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چكيده
زمينه و هدف :در پژوهش حاضر ،نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از پارک شیرین بررسی گردید.
روش بررسی :دادههاي مورد نیاز با استفاده از مجموع  200پرسشنامه به دست آمد .سه بروشور آموزشی در موورد اکوسیسوت پوارک
شیرین و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه گردید .سپس این بروشورها بین  100نفر از بازدید کنندگان براي مطالعه ارائوه شود و بوه
 100نفر دیگر نیز به عنوان گروه شاهد هیچ بروشور و توضیحی ارائه نشد .سپس به روش ارزشگذاري مشروط و برآورد توابع رگرسویونی
لوجیت اطالعات تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده ،تفاوت معنیداري در تمایل به پرداخت جهوت حفاظوت از محویطزیسوت پوارک
شیرین وجود دارد .تابع لوجیت نیز نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنیداري بر تمایل به پرداخوت افوراد جهوت حفاظوت از ایون
اکوسیست دارد ،بهطوري که با افزایش هر بروشور حاوي اطالعات جدید ،احتمال افزایش تمایل به پرداخت  0/013واحد افزوده میشوود.
تمایل به پرداخت ماهانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیست  ،در گروه اول و دوم بهترتیب معوادل  14453و  23423ریوال و تمایول
پرداخت ساالنه هر خا نوار در گروه اول و دوم بهترتیب  62870/55و  122502/29ریال برآورد گردید.
بحث و نتيجهگيری :با توجه به نتایج این پژوهش ،افزایش آگاهی افراد در مورد اهمیت محیطزیستی پارک مورد بررسی ،منجر به افزایش
قابل توجه تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان براي بازدید از پارک ،جهت حفاظت از این اکوسیست خواهد شد.
واژههای کليدی :روش ارزشگذاري مشروط ،پارک شیرین ،آموزش ،پرسشنامه.
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Abstract
Background and Objective: In this study, the effect of education on increasing the individuals’
willingness for the conservation of Shirin Park in Kermanshah city has been investigated.
Method: The required data were collected using 200 questionnaires. Also, three different informative
brochures about the ecosystem of Shirin Park and its crucial role in human life were handed to 100
people as an intervention group. The control group also included 100 people. Data were analyzed
using the contingent valuation method (CVM) and Logit function.
Findings: Results show a significant difference between the two groups in their willingness to pay
(WTP) for conservation of Shirin Park environment. Estimation of the Logit model showed that
educational intervention has a significant effect on individuals’ WTP for the conservation of this
ecosystem. By adding to the brochures with new information, the probability of willingness to pay
increases by 0.013 units. Monthly individuals’ WTPs for conservation of the environment in the
control and intervention groups were estimated as 14453 and 23423 Rials, respectively. Annual WTPs
for each household were estimated as 62870.55 and 122502.29 Rials in the mentioned groups.
Discussion and Conclusion: According to the results, increase of people’s information about the
importance of Shirin Park would lead to a considerable increase in the visitors’ WTP for conservation
of this ecosystem.
Key words: Conditional valuation, Shirin Park, Education, Logit model, Questio.
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مقدمه
امروزه حفاظت از محیطزیست جهت دستیابی به اهداف توسعه

راستا لی و هان ارزش حفاظتی و مدرفی درسوط پونج پوارک

پایدار ضروري است و در این راستا ،مشارکت افراد جهت نیول

ملی در کره جنوبی را حدود  11دالر براي هر خانوار در هر سال

هرچه سریعتر و مناسبتر به این اهداف نیز ضروري خواهد بود

برآورد کردند و براي محاسبه این مسواله از روش ارزشگوذاري

( .)1مطالعات متعددي بهویوژه در خوار از کشوور ،در زمینوه

مشروط و نحوه تمایل به پرداخت افراد استفاده شد ( .)10ارزش

محافظت از محیطزیسوت و تمایول بوه پرداخوت افوراد جهوت

حفاظتی زیستگاه ساحلی رودخانه گارون فرانسه بهوسیله روش

حفاظت از محیطزیست انجام گرفته اسوت .از آنجوا کوه بوراي

ارزشگذاري مشروط با الگو هاي توبیت ،خطی ،نیمهلگاریتمی و

بیشووتر خوودمات محوویطزیسووتی و اجتموواعی فووراه شووده بووا

هکمن دو مرحلهاي به ترتیب برابر با  133 ،13 ،67 ،66فرانک

اکوسیست هاي طبیعی بازاري وجود ندارد ،رایوجتورین رهیافوت

به دست آمد و مشخص شد که سط تحدیالت و محل سکونت

مبتنی بر بازار فرضوی ،ارزشگوذاري منوافع محویطزیسوتی بوه

افراد در تمایل به پرداخت بیش از عوامل دیگر مؤثر است (.)11

صورت مشروط است ( .)2این روش براي نخستین بوار در سوال

در زیسووتگاه فینبووور آفریقوواي جنوووبی ارزش وجووودي تنوووع

 1958در ایاالت متحده امریکا براي تعیین ارزش تفرجی پوارک

زیستی با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و پرسشنامه بوا

ملی و از آن پس در دهه  1970در اروپا استفاده شد ( 5 ،4 ،3و

سوالهاي باز  9/1میلیون دالر تعیین شد ( .)12چن و همکاران

 .)6در دهه  1990براي اولین بار روش ارزشگذاري مشروط1در

( ،) 2004مطالعاتی به منظور ارزیوابی منوافع ناشوی از کواربري

کشورهاي در حال توسعه براي ارزشگوذاري کاالهواي عموومی

گردشگري طبیعت در یک منطقه ساحلی شرق جزیوره ژیوامن

نظیر دسترسی به پارک ،آب سال و زمین منظرهاي زیبا موورد

چین به روش هزینه سفر انجام دادند و جموع ارزش بوراي ایون

استفاده قرار گرفوت ( .)3روش ارزشگوذاري مشوروط در حوال

ساحل و مکانهاي تفر گاهی مرتبط با آن بیش از  53میلیوون

حاضر به طوور وسویعی در ارزشگوذاريهوا و تحلیول اقتدوادي

دالر آمریکا در ماه تخمین زده شد ( .)13نتایج مطالعات بروویر،

خدمات و مواهب محیطزیستی استفاده مویشوود .ایون وسوعت

جین و همکاران و جانسون و بالتودون ( ،)2006نشان داد که از

بهکارگیري مدیون دو عامل است :اول این که ،این روش نیازمند

بووین عواموول اجتموواعی مختلووف ،جنسوویت افووراد بازدیدکننووده

پرسشگوري چشومگیري اسوت ،اموا ماننود سوایر روشهوا بوه

مؤثرترین عامل در تمایل به پرداخت افراد است ( 16و .)14 ،15

نهاده هاي اطالعواتی زیوادي نیازمنود نیسوت و بوهطوور نسوبی

نتایج یک تحقیق در ارتباط با گردشگاههاي جنگلی و مطالعات

استفاده از آن آسان است .دوم اینکه بهطور نظري ایون روش را

مربوط به آن در شرق اروپا با استفاده از روش هزینه سفر نشان

میتوان براي ارزشگذاري تمامی انواع ارزشها اع از مدرفی و

داد که میانگین سود عایدي براي هر یک از ساکنان محلوی بوه

غیرمدرفی که براي آنها بازاري وجود ندارد ،بهکار برد ( 7و .)2

ازاي ورود گردشگران به داخل منطقه 122 ،دالر در یوک دوره

کاستانزا و همکاران ( ،)1997با استفاده از ارزشگذاري مشروط

ماهانه میباشد .ه چنین تمایل به پرداخت مردم براي حفاظت

ارزش خدمات اکوسیستمی و اکولوژیکی 17 ،اکوسیست مختلف

از پارک مدسپ و جنگول بوارانی آتالنتیوک در برزیول بوا روش

جهان را مورد بررسی قورار داده و ارزش تفریحوی جنگولهواي

ارزشگذاري مشروط ،برابر  2113/548دالر در سال یوا 60/39

گرمسیري و معتدله را بهترتیب برابور  112و  36دالر در هکتوار

دالر براي هر هکتار در سال جهت حفاظت از پارک تخمین زده

برآورد کردنود ( .)8بوا اسوتفاده از روش ارزشگوذاري مشوروط،

شد .از طرفی نتایج نشوان داد کوه ارزش نگوهداري ایون پوارک

ارزش حفاظتی پارک بوریویلی در هند براي هر خانوار بوه طوور

مه ترین هدف براي تمایل به پرداخت مردم است و این اهمیت

متوسط و به صورت ماهانه  7/5ریال برآورد شد ( .)9در هموین

حفاظت با سط درآمد رابطوه مببوت دارد ( .)17در مطالعوهاي
دیگر فلمینگ ارزش تفریحی دریاچه و پارک جنگلی مکنوزي و

)1-Contingent Valuation Method (CV
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جزیره فریبر در استرالیا را با روش هزینه سفر منطقهاي  31/8و
 191/4میلیون دالر برآورد کورد .در ایون مطالعوه هویچ یوک از
متغیرهاي دموگرافیک نظیر سن ،درآمد و تحدویالت معنویدار
شناخته نشودند ( .)18بوا کواربرد روش ارزشگوذاري مشوروط،

منصوری و همكاران

این پارک بررسی شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رینسدوتیر و همکاران ( )2008نشان دادند که متوسط تمایل به

پارک شیرین با مساحت  10هکتار در مرکز شهرستان کرمانشاه

پرداخت افراد به عنوان ورودي براي پوارک ملوی اسوکافتافل و

بین عرض جغرافیایی  33تا  35درجه شمالی و طول جغرافیایی

آبشار گولفور ایرلنود بوه ترتیوب  508و  333میلیوون کورون
ایسولند مویباشود ( .)19آنهوا درآمود ،نگورش نسوبت بوه
محیطزیست ،تعداد بازدید قبلی ،محل اقامت ،سوابقه پرداخوت
ورودي ،سن و تحدیالت را از عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
معرفوووی کردنووود ( .)19در ایوووران مجنونیوووان ( ،)1995بوووه
ارزشگذاري دو بوستان تهوران پرداخوت .وي تقاضواي افوراد را
براي استفاده از بوستان و عوامل اقتدادي و اجتماعی موؤثر بور
تقاضاي بازدیدکنندگان ،موورد بررسوی قورار داد .از مهو تورین
نمونههاي دیگر این مطالعات میتوان به برآورد ارزش حفاظتی
پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد توسوط
امیرنژاد و خلیلیان ( ،)2007تعیین ارزش قتدادي سواالنه هور
هکتار از پارک نبوت کر در مطالعه دشتی و سهرابی (،)2008
تعیووین ارزش اقتدووادي پووارک سوواعی در تهووران توسووط
امامیمیبدي و قاضی ( ،)2008ه چنین تخمین ارزش حفاظتی
درخت گز در فهمیوان روسوتاي کنودوان آذربایجوان شورقی در
بررسی خسروي و صبوحی ( )2011اشاره نموود ( 24و 22، 23
 .)20، 21،در میان اماکن دیدنی شهر کرمانشاه ،پارک شویرین
به دلیول موقعیوت آن و قرارگیوري در مرکوز شوهر و دارا بوودن
امکانات و امنیت بیشتر ه چنین بهدلیل جایگاه تواریخی آن در
ذهن مردم بهخاطر داشتن تندیس زنی که در جنگ تحمیلی بوا
شجاعت تمام به دفاع میپردازد نسبت به سایر پارکهواي ایون
شهر ،داراي قدمت بیشتري میباشد و بازدیدکننودگان بسویاري
روزانه از این مکان تفریحی دیدن میکنند .در ایون تحقیوق ،بوا
توجه به رضایتمندي مردم از این مکان و جایگاه آن نسبت بوه
سایر تفرجگاهها و پارکهاي طبیعی شهرستان کرمانشاه و زوال
تدریجی اکوسیست طبیعی و دست کاشوت پوارک شویرین ،در
نتیجه نبود بازار و رایگان پنداشتن خودمات محویطزیسوتی آن،
نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیطزیست

 45تا  47درجه شرقی قرار گرفته اسوت .ایون گوزینش بوه آن
دلیل بوده است که محدوده انتخاب شوده در برگیرنوده عموده
جمعیت استفادهکننده از ارزشهاي گردشگاهی ومحیطزیستی
این پارک است.
روش تحقيق
در این تحقیق ،جامعه آماري جهت برازش بهتر الگوي مورد نظر
و بهدلیل گسوتردگی آن (شوامل هموه افورادي کوه مسوتقی و
غیرمستقی از منافع پارک بهرهمنود مویشووند) ،بوه دو گوروه
طبقهبندي شد .بهمنظور دستیابی به حداکبر ضریب دقت جهت
نمونههایی که داراي درجه باالیی از ویژگیهاي جامعه آمواري
بوده و ه چنین بهجهت اینکه نتایج بهدست آمده از آن قابول
تعموی بوه کول جامعوه باشود ،از فرموول عموومی Cohcran
( )1997استفاده شده است .تعداد پرسوشناموه الزم بوراي هور
گروه مورد آزمون براي انجام این مطالعه  96عدد تشخیص داده
شد که در کل هر بار  100پرسشناموه تکمیول شود .علوت آن
احتمال ناقص بودن برخی پاسخها و رسیدن به حد نداب الزم
بود .در نهایت جهت دسوتیابی بوه هودف مطالعوه ،تعوداد 200
پرسشنامه به روش تدادفی تکمیل گردید و در این راستا سوه
بروشور آموزشی در مورد پارک شیرین و اهمیوت آن در حفوظ
حیات ارائه شد ،بهطوري که به  100نفر از افوراد (گوروه اول)،
بروشورهاي آموزشی ارائه نگردید و به  100نفر دوم ارائه شود.
از گروهی که بروشورها در اختیار آنها قرار گرفت ،خواسته شد
تا پس از مطالعه این  3بروشور به سؤاالت پرسوشناموه پاسوخ
دهند .سپس رفتار گروه دوم با عرضه این بروشورها به آنها بوا
گروه شاهد مقایسه شد و میزان تمایل بوهپرداخوت در سوطو
مختلف در هر یک از این گروهها اندازهگیري گردید .در نهایوت
اطالعات بهدست آمده تجزیوه و تحلیول شوده و میوزان تمایول
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بهپرداخت ماهانه و ساالنه افراد و ه چنوین خانوارهواي موورد

فراه آورد و آنها را از موقعیت بازار فرضی کامالً آگواه سوازد.

بررسی جهت حفاظت از اکوسیست پارک برآورد گردید.

شکل پرسشناموه دوگانوه دو بعودي در بررسوی ارزشگوذاري

در این مطالعه ،مداحبه با افرادي انجام شد که از نظر درآمودي

مشروط ،داراي یک متغیر وابسته با انتخاب دو بعدي است کوه

مسووتقل بودنوود (افووراد بوواالي  25سووال سوون) تووا در هنگووام

بوه یوک الگووي کیفوی انتخوابی نیواز دارد .معمووالً الگوهواي

مواجه شدن با مبالغ پیشنهادي ،به راحتی بتوانند تدمی گیوري

رگرسیونی الجیت و پروبیت براي روشهاي انتخاب کیفی مورد

نمایند ( .)Chen et al., 2004پرسشنامهها در ایوام مختلوف

استفاده قرار میگیرند .در این مطالعه الگوي رگرسیونی الجیت

هفته ،طی مواههواي اسوفند  1392توا شوهریور  1393در بوین

به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفته و تمایل به پرداخت براي

بازدیدکنندگان واقع در نقاط مختلف پارک توزیع گردید .سردي

استفاده گردشگري را نشان میدهد که در آن  Yعنوان ورودي

بیش از اندازه هوا در فدل زمستان و حضوور محودود افوراد در

از پارک شیرین است .اگر فرد حاضر به پرداخت مبلغوی بوراي

پارک دلیل انجام مطالعه در ماههواي ذکور شوده بوراي تکمیول

ورودي باشد  Y= 1و در غیر این صوورت  Y=0خواهود بوود.

پرسشنامه بود .بهطوري که اطالعوات بوه دسوت آموده بوراي

متغیرهاي توضیحی این الگو رگرسویونی در برگیرنوده سون بوه

محاسبه ارزش حفاظتی منطقه در ماههاي مذکور کفایت آمار

سال  ، X1سط تحدیالت به کالر  ،X2درآمد کل به میلیون

جمعآوريشده براي انجام محاسبات را تددیق میکرد و تعمی

ریال در ماه  ،X3متغیر مجازي جنسیت به صورت مرد عدد یک

نتایج را به کل سال ممکن میساخت.

و زن عدد صفر  ،X4تعداد افراد خانوار به نفر  ، X5مبلغ ورودي

روش ارزشگوذاري مشوروط یکوی از ابزارهواي اسوتاندارد و

به عنوان پیشونهاد  10000و  20000و  X6 ،40000و متغیور

انعطافپذیر براي اندازهگیري ارزشهاي غیرمدرفی و ارزشهاي

مجازي شغل به صورت افراد داراي شغل بوا درآمود مشوخص و

مدرفی غیربازاري منابع محیط زیستی است .ایون روش ابتودا

دایمی برابر یک و سایرین برابر صفر  X7است.

توسط سیریاسی  -وانتروپ 1پیشنهاد شد ،ولوی دیوویس2بوراي

(Y= α+ ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + )1
ß5X5 + ß6X6 + ß7X7

اولین بار به طور تجربی از آن استفاده کرد .روش ارزشگوذاري
مشروط تالش میکنود توا تمایول بوه پرداخوت افوراد را تحوت
حالتهاي بازار فرضی معین تعیوین نمایود .بوراي انودازهگیوري
تمایل به پرداخت3افراد از پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعودي

4

استفاده شد .در این روش ،ابتدا پاسخدهندگان در مواجهه با این
سؤال که آیا حاضر به پرداخت مبلغی براي استفاده تفریحی از

براي تعیین الگوي اندازهگیري میزان تمایل به پرداخت ،فورض
شده که فورد پیشونهاد پرداخوت بوراي ارزش گوردشگوري را
براسار بیشینهسازي مطلوبیت خود تحت شرایط زیر میپذیرد
یا آن را بهطور دیگري رد میکند:
() 2

U (1, Y )  A; S )   1  U (0, Y ; S )   0

پارک هستند تحت یک موقعیت بازار فرضی فقط پاسخ بلی یوا

که در آن  Uمطلوبیت غیر مستقی اکتسابی فرد X3 ،و  X6به

خیر میدهند .سپس براسار جواب فرد به سؤال اول ،پیشنهاد

ترتیب درآمد فرد ،مبلغ پیشنهادي و  Sبیوانگور ویژگوی هواي

دیگوري موورد پرسوش قورار مویگیورد ( .)25بنوابراین یوک

اجتماعی اقتدادي فرد می باشد  0 .و   1نشانهي متغیرهاي

پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدي براي مداحبه و اسوتخرا

تدادفی با میانگین صفر است که بوهطوور یکنواخوت و مسوتقل

میزان تمایول بوه پرداخوت افوراد بوراي تعیوین ارزش تفریحوی

توزیع شده اند .تفاوت مطلوبیت  Uمیتواند به صوورت زیور

طراحی شده تا براي پاسخگویان اطالعوات صوحی و کوافی را

بیان شود:
() 3

1- Ciriacy- Wantrup
2- Davis
)3- Willingness To Pay (WTP
4- Double-bounded Dichotomous Choice

U  U (1, Y  A; S )  U (0, Y ; S ) 
) ( 1   0

احتمال اینکه فرد یک پیشنهاد از پیشنهادها (  ) X6را بپذیرد،
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براسار الگوي الجیت به صورت زیر بیان میشود:

پارامترهاي مدل لوجیت با استفاده از روش حداکبر درستنمائی

1
) 1  exp( u
1

1  exp  (  A  yY  S )
Pi  F (U ) 

()4

منصوری و همكاران

کوه (  F ) Uتوابع توزیوع تجمعوی بوا اخوتالف لجسوتیک
استاندارد است و بعضی از متغیرهواي اجتمواعی -اقتدوادي از
جمله درآمد ،مبلغ پیشنهادي ،سون ،جنسویت ،انودازه خوانوار،

(راستنمائی) که رایجترین روش بوراي تخموین مودل لوجیوت
است برآورد میشوود .در ایون بررسوی مقودار انتظواري WTP
بهوسیله انتگرالگیوري عوددي در محودوده صوفر توا بواالترین
پیشنهاد ( )Aبه صورت رابطه ( )5محاسبه میگردد.

F( U )dA
() 5

میشود.و  ، ضرایب قابول بورآورد شودهاي هسوتند کوه
پویشبینوی مویشوود   0 ،0 ،0باشوند .بوراي
محاسبه تمایول بوه پرداخوت سوه روش وجوود دارد :روش اول
متوسط تمایل به پرداخت است که از آن براي محاسبه مقودار
انتظاري تمایل به پرداخت به وسیله انتگورالگیوري عوددي در
محدوده صفر تا بینهایت استفاده میشوود .روش دوم متوسوط
تمایل به پرداخت کل است که براي محاسوبه مقودار انتظواري
تمایل به پرداخت به وسیله انتگرالگیري عددي در محودوده-
∞تا ∞ +بوهکوار مویرود و روش سووم متوسوط تمایول بوه
پرداخت قسمتی (بریده شده ) است و از آن براي محاسبه مقدار

E( WTP )  

0

1
)dA
)1  exp  (   A



شغل و تحدیالت افراد بازدیدکننده در ایون تحقیوق را شوامل

MAX , A



(

MAX , A

 0

که ( E)WTPمقدار انتظاري  WTPو   عرض از مبدأ
تعدیل شده میباشد که جمله اجتماعی -اقتدادي به جمله
عرض از مبدأ اصلی (  ) اضافه شده است رابطه (.)6



( )6

)  (  Y  S





مدلهاي لوجیت ممکن است بوه اشوکال لگواریتمی یوا خطوی
برآورد شوند .در این مطالعه از مدل لوجیوت خطوی بوه منظوور
محاسبه متوسط تمایل به پرداخت اسوتفاده شود ( .)1درضومن
براي تجزیه و تحلیل آماري متغیرها ،تخمین پارامترهواي مودل
لوجیت و محاسبات ریاضی بوه ترتیوب از نورمافزارهواي SPSS
 SHAZAM 10 ،19و  MATLABاستفاده شده است.

انتظاري تمایل به پرداخت به وسیله انتگورالگیوري عوددي در
محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیم استفاده میگردد .از میان این

نتايج

سه روش ،روش سوم بهتر است زیرا این روش ،ثبات و سازگاري

ویژگیهاي اقتدادي و اجتماعی گروه آزمون یعنی گروهی که

محدودیت ها با تئوري ،کارایی آماري و توانایی جمع شودن را

بروشورهاي آموزشی به آنها ارائه گردید و گروه شاهد مطابق

حفظ میکند ( .)1بههمین دلیل متوسط تمایول بوه پرداخوت

جداول ( )1و ( )2است.

قسومتی در ایون تحقیوق موورد اسوتفاده قورار گرفتوه اسوت.
جدول  =1ويژگیهای اجتماعی  -اقتصادی گروه شاهد
Table 1. Characteristics of socio - economic in the contrl group

متغيرها

ميانگين

انحرف از ميانگين کمترين ( 25سال)

بيشترين

سن پاسخگویان

38/95

13/07

8

70

درآمد ماهانه پاسخدهندگان (ریال)

3680000

1500000

1000000

6000000

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

12170000

10388970

2000000

40000000

تعداد افراد خانوار

4/35

1/43

2

12

مأخذ :یافتههاي تحقیق
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جدول  -2ويژگیهای اجتماعی  -اقتصادی گروه آزمون
Table 2. Social Features - economic in the experimental group

متغيرها

ميانگين

انحرف از ميانگين کمترين ( 25سال)

بيشترين

سن پاسخ گویان

37/23

12/77

6

75

درآمد ماهانه پاسخدهندگان(ریال)

3721000

1400000

1500000

6200000

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

13110000

11378960

3000000

62000000

تعداد افراد خانوار

5/23

2/33

2

8

مأخذ :یافتههاي تحقیق

( )4آمده است:

وضعیت شغلی و آموزشی در دو گروه مطابق جودولهواي ( )3و

جدول -3طبقهبندی گروه شاهد براساس شغل
Table 3. Classification of control group based on job

شغل

بیکار خانه دار

محصل

دانشجو بازنشسته کارمند آزاد جمع

تعداد

1

17

4

8

9

34

27

100

درصد

1

17

4

8

9

34

27

100

مأخذ :یافتههاي تحقیق

جدول -4طبقهبندی گروه آزمون براساس شغل
Table 4. Classification of experimental group based on job

شغل

بیکار خانه دار

محصل

دانشجو بازنشسته کارمند آزاد جمع

تعداد

0

11

5

9

7

33

35

100

درصد

0

11

5

9

7

33

35

100

مأخذ :یافتههاي تحقیق

توزیع فراوانوی بازدیدکننودگان براسوار سوط تحدویالت در

بودند .اغلب بازدیدکنندگان گروه شاهد تحدیالتی معادل دیپل

جداول ( 5و  )6آمده است .در گروه آزمون اغلب بازدیدکنندگان

( 52درصد) و زیر دیپل ( 10درصد) داشتند و اغلب آنها داراي

تحدیالتی معادل دیپل ( 52درصد) و زیور دیوپل ( 10درصود)

تحدیالت دانشگاهی ( 38درصد) بودند.

داشتند و اغلب آنها داراي تحدویالت دانشوگاهی ( 38درصود)
جدول  -5توزيع فراوانی افراد گروه شاهد براساس سطح تحصيالت
Table 5. The frequency distribution the control group based on the level of education

سطح سواد

بیسواد

کمتر از ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس و باالتر

جمع

تعداد

1

9

38

14

31

7

100

درصد

1

9

38

14

31

7

100

مأخذ :یافتههاي تحقیق
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جدول  -6توزيع فراوانی افراد گروه مورد آزمون براساس سطح تحصيالت

Table 6. The frequency distribution the experimental group based on the level of education

سطح سواد

بیسواد

کمتر از ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس و باالتر

جمع

تعداد

0

10

30

11

37

12

100

درصد

0

10

30

11

37

12

100

مأخذ :یافتههاي تحقیق

براي محاسوبه تمایول بوه پرداخوت افوراد سوه مبلوغ ، 10000

لوجیت در گروه شواهد انجوام شود ،بوا توجوه بوه جودول (،)7

 20000و  40000ریوالی در قالوب سوؤاالت از نووع دوگانوه دو

متغیرهاي میزان پیشنهاد ،سن ،تحدیالت ،بعد خانوار ،درآمود

بعدي به افراد هر دو گروه پیشنهاد داده شد .در گروه شاهد 31

خانوار و رضایت از امنیت ،بر تمایل افراد براي پرداخت قیموت

درصد از بازدیدکنندگان مبلغ پیشنهادي  20000ریال در ماه را

ورودي ارزش حفاظتی تاثیرگذار است .هو چنوین ،متغیرهواي

جهت حفاظت پارک پذیرفتند و  69درصد مبلوغ پیشونهادي را

جنسیت و رضایت از فضاي تفریحی بوا وجوود ایون کوه داراي

نپذیرفتند .هنگامی که پیشنهاد پایینتر ( 10000ریال در مواه)

عالمت مورد انتظار بود ،ولی از لحاظ آمواري معنویدار نشودند.

ارائه شد  10درصد پیشونهاد دوم را نپذیرفتنود و بیوان کردنود

بنابراین ،به علت رعایوت اختدوار و نیوز تاکیود بور متغیرهواي

پیشنهاد پایینتري مطر شوود ،در حوالیکوه  59درصود آن را

اثرگذار در مطالعه از نمایش آنها در جدول ( )7خودداري شد.

پذیرفتند .آن دسته از پاسخگویان که پیشنهاد  20000ریوال را

الگوهاي الجیت و ضریبهاي برآورد شدهي اولیه ،فقط عالیو

پذیرفتند در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضور بوه

تاثیر متغیرهاي توضیحی را روي احتمال پذیرش متغیر وابسته

پرداخت  40000ریال در ماه براي حفاظت هستند؟ که در ایون

نشان می دهد ،ولی تفسیر مقداري ندارد در ایون حالوت از اثور

میان 16 ،درصد پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و  15درصود دیگور

نهایی و کشش وزنی استفاده میشود.

ایوون پیشوونهاد را پذیرفتنوود .بووه طووور کلووی 90 ،درصوود از

در جدول ( )7عالمت منفی قابل انتظار ضریب برآورد شدهي

پاسخدهندگان حاضر به پرداخت مبلغی براي حفاظوت بودنود و

متغیر پیشنهاد نشان میدهد که در سناریوي بازار فرضی

 10درصد هیچ تمایلی به پرداخت بوراي حفاظوت نداشوتند .در

احتمال ((بله)) براي  WTPه گام با افزایش قیمت پیشنهادي

گرو آزمون نتایج نشان داد که  71درصد از بازدیدکنندگان مبلغ

کاهش مییابد .با توجه به کشش وزنی متغیر پیشنهاد ،با ثابت

پیشونهادي  20000ریوال در مواه را جهوت حفاظوت پوارک

بودن شرایط دیگر ،افزایش یک درصدي قیمت پیشنهادي

پذیرفتند و  29درصد مبلغ پیشنهادي را قبول نکردند .هنگامی

احتمال پذیرش قیمت ورودي را معادل  25واحد کاهش می-

که پیشنهاد پایینتر ( 10000ریال در ماه) ارائه شود 8 ،درصود

دهد .ه چنین ،با توجه به اثر نهایی این متغیر ،افزایش یک

پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و بیان کردند پیشونهاد پوایینتوري

ریال در مبلغ پیشنهادي ،احتمال پذیرش مبلغ ورودي را

مطر شود ،در حالیکه  21درصد آن را پذیرفتند .آن دسوته از

کاهش خواهد داد .ضریب برآوردي درآمد که عالمت مببت

پاسخگویان که پیشنهاد  20000ریوال را پذیرفتنود ،در گوروه

مورد انتظار داشت و از نظر آماري نیز معنی دار شد ،نشان

پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر بوه پرداخوت 40000

دهندهي افزایش احتمال ،همراه با افزایش درآمد است .بنابراین

ریال در ماه براي حفاظت هستند؟ که در این میوان 26 ،درصود

بر اسار کشش وزنی متغیر درآمد ،درصورت ثابت بودن سایر

پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و  45درصد دیگور ایون پیشونهاد را

عوامل موثر ،افزایش  1واحد در درآمد پاسخدهندگان احتمال

پذیرفتند .به طور کلی 92 ،درصد از پاسخدهنودگان حاضور بوه

پذیرش مبلغ ورودي را بیش از  44واحد افزایش میدهد.

پرداخت مبلغی براي حفاظت بودند و  10درصد هیچ تمایلی بوه

ه چنین براسار اثر نهایی افزایش یک ریال در درآمد هر

پرداخت براي حفاظت نداشتند .در این بررسی ابتدا برآورد مدل

خانوار ،احتمال پذیرش مبلغ ورودي افزایش خواهد یافت.

بررسی نقش آموزش در حفاظت از محيط زيست ....
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E (WTP)  0

ورودي جهت حفاظت از منطقه پرداخت نماید.

براسار محاسبات میزان متوسط  WTPحاصل از توابع الجیت
براي ارزشگذاري معادل با  14453ریال براي هر فورد بورآورد
گردید .با توجه به میانگین بعد خانوار ،هر خانواده حاضر اسوت

جدول  -7نتايج مدل الجيت ارزش حفاظتی پارک شيرين برای گروه شاهد
Table 7. The results of logit models shirin park preservation value for the control group

متغير

ضريب ها

ارزش آماره ه T

اثر نهايی

کشش وزنی تجمعی

ضریب ثابت

3/73

4/23

-

1/23

پیشنهاد

-0/0003

-2/74

-0/025

-0/51

سن

-0/054

-4/48

-0/013

-0/66

تحدیالت

0/27

2/75

0/025

0/43

بعد خانوار

-0/46

-5/53

-0/11

-0/74

درآمد

0/18

1/76

0/044

0/17

رضایت از امنیت

0/88

4/23

0/21

0/14

0/53151

McFadden R-Squre

0/87153

Percentage of right prediction

82/4845

Likelihood ratio test

-268/66

Log likelihood

مأخذ :یافتههاي تحقیق

در گروه آزمون ،که در آن سه بروشور حاوي اطالعاتی در موورد

مقودار پیشونهاد ،احتموال پوذیرش مبوالغ جهوت حفاظوت از

اهمیت حفظ اکوسیست پارک ،گونههاي خاص یا نادر گیاهی و

محیطزیست پارک کاهش یافته ،بهطوري که بوا افوزایش یوک

ه چنین زیبایی منطقه بوه افوراد عرضوه گردیود ،نتوایج مودل

واحود در میوزان متغیور پیشونهاد ،احتموال پوذیرش مبوالغ

لوجیووت گووروه آزمووون در جوودول  8نمووایش داده شووده اسووت.

پیشنهادي 12 ،واحد کاهش خواهد یافت .در اینجا این رابطوه

همانطوري که مالحظه میکنید ،در این گروه نیز ،بوا افوزایش

منفی در سط یک درصد بهخوبی معنیدار است.

جدول -8نتايج مدل الجيت ارزش حفاظتی پارک شيرين برای گروه مورد آزمون
Table8. logit model results park preservation value for the experimental group

متغير

ضريبها

ارزش آماره T

اثر نهايی

کشش وزنی تجمعی

ضریب ثابت

3/43

-8/64

-

-0/58

پیشنهاد

-0/0012

-1/49

-0/012

-0/47

سن

-0/048

-4/48

-0/011

-0/66

تحدیالت

0/18

3/72

0/075

0/34

بعد خانوار

-0/28

-7/13

-0/21

-0/62
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درآمد

0/25

2/76

0/063

0/23

رضایت از امنیت

0/32

3/19

0/33

0/16

آموزش

0/33

2/67

0/75

0/56

0/68584

McFadden R-Squre

0/92532

Percentage of right prediction

92/3214

Likelihood ratio test

-168/85

Log likelihood

مأخذ :یافتههاي تحقیق

در گروه آزمون ،همانگونه که پیش از این بیان گردیود ،سوه

اسار کشش وزنی متغیر درآمد ،درصورت ثابوت بوودن سوایر

بروشور آموزشی بین افراد مداحبه شونده توزیع گردید .نتایج

عوامل مووثر ،افوزایش  1درصودي در درآمود پاسوخدهنودگان

نشان داد که بهطورکلی آموزش نقش مببت مؤثري بر تمایول

احتمال پوذیرش مبلوغ ورودي را بویش از  23درصود افوزایش

افراد نسبت به حفظ محیطزیست داشته است ،بهطوري که اثر

میدهد.

آموزش در سط یک درصد بهخوبی معنیدار بوده و بیوانگور

1
(
dbid
40000 1  ( 5.35  0.00120bid 

آن است که با افزایش اطالعات جدید افراد ،تمایل آنها براي
پرداخت بهمنظور حفاظت افزایش خواهد یافت .همانگونه که

E (WTP)  

0

از آماره کششهاي برآوردي مشوخص اسوت ،بوا افوزایش یوک

 23423
براسار محاسوبات ،میوزان متوسوط  WTPحاصول از توابوع

درصدي در میزان اطالعات جدید افراد ،احتمال پذیرش مبالغ

الجیت براي ارزشگذاري معادل با  23423ریال براي هر فورد

پیشنهادي  56درصد افزایش خواهد یافت .با ارائه آموزش بوه

برآورد گردید .با توجه به میانگین بعد خانوار هر خانواده حاضر

افراد تمایل پرداخت آنها جهت حفوظ محویطزیسوت پوارک

است  122502/29ریال از درآمد ماهانوهي خوود را بوهعنووان

افزایش قابل توجهی داشوته اسوت .بوا توجوه بوه جودول (،)8

قیمت ورودي جهت حفاظت از منطقه پرداخت نماید.

متغیرهاي میزان پیشنهاد ،سن ،تحدیالت ،بعد خانوار ،درآمود
خانوار و رضایت از امنیت ،بر تمایل افراد جهت پرداخت قیمت

بحث و نتيجهگيری

ورودي ارزش حفاظتی تاثیرگذار است .هو چنوین ،متغیرهواي

با اینکه ایران کشوري در حال توسعه با سط درآمد پوایین توا

جنسیت و رضایت از فضاي پارک با وجود این که داراي عالمت

متوسط میباشد ،نتایج در هر دو گروه نشان میدهد کوه موردم

مورد انتظار بود ،ولی از لحاظ آماري معنیدار نشدند.

راضی به پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارکهواي شوهري و

در جدول ( ،)8با توجه به کشش وزنی متغیر پیشنهاد ،با ثابوت

حفاظت مطبوعیوت محویطزیسوتی آن هسوتند ،بوهطووريکوه

بودن شرایط دیگر ،افوزایش یوک درصودي قیموت پیشونهادي

بازدیدکنندگان ( 200نمونه) در این بررسی حاضر بوه پرداخوت

احتموال پوذیرش قیموت ورودي را معوادل  47درصود کواهش

مبلغی جهت حفاظت از پارک شیرین هستند .نتوایج همننوین

میدهد .ه چنین ،با توجه به اثر نهایی این متغیر ،افزایش یک

نشووان موویدهوود کووه متغیرهوواي میووزان پیشوونهاد و درآموود

ریال در مبلوغ پیشونهادي ،احتموال پوذیرش مبلوغ ورودي را

بازدیدکنندگان از نظر آمواري در سوط یوک درصود معنویدار

کاهش خواهد داد .ضریب برآوردي درآمود کوه عالموت مببوت

شدهاند ،مهمترین عوامل مؤثر در میزان  WTPبازدیدکنندگان

مورد انتظار داشت و از نظر آماري نیوز معنوی دار شود ،نشوان

در هر دو گروه جهت حفاظت از پارک شیرین میباشند .میوزان

دهنده افزایش احتمال ،همراه با افزایش درآمد است .بنابراین بر

تحدوویالت عاموول بعوودي در تأثیرگووذاري بوور میووزان WTP

بررسی نقش آموزش در حفاظت از محيط زيست ....
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بازدیدکنندگان میباشد ،بهطوريکه از نظر آماري معنیدار شده

توجه به آموزش و تبلیغات آموزشی به منظور ترغیب افراد به

است .با توجه به نتایج بهدست آمده از این پوژوهش ،درگوروه

این سمت بسیار حائز اهمیت خواهد بود .ارقام بهدست آمده از

شاهد و گروه آزمون در مورد متغیرهاي پیشنهاد ،درآمد افراد،

تمایل پرداخت هر یک از گروهها میتواند به عنوان مبنوایی در

سط تحدیالت و تعداد افراد خانوار نتایج مشابهی حاصل شد.

سیاستهاي تشویقی و مالیاتی استفاده گردد.

لذا ،سیاستگوذاري در ایون خدووص در موورد ایون دو گوروه
مشترک خواهود بوود .در ایون موورد ،توزیوع مناسوب درآمود
وسیاستهاي حمایت درآمدي بهویژه از افراد ک درآمد ،منجر
به پرداخت بیشتر ایون افوراد جهوت حفاظوت از پوارک موورد
مطالعه خواهد شد .بهطور کلی یکی از عوامول مهو در عودم
تمایل بوه پرداخوت افوراد بوراي کاالهواي غیور بوازاري نظیور
محیطزیست ،سطو درآمدي پایین میباشد .در واقع از آن جا
که منافع حاصل ازسرمایه گذاري در حفوظ محویطزیسوت در
بلند مدت نمود یافته و به صورت ریالی نیز برآورد نمی شوود،
تمایل افرادي که داراي درآمد پایین و معیشتی هسوتند بوراي
مشارکت در این سرمایهگذاري بسیار ک خواهد بود .با افزایش
سطو تحدیالت افوراد ،احتموال پوذیرش مبوالغ پیشونهادي
افزایش یافت .لذا ،ارتقاء سوطو تحدویلی افوراد و توالش در
جهت بهبود وضعیت آموزشی ،منجر به افزایش اهمیت حفوظ
محیطزیست منطقه و افزایش تمایل بهپرداخت افوراد خواهود
شد.
بهطور کلی و با در نظر گرفتن نتوایج ،چناننوه تعوداد دفعوات
بازدید از پارک افزایش یابد ،تمایل افراد بهپرداخت بابت حفظ
آن نیووز افووزایش خواهوود یافووت .بنووابراین ،درصووورتیکووه
سیاستگذاري گردشگري بهخوبی انجام گیرد ،آنگاه تمایول
افراد جهت پرداخت جهت حفوظ اکوسیسوت پوارک افوزایش
خواهد یافت .برآورد پارامتر مربوط به متغیر آموزش که هدف
اصلی این مطالعه بوده است ،در گروه دوم نشان داد که نقوش
آمووزش در پوذیرش مبوالغ پیشونهادي ،قابول توجوه بووده و
چنانچه اطالعات افراد نسبت به فواید و اهمیت پارک افزایش
یابد ،تمایل آنها به حفظ ایون اکوسیسوت و پوذیرش مبوالغ
پیشنهادي افزایش خواهدیافت .با توجه به نتیجه بهدست آمده،
اگر سیاستگذاريهاي محیطزیست با آموزش و اطالعرسوانی
مناسبی همراه گردند ،اثري مضاعف خواهند داشوت .بنوابراین
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