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 حیدریهگذاری اقتصادی آبشار رودمعجن تربتارزش

 *2، فاطمه رستگاری پور1سپیده قاسمیان داغی

 

 چکیده

های ضروری عملکردهای تفریحی هستند و از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود های طبیعی و مناظر طبیعی جنبهبطور کلی پارک
تواند شاخص پولی مناسبی از جا مفهوم میزان تمایل و اشتیاق مردم به پرداخت می شرایط زیستی جوامع بشری امروزی برخوردارند. در این

کنند. قیمت یا مبلغی که مردم به گیری ارزشی باشد که مردم برای کاالها و خدمات تعیین میها و همچنین محکی برای اندازهارجحیت
پرسشنامه از  05اطالعات مورد نیاز با تکمیل تعداد  .ها استپرداخت آنپردازند، در واقع نشانگر تمایل خرید و میزان توانایی کاالها می

گذاری مشروط)الجیت( بود، آوری شد. روش به کار برده در مطالعه ارزشگیری تصادفی جمعشهرستان تربت حیدریه با کاربرد روش نمونه
پارک و دفعات بازدید بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای های سن، درآمد ماهیانه، قیمت پیشنهادی، فاصله از متغیر نتایج نشان دادکه

بازدید از آبشار رودمعجن تاثیرگذار است. درحالی که متغیر تعداد اعضای خانوار تأثیر معناداری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای 
 بازدید از پارک را نداشته است.

 
 شهرستان تربت حیدریه، ارشگذاری مشروطگذاری اقتصادی، رود معجن، ارزش واژه های کلیدی:

                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد . 2
 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه . 2
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 مقدمه

-های طبیعی در زندگی مدرن شهری که روز به روز بر ابعاد ماشینی آن افزوده میامروزه نقش تفرجگاه

های جنگلی، به عنوان های طبیعی به خصوص پارکسزایی برخورداراست. تفرجگاهگردد، از اهمیت به

رکردن اوقات فراغت و استراحت و تجدید قوای ذهنی و جسمی نقش بارزی در پ  محیطیدارایی زیست

ها و های زیست محیطی تفریحی از جمله ایجاد پارکها دارد. اجرای طرحکنندگان از این مکانبازدید

-اند، نمیها برای گذران اوقات فراغت در تمامی نقاطی که تمدن شهری و صنعتی را پذیرا شدهتفرجگاه

های های جنگلی یکی از مهمترین منابع و داراییهای توسعه شهری باشد. پارکنامهتواند جدا از این بر

رویه، تخریب، آلودگی، تجاوز به حریم پارک هایی نظیر استفاده بیزیست محیطی می باشد که پدیده

های شدید مسئوالن و کارشناسان جنگلی ناشی از ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و... موجب نگرانی

های جنگلی و برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای ط زیست شده است؛ لذا تبیین اهمیت پارکمحی

ها باشد و اقدامی در جهت ها می تواند بازگو کننده اهمیت آنمختلف از جمله کارکرد تفریحی این پارک

 ,.Mahmoodi et al)های جنگلی است آگاهی دادن به اقشار مردم در جهت حفظ و حراست از حریم پارک

2017). 

گذار پارک در گردد و بنابراین اسناد تاریخی، ایران باستان، بنیانداری در دنیا به ایران بر میتاریخ پارک

خاکی است. اولین پارک، جنگل سروی بوده که توسط گارد سلطنتی خشایار شاه حفاظت می شد و کره

اصطالح پردیس نامیده می شد شده که به نیز باغاتی جهت تفریح عموم در آن عصر احداث می

(Majnoonian,1995)های ها و تفرجگاهها بمنظور احداث پارک. استفاده ازمنابع طبیعی به ویژه جنگل

بدین منظور اولین پارک جنگلی طبیعی، های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفت، جنگلی در دهه

ه.ش درمنطقه جنگلی  4411سالها توسط مرحوم مهندس سعیدآشتیانی دربامدیریت سازمان جنگل

به ترتیب در منطقه جنگلی سی 4411و  4414، 4411، 4411های هراز آمل احداث گردید. سپس درسال

 .(Amirnezhad,2006) سنگان، قرق، نورودلند در شمال کشور توسط نامبرده بنیان نهاده شد

احت ایران را در بر کل مس ٪1کیلومتر مربع است که  14/444111مساحت استان خراسان رضوی 

دهند. این استان ها تشکیل میآن را دشت ٪1۵٫1سطح استان را مناطق کوهستانی و  ٪14٫2گیرد. می
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استان خراسان رضوی به سبب  .قوم، کویر مرکزی و شرق ایران استحوزه آبریز اترک، قره 1شامل 

های خاصی آن دارای ویژگی وسعت زیاد ازنظر شرایط طبیعی بسیار متنوع و هر یک از نواحی مختلف

کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور  4/144است. این استان از شمال و شمال شرق به طول تقریبی 

کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد ارتفاعات استان 4۵2ترکمنستان و از شرق به طول حدود 

غربی –شمال خراسان عموماً شرقی رامی توان به ارتفاعات شمالی و جنوبی تفکیک کرد. ارتفاعات

قله  جنوبی دارند. بلندترین نقطه استان –هستند حال آنکه ارتفاعات جنوب استان، امتداد شمالی

متر از سطح دریا واقع 244با ارتفاع  سرخس ترین نقطه استان در دشتمتری و پست 1444در  بینالود

  .شده است

 رود. مساحتاستان خراسان رضوی از لحاظ تقسیمات رویشی گیاهی جزء ناحیه ایران تورانی به شمار می

مساحت استان( است که  ٪1٫1کیلومتر مربع )حدود  4442٫11، 4441های استان در سال کل جنگل

  .های خشک و بیابانی استخشک تا نیمه مرطوب و جنگلهای نیمهشامل جنگل

واقع شده و  کوه در دامنه کوهستانی منطقه تهران و در یک کیلومتری 4۵۵1در  حیدریه تربت شهرستان

شهرستان تربت حیدریه، با پهنه ای حدود  میباشد. مختلف در نواحی گوناگون و هوای آب دارای

دقیقه  44درجه و  41از نظر جغرافیایی در  کیلومتر مربع، در شمال استان خراسان رضوی، 24٫111

ه است. متری از سطح دریا واقع شد 441۵دقیقه درازای خاوری و بلندی  41درجه و  14پهنای شمالی و 

فریمان، مشهد و نیشابور، از باختر به شهرستان کاشمر، از خاور  تربت حیدریه از شمال به شهرستان های

جاذبه  به شهرستان های تربت جام، تایباد و خواف و از جنوب به شهرستان های خواف و گناباد میرسد. از

یدریه و رودخانه حصار و صنوبر، های طبیعی تربت حیدریه، باغات کامه علیا و سفلی در شمال تربت ح

توان به های دیدنی و تفریحی شهر تربت حیدریه میباشند. از دیگر جاذبهآبشار رودمعجن و شکارگاه می

رودخانه حصار که  .توان ذکر نموداماکنی همچون مجموعه باغ ملی و پارک جنگلی پیشکوه را می

بی میباشد که باعث ایجاد سرسبزی در این روستا های حصار است، رودخانه تقریبا پر آسرچشمه آن کوه

 گردد.شده و پس از حصار، آب آن به چند روستای دیگر سرازیر می

کیلومتری این روستا آبشاری  1قرار دارد. در  کیلومتری غرب تربت حیدریه 11روستای رودمعجن، در 

تری غرب شهرستان سرچشمه کیلوم 11تن در های چهلمتر ایجاد شده که از کوه 21زیبا به ارتفاع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
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گیرد. رود معجن بعد از بوجود آوردن آبشار و مشروب کردن آبادی، در نزدیکی روستای رود معجن می

 گردد.وارد رودخانه حصارچه می

Kiani salmi(2017) های عنوان برآورد ارزش تفریحی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت پارک

 11را بررسی نمود. بر اساس نتایج حاصل بیش از ( CVM)ذاری مشروط طبیعی شهری به روش ارزشگ

اند. ضریب تومان به عنوان مبلغ ورودی بوده 2۵۵۵تا  4۵۵۵درصد پاسخگویان متمایل به پرداخت مبالغی از 

می باشد با عالمت منفی معنادار شده و این  CVMترین ضریب در روش برآورد شده پیشنهاد، که مهم

است که در یک بازار فرضی با افزایش میزان مبلغ پیشنهادی برای رقم ورودی میزان تمایل بدان مفهوم 

یابد که البته دور از ذهن نبوده و متناسب با انتظار است. با توجه به اثر نهایی این به پرداخت کاهش می

 %11فرجی متغیر با افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ جهت پرداخت بابت استفاده ت

 کاهش خواهد یافت.

Moosavi(2016) تفرجگاهی آبشار و محوطه تفریحی خفر و تعیین عوامل موثر بر  -ارزش گذاری اقتصادی

 11را بررسی نمود. نتایج نشان داد که  (CVM)تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط 

باشند. همچنین فاده از آبشار مذکور میدرصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت است

متغیرهای سن، اندازه خانوار، میزان تحصیالت، تمایالت زیست محیطی، درآمد و قیمت پپیشنهادی اثر 

داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند، ولی متغیرهای جنسیت و فاصله از لحاظ آماری معنی

ریال و  4111،1اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد ا دارا بودهدار نبوده ولی عالئم مورد انتظار رمعنی

 ریال برآورد گردید. 11۵1۵1۵۵۵ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی خفرساالنه حدود 

Mostofi and Hoseini(2016) های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری ارزش تفریحی پارک

ی نمودند. نتایج نشان داد میزان تمایل به پرداخت افراد به منظور استفاده مشروط و مدل الجیت را بررس

های بزرگ شهر مشهد با متغیرهای کیفیت امکانات و خدمات موجود در پارک ها، سطح تفریحی از پارک

تحصیالت و میزان درآمد پاسخگویان رابطه مثبت و با متغیرهای میزان مبلغ پیشنهادی و تعداد افراد 

های برآوردشده گویای آگاهی باالی ه بازدیدکنندگان رابطه منفی دارد. همچنین، میزان ارزشخانواد

 های شهری است.های طبیعی و تفریحی به ویژه پارکمردم از ارزش و اهمیت محیط
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Rafat and Moosavi(2014)  برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش

را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانواده،  (CV) ارزشگذاری مشروط

تحصیالت، کیفیت پارک، ارزشمندی محیط زیست و نوع منزل مسکونی بر تمایل پرداخت 

بازدیدکنندگان برای استفاده از دلپذیری محیط زیست اثر مثبت داشته است. همچنین، متغیرهای سن 

از پارک، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است. متوسط تمایل به  افراد و مسافت خانه

ریال برای هر بازدید است و میانگین تمایل  2441پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 

 ریال به دست آمده است. 4۵414101به پرداخت ساالنه هر خانوار نیز برای بازدید از این پارک 

Rezaei et al(2014)  ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط را

ریال  24111دهد که متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای هر بازدید بررسی نمودند. نتایج نشان می

ساالنه  میلیون ریال و متوسط ارزش تفریحی 2۵404است. همچنین ارزش تفریحی پارک برای هر هکتار 

دهنده هزار ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان 111هر خانواده برای بازدید از پارک جمشیدیه، تقریبا 

از بازدیدکنندگان پارک جمشیدیه حاضر بودند مبلغی از درآمد ماهانه خود را به  %14آن است که حدود 

هرانی از اهمیت پارک ها و فضای دهنده آگاهی مناسب شهروندان تورودیه پارک اختصاص دهند که نشان

سبز و ارزش باالی محیط زیست در تهران به دلیل تراکم جمعیت، پایین بودن سرانه فضای سبز و آلودگی 

ها حمایت کند تا از کیفیت پارکهواست. این امر برای سیاستگزاران و برنامه ریزان توجیحی فراهم می

 کرده و از زوال این منابع جلوگیری کنند.

Hashemnezad et al(2012)  ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری

بررسی نمودند. نتایج حاصل مبین این مهم است که میزان میانگین تمایل به پرداخت  (CV)مشروط 

ست. همچنین ریال برای هر بازدید برآورد شده ا 4111بازدیدکنندگان و کاربران برای این پارک جنگلی 

نتایج حاصل در ارتباط با ارزش تفریحی ساالنه این پارک، نشانگر اهمیت باال و ارزشی است که 

 بازدیدکنندگان و کاربران برای این سایت قائلند.

Naji et al(2012)  ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط بررسی

ریال و  2411هد که میانگین تمایل هر فرد به پرداخت برای بازدید از این پارک، دنمودند. نتایج نشان می

ریال است. با توجه به نتایج، مالحظه شد که یک درصد  411444044تمایل به پرداخت ساالنه هر خانوار، 
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دهد و نیز متغیر درآمد، درصد کاهش می 1۵01افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش آن را 

 رین تاثیر را در پذیرش مبالغ پیشنهادی دارد.بیشت

Kazemi et al(2016)  ارزشگذاری اقتصادی قراردادهای بیع متقابل گازی در پارس جنوبی از طریق مقایسه

با قراردادهای مشارکت در تولید را بررسی نمودند. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای 

اند و به منظور ارزیابی بهتر، این تصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفتهبیع متقابل گازی از منظر اق

 1و  1و همچنین  4و  2اند. برای این مقاله، فازهای قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده

اند، ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شدهاند و چون این پروژهمیدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده

سازی شده است. پس ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه

از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 

پارس جنوبی، استفاده از  1و  1پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز  4و  2

 اند.قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده

Khalili et al(2015)  کاربرد اختیارهای حقیقی در ارزشگذاری پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی را

قیقی در بررسی نمودند. بر اساس نتایج حاصل از مدل، ارزش پروژه با استفاده از رویکرد اختیارهای ح

مقایسه با روش های سنتی از جمله روش جریان نقدی تنزیل شده بیشتر است. ضمن اینکه در این 

 رویکرد، امکان تعیین زمان بهینه انجام توسعه وجود دارد.

Abbaspoor et al(2014) ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن-

های آبزی را بررسی نمودند. بر اساس نتایج نهایی، ارزش فعالیت ماهیگیری در پریشان با تاکید بر گونه

میلیون  1میلیارد ریال ) 11میلیون دالر(، گیاهان دارویی در حدود  441میلیارد ریال ) 4141منطقه، 

میلیون  142میلیارد ریال ) 4411میلیون دالر(، علوفه،  4میلیارد ریال ) 44های طبیعی، دالر(، میوه

( محاسبه شد. با 4411میلیون دالر( برای دوره زمانی یکسال ) 144میلیارد ریال ) 1441دالر( و آب، 

میلیارد  21111توجه به موارد ذکر شده، ارزش کل کارکردها و خدمات محاسبه شده منطقه مورد مطالعه 

 میلیون دالر( تخمین زده شد. 2111ریال )

Rezaei et al(2012)  ها و فضاهای سبز در شهر اراضی شهری به منظور ایجاد پارکپایش و ارزشگذاری

های منطقه را برای انتخاب های اطالعاتی، زمینیاسوج را بررسی نمودند. نتایج حاصل از تلفیق الیه
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های مناسب برای فضای سبز اولویت بندی کرد، سپس این زمین ها را با نقشه کاربری ارضی مقایسه مکان

هایی که در مجاورت ن های فاقد کاربری، که بیشتر مالکیت دولتی دارند و زمینکرده و مشخص شد زمی

 های درون شهری هستند.ها و بوستانهای مناسب برای ایجاد پارکاند، مکانها واقع شدهمسیل

Pedroso et al(2007)  بررسی نمودند که ارزشگذاری مشروط روش ترجیحات ابراز شده برای سنجش

یرات در موجودی کاالی غیر بازاری )مانند کاالهای محیط زیستی( است. اساس این روش ارزش میزان تغی

بر مبنای وجود بازار فرضی است که در آن ارزش اختصاص داده شده را هر فرد برای کاالی مورد نظر 

های مالی گیری و براساس تخمینمبتنی بر نمونه  (CVM) شود. اساساً ارزشگذاری مشروطاستنتاج می

های اقتصادی مربوط به هرنوع تغییر در دسترسی به یک کاالی زیست محیطی است. اساس برای ارزش

است. تمایل به  (WTA) ،یا تمایل به پذیرش پرداخت فردی (WTP) ها، برمبنای تمایل به انجام این تخمین

ت کاالی زیست پرداخت معیاری برای سنجش میزانی از درآمد است که فرد حاضر است برای بهبود کیفی

محیطی مورد نظر بپردازد. تمایل به پذیرش نیز تخمین میزان جبران خسارتی است که افراد درمقابل 

 ضرر و زیان وارده )به محیط زیست خود( حاضر به قبول آن هستند.

Venkachalam(2003) شوند و به بررسی نمود که بسیاری از خدمات محیط طبیعی در بازار معامله نمی

توانند میزان تمایل به پرداخت خود را برای استفاده از گذاری مردم نمیدم وجود سیستم قیمتدلیل ع

گیرد تا با ایجاد هایی مورد استفاده قرار میها و تکنیکاین خدمات اظهار کنند. در این شرایط، روش

گیری ط طبیعی اندازهمندی از خدمت محیبازاری فرضی، افراد بتوانند تمایل به پرداخت خود را برای بهره

 کنند.

Domz et al(2002)  به منظور ارزیابی مناطق حفاظت شدة پارک ملی موردی ابوی برزیل، به ارزشگذاری

اقتصادی آنها با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد ارزش 

اخت هزینه بستگی دارد و گویای شکاف بین حفاظت از این مناطق به شدت به توانایی مردم برای پرد

 ها و ارزش آنها توسط مردم است.بودجة اختصاص یافتة دولت به پارک

 

 روش تحقیق



 

3322 

 

های طبیعی و غیرطبیعی های طبیعی و همچنین سایر مکانها و جنگلبرای برآورد ارزش تفریحی پارک

با  TC شود. روشاستفاده می  TC))و روش هزینة سفر CV) )ارزشگذاری مشروط هایمعموالً از روش

پردازد . در این روش تقاضا ها و اطالعات مورد نیاز میاستفاده از مصاحبه و پرسشنامه به جمع آوری داده

های مربوط به سفر، درآمد بازدیدکنندگان، های تفریحی تابعی از عوامل متغیر مانند هزینهبرای مکان

و اقتصادی است. در این حالت اگر یک بازدیدکننده در طول سطح سواد، سن و سایر عوامل اجتماعی 

سفر بیشتر از یک تصمیم برای استفاده از مسافرت داشته باشد، ارزش مکان تفریحی بیشتر از حد واقعی 

 تواند برای تخصیص هزینه سفر از میان اهداف گوناگون مشکل آفرین باشد.برآورد شده که می

 گذاریهای مختلف ارزشروش

شود که روش ارزشگذاری مشروط، با ایجاد بازاری فرضی، از افراد درمورد حداکثر مبلغی پرسش میدر 

حاضرند برای بازدید یا حفاظت از یک مکان بپردازند. این بازار فرضی از طریق پرسشنامه در میان جامعة 

شود. از بررسی تعیین میشود و از این طریق تمایل به پرداخت افراد برای کاالی مورد مورد نظر ایجاد می

شود، باید آنجاکه در این روش ارزش پولی رفاه افراد در نتیجة استفاده کردن یا نکردن از کاال برآورد می

های مورد استفاده که توسط یکی از روش .الگوی تجربی با رفتار حداکثرکردن مطلوبیت سازگار باشد

هانمن معرفی شد، استخراج میزان تمایل به پرداخت از طریق حداکثرکردن تابع مطلوبیت است که در 

 2های مورد مطالعه از این روش استفاده شد. در این این مطالعه برای برآورد ارزش تفریحی پارک

 (DDC2) دوبعدی -اد از پرسشنامة انتخاب دوگانهپژوهش، برای برآورد میزان تمایل به پرداخت افر

برآورد  414/۵آن از طریق پیش آزمون و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ  استفاده شد که روایی

ارائه شد. در این روش،  4414اولین بار توسط بیشاپ و هبرلین در سال  ( DC)شد. روش انتخاب دوگانه

کنند. ا از بین تعدادی پیشنهاد از پیش تعیین شده انتخاب میپاسخ گویان فقط یک پیشنهاد ر

-پاسخگویان در مواجه شدن با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی، فقط پاسخ بلی یا خیر می

را معرفی کردند  DDC را تعدیل و اصالح کردند و روش DC روش 4411دهند. کارسون و هانمن در سال 

و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه است، به طوری که  که این روش مستلزم تعیین

پیشنهاد بیشتر، به پاسخ بله یا خیر و درحقیقت به واکنش پاسخگو در پیشنهاد اولیه بستگی دارد؛ 

برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان طراحی   DDC بنابراین، یک پرسشنامة

ات صحیح و کافی را برای بازدیدکنندگان پارک مزبور فراهم کند و آنها را از موقعیت بازار شد تا اطالع
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 -فرضی آگاه سازد. این پرسشنامه شامل دو بخش است که بخش اول دربرگیرندة ویژگیهای اجتماعی

سایر  اقتصادی افراد از جمله سن، جنسیت، میزان تحصیالت، شغل، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد و

شود. در این بخش های پاسخگویان است. بخش دوم به میزان تمایل به پرداخت افراد مربوط میویژگی

شود. در ریالی به صورت سه پرسش وابسته به هم ارائه می 4۵۵۵۵و  1۵۵۵، 4۵۵۵نیز سه قیمت پیشنهادی 

که آبشار رود معجن ریال( به این صورت پرسیده شده است  1۵۵۵پرسش اول، قیمت پیشنهادی میانی )

فرصتی را برای گردش و تفریح شما فراهم کرده است؟ آیا شما حاضرید برای استفاده از این پارک مبلغ 

ریال از درآمد ماهیانة خود را به عنوان ورودیه برای هریک از اعضای خانوادة خود بپردازید؟  1۵۵۵

ال( و درصورت ارائة پاسخ مثبت، قیمت ری 4۵۵۵تر )درصورت ارائة پاسخ منفی، قیمت پیشنهادی پایین

توانند در مواجه با ریال( از بازدیدکنندگان پرسیده شده است. پاسخ گویان می  4۵۵۵۵پیشنهادی باالتر)

این پرسش که آیا حاضر به پرداخت مبلغ ورودیه برای استفاده از پارک هستند، پاسخ مثبت و منفی 

 دهند یا هیچ پاسخی ندهند.

بسیار مهم است. ابزار پرداخت  CV انتخاب روش مالی برای پرداخت واقعی در بررسیبرای محققان، 

های مربوط به جواز یا ممکن است قیمت ورودیه، مالیات فروش، صورت حسابهای الکترونیک، حق الزحمه

پروانة کار یا وجوه خاص باشد. در این بررسی، قیمت ورودیه به عنوان بهترین انتخاب و به عنوان یک 

 ابزار پرداخت واقعی برای بازدیدکنندگان انتخاب شده است. 

،دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه است که به یک مدل کیفی  CV شکل پرسشنامه در بررسی

-های انتخاب کیفی مـورد استفاده قرار میبرای روش Probit و Logit هایانتخابی نیاز دارد. معموالً مدل

،در این پژوهش برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان  Logit ربرد فراوان مدلگیرند. به دلیل کا

تمایل پرداخت بازدیدکنندگان و به منظور تعیین ارزش تفریحی آبشار رود معجن از این مدل استفاده 

 ، فرض شده است که بازدیدکننده مبلغ پیشنهادی را WTP گیریبه منظور تعیین مدل اندازه .شده است

به عنوان قیمت ورودی برای استفاده از آبشار رود معجن براساس حداکثر سازی رضایتمندی خود تحت 

 کند.پذیرد و یا آن را به طور دیگری رد میشرایط زیر می

(1,Y-A;S)+  1  U (0, Y: S)+  0             (1) 
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درآمد . Y ت می آورد،رضایتمندی غیرمستقیمی است که فرد بازدیدکننده به دس U)) 1در رابطة 

 -سایر ویژگیهای اجتماعی S مبلـغ پیشنهادی، یا همان قیمت ورودی در بازار فرضی وAبازدیدکننده، 

متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به   1 ،  0و .اقتصادی )تحت تأثیر سلیقه فردی( است

 .طور برابر و مستقل توزیع شده اند

 (CVM)گذاری مشروط روش ارزش

های مبتنی بر تقاضاست که بر تصمیمات و ترین روش در گروه رهیافتارزشگذاری مشروط، شناخته شده

گیری تمایل به پرداخت افراد برای کاالها و کننده متکی است. از این روش برای اندازهرفتار مصرف

ی مشروط تالش شود؛ به عبارت دیگر، روش ارزشگذارخدمات زیست محیطی و مانند آنها استفاده می

. (Li & Han, 2002)کند تا میزان تمایل به پرداخت افراد را با سناریوهای بازار فرضی معین، تعیین کندمی

هدف نهایی این روش، به دست آوردن برآوردی دقیق از منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید یا 

آید. روش ارزشگذاری مشروط در میان  قیمت بعضی از کاالها و خدمات عمومی و غیربازاری به وجود می

گیری منافع، منحصربه فرد است و توانایی آن برای به دست آوردن اطالعات جزئی بسیار روش های اندازه

 .(Pou & Veliis, 1996)باالست 

 نتایج و بحث

 در این بخش ابتدا خصوصیات نمونه مورد مطالعه و سپس تخمین نمونه ارائه شده است.

 ه مورد مطالعهخصوصیات نمون

 در این بخش خصوصیات نمونه مورد مطالعه در جداول ارائه شده است. 
 ( خصوصیات سنی نمونه مورد مطالعه4جدول )

 11بیشتر از    11تا  4۵  4۵تا  41بین   41کمتر از  توزیع سنی افراد نمونه

 1 44 21 1 فراوانی

 4۵ 24 14 1 درصد

    21 میانگین
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 یت نمونه مورد مطالعه( بررسی جنس2جدول)

 مرد زن جنسیت

 24 21 فراوانی

 14 11 درصد

 
 ( بررسی قومیت نمونه مورد مطالعه4جدول )

 غیر ایرانی ایرانی قومیت

 ۵ 1۵ فراوانی

 ۵ 4۵۵ درصد

 
 ( بررسی نوع شغل نمونه مورد مطالعه1جدول )

 نشجو(محصل)دا بیکار خانه دار کشاورز کارگر آزاد)بازنشسته( کارمند شغل

 41 4 4۵ 4 2 41 4 فراوانی

 21 4 2۵ 2 1 21 42 درصد

 

 
 ( بررسی سطح تحصیالت نمونه مورد مطالعه1جدول )

 بیسواد زیردیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری تحصیالت

 ۵ 44 24 2 44 4 2 فراوانی

 ۵ 22 12 1 24 2 1 درصد

 
 مطالعه( بررسی وضعیت تاهل نمونه مورد 4جدول )

 متاهل مجرد وضعیت تاهل

 21 21 فراوانی

 1۵ 1۵ درصد
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 ( بررسی وضعیت مسکن نمونه مورد مطالعه1جدول )

 سازمانی استیجاری شخصی وضعیت مسکن

 2   1 14 فراوانی

 1 41 12 درصد

 
 ( تعداد افراد خانواده در نمونه مورد مطالعه1جدول )

 4بیشتر از  6 5 4 4وکمتر از4 تعداد افراد خانواده

 ۵ 1 1 41 44 فراوانی

 ۵ 44 44 4۵ 41 درصد

     1 میانگین

 
 ( بررسی درآمد خانوار نمونه مورد مطالعه4جدول )

درآمد خالص ماهیانه 

 خانواده

میلیون  4/1باالی  میلیون وتومان 401تا 2 میلیون تومان 2تا4 میلیون تومان4زیر

 تومان

 4 44 41 1 فراوانی

 4 42 44 4۵ درصد

    4111۵۵۵ میانگین

 

 
 ( بررسی فاصله محل سکونت تا محل آبشار  نمونه مورد مطالعه4۵جدول )

 کیلومتر 4۵۵باالی  4۵۵تا  4۵۵بین  کیلومتر 4۵۵زیر  میزان فاصله محل سکونت تا آبشار

 4 24 24 فراوانی

 4 12 12 درصد

   4/424 میانگین
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 دید نمونه مورد مطالعه( بررسی تعداد دفعات باز44جدول )

 1و باالتر از 1 بار 1تا 2 بار 2تا 4 تعداد دفعات بازدید

 4 21 2۵ فراوانی

 4 11 1۵ درصد

   2 میانگین

 
 ( بررسی نظرات نمونه مورد مطالعه در مورد وضعیت رفاهی منطقه42جدول )

 بد متوسط خوب خیلی خوب وضعیت فضای سبز

 ۵ 4 41 4 فراوانی

 ۵ 41 14 4 درصد

     وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی

 1 21 41 ۵ فراوانی

 4۵ 11 44 ۵ درصد

     وضعیت راه های مواصالتی

 1 44 41 ۵ فراوانی

 1 42 4۵ ۵ درصد

     وضعیت جاده تفرجگاه

 4 24 21 ۵ فراوانی

 4 14 11 ۵ درصد

     وضعیت دسترسی به وسایل حمل ونقل

 1 21 2۵ ۵ فراوانی

 4۵ 1۵ 1۵ ۵ درصد

     وضعیت امنیت آبشار

 ۵ 21 22 1 فراوانی

 ۵ 11 11 1 درصد

     وضعیت پارکینگ

 2 4۵ 44 2 فراوانی

 1 4 42 1 درصد
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 ( بررسی نظرات نمونه مورد مطالعه در مورد وضعیت رفاهی منطقه42ادامه جدول )

 بد متوسط خوب خیلی خوب وضعیت نیمکت و مکان

 44 24 44 ۵ فراوانی

 24 12 42 ۵ درصد

     وضعیت امکانات تفریحی

 1 44 1 4 فراوانی

 44 44 44 2 درصد

     وضعیت نظافت سرویس بهداشتی

 4۵ 41 2 ۵ فراوانی

 4 44 1 ۵ درصد

     میزان لذت از تفرجگاه

 ۵ 44 42 1 فراوانی

 ۵ 44 21 4۵ درصد

     میزان رضایت از رفتار مردم روستا

 4 44 41 2 فراوانی

 4 42 21 1 درصد

 
 گذاری( بررسی وضعیت تمایل به پرداخت نمونه مورد مطالعه در صورت قیمت44جدول )

 بدون پاسخ خیر بله تمایل به پرداخت در صورت قیمت گذاری

 4 11 4 فراوانی

 4 11 4 درصد
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 ( بررسی وضعیت تمایل به پرداخت نمونه مورد مطالعه41جدول )

 بدون پاسخ خیر بله تومان به عنوان ورودی 1۵۵پرداخت مبلغ  تمایل برای

 ۵ 14 4 فراوانی

  12 41 درصد

    تومان به عنوان ورودی 4۵۵تمایل برای پرداخت مبلغ 

 _ 4۵ 44 فراوانی

 _ 41/14 12/24 درصد

    تومان به عنوان ورودی 4۵۵تمایل برای پرداخت مبلغ 

 _ 4 4 فراوانی

 _ 4/44 4/44 درصد

 
 (  بررسی حداکثر تمایل به پرداخت نمونه مورد مطالعه41جدول )

 4۵۵۵و باالتر از 4۵۵۵ 4۵۵۵تا  1۵۵ 1۵۵تا  4۵۵ صفر حداکثر تمایل به پرداخت)تومان(

 44 1 4 ۵ فراوانی

 12 44 42 ۵ درصد

    1۵۵ میانگین

   
 ( بررسی علل نارضایتی نمونه مورد مطالعه44جدول )

 درصد فراوانی فعلیعلت نارضایتی 

 11 44 کمبود امکانات رفاهی

 4 4 بهداشت محیط

 ۵ ۵ پایین بودن امکانات امنیتی

 41 1 سایر موارد
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 ( بررسی دالیل پرداخت ورودی نمونه مورد مطالعه41جدول )

 4۵تا 1 1تا 1 1تا 4 (4۵-4دالیل پرداخت برای حفاظت )

    ارائه خدامات بهداشتی

 41 44 ۵ فراوانی

 11 24 ۵ درصد

    ایجاد امکانات رفاهی

 44 44 ۵ فراوانی

 42 41 ۵ درصد

    بازدید مجدد در آینده

 44 41 4 فراوانی

 22 14 2 درصد

    حفظ جاذبه گردشگری برای نسل های بعد

 1 44 1 فراوانی

 1 11 41 درصد

    جهت بازدید سایر افراد

 1 44 1 فراوانی

 41 12 41 درصد

 
 ( بررسی تعداد دفعات بازدید نمونه مورد مطالعه41جدول )

 سه برابر دو برابر بدون تغییر تعداد دفعات بازدید در صورت حل مشکالت

 4 21 24 فراوانی

 4 11 14 درصد

 این تأثیرگذاری و آنها آماری معناداری سطوح لوجیت، الگوی توضیحی متغیرهای ضرایب برآورد نتایج

-است. همان آمده 44 شماره جدول در نمایی حداکثر راست روش از استفاده با وابسته تغیرمتغیرها بر م

های سن، درآمد ماهیانه، قیمت پیشنهادی، فاصله از پارک و می دهد، متغیر نشان این جدول که گونه

درحالی  دفعات بازدید بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای بازدید از آبشار رودمعجن تاثیرگذار است.
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که متغیر تعداد اعضای خانوار تأثیر معناداری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای بازدی از پارک را 

 نداشته است. 

 
 ( نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت44جدول )

 احتمال ضریب نام متغیر

 ۵21/۵ -41/۵* سن 

 ۵4/۵ ۵2/4** درآمد ماهیانه

 ۵۵1/۵ -14/4*** قیمت پیشنهادی

 24/۵ -41/۵ تعداد اعضای خانواده

 ۵1/۵ -۵2/4* فاصله از پارک

 ۵2/۵ -/11* دفعات بازدید

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

های ضروری عملکردهای تفریحی هستند و از اهمیت های طبیعی و مناظر طبیعی جنبهبطور کلی پارک

هایی خوردارند. وجود چنین مکاناستراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع بشری امروزی بر

های طبیعی عالوه بر عملکرد زیست محیطی نظیر پاکسازی هوا، فیلتر کردن باد، کاهش آلودگی در محیط

شناختی ساکنان شهری نیز میصوتی، بهبود شرایط میکروکلیمایی موجب ارتقاء شرایط اجتماعی و روان

های اجتماعی، روان شناختی و زیست محیطی آنها، از شود. اهمیت پارکها و مناظر طبیعی در کنار مزیت

های تفریحی، زیبا شناختی و تاریخینظر اقتصادی نیز قابل بحث است. چرا که این اماکن به علت ارزش

شان به جذابیت یک شهر افزوده و موجب افزایش آمار جذب گردشگر و در نتیجه ایجاد اشتغال می

ی از جمله درختان و آب بر ارزش امالک افزوده و در واقع به تأمین چنین همجواری عناصر طبیعشوند. هم

 (.Ghorbani, 2008نماید ) های طبیعی کمک میمالیات و رسیدگی به پارک

 پیشنهادات

 های صوتی و آب و هواییحفاظت منطقه طبیعی از آلودگی

 های طبیعیحفاظت از منطقه در مقابل تاثیر عوامل مخرب اکوسیستم
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 طقه از حضور پسماندها و پساب های صنعتی، خانگیحفاظت من

 ارتقا کیفیت اکولوژیکی مناظر طبیعی

 با محیط طبیعی  های ناسازگارها و فعالیتحذف کاربری

 محیطی خاص منطقه های زیستطراحی و توسعه منطبق بر ویژگی

 ارتقا اکولوژیکی در حهت کاهش فرسایش خاک

 حفاظت خاک و محیط های آموزشی در زمینهترویج برنامه

 های تفرجی متفاوت جهت جذب هرچه بیشتر گردشگرانایجاد تجربه

 توسعه گردشگری در محدوده برد و ظرفیت طبیعی منطقه

 ایجاد تسهیالت بهینه گردشگری

 امنیت بازدیدکنندگان  ارتقا

 های فرهنگی و هویت بومی در جهت خلق فضاهایی متنوعاحترام به شاخصه

 کانات گسترده رفاهی و تفریحی منطبق با اصول و معیار های حفاظتی محیطفراهم آوردن ام

 طراحی متنوع و منعطف

 

 منابع

Kiani Salmi, s. 2016. Estimation of recreational value and identification of factors affecting the 

willingness to pay for urban natural parks by conditional valuation (CVM). Urban Management 

Studies, 8 (26): 31-42. (In Farsi) 

Mousavi, N. 2016. Estimation of economic-recreational valuation of Khafr waterfall and recreation 

area and determination of factors affecting the willingness to pay using conditional valuation (CVM) 

method. Regional Planning, 5 (18): 157-170. (In Farsi) 

Mostofi Mamalki, R., Hosseini, M. 2016. Estimation of recreational value of large parks in Mashhad 

using conditional valuation method and logit model. Human Geography Research (Geographical 

Research), 47 (4): 709-725. (In Farsi) 

Rifat, B., Mousavi, B. 2014. Estimation of recreational value of Hasht Behesht Park in Isfahan using 

conditional valuation (CV) method. Environmental Science, 39 (65): 157-164. (In Farsi) 



 

3322 

 

Rezaei, A., Nakhaei, N., Mohammadzadeh, Sh. 2014. Estimation of recreational value of Jamshidieh 

Park in Tehran using conditional valuation method. Environmental Science, 39 (2): 25-32. (In Farsi) 

Hashemnejad, H., Faizi, M., Sedighi, M. 2011. Determining the recreational value of Noor 

Mazandaran Forest Park, using conditional valuation (CV) method. Environmental Science, 37 (57): 

129-136. (In Farsi) 

Naji, M., Bani Asadi, M., Saleh, A., Rafiei, H. 2011. Estimation of recreational value of Ghaem 

Kerman Forest Park using conditional valuation method. Iran Forest, 3 (3): 233-241. (In Farsi) 

Nouri Kamri, A., Mafi Gholami, D., Yar Ali, N. 2010. Estimation of recreational value using 

conditional valuation methods (C.V.M) and regional travel cost (Z.T.C.M) (Case study: Choghakhor 

International Wetland, Chaharmahal and Bakhtiari Province). Journal of Wetland Ecology (Wetland), 

1 (2): 37-58. (In Farsi) 

Emami Meybodi, A., Qazi, M. 2008. Estimation of recreational value of Saei Park in Tehran using 

conditional valuation (CV) method. Iranian Economic Research, 12 (36): 187-202. (In Farsi) 

Amirnejad, H., Ajdari, S. 2011. Comparison of the use of logit, probit and tobit in economic valuation 

of environmental resources: A case study of estimating the tourism value of the lost paradise area of 

Fars province. Agricultural Economics (Economics and Agriculture), 5 (3): 95-119. (In Farsi) 

 Jozi, A., Rezaian, S., Irankhah, Mehdi., Shakeri, Marjan. 2010. Economic valuation of recreational 

resources of Shahdad district of Kerman in order to present a strategic plan for ecotourism 

development. Natural Environment (Natural Resources of Iran), 63 (4): 329-345. (In Farsi) 

Ghorbani, R., Heidari Chianeh, R., Saraqi, A. 2010. Estimation of economic valuation, waterfall and 

recreational area, historical treasure of Hamedan province and determination of factors affecting the 

willingness to pay (CVM). Environmental Management, 2 (5): 67-80. (In Farsi) 

Mojabi, M., Menorif M. 2005. Economic Valuation of Pardisan and Lavizan Parks. Environmental 

Science, 2 (7): 63-71. (In Farsi) 

Kazemi Najafabadi, A., Ghaffari, A., single village, A. 2016. Economic Valuation of Gas Reciprocal 

Sales Contracts in South Pars by Comparing with Production Participation Contracts. Iran Energy 

Economics (Environmental and Energy Economics), 4 (14): 153-190. (In Farsi) 

 

 

 
 


