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چكيده
اصلی  عوامل  اساس  بر  استان  بندی  ناحيه  در  نهاوند  شهرستان 
گردشگری که در طرح جامع مطرح شده در ناحيه 2 گردشگری استان 
قرار دارد.در نهاوند جاذبه های گردشگری طبيعی و فرهنگی متعددی وجود 
داردکه جاذبه های گردشگری در منطقه جنگلی سراب گيان بيشتر از نوع 

جاذبه های اکوتوریستی )طبيعی-زیست محيطی( می باشد.
این تفرجگاه در جنوب شهر نهاوند و بين روستاهایی با جمعيت زیاد 
واقع شده است و در تعطيالت آخر هفته، بویژه در فصل تابستان که دارای 
هوای خنک و سرسبزی فراوان است، کانون جذب گردشگران زیادی از 
شهرستان و دیگر نقاط استان و حتی استان های همجوار می باشد.قابل 
ذکر است که در کنار جنگل و سراب گيان تپه تاریخی شهر گيان وجود 
دارد که با توجه به حفاری باستان شناسان دارای تمدنی شبيه بين النهرین 
در 5700 سال پيش بوده است که در صورت ایجاد امكانات و تسهيالت 

می تواند زمينه را برای شكوفایی گردشگری در منطقه فراهم نماید.    
پرداخت  به  تمایل  ميزان  بر  مؤثر  عوامل  تعيين  مقاله،  این  هدف   
ارزشگذاری  برآورد  و   نهاوند  گيان  از جنگل و سراب  بازدیدکنندگان 

اقتصادی –تفرجگاهی آن بر اساس مدل تحليلی CVM می  باشد.
–تفرجگاهی   اقتصادی  ارزشگذاری  برآورد  برای  مطالعه  این  در 
 1  )CVM( مشروط  ارزش گذاری  روش  از  نهاوند  گيان  سراب  و  جنگل 
 2 )WTP( استفاده گردید. این روش تالش می  کند که تمایل به پرداخت

افراد را تحت سناریوهای بازار فرضی مشخص، تعيين نماید.
واژه های کليدی: ارزش گذاری - نهاوند - گردشگری - بازدیدکنندگان 

CVM - اقتصادی - تفرجگاهی -

مقدمه  
توافق جهانی در مورد این که اکوتوریسم قبل از دهه 1980 مطرح بوده وجود 
دارد، ولی صراحتاً اسمی از آن نبرده  اند. از سال1990به بعد اکوتوریسم ابزاری 
جهت توسعه پایدار مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفت. انجمن اکوتوریسم در 
سال 1990 به صورت یک سازمان غیر انتفاعی بین  المللی ایجاد شد تا توریسم 
و  زیست  محیط  از  محافظت  برای  ابزاری  به  را  کننده  مصرف  و  مخرب 

توریسم پایدار تبدیل کند )فنل، 1999(. 
گردشگری پدیده ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی 

برآورد ارزش گذاری  اقتصادی-تفرجگاهی جنگل و سراب گیان نهاوند و بررسی 
 (CVM)تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان

داريوش ابوالفتحی
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد نهاوند 

عیسی سراقی                                                                                          قاسم صارم پور
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز                  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسدآباد همدان

بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی به پویایی خود ادامه 
تعداد  چشمگیر  افزایش  و  ارتباطات  روزافزون  توسعه  به  توجه  با  و  داده 
گردشگران و درآمدهای ارزی حاصل از آن نتایج بسیاری همچون اشتغال را 

برای جوامع به دنبال داشته است )نگی،2004(. 
توریسم به عنوان ابزار مهمی برای کسب درآمد ارزشمند خارجی تلقی 
می شود، که  به توسعه ناحیه  ای، پیشرفت و بهبود زندگی مردم و ... منجر می  شود. 
صنعت توریسم همچنین دومین صنعت خدماتی دنیا و بزرگ ترین منبع درآمد 
خالص خارجی محسوب مي شود که در تعداد کثیری از کشورهای جهان 

سهم ارزنده  ای از اقتصاد ملی را به خود اختصاص مي دهد. )رینا، 2005(.
اکوتوریسم سفری طبیعت محور، تعهدآور، انسان گرا، دانش افزا و درآمدزا 
برای جوامع محلی بوده که کمترین تأثیر مخرب زیست محیطی را بر فضای 
کالبدی منطقه به همراه داشته و در راستای تعادل اکولوژیکی و توسعه پایدار 

منطقه  ای حرکت می  نماید.)سراقی،1387(
 توسعه صنعت توریسم فواید اقتصادی فراوانی برای جوامع محلی به همراه 
دارد. به عنوان مثال موجب اشتغال، درآمد زایی و ارتقاء فرهنگی می  شود. علی رغم 
فواید مذکور توریسم می  تواند به عنوان پدیده  ای مشکل آفرین در کشورهای 
در حال توسعه مطرح شود، که مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و توسعه 
را تحت تأثیر خود قرار مي دهد. از آن جمله می  توان به بورس بازی روی 
زمین به علت ایجاد تجهیزات توریستی و اثرات تورمی هزینه  های توریسم 

در قالب افزایش قیمت  ها اشاره کرد )آپوستولوپالوس، 2001(.
دالیل  به  زیست  محیط  بازاری  غیر  خدمات  و  کارکردها  ارزش گذاری 
زیادی از جمله: شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط 
برنامه  ریزان،  و  گیرندگان  تصمیم  به  کشور  محیطی  مسائل  ارائه  انسان ها، 
درآمدهای طبیعی،  اقتصادی و  میان سیاست های  ارتباط  آوردن یک  فراهم 
سنجش نقش و اهمیت منابع زیست محیطی در حمایت از رفاه انسانی و 
توسعه پایدار، تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص 
ملی و جلوگیری از تخریب و بهره  برداری بی رویه منابع طبیعی، مهم می-

 باشد )واز، 1998 ؛ اشيم، 2000؛ گائو و همكاران، 2001(. 
از روش های استاندارد و انعطاف پذیر و با کاربرد فراوان در تحقیقات برای 
اندازه  گیری، تمایل به پرداخت و ارزش  های تفریحی و اکوتوریستی منابع زیست 
محیطی و مناطق توریستی، روش ارزش گذاری مشروط می  باشد. مطالعات زیادی 
توریستی  تفریحی و  مناطق  بازدید  از  آمده  به دست  منافع  میزان  بررسی  به 
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و  لی  نمونه  عنوان  به  پرداخته  اند.  مشروط  ارزش گذاری  روش  از  استفاده  با 
هان )2002( ارزش تفریحی پنج پارک ملی درکره جنوبی را به طور متوسط 
10/54 دالر برای هر خانواده در سال بدست آوردند. آمیگوس و همکاران 
)2002( ارزش حفاظتی زیستگاه ساحل رودخانه گارون فرانسه را با مدل  های 
با 66،  خطی، توبیت، نیمه  لگاریتمی و دو مرحله  ای هکمن به  ترتیب برابر 
67 ، 13و 133 فرانک به دست آوردند. لین هوپ و مک میالن )2007( ارزش 
نواحی بیابانی در ایسلند را 243/16 یورو در سال به دست آوردند. وایت و 
لویت )1999( ارزش حفاظتی پارک ملی نورس یورگ انگلیس را با استفاده 
مورد  افراد   WTP اندازه  گیری  و   )CVM( مشروط گذاری  ارزش  روش  از 
محاسبه قرار دادند که متوسط WTP  سالیانه هر فرد 3/10 پوند به دست آمده 
است. گورلوک  )2006(  با استفاده از این روش، ارزش خدمات اکوسیستم 
برآورد  خانواده  هر   برای  سال  در  دالر   67/44 را  ترکیه  بارسای  ایالت  در 
کرد. ساتوت و همکاران )2007( ارزش تفریحی جنگل های سرو در لبنان را 

42/43 دالر در سال برای هر خانواده محاسبه نمودند. 
ایران نشان می دهد که تعداد محدودی  انجام شده در  بررسی مطالعات 
مطالعه در زمینه برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی پارک  ها و تفرجگاه  ها و 
مناطق توریستی وجود دارد. اولین بار یخشکی، ارزش تفریحی پارک سی  سنگان 
را در سال 1353 با استفاده از روش هزینه سفر 8960 ریال در سال برآورد 
کرد. در مطالعه دیگر نهرلی ارزش تفریحی و گردشگری پارک ائل گلی تبریز 
روز  در  ریال   1594300 کالوسون  روش  از  استفاده  با   1374 سال  در  را 
برآورد کرد. میرزایی ارزش تفریحی ساالنۀ منطقۀ پلنگ درۀ قم را در سال 

1379بر اساس روش هزینه سفر 83395 ریال در هکتار به دست آورد. 
خورشید دوست )2005( نیز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط 
میزان تمایل به پرداخت مردم تبریز را جهت حفاظت از محیط  زیست شهری 
و کاهش آلودگی های موجود در شهر، به طور متوسط ماهیانه 41140 ریال 
بدست آورد. امیر نژاد و خلیلیان )1384( ارزش تفریحی پارک ملی گلستان 
برآورد  سال  در  ریال  میلیارد   18 حدود  مشروط  ارزش گذاری  روش  به  را 
نمودند. امیر نژاد و همکاران )1385( ارزش  های حفاظتی و تفرجی ساالنه   
پارک جنگلی سی سنگان نوشهر را با استفاده از روش تمایل به پرداخت به 
ترتیب 666 و 291 دالر به دست آوردند. استان همدان با 20 هزار و 172 
کیلومتر مربع، که حدود 1/2 درصد از مساحت کل کشور را در بر می  گیرد، 
با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی و برخورداری از اقلیم مناسب از دیرباز 
بعنوان یکی از زیستگاه ها و گذرگاه های باستانی ایران مورد توجه گردشگران 

داخلی وخارجی بوده است.)سازمان ميراث فرهنگی، 1378( 
شهرستان نهاوند در ناحیه بندی استان بر اساس عوامل اصلی گردشگری 
دارد.در  قرار  استان  گردشگری   2 ناحیه  در  شده  مطرح  جامع  طرح  در  که 
نهاوند جاذبه های گردشگری طبیعی و فرهنگی متعددی قرار داردکه جاذبه های 
گردشگری در منطقه جنگلی سراب گیان بیشتر از نوع جاذبه های اکوتوریستی 

)طبیعی-زیست محیطی( می باشد.
این تفرجگاه در جنوب شهر نهاوند و بین روستاهایی با جمعیت زیاد 
واقع شده است و در تعطیالت آخر هفته، بویژه در فصل تابستان که دارای 
هوای خنک و سرسبزی زیادی می باشد کانون جذب گردشگران زیادی از 

شهرستان و دیگر نقاط استان و حتی استان های همجوار می باشد.قابل ذکر 
است که در کنار جنگل و سراب گیان تپه تاریخی شهر گیان وجود دارد که 
با توجه به حفاری باستان شناسان دارای تمدنی شبیه بین النهرین در 5700 
سال پیش بوده است که در صورت ایجاد امکانات و تسهیالت می تواند زمینه 

را برای شکوفایی گردشگری در منطقه فراهم نماید.    
پرداخت  به  تمایل  میزان  بر  مؤثر  عوامل  تعیین  مقاله،  این  هدف   
ارزشگذاری  برآورد  و   نهاوند  گیان  سراب  و  جنگل  از  بازدیدکنندگان 

اقتصادی –تفرجگاهی آن بر اساس مدل تحلیلی CVM می  باشد.

مواد و روش  ها
در این مطالعه برای برآورد ارزشگذاری اقتصادی –تفرجگاهی  جنگل و 
سراب گیان نهاوند از روش ارزش گذاری مشروط )CVM( استفاده گردید. این 
روش تالش می  کند که تمایل به پرداخت )WTP( افراد را تحت سناریوهای 

بازار فرضی معین، تعیین نماید.
 در روش انتخاب دوگانه فرض می  شود افراد تابع مطلوبیت زیر هستند 

)اميرنژاد و همكاران، 2006(. 
 U)Y,S(                                                                                 )1(                                                                          
که در آن U تابع مطلوبیت غیرمستقیم، Y درآمد فرد وS  برداری از سایر 
عوامل اقتصادی- اجتماعی فرد می  باشد. هر بازدیدکننده حاضر است مبلغی 
 A از درآمد خود را برای استفاده از منبع زیست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی
بپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت برای وی می  گردد. میزان مطلوبیت 
ایجاد شده در اثر استفاده از منابع زیست محیطی بیشتر از حالتی است که 
وی از منابع زیست محیطی استفاده نمی  کند، و رابطه زیر آن را نشان می  دهد 

)هانمان، 1984(.

01 );,0();,1( εε +≥+−        )2(

 متغیرهاي تصادفي با میانگین صفر هستند که به طور 
1
ε  و

0
ε که در آن 

تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع شده اند. تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت
)( در اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است از: ∆

   )3(
ساختار پرسش نامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد، دارای یک 
بررسي  براي  لوجیت3  الگوی  لذا  می  باشد.  دوگانه  انتخاب  با  وابسته  متغیر 
میزان تأثیر متغیرهاي توضیحي مختلف بر میزان WTPبازدیدکنندگان براي 

تعیین ارزش  اکوتوریستی استفاده شد. 
از پیشنهادها را  این که فرد یکي   ،)  الگوی لوجیت احتمال) براساس 

بپذیرد، بصورت رابطه زیر بیان مي شود)هانمان، 1984(:
                                                             )4(

)( تابع توزیع تجمعي با یک اختالف لوجستیک استاندارد   ∆η که
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مبلغ  درآمد،  جمله  از  اقتصادي  اجتماعي-  متغیرهاي   از  بعضي  و  است 
را  تحقیق  این  در  تحصیالت  و  خانوار  اندازه  جنسیت،  سن،  پیشنهادی، 
θ ضرایب  قابل برآوردی هستند که انتظار مي   رود  γ و  ، β شامل مي  شود.

باشند. 0>θ γ<0 و  ، 0≤β

سه روش برای محاسبه مقدارWTP وجود دارد: 
روش اول موسوم به متوسط WTP است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری 
WTPبه وسیله انتگرال  گیری عددی در محدوده صفر تا بی  نهایت استفاده می  شود. 

روش دوم موسوم به متوسطWTP کل4 است که برای محاسبه مقدار انتظاری 
∞+ به کار می  رود  ∞− تا  WTP به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده 

و روش سوم موسوم به متوسطWTP  قسمتی5 است و از آن برای محاسبه 
تا  صفر  محدوده  در  عددی  انتگرال  گیری  وسیله  به   WTP انتظاری  مقدار 
پیشنهاد ماکزیمم )A( استفاده می  شود. از بین این روش  ها روش سوم بهتر 
است، زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیت  ها با تئوری، کارایی آماری 
و توانایی جمع شدن6 را حفظ می  کند که از رابطه زیر محاسبه می  شود )لی 

و هان، 2002(:
           )5(

 

α* عرض از مبدأ  )( مقدار انتظاری تمایل به پرداخت و  که
تعدیل شده می  باشد که بوسیله جمله اجتماعی- اقتصادی به جمله عرض 
α( اضافه شده است. الگو های لوجیت ممکن است به فرم  از مبدأ اصلی )
محاسبه  برای  خطی  تابعی  فرم  که  شوند  برآورد  لگاریتمی  یا  خطی  توابع 
   آسان  تر است و در اکثر مطالعات از آن استفاده شده است.  متوسط
پارامترهای الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی با استفاده از نرم افزار

 برآورد گردیدند.  و محاسبات ریاضی با نرم افزار
با  از طریق تکمیل پرسش  نامه  های طراحی شده  آمار و اطالعات الزم 
مراجعه حضوری به بازدید کنندگان از جنگل و سراب گیان نهاوند که درآمد 

مستقل داشتند، در فصل تابستان سال 1387 جمع  آوری گردید. تعداد نمونه 
مورد بررسی شامل 180 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و اطالعات 
حاصله از 30 پرسش نامه پیش  آزمون شده به دست آمد. روش نمونه  گیری 

مورد استفاده، نمونه  گیری تصادفی ساده است. 
در این مطالعه برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 
از پرسش نامه انتخاب دوگانه دو بعدی7 استفاده شد که توسط هانمان)1984( 

با اصالح و تعدیل پرسش نامه انتخاب  دوگانه ارائه شد. 
این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد اولیه 
می  باشد که پیشنهاد مقدار بیشتر به جواب »بلی« و پیشنهاد کم تر به جواب 
»خیر« داده می  شود. پرسش نامه مذکور در دو بخش طراحی گردید. در بخش 
فرد  اقتصادی  و  اجتماعی  شخصی،  ویژگی  های  به  مربوط  اطالعات  اول 
پاسخ گو و در بخش دوم سؤاالت مربوط به تمایل به پرداخت افراد مطرح 
گردید. در این بخش سه قیمت پیشنهادی به مقادیر 3500، 2000 و 5000 
ریال به صورت سؤاالت وابسته و مرتبط به هم مطرح گردید. این مقادیر 

پیشنهادی براساس پیش  آزمون انتخاب شدند.

نتایج و بحث
پس از استخراج آمار و اطالعات، نتایج توصیفی متغیرها و پارامترهای 
آورده شده است. همان طور که در جدول 1  مهم در جداول 1،2، 3 و4 
مشاهده می شود میانگین مربوط به متغیرهای سن، تعداد سال های تحصیل، 
اندازۀ خانوار و درآمد ماهیانه به ترتیب برابر با 38 سال، 12سال تحصیلی، 3 

نفر و  3250000 ریال می  باشد.
کنندگان  بازدید  اکثریت  می شود  مشاهده   2 جدول  در  که  طور  همان 
از وضعیت مسیر، سرویس  های بهداشتی، بهداشت محیط آبشار و محوطه 
افزایش  این مشکالت سبب  نیستند. رفع  تفریحی-تاریخی گنجنامه راضی 
ساکنان  درآمد  افزایش  نتیجه  در  و  شهروندان  اشتغال  و  گردشگران  تعداد 

محل می  شود. 
نتایج حاصل از تمایل به پرداخت افراد در جدول 3 آورده شده است. 
همان طور که مشاهده می  شود 138 نفر )76 درصد( اولین پیشنهاد را نپذیرفتند 

جدول 1- آمار برخی متغیرهاي مهم مورد مطالعه
انحراف معیارحداقلحداکثرمیانگینمتغیرها

38731711/48سن )سال(
121952/76سال های تحصیل )سال(

3611/10اندازۀ خانواده )نفر(
325000050000001000000798219درآمد ماهیانه )ریال(

جدول2- توزيع فراوانی کمبودها و مشكالت موجود درجنگل و سراب گیان نهاوند از نظر گردشگران
 کمبودها و

نواقص
 کمبود

 وسیلۀ حمل
و نقل

 باريک
 بودن
جاده

 کمبود و ضعف
 سرويس
بهداشتی

 کمبود
 سطل
زباله

 کمبود
راهنما

 نظارت
 ضعیف
دولت

 عدم حفاظت
 از بافت
قديمی

 عدم رسیدگی
به محیط روستا

 کمبود مسافرخانه
 و غذاخوری

مناسب
315680722843307530تعداد
173145401624164316درصد
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و تمایلي براي پرداخت 3500 ریال از درآمد ماهیانه خود جهت بازدید از 
جنگل و سراب گیان نداشتند در حالی که 43 نفر)24 درصد( آن را پذیرفتند. 
درصد(   17( نفر   32 شد،  ارائه  )2000ریال(  پایین تر  پیشنهاد  که  هنگامي 
پیشنهاد دوم را نپذیرفتند در حالي که 107 نفر )60 درصد( آن را پذیرفتند. 
آن دسته از پاسخ دهندگانی که اولین پیشنهاد )3500 ریال( را پذیرفتند در 
گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت 5000 ریال براي 
بازدید از جنگل و سراب گیان نهاوندهستند؟ 30 پاسخ دهنده )16 درصد( 
پیشنهاد سوم را نپذیرفته و 21 نفر )12 درصد( این پیشنهاد را پذیرفتند. نتایج 
نشان می  دهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل و 
مورد  بازدیدکنندگان  درصد   70 طوری که  به  می  باشند،  نهاوند  گیان  سراب 
مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از جنگل و سراب 

گیان نهاوند هستند.
شده  آورده   4 شماره  در جدول  لوجیت  مدل  برآورد  از  حاصل  نتایج 
نسبت  آماره  از  برآوردی  رگرسیون  کلي  معني داري  بررسي  براي  است. 
راستنماییLR( 8( استفاده می  شود. مقدار این آماره در درجه آزادي 7 برابر 
با9/24 می  باشد، از آنجا که مقدار مذکور باالتر از مقدار ارزش احتمال ارائه 
شده برای این آزمون است، لذا کل رگرسیون در سطح یک درصد معني  دار 
است. درصد پیش بیني صحیح مدل برآورد شده نیز بالغ بر 68درصد است و 
از آنجا که مقدار قابل قبول درصد پیش بیني صحیح براي مدل  هاي لوجیت 
و پروبیت برابر با 70 درصد مي  باشد، مقدار درصد پیش بیني صحیح بدست 
فادن  مک  تعیین  مي  دهد. ضریب  نشان  را  مطلوبي  رقم  مدل  این  در  آمده 
)0/91( نشان می  دهد که متغیرهای توضیحی مدل، به خوبی تغییرات متغیر 

وابسته مدل را توضیح می  دهند. 
آزمون  از  تحقیق  این  در  یا عدم وجود هم خطي  بررسي وجود  براي 

تجزیه واریانس استفاده گردید.

جدول3- وضعیت پاسخ گويي به سه مبلغ پیشنهادي براي  محاسبه 
ارزش اکوتوريستی جنگل و سراب گیان نهاوند       

پیشنهاد اولیهوضعیت پذيرش
)3500 ريال(

پیشنهاد پايین 
)2000 ريال(

پیشنهاد باال
)5000 ريال(

 پذیرش مبلغ
پیشنهادي

4310721تعداد
245812درصد

 عدم پذیرش
مبلغ پیشنهادي

1383230تعداد

761716درصد

جمع
18013842تعداد
1007723درصد

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که هم خطي بین متغیرهاي توضیحي، 
مورد استفاده در مدل هاي لوجیت وجود ندارد. براي بررسي وجود یا عدم وجود 
ناهمساني واریانس در مدل هاي لوجیت و پروبیت نمي  توان از روش  هاي معمول 

همچون آزمون بروچ – پاگان، وایت و یا گلدفلد – کوانت بهره برد. دیوید 
سن و مک کینون )1984( آماره اي تحت عنوان LM2 براي تست ناهمساني 
واریانس در مدل هاي لوجیت و پروبیت ارائه کردند. این آماره متکي به روش
نتایج برآوردهاي  از  با استفاده  LM9 است و در آن یک رگرسیون تصنعي 

این رگرسیون تصنعي براي آزمون  یا پروبیت شکل گرفته و  مدل لوجیت 
ناهمساني واریانس مورد استفاده قرار مي  گیرد. مقدار آماره  LM2 در الگوی 
برازش شده برابر با 9/24 است و از آن جا که ارزش احتمال این آماره برابر 
با 0/48 می  باشد فرض وجود همسانی مدل پذیرفته می  شود )ویستر، 1999(.  

بنابراین مدل فوق قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل  های بعدی است. 
همان طور که جدول 5 نشان می  دهد ضرایب برآورد شده برای متغیرهاي 
توضیحي تعداد سال  های تحصیل، متغیر موهومی جذابیت جنگل و سراب 
گیان نهاوند، درآمد بازدید کننده و قیمت پیشنهادی در سطح پنج درصد از 

لحاظ آماری معنی        دار می باشند. 
متغیر های تعداد سال  های تحصیل، درآمد بازدید کننده و متغیر جذابیت 
جنگل و سراب گیان نهاوند دارای اثر مثبت و قیمت پیشنهادی داراي اثر 
نهاوند  از جنگل و سراب گیان  بازدید کنندگان  پرداخت  به  تمایل  بر  منفی 
می  باشند. اما متغیرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماری معنادار 
تعداد خانوار  افزایش  که  طوری  به  دارند  را  انتظار  مورد  عالئم  ولی  نبوده 
موجب کاهش تمایل به پرداخت و افزایش تعداد سال  های تحصیل به دلیل 
آگاهی بیشتر از مواهب زیست محیطی سبب افزایش تمایل به پرداخت شده 
است که این نتایج با نتایج مطالعه امیرنژاد و خلیلیان در سال 1384 و ساتوت 

و همکاران در سال 2007 مطابقت دارد.
در مدل  لوجیت ضرایب برآورد شده اولیه فقط عالئم تأثیر متغیرهای 
تفسیر  نشان می  دهند ولی  وابسته  متغیر  پذیرش  احتمال  را روی  توضیحی 
مقداری ندارند، کشش ها و اثرات نهایي هستند  که مورد تفسیر قرار مي  گیرند. 
برابر 0/012  که  تعداد سال  های تحصیل  متغیر  به  مربوط  کشش کل وزنی 
است نشان می  دهد که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک درصدی در 
 0/012 را   کننده  بازدید  در  پرداخت  به  تمایل  احتمال  تحصیالت،  سطح 
درصد افزایش می  دهد که دلیل آن آگاهی بیشتر  این افراد از مواهب زیست 
محیطی و حفظ آن هاست که این مسأله از نتایج غیر مستقیم افزایش سطح 

تحصیالت و آگاهی است.
مقادیر کشش مورد بررسی برای دو متغیر مستقل درآمد بازدید کننده و 
قیمت پیشنهادی به ترتیب برابر با 0/27 و0/00076 می باشد. در تفسیر این 
دو مقدار باید گفت با افزایش یک درصد متغیر درآمد بازدید کننده احتمال 
و  می یابد  افزایش  درصد  بازدید کننده 0/27  در  پرداخت  به  تمایل  پذیرش 
نیز افزایش یک درصد در قیمت پیشنهادی باعث کاهش 0/00076 درصد 
مستقیم  تفسیر  می  شود.  بازدید کننده  در  پرداخت  به  تمایل  پذیرش  احتمال 
کشش وزنی متغیر موهومی جذابیت جنگل و سراب گیان نهاوند به لحاظ 
ماهیت موهومی بودن مّد نظر نبوده و اثر نهایی آن مورد تفسیر  قرار خواهد 

گرفت.
 )Y=1( اثر نهایي متغیر مجازی عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت 
در نتیجه تغییرXk از صفر به یک، در حالي که سایر متغیرها در یک مقدار  
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)*X(  ثابت نگه داشته شوند. مقادیر ثابت سایر متغیرها )*X( ، تحت عنوان 

حالت نمونه10 شناخته مي  شود. نحوه مشخص کردن مقدار حالت نمونه به 
سایر  براي  و  آنها  مد  مقدار  مجازي  متغیرهاي  براي  که  است  این صورت 

متغیرها مقدار میانگین آنها مد نظر قرار مي گیرد.
مقدار اثر نهایی جذابیت جنگل و سراب گیان نهاوند نشان می  دهد که تغییر 
و  بودن جنگل  به یک) جذاب  نبودن جنگل و سراب(  از صفر )جذاب  آن 
سراب( سبب افزایش 0/070 درصدی احتمال تمایل به پرداخت  بازدید کننده 
می  شود. لذا می  طلبد که برنامه ریزان و مسئولین به این مکان اکوتوریستی توجه 
بیشتر داشته و با توسعه شبکه راه ها، تبلیغات و اطالع رسانی، ایجاد امکانات 
احداث  رفاهی،  تجهیزات  و  تأسیسات  ایجاد  خانواده  ها،  برای  مناسب 
ورزشی  امکانات  تعبیه  برای  اماکنی  گرفتن  درنظر  بهداشت،  سرویس های 
امکانات   تا حدودی   ... و  مختلف  سنی  گروه های  در  بازدیدکنندگان  برای 

رفاهی را برای  بازدیدکنندگان فراهم نمایند.
 اثر نهایی مربوط به دو متغیر مستقل تحصیالت و درآمد به ترتیب برابر 
0/012 و 0/27 می باشد. به بیان دیگر با افزایش یک واحد متغیر های مذکور 
0/012و  ترتیب  به  بازدید کننده  توسط  پرداخت  به  تمایل  پذیرش  احتمال 

0/27  درصد افزایش می  یابد. 
افزایش  یعنی  برابر 0/0076 می  باشد،  پیشنهادی  متغیر قیمت  نهایی  اثر 
یک واحد متغیر فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در 

بازدید کننده به اندازه 0/12 درصد می  شود.
جدول 4-  نتايج حاصل از برآورد مدل لوجیت برای ارزش 

اکوتوريستی جنگل و سراب گیان 
 اثر

نهايی
 کشش
 کلی
وزنی

 کشش
 در

میانگین

 ارزش
 آماره

T

 ضرايب
 برآورد
شده

متغیرها

 عرض از0/65-0/64-0/91-2/0641--
مبداء

سن0/180/100/1030/32/00856
جنس0/330/400/401/501/40
تحصیالت0/0120/0230/0240/0430/0055
اندازه خانوار0/042-0/18-0/177-0/75-0/194-
جذابیت0/0430/0550/0550/2380/20
درآمد0/270/160/210/890/00000128

  قیمت0/000760/300/310/980/00353
پیشنهادی

Likelihood Ratio Test:9.24

Percent of Rirght Prediction:/68

Nc Fadden R2:/91p-value=/48

تمایل پرداخت هر نفر درجنگل و سراب گیان )ریال(        
460 /241

0

1
4520 .6

1 exp( (4 /428 0 /0 0 1 7 ))
 


= =

+ − − ×∫

 همان طور که مالحظه می  شود متوسط تمایل به پرداخت جهت استفاده 

از جنگل و سراب گیان 4520 ریال براي هر بازدیدکننده بدست آمده است 
در نتیجه می  توان طبق رابطه زیر کل ارزش اکوتوریستی آن را محاسبه کرد. 
)6(               = کل ارزش اکوتوریستی جنگل و سراب گیان نهاوند

  )WTPمتوسط مقدار × )تعداد بازدیدکنندگان ساالنه    
ریال          1143660000= ) 253000× 4520( = کل ارزش اکوتوریستی 

جنگل و سراب گیان نهاوند    
نهاوند  گیان  سراب  و  جنگل  ساالنه  تفریحی  کل  ارزش  بنابراین 
دیدگاه  از  جاذبه   این  باالی  ارزش  بیانگر  که  است  ریال   1143660000

طبیعت گردان  می  باشد.
 

نتيجه گيری
این پژوهش به تعیین ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی جنگل و سراب 
گیان نهاوند بر اساس اینکه آیا مردم متمایل به پرداخت مبلغی از درآمد خود 
برای حفاظت و استفاده از آن هستند پرداخته شده است.بنابراین یک بازار 
فرضی جهت بررسی منابع غیر مصرفی و مصرفی غیر مستقیم ایجاد شده 
که بر اساس به کارگیری روش)CV( مبنای تمایل به پرداخت افراد مدنظر 

بوده است.
 با توجه به اینکه گردشگری یکی ازگسترده ترین صنعت هاي خدماتی 
دنیای امروز می باشد که انتظار می رود با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 
توسعه پیدا کند، بیشتر متخصصین نظیر »ترنر« گردشگری را امید بخش ترین 
آن روبرو  با  توسعه  پیچیده ترین صنعتی می دانند که کشورهای در حال  و 
دیگر  برای جانشینی  را  قابلیت  بیشترین  است گردشگری  معتقد  و  هستند 
توسعه  حال  در  کشورهای  برای  اکوتوریسم  بنابراین  دارد.  درآمدزا  صنایع 
با توجه به جاذبه های بکر و منحصر به فرد فرصتی استثنایی برای حرکت 
در مسیر توسعه می باشد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه دارای آثار 
تاریخی و تمدنی و نیز جاذبه های اکوتوریستی غنی می باشد. استان همدان 
تمدنی  و  تاریخی  سابقه  به  توجه  با  که  کشور  گردشگری  مناطق  از  یکی 
)تشکیل اولین دولت در طول تاریخ ایران و اطالق پایتخت فرهنگی به آن( 
و کوهستانی بودن منطقه جاذبه های اکوتوریستی فراوانی را در دل خود جای 
داده است .یکی از این جاذبه های اکوتوریستی استان جنگل و سراب گیان 

در نهاوند می باشد. 
نتایج بررسی نشان می دهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی از درآمد 
خود جهت بهره گیری از آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه و حفاظت 
از جاذبه های زیست محیطی آن هستند.به طوری که 70 درصد )126 نمونه(

از  بهره برداری  و  مبلغی جهت حفاظت  پرداخت  به  بررسی حاضر  این  در 
جنگل و سراب گیان نهاوند هستند.در این پژوهش متوسطWTP ساالنه هر 
نفر برای بهره گیری و حفاظت از جنگل و سراب گیان نهاوند 4520ریال 
این  ساالنه  –تفریحی  حفاظتی  ارزش  است  شده  برآورد  خانوار  هر  برای 

جاذبه1143660000برآورد شده است. 
نتایج بررسی ها همچنین بیانگر این است که متغیرهای مبلغ پیشنهادی 
و درآمد افرادی که از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده است، 
از  حفاظت  و  بهره برداری  برای  افراد   WTPمیزان در  مؤثر  عامل  مهمترین 
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جنس  و  سن  تحصیالت،  میزان  است.  بوده  نهاوند  گیان  سراب  و  جنگل 
افراد   WTPمیزان بر  تأثیرگذاری  بعدی  های  رده  در  که  است  فاکتورهایی 

می باشد و از نظر آماری در سطح 5 معنی دار شده است. 
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