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چکيده
زمينه و هدف :چشمه آبگرم شابيل از توابع شهرستان مشکين واقع در استان اردبيل به دليل دارا بودن جاذبههاي زياد ،از مناطق
تفرجي و گردشگري مهم استان ميباشد .برآورد ارزش اين نوع اماکن تفرجي داراي اهميت فراواني است ،به طوري که مردم و مسووالن را
از ارزش واقعي محيط زيست بيشتر آگاه ساخته و آن ها را در پيش بيني نيازها ،رفع کمبودها و حفظ و برنامهريزي جهت توسعه گردش-
گري آن مصمم ميسازد .پژوهش حاضر به برآورد ارزش تفرجي چشمه آبگرم شابيل پرداخته است.
روش بررسي :براي رسيدن به هدف مورد نظر از روش ارزشگذاري مشروط استفاده شد .براي بررسي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت
افراد ،مدل لوجيت به روش حداکثر درست نمايي برآورد گرديد .دادههاي مورد نياز از طريق تکميل  384پرسشنامه که در آن تمايل به
پرداخت مبلغ پيشنهادي به روش انتخاب دوتايي يک بعدي طراحي گرديده است ،از بازديدکنندگان چشمه آب گرم شابيل جمع آوري
شد.
يافته ها :ميانگين تمايل به پرداخت افراد  36800ريال و ارزش تفرجي ساالنه چشمه آبگرم شابيل حدود  48،037،103هزار ريال
برآورد گرديد.
بحث و نتيجه گيري :با توجه به معني دار بودن م تغير درآمد در مدل برآورد شده و نيز بر اساس اطالعات جمع آوري شده از گردش-
گران ،انتظار مي رود افزايش سطح درآمد واقعي عمومي از يک طرف و فراهم نمودن تسهيالت و امکانات رفاهي بيشتر از طرف ديگر ،تمايل
به پرداخت بازديدکنندگان را افزايش دهد.
واژههاي کليدي :ارزش تفرجي ،ارزشگذاري مشروط ،آبگرم شابيل
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Abstract
Background and Objective: Shabil hot spring, located in Meshkin district of Ardabil province, has
numerous attraction properties that give it a distinctive rank among the recreational areas of Ardabil.
Estimating the outdoor recreational value of this area is more important and allows decision makers to
better realize the environmental values and enables them to devise appropriate development programs
for ecotourism. This study was carried out to survey the outdoor recreational value of Shabil hot
spring.
Method: To achieve the objectives of the study, the contingent valuation method is applied.
Moreover, Logit model with maximum likelihood was used to determine the variables that affect
willingness to pay of individuals. The primary data was collected by 384 questionnaires which have
been completed by visitors of Shabil hot spring. The offered amount of willingness to pay was
designed by single bounded dichotomous choice.
Findings: The per capita average of willingness to pay was estimated to be about 36,800 Rials and the
outdoor recreational value of the spring was calculated as 10,303,748,000 Rials.
Discussion and Conclusion: It is expected that increasing the income and providing the public
welfare facilities are important factors to enhance willingness to pay based on the significance of
income in the estimated model and the information acquired from the visitors.
Keywords: Outdoor recreational value, Contingent Valuation Method (CVM), Shabil hot water
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مقدمه
منابع زيست محيطي در جهان کنوني به مثابه سرمايه هاي

) .Methodاين روش ،رويکرد مستقيم براي برآورد ميزان

ارزشمندي هستند که حفاظت از آن ها بايد در زمره تالش

تمايل به پرداخت است که با استفاده از پرسشنامه انجام مي-

هاي اساسي انسان قرار بگيرد .از آن جا که اين منابع به تمامي

پذيرد و مبتني بر اين ايده ساده است که تمايل به پرداخت

نسل ها تعلق دارد ،رعايت حفظ آن براي نسلهاي آينده

مردم براي برخي از خصوصيات محيط زيست اطرافشان را مي

وظيفهاي همگاني است .منابع زيست محيطي ،کاالها و خدمات

توان به سادگي از مردم پرسيد .لفظ » مشروط « به اين خاطر

بسياري را فراهم ميکنند که به رفاه انسان کمک ميکند ،حتي

استفاده ميشود که فرد بايد خود را در موقعيت بازار فرضي قرار

اگر اين کاالها و خدمات الزاما در بازار مورد داد و ستد قرار

دهد.

نگيرند .به طور کلي ارزش اقتصادي يک منبع زيست محيطي

يکي از جاذبه هاي طبيعي موجود در کشور ما چشمه آبگرم

عبارت است از ارزش پولي تمامي کاالها و خدماتي که آن منبع

شابيل واقع در استان اردبيل است .اين چشمه در دامنه و در

ايجاد ميکند .اين کاالها و خدمات به دو گروه قابل طبقهبندي

مسير صعود به سبالن واقع شده است .چشمه شابيل ظاهري

ميباشند ،گروه اول به دليل قابل داد و ستد بودن در بازار در

زالل ،شفاف و بيرنگ دارد ،کمي ترش مزه بوده و کمي بودار

زمره کاالهاي بازاري قرار ميگيرند .گروه ديگر به دليل غير قابل

دارد و به خاطر وجود مقدار زيادي اسيد کربنيک براي درمان

داد و ستد بودن در بازار به عنوان کاالي غير بازاري شناخته

پادرد و کمردرد مفيد است .طبيعت زيباي منطقه و نيز خواص

شده و علي رغم اين که بسيار با ارزشند ،ولي به دليل عدم

درماني مربوط به اين چشمه ،دليل مناسبي براي جذب گردش-

ارزشگذاري آن به صورت پولي ،اغلب در تصميمگيريهاي

گران مي باشد .با توجه به آن چه گفته شد ،هدف از مطالعه

زيست محيطي ناديده گرفته ميشوند .از جمله ميتوان به

حاضر برآورد ارزش تفرجي چشمه آبگرم شابيل و تعيين

ارزش رضامندي حاصل از بازديد از يک منبع زيست محيطي

عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از اين

اشاره نمود که همان ارزش تفرجي حاصل از آن منبع مي باشد

چشمه است.

(.)1

مطالعات زيادي به بررسي ميزان منافع به دست آمده از بازديد

امروزه وجود ارزش تفرجي منابع طبيعي سبب به وجود آمدن

مناطق تفريحي و توريستي با استفاده از روش ارزشگذاري

صنعت اکوتوريسم شده که منبع مهمي در ايجاد درآمد

مشروط پرداختهاند .به عنوان نمونه حياتي و همکاران ()1389

محسوب ميگردد ( .)2هم چنين آگاهي از ارزشهاي اقتصادي

ارزش تفريحي پارك شهري فدك شهرستان خوي را با استفاده

تفرجگاه ها براي انجام مديريت صحيح در اجراي طرحهاي

از روش هزينه سفر فردي برآورد کرده و ارزش تفريحي ساالنه

توسعهاي و بهره برداري پايدار از آنها ،ضرورتي انکارناپذير است

اين پارك را با توجه به بازديد ساالنه  5000نفر بر اساس

( .)3لذا ،غفلت در منظور کردن اين ارزشها در محاسبات

گزارش مسوولين مربوطه ،حدود  258ميليون ريال برآورد

تصميمگيري ،به برآورد غير واقعبينانه سهم منابع طبيعي در

نمودند ( .)4خادم بلدي پور ( )1388ارزش تفرجي تاالب قوري

رفاه اجتماعي منجر ميشود .منظور کردن ارزشهاي غير بازاري

گل واقع در شهرستان بستان آباد را با استفاده از روش ارزش-

به تصميم گيرندگان اجازه ميدهد تا در سياستها انتخاب

گذاري مشروط برآورد کرد .در اين تحقيق جهت برآورد تمايل

بهتري در پيش بگيرند .پس ضروري است که فرآيندي براي

به پرداخت افراد از الگوي لوجيت بر مبناي روش حداکثر راست

ارزشگذاري کاالهاي زيست محيطي تدبير شود .رايجترين

نمايي استفاده شد و دادههاي مورد نياز با استفاده از 390

رهيافت مبتني بر بازار فرضي ،ارزشگذاري منافع محيط زيستي

پرسشنامه از بازديدکنندگان اين تاالب به دست آمد .نتايج

به صورت مشروط است (CVM: Contingent Valuation

نشان داد که ميانگين تمايل به پرداخت براي بازديد از اين
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سياهي سرابي و همکاران

تاالب  7429ريال و ارزش تفريحي ساالنه ي اين تاالب حدود

به پرداخت افراد را در سناريوهاي بازار فرضي معين تعيين

 742900000ريال است ( .)5هاشم نژاد و همکاران ()1387

نمايد .به بيان ديگر ،اساساً روش CVتالش ميکند تا بفهمد

ارزش تفرجي پارك جنگلي در شمال را با استفاده از روش

چگونه پاسخگويان در سناريوهاي بازار فرضي مطمئن ،راضي به

ارزشگذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه بررسي

پرداخت هستند .در نگاه نخست ،اين روش ساده به نظر مي-

کردند .نتايج حاصل مبين اين مهم است که ميزان ميانگين

رسد .صرفاً از گروهي افراد پرسيده ميشود که چه قدر تمايل به

تمايل به پرداخت بازديدکنندگان و کاربران براي اين پارك

پرداخت براي کاالي خاصي دارند .براي استفاده از اين روش نه

جنگلي  3875ريال براي هر بازديد برآورد شده است (.)6

تنها نظريههاي اقتصادي مورد نياز است ،بلکه به چندين نظام و

مواليي ( )1388با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط نشان

قواعد ديگر در زمينهي جامعه شناسي ،روان شناسي ،آمار و

داد که تمايل به پرداخت ساالنه خانوارها براي حفاظت از

نظرسنجي نيز نياز ميباشد ( .)4اين مطلب به بيان رياضي به

اکوسيستم جنگلي ارسباران 112520 ،ريال و نيز ارزش

صورت رابطه زير خواهد بود (:)10

حفاظتي هر هکتار از اين اکوسيستم 6709020 ،ريال است

() 1

( .)7مايلي و مندلسون (Maille and ( )1991

که در آن  Uتابع رضامندي غيرمستقيم  Y ،درآمد فرد و S

 )Mendelsonارزش تفرجي جنگل هاي ماداگاسکار را با

برداري از ساير عوامل اقتصادي  -اجتماعي فرد است .هر

استفاده از روش هزينه سفر ( TCM: Travel Cost

بازديدکننده حاضر است مبلغي از درآمد خود را براي استفاده از

 )Methodبين  360تا  468دالر در هکتار برآورد کردند (.)8

منبع زيست محيطي به عنوان مبلغ پيشنهادي )  (Aبپردازد

ساتوت و همکاران ( ) Sattout, et al.( )2007ارزش

که اين استفاده باعث ايجاد رضامندي براي وي مي شود .ميزان

حفاظتي جنگلهاي سرو لبنان را با استفاده از روش ارزش-

رضامندي ايجاد شده در اثر استفاده از منابع زيست محيطي

گذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه برآورد کردند .بر

بيشتر از حالتي است که وي از منابع زيست محيطي استفاده

اساس نتايج حاصله ،ارزش تمايل به پرداخت به ازاي هر خانوار

نمي کند (.)13

 20دالر و هم چنين متوسط تمايل به پرداخت براي کل نمونه

() 2

(شهر و روستا)  42/43دالر محاسبه شد ( .)9لي و هان

چنان چه  ΔUبزرگتر از صفر باشد ،پاسخ دهنده رضامندي

( )Lee and Han( )2002ارزش تفرجي پنج پارك ملي در

خود را با '' بلي گفتن '' و موافقت با پرداختن مبلغي براي

کره جنوبي را  11دالر براي هر خانواده در سال به دست آوردند

دريافت خدمات تفرجي حداکثر اعالم ميکند .به طوري که از

(.)10

هر فرد سوال ميشود که براي دريافت خدمات تفرجي و رفاهي
از چشمه آبگرم شابيل حاضريد مبلغ پيشنهادي (ريال) را

روش بررسي

بپردازيد .پاسخ فرد به اين سوال بلي يا خير است .همان طوري

روش ارزش گذاري مشروط يکي از روشهايي است که براي

که اشاره شد عوامل درآمد ،سن و ساير عوامل اجتماعي-

اندازهگيري ارزشهاي غيرمصرفي و مصرفي غير بازاري منابع

اقتصادي ،اين پاسخ (بلي يا خير) را تحت تاثير قرار ميدهند.

زيست محيطي به کار ميرود .اين روش ابتدا به وسيلهي

درنتيجه ،تابع اقتصادسنجي را که متغير وابسته آن صفر ،يا يک

Ciriacy-Wanterupدر سال  1947پيشنهاد شد ( ،)11ولي

است خواهيم داشت .براي برآورد توابع رگرسيوني با متغير

داويس( )Davisبراي نخستين بار در سال  1963به گونه ي

وابسته صفر و يک از الگوي لوجيت ،توبيت و پروبيت استفاده

تجربي از اين روش استفاده نمود ( .)12روش ارزش گذاري

ميشود که نتايج اين الگوها تفاوت چنداني با هم ندارند (.)14

مشروط ( )CV: Contingent Valueتالش ميکند تا تمايل

از آن جا که کاربرد مدل لوجيت در محاسبات راحت تر است،
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در اين مطالعه نيز به منظور برآورد ارزش تفرجي آبگرم شابيل

ميزان تمايل افراد به پرداخت از مدل لوجيت استفاده شده

و همچنين براي بررسي تاثير متغير هاي مختلف توصيفي بر

است.

()3

که در آن ) Fη (ΔUتابع تجمعي با اختالفات لوجستيک

() 7

استاندارد بوده و  θ ,β2 ,β1ضرايب برآورده شده اي هستند که
پيش بيني ميشود  θ 0 , β2>0 ,β1< 0باشند.

همان طور که رابطه ( )7نشان مي دهد کشش پذيري ها ثابت

مشخصههاي مدل لوجيت با استفاده از روش حداکثر راست

نيستند و به مقادير متغيرهاي توضيحي به کار رفته در مدل

نمايي برآورد ميشود ( .)15سپس مقدار انتظاري تمايل به

بستگي دارند .مدل هاي الجيت ممکن است به شکل هاي تابع

پرداخت به وسيله انتگرال گيري عددي در محدوده صفر تا

لگاريتمي يا خطي برآورد شوند .در اين بررسي از مدل الجيت

باالترين پيشنهاد ) (Aبه صورت رابطه زير محاسبه ميگردد

خطي استفاده شده است ،زيرا شکل خطي براي محاسبه

(.)10

متوسط تمايل به پرداخت آسان تر ميباشد.

()4

آمار و اطالعات الزم در اين تحقيق عمدتا از طريق تکميل
پرسشنامههاي طراحي شده با مراجعه به بازديدکنندگان از

که) E (WTPمقدار پيش بيني شده تمايل به پرداخت افرراد

چشمه آبگرم شابيل در تابستان  1392جمع آوري گرديد.

جامعه و عرض از مبدا تعديل شده است که بره وسريله جملره

حجم نمونه مورد بررسي شامل  367نفر بود که بر اساس روش

اجتماعي -اقتصادي به جمله عرض از مبدا اصلي اضرافه شرده

تصادفي ساده نمونهگيري شدند .در اين پژوهش براي اندازه-

است .يکي از اهداف مهم مدل الجيت ،پيش بيني اثرات تغييرر

گيري تمايل به پرداخت ()WTP: Willingness To Pay

در متغيرهاي توضيحي برر احتمرال پرذيرش مبلرغ پيشرنهادي

بازديدکنندگان ،در بررسي  CVاز پرسش نامه انتخاب دوگانه

توسط فرد (  ) iميباشد .اگر احتمال اين که هرر فررد مصراحبه

يک بعدي ( SBDC: Single Bounded Dichotomous

شونده مبلغ پيشنهادي را بپذيرد ،به صورت رابطه ( )5باشد:

 )Choiceاستفاده شده است .در مجموع ،در روش انتخاب

()5

دوگانه پاسخگويان در مواجه شدن با قيمت پيشنهادي در يک

در آن  Xiمتغيرهاي توضيحي و  βپارامترهايي هستند که بايرد
برآورد شوند .براي ارزيابي اثرات تغيير در هر يرک از متغيرهراي
مستقل ) (Xikروي احتمال پرذيرش مبلرغ پيشرنهادي ،بايرد از
رابطه ( )5مشتق جزيي گرفته شود (:)16
()6
که  β kپارامتر متغير مستقل Kام مي باشد .با داشتن مشتقات
جزيي از رابطه ( )6کشش پذيري متغير توضيحي  Kام از رابطه
( )7به دست ميآيد.

بازار فرضي ،تنها پاسخ (بلي يا خير) ميدهند و در روش
( )SBDCبه هر پاسخ دهنده فقط يک مبلغ پيشنهاد و از او
خواسته ميشود تا آن را به عنوان مبلغ تمايل به پرداخت خود
قبول يا رد نمايد ( .)17مبالغ پيشنهادي براي پرسشنامه اصلي
با استفاده از دادههاي پيش آزمون تعيين گرديد .اطالعات و
آمار جمع آوري شده توسط نرم افزارهاي SPSS ,Stata12
 ,Maple12مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها
برخي ويژگي هاي آماري متغيرهاي مهم حاصل از اطالعات
جمع آوري شده از بازديدکنندگان چشمه آبگرم شابيل در
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جدول ( )1آمده است .براساس نتايج به دست آمده ،سن پاسخ-

جدول فوق ،ميانگين درآمدي نمونه مورد مطالعه ( 679ده هزار

گويان بين حداقل  21و حداکثر  70سال بوده و متغير اندازه

ريال) و ميانگين مدت زمان الزم براي سفر گردشگران 3/71

خانوار بين حداقل  1و حداکثر  8نفر ميباشد .براساس نتايج

ساعت بوده است.

جدول  -1برخي ويژگيهاي آماري متغيرهاي مهم مورد مطالعه گردشگران چشمه آب گرم شابيل در سال 1392
Table 1. The statistical summary of some important variables used in the study of the outdoor recreational value
of Shabil’s hot spring, 2013

نام متغير

ميانگين

حداقل

حداکثر

انحراف معيار

توزيع فراواني

سن (سال)

39

21

70

10/104

()21 -35, 40/%7
()35 -40, 38/%5
()45 -70, 20/%8

اندازه خانواده (نفر)

3/61

1

8

1/343

()1 -2, 22/%1
()2 -4, 54/%5
()4 -8, 23/%4

درآمد ماهانه
(ده هزارريال)

679

100

2400

1/895

()0 -44, 22/%1
()44 -75, 61/%3
()75 -239, 16/%6

مدت زمان الزم براي رسيدن به منطقه (ساعت)

3/71

1

14

2/856

()1 -2, 37/%3
()2 -4, 38/%4
()4 -8, %15
()8 -14, 9/%3

مأخذ :يافتههاي تحقيق

توزيع فراواني جنسيت گردشگران چشمه آبگرم شابيل در

ميشود 91 ،درصد نمونه را پاسخگويان مرد و  9درصد آنها را

سال  1392در جدول ( )2آمده است .همان طور که مشاهده

زنان تشکيل داده اند.

جدول  -2توزيع فراواني جنسيت گردشگران چشمه آب گرم شابيل در سال 1392
Table 2. The frequency distribution of gender variable used in the study of the outdoor recreational value of
Shabil’s hot spring, 2013

جنس

مرد

زن

جمع

تعداد

334

33

367

درصد

91

9

100

فراواني

جداول ( )3و ( )4وضعيت نمونه مورد مطالعه را به ترتيب از

تحصيالت ليسانس تشکيل داده اند ( .)37/1براساس نتايج

لحاظ سطح تحصيالت و گروه شغلي نشان ميدهد .بر اساس

جدول ( )4بيشتر پاسخگويان ( 35/8درصد) داراي شغل آزاد

نتايج جدول ( ،)3نزديک  2درصد پاسخگويان بي سواد بوده و

ميباشند.

بقيه باسوادند .هم چنين بيشترين درصد را پاسخگويان با سطح

برآورد ارزش تفرجي چشمه آب گرم شابيل ....
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جدول  -3توزيع فراواني سطح تحصيالت گردشگران چشمه آبگرم شابيل در سال 1392
Table 3. The frequency distribution of literate variable used in the study of the outdoor recreational value of
Shabil’s hot spring, 2013

بي

زير

سطح تحصيالت

سواد

ديپلم

تعداد

7

28

84

درصد

1/9

7/7

22/8

فراواني

فوق

ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس و باالتر

جمع

92

136

20

367

25

37/1

5/5

100

ديپلم

جدول -4توزيع فراواني گروه شغلي گردشگران چشمه آبگرم شابيل در سال 1392
Table 4. The frequency distribution of variable of job status used in the study of the outdoor recreational value of
Shabil’s hot spring, 2013

شغل
فراواني

متخصص

کارمند

آزاد

خانه دار

بازنشسته

کارگر

بي کار

دانشجو

موارد
ديگر

جمع

تعداد

10

103

131

16

32

29

2

24

20

367

درصد

2/7

27/9

35/8

4/4

8/7

7/9

./5

6/6

5/5

100

داليل بازديد گردشگران چشمه آبگرم شابيل در جدول ()5

ميدهد که هدف اصلي اکثريت بازديدکنندگان ( 71/7درصد)،

به صورت داليل تماشاي طبيعت ،شنا ،استفاده از هواي آزاد،

شنا و آب درماني ميباشد و کوهنوردي ،استفاده از هواي تميز و

کوهنوردي و ساير موارد تشريح شده است .جدول ( )5نشان

تماشاي طبيعت به ترتيب در ردههاي بعدي قرار دارند.

جدول  -5توزيع فراواني داليل بازديد گردشگران چشمه آبگرم شابيل در سال 1392
Table 5. The frequency distribution of reasons for tourists visiting Shabil’s hot spring, 2013

دليل بازديد

تماشاي

دليل اصلي
(درصد)

29
()7/6

263
()71/7

30
()8/2

45
()12/2

1
()0/3

367

دليل بعدي
(درصد)

96
()26/2

56
()15/3

98
()26/7

71
()19/3

46
()12/5

100

فراواني

طبيعت

شنا

استفاده از هواي

کوهنوردي

ساير

جمع

آزاد

ميزان اهميتي که بازديدکنندگان براي چشرمه آبگررم شرابيل

زيادي براي اين منطقه قايل مريباشرند و افررادي کره اهميرت

قايلند ،به صورت طيف ليکرت در جدول ( )6فرآهم آمده اسرت.

منطقه را کم يا خيلي کم برآورد کرده انرد ،تنهرا  2/2درصرد از

براساس نتايج اين جدول ،حدود  63درصد پاسخگويان اهميرت

کل بازديدکنندگان را تشکيل ميدهند.

جدول  -6توزيع فراواني درجه اهميت منطقه از ديدگاه گردشگران چشمه آبگرم شابيل در سال 1392
Table 6. The frequency distribution of the attractive degree of the region from the viewpoints of the tourists of
Shabil’s hot spring, 2013

درجه اهميت

خيلي زياد

زياد

بي تفاوت

کم

خيلي کم

جمع

تعداد

63

231

65

3

5

367

درصد

17/2

62/9

17/7

./8

1/4

100

فراواني

نتايج حاصل از تمايل به پرداخت افراد در جدول ( )7ارايه

براي به دست آوردن مقادير تمايل به پرداخت استفاده شده

گرديده است .در اين مطالعه از روش )Boyle, et al. (1988

است ( .)18بدين صورت که فرض شده توزيع تجربي مقادير
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تمايل به پرداخت پاسخ دهندگان برابر همان توزيعي است که

مييابد .هم چنين ميتوان نتيجه گرفت که در مجموع از بين

مقادير تمايل به پرداخت در پيش آزمون دارند .بر اين اساس،

 367بازديد کننده ،تعداد  239بازديد کننده يعني حدود 65

مبالغ پيشنهادي در  8گروه مبالغ بين  2000تومان تا 7000

درصد حاضر به پرداخت مبالغ پيشنهادي جهت استفاده تفرجي

تومان تعيين و طبقه بندي شد .نتايج حاصل از جدول ()7

از چشمه آب گرم شابيل بودند و در مقابل تعداد  128بازديد

بيانگر اين واقعيت است که مطابق انتظار ،بين مبالغ پيشنهادي

کننده که حدود  35درصد را تشکيل مي دهند ،تمايل به

و تمايل به پرداخت بازديدکنندگان رابطه منفي وجود دارد،

پرداخت مبالغ پيشنهادي براي استفاده تفرجي از چشمه آب-

يعني با افزايش مبلغ پيشنهادي ميزان تمايل به پرداخت کاهش

گرم شابيل را نداشتند.

جدول  -7توزيع فراواني تمايل به پرداخت گردشگران چشمه آبگرم شابيل در سال 1392
Table 7. The frequency distribution of tourists’ willingness to pay for visiting Shabil’s hot spring, 2013

مبلغ (تومان)
فراواني

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

7000

تعداد پذيرندگان
(درصد)

35
()83/3

45
()100

37
()78/7

39
()83

38
()79/2

25
()54/3

13
()28/3

7
()15/2

تعداد نپذيرندگان
(درصد)

7
()16/7

0
()0

10
()21/3

8
()17

10
()20/8

21
()45/7

33
()71/7

39
()84/8

نتايج حاصل از برآورد مدل لوجيت براي برآورد ارزش تفريحي

 ،)Efronمک کلوي و زاوينا ( )Mckelvey - Zavoinaبراي

چشمه آبگرم شابيل در جدول ( )8آورده شده است .براي

مدل لوجيت برآورد شده به ترتيب معادل ،0/432 ،0/270

بررسي معني داري کلي رگرسيون برآورد شده از آماره نسبت

 0/359و  0/460ميباشد .اين مقادير نشان ميدهد که

راست نمايي  LRاستفاده شده است .مقدار اين آماره در درجه

متغيرهاي توضيحي بر حسب  R2گزارش شده بين حداقل

آزادي  4برابر  136/67بوده ،لذا کل مدل برآوردي از لحاظ

 0/27تا حداکثر  0/46از تغييرات متغير وابسته را توضيح

مي-

آماري در سطح يک درصد معني دار ميباشد .همان طور که در

دهند .مقدار درصد پيش بيني صحيح مدل برآورد شده نيز بالغ

جدول فوق مشاهده ميشود ،ضرايب برآورد شده براي متغير

بر  79/67درصد است و چون بيشتر از  70درصد مي باشد،

پيشنهادي و ميزان اهميت چشمه آب گرم شابيل در سطح يک

مدل برآورد شده داراي اعتبار بوده و براي تجزيه و تحليل هاي

درصد معني دار بوده و متغير سطح درآمد در سطح پنج درصد

بعدي قابل اطمينان است .مقدار آماره  LMبرابر با  2/16برآورد

معني دار و متغير تعداد سالهاي تحصيل در سطح ده درصد

شد که داللت بر عدم وجود مشکل ناهمساني واريانس دارد .در

معني دار ميباشد .هم چنين از اين جدول ميتوان نتيجه

مدل لوجيت ضرايب برآورد شدهي اوليه فقط عاليم تاثير

گرفت که مطابق انتظار مبلغ پيشنهادي اثر منفي بر احتمال

متغيرهاي توضيحي را روي احتمال پذيرش متغير وابسته نشان

تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از اين چشمه دارد .بدين

مي دهند و تفسير مقداري ندارند .به منظور تفسير اين ضرايب،

معني که هر قدر مبلغ پيشنهادي افزايش يابد ،احتمال تمايل به

از مفهوم کشش و اثر نهايي استفاده مي شود که در ادامه مقادير

پرداخت کاهش مييابد .در عين حال متغيرهاي ميزان اهميت

محاسبه شده کششها و اثرات نهايي مورد تفسير قرار ميگيرند.

بازديد از چشمه آب گرم شابيل ،سطح درآمد و تعداد سال هاي

دو ستون آخر جدول ( )8مقادير محاسبه شده کشش و اثرات

تحصيل اثر مثبت بر تمايل به پرداخت بازديد کنندگان دارد که

نهايي را براي متغيرهاي مدل الجيت برآورد شده فرآهم آورده

مطابق انتظار مي باشند .مقادير ضرايب تعيين R2مک فادن (

است .همان طور که مشاهده ميشود ،اثر نهايي مربوط به متغير

 ،)Mcfaddenکراگ و اهلر ( ،)Cragg - Uhlerافرون (

مبلغ پيشنهادي برابر  -0/00022ميباشد و رقم مذکور بيانگر

برآورد ارزش تفرجي چشمه آب گرم شابيل ....
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اين است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ،يک واحد تغيير

از برآورد کشش متغير مبلغ پيشنهادي پيداست ،در صورت

در مبلغ پيشنهادي (يک تومان) ،به اندازه  0/022درصد احتمال

ثابت بودن ساير شرايط ،با افزايش يک درصدي در مبلغ

تمايل به پرداخت را کاهش ميدهد .اثر نهايي متغير درآمد برابر

پيشنهادي ،احتمال تمايل به پرداخت  1/29درصد کاهش مي-

 0/040ميباشد ،يعني در صورت ثابت بودن ساير شرايط ،يک

يابد .هم چنين با ثابت بودن ساير شرايط افزايش يک درصد در

واحد (ده هزار ريال) افزايش در ميزان درآمد منجر به  4درصد

سطح درآمد ،احتمال تمايل به پرداخت را به ميزان  0/39درصد

افزايش در احتمال تمايل به پرداخت بازديد کننده ميشود .هم

افزايش مي دهد .همين طور از برآورد کشش متغيرهاي تعداد

چنين اثر نهايي مربوط به متغير توضيحي تعداد سال هاي

سال هاي تحصيل و اهميت بازديد از منطقه بازديدکنندگان

تحصيل برابر  0/10ميباشد ،يعني در صورت ثابت بودن ساير

پيداست که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ،با افزايش يک

شرايط ،يک واحد افزايش در تعداد سال هاي تحصيل منجر به

درصدي متغيرهاي تعداد سال هاي تحصيل و اهميت بازديد،

 10درصد افزايش در احتمال تمايل به پرداخت بازديد کننده

احتمال تمايل به پرداخت به ترتيب 0/98 ،و  0/22درصد

ميشود .اثر نهايي متغير اهميت بازديد از چشمه آب گرم شابيل

افزايش مييابد .ميانگين تمايل به پرداخت بازديد کننده از

برابر  0/12درصد ميباشد که رقم مذکور بيان مي کند يک

رابطه ( )4قابل برآورد ميباشد .بر اساس نتايج به دست آمده،

واحد افزايش در اهميت بازديد از منطقه بازديدکنندگان در

اين رابطه براي داده هاي تحقيق به صورت رابطه ( )9ميباشد.

صورت ثابت بودن ساير شرايط منجر به  12درصد افزايش در
احتمال تمايل به پرداخت بازديد کننده مي شود .همان طور که
جدول -8نتايج حاصل از برآورد مدل لوجيت براي برآورد ارزش تفرجي چشمه آب گرم شابيل در سال 1392
Table 8. Final variables which contributed to logit model for estimating the outdoor recreational value of
Shabil’s hot spring, 2013

متغيرها

ضرايب برآورد شده

ارزش آماره t

مقادير کشش

اثر نهايي

عرض از مبدا

0/80

0/87

-

-

مبلغ پيشنهادي
اهميت بازديد از چشمه
درآمد
تحصيالت
Likelihood Ratio
Test: 136/67

***

-0/00109

***

-1/29

- 8/71

-0/00022

0/58

3/05

0/98

0/12

**0/19

2/48

0/39

0/040

*

1/71

0/051

0/10
0/22
Percentage of right predictions: 79/67

Mcfadden R2= 0.270
R2= 0.460

Mckelvey - Zavoina

Efron R2= 0.359 Cragg-Uhler R2= 0.432
عالئم *  ** ،و *** به ترتيب بيان گر معني داري در سطح  5 ،10و  1درصد مي باشند.
که در آن مقدار * αبه صورت زير محاسبه مي گردد:

()9
()10

α*=0/80+ 0/58)2/06(+0/19)6/797(+0/051)14/39( =4/0201
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بر اين اساس ميانگين تمايل به پرداخت براي هر سرپرست
خانوار تقريبا برابر با  3680تومان يا  36800ريال مي باشد .کل
ارزش تفرجي ساالنه چشمه آب گرم شابيل طبق رابطه زير
محاسبه ميشود:
( =280000 ×36799/1= 10303748000ميانگين تمايل به
پرداخت × تعداد خانوار هاي بازديد کننده) = ارزش تفريحي
ساالنه چشمه آب گرم شابيل (ريال)
بحث و نتيجه گيري
منرابع زيست محيطي ،کاالهرا و خدمررات بسيراري را فراهم
مي کنند که به رفاه انسان کمک مي کند ،حتي اگر اين کاالها
و خدمات الزامأ در بازار مورد داد و ستد قرار نگيرند .چشمه آب
گرم شابيل واقع در دامنه کوه سبالن با دارا بودن طبيعت زيبا و
خواص آب درماني يکي از مناطق مهم گردشگري استان
اردبيل محسوب مي شود ،به طوري که هر ساله گردشگران
زيادي را به خود جذب مي نمايد .در اين تحقيق از روش ارزش
گذاري مشروط ) (CVMدر تعيين ارزش تفرجي چشمه آب
گرم شابيل استفاده شد .هم چنين براي شناسايي عوامل موثر
بر تمايل به پرداخت افراد از مدل لوجيت بهره برداري گرديد.
نتايج حاصل از برآورد مدل لوجيت نشان داد که متغير مبلغ
پيشنهادي از عوامل اثرگذار منفي بر تمايل به پرداخت
بازديدکنندگان از اين چشمه بوده و متغيرهاي اهميت بازديد از
چشمه ،سطح درآمد و تعداد سال هاي تحصيل داراي اثر مثبت
بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مي باشند .از طرفي مقادير
کشش ها و اثرات نهايي متغيرهاي توضيحي محاسبه و برآورد
شد .در نهايت ،ارزش تفريحي ساالنه چشمه آب گرم شابيل
حدود  10303748هزار ريال به دست آمد .با توجه به معني
دار بودن متغير درآمد در مدل برآورد شده و نيز بر اساس
اطالعات جمع آوري شده از گردش گران ،انتظار مي رود
افزايش سطح درآمد واقعي عمومي از يک طرف و فراهم نمودن
تسهيالت و امکانات رفاهي بيشتر از طرف ديگر ،تمايل به
پرداخت بازديدکنندگان را افزايش دهد.
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