهوازایننظردارایتشابهاست.ش

مهم مراکز از یکی عنوان به شیراز شهر جایگاه پژوهشو ازاین حاصل نتایج به توجه با

یمختلفیراجهتتوسعهگردشگریازباغهاتوانراهکارمیگردشگریدرسطحبینالمللی

گردشگردرصورتبهبودارمپیشنهادکرد.اوالباتوجهبهپتانسیلباالیاینمنطقهدرجذب

امکاناتبهداشتی بهبود امکاناترفاهی، نقل، حملو توسعه به، تمایل و گردشگران تعداد

ثانیاباتوجهبهارزشباالیتفریحیباغارمشیراز برنامه،پرداختانهاافزایشخواهدیافت.

ایدنگرشاقتصادیریزانومسئوالنبرایتوسعهگردشگریوافزایشتعدادبازدیدکنندگانب

گردشگرانمنطقهراتغییردهند.عالوهبراینچنانچهادارهومدیریتاینمنطقهتفریحیبه

افزایش و بیشتر گذاریباعثجذبگردشگر سرمایه انجام با بخشخصوصیواگذارشود

 درامداینمنطقهتفریحیخواهدشد.





 4931،  بهار 14سال سیزدهم،  شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،   088

 

 منابع
( ح 4989ابریشمی، سن(. اقتصاد دومجیمبانی جلد گجراتی(. )تألیفدامودار . چاپچهارم،،

ص.113موسسهانتشاراتوچاپدانشگاهتهران،

امیرنژاد ،( 4981ح جنگل(. اکوسیستم اقتصادی ارزشکل برهاتعیین تأکید با ایران شمال ی
ارزش–ارزشگذاریزیستمحیطی کشاورزییحفاظتیهااکولوژیکیو دکتریاقتصاد رساله .،

ص.216انشگاهتربیتمدرس،د

.یتاریخیشیرازهایایرانوباغهاپژوهشیدرشناختباغ(.4969آریانپور،ع)

تفرجگاهیپارکجنگلیطالقانی.پایاننامهکارشناسی-ارزشگذاریاقتصادی(.4989ک)،پیشکاری
ص.31،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،ارشداقتصادمحیطزیست

جعفرینژاد ،( 4984م ارزش(. جنبههامطالعه بر تأکید با یهایزیستمحیطیتاالبگمیشان
ص.499دانشگاهتربیتمدرس،،.پایاننامهکارشناسیارشدمحیطزیستcvmشیالتیبهروش

)تألیفترنر،پیرسواقتصادمحیطزیست.(.4911ع)،عوکالهیاهری،کوچکی،س،دهقانیان

ص.191(.انتشاراتدانشگاهفردوسیمشهد.پانمن

-.)تألیفآسافواقتصادمحیطزیستبرایغیراقتصاددانان(.4984ز)،سوفرجزاده،دهقانیان

ص.999آجای(انتشاراتدانشگاهفردوسیمشهد.

.ترجمه:اقتصادمحیطزیستومنابعطبیعی(.4982راجر،پی.،مکگیلریفوای.وجیمز،آر.)

حمیدرضاارباب،نشرنی.

( معیری و (4931رنود روش از استفاده با  گرگان خوران پارکنهار ارزشتفرجی برآورد
229-243،ص2سالهشتمشماره،انجمنجنگلبانیایران،ارزشگذاریمشروط.مجلهجنگلایران

همکاران) و 4939سجادی استف( با  قصران رودبار منطقه تفریحی ارزش روشبرآورد از اده
مشروط گردشگریارزشگذاری مدیریت مطالعات .فصلنامه یازدهم، سال ، 99شماره ، 39پاییز

4-48صفحات

مهرگان و ع عسگری، ،( 4984ن تاریخی(. میراث بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل برآورد
.39-2:449یاقتصادی،هافصلنامهپژوهش،:نمونهگنجنامههمدانCVMفرهنگیبااستفادهاز



 089 برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی اِرَم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

 

  181 

 

4989م)،فضلی پایاننامهکارشناسیارشداقتصادمحیطارزشگذاریاقتصادیپارکچیتگر(. .

ص.81زیست،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،

فطرس م، 4913ح)، بررسیروش(. و اقتصاد ارزشدر نظریه یارزشگذاریدرهانگاهیبه
.19-88ص،29،هاقتصادکشاورزیوتوسعهفصلنام،یزیستمحیطیهاارزیابی

انتشاراتدانشگاه(.مقدمهایبرارزشگذاریمحیطزیست.4981ع)،موفیروززارع،قربانی

ص.241،فردوسیمشهد

( قضائیه 4981قوه اقتصادی(. چهارم برنامه قانون فرهنگیجمهوریاسالمیایران، .اجتماعیو

ج.ا.ا.انتشاراتروزنامهرسمیکشور.

ع کوچکی، دهقانیان، س، ،( ع اهری، کالهی 4911و محیطزیستو(. اقتصاد دنیایبیکران
 ص.939دیویددبلیوووارفورد(.انتشاراتدانشگاهفردوسیمشهد.،.)تألیفپیرستوسعهپایدار

.تفرجگاهیپارکجنگلیعونبنعلیتبریز-ارزشگذاریاقتصادی(.4989لطیفیاسکویی،ن)

ص.32دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات.،ایاننامهکارشناسیارشداقتصادمحیطزیستپ

.مجلهمحیطهاوتفرجگاههایبررسیاقتصادیواجتماعیپارکهاروش(.4969مجنونیان،ه)

92:9_14شناسیدانشگاهتهران،

یارسبارانهاقلعهدرهسیدرجنگل،برآوردارزشتفریحیپارک(4931موسیزادهوهمکاران)
روشارزشگذاریمشروط از استفاده با ایران،دوره صنوبر علمیپژوهشیجنگلو 21.فصلنامه

236-2،281شماره

( ه 4911مجنونیان، پارک(. پیرامون هامباحثی تفرجگاه، و سبز سازمانهافضای انتشارات .

ص.264وفضایسبزشهرتهران.هاپارک

499.انتشاراتدانشگاهتهران،یملیوجنگلیایرانهامقدمهایبرپارک(.4999شکی،ع)یخ

ص.

برآوردارزشپارکجنگلیقرقدراستانگلستانبااستفاده،(4931یوسفیویگانهبدرآبادی)
.ازارزشگذاریمشروط

Ashim G B. 200. Green national accounting: Why and How? 
Environment and Development Economics.5 (1):25-48. 



 4931،  بهار 14سال سیزدهم،  شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،   091

 

Echeverria J, Hanrahan& M.and Solorzano R.1995. Valuation of non-
priced amenities provided by the biological resources within the 
Monteverdi cloud forest preserve, Costa rica. Ecological 
Economics.13:43-52. 

Garrod  GD & Willis KG (1991). An Individual Travel Cost Method of 
Evaluating forest Recreation. Journal of Agricultural Economics, 42: 33-
42. 

Honley , Nmourato s & Wright R. (2001). Choice Modeling 
Approaches: A Superior Alternative for Environmental Valuation? 
Journal of Economics Surveys. 15(3):435-462. 

Howarth BR, and S.Farber.2002.Accounting for the value of 
ecosystem services. Ecological Economics.41 (3):421-429. 

Krieger D J. (2001). Economic Value of Forest Ecosystem Services: A 
review. The wilderness society,Washington, D.C.,U.S.A. 

Lee CK & Han SY. (2002). Estimation the Use and Preservation 
Values of National Parks     Tourism Resources Using A Contingent 
Valuation Method, Tourism Management, 23 : 531-540. 

Park T & loomis j. (1996). Joint Estimation of Contingent Valuation 
Survey Responses Environmental and Resource Economics, 7: 149-162. 

Moons, E. (2002). Cost-Benefit Analysis of the Location of New Forest 
Land. Katholicke Universities Leaven, Belguium. 

Venkatachalam, L. (2003). The Contingent Valuation Method: A 
Review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124. 

Venkatachalam, L. (2003). The Contingent Valuation Method: A 
Review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124. 


	000
	final 41
	end

