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 دهیکچ
 زیستی، نیازهای در ریشه ،شهرها ةحاشی در طبیعی های جاذبه به انسان ةعالق و دلبستگی

 دارد اکوتوریسم برای یباالی پتانسیل ،اردبیل شهر در شورابیل ةدریاچ. دارد او اجتماعی و روانی

 برآورد ،پژوهش این هدف. شود می محسوب منطقه و استان در دشگریگر های جاذبه از و

 میانگین در آن، که است مشروط گذاری ارزش روش هب اردبیل شورابیل ةجاذب گردشگری ارزش

 از گیری بهره با ،ها آن پرداخت به تمایل در مؤثر عوامل یزن و بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل

 مدل از با استفاده ،پرداخت به تمایل میزان گیری اندازه. شد تعیین دوگانه انتخاب ةپرسشنام

. شد برآورد مدل پارامترهای حداکثرنمایی، روش براساس و گرفت صورفت الجیت رگرسیونی

 تصادفی روش هب پرسشنامه 232 تکمیل و میدانی مطالعات با ،نیاز مورد های داده ،منظور   بدین

 از ها داده تحلیل برای. شدند آوری جمع 1393 تیرماه و خرداد در مذکور ةجاذب در ساده

 ،نتایج مطابق. شد استفاده Maple یاضیر افزار نرم و Shazam و SPSS آماری افزارهای نرم

. هستند ینهبه پرداخت هز حاضر شورابیل تفرجگاه از بازدید برای ،بازدیدکنندگان درصد 68

 اعضای تعداد پیشنهادی، مبلغ بازدیدکنندگان، رضایت جنسیت، تحصیالت، میزان متغیرهای

 دارامعن ،سن یرمتغ که یدرحال ؛هستند پرداخت به تمایل ربعوامل مؤثر  ،درآمد میزان و خانوار

 ینا یحیو ارزش تفر یالر 12000 بازدیدکنندگان نایمبه پرداخت در  یلتما یانگین. میستن

 یدر شهرها برا یعیطب یها تفرجگاه دهد یمنشان  یج. نتاشدبرآورد  الیر یلیاردم 72/18جاذبه 

 گیرندگان یمتصمو  گذاران یاستس یبرا ،ارزش این .نددارتوجه  شایانو ارزش  یتاهم مردم

 یبرا ینرفاه گردشگران و همچن افزایشو  یدارپا یگردشگر ةتوسع یبرا تااست  دلیلی

 .باشند داشته یکارآمدتر یریتمد ،یعیطب یها جاذبه گونه ینا یستمحفاظت اکوس
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 مقدمه

 در ،بار نخستین برای گردشگران آمار اقتصادی، های ثباتی بی رغم به ملل، سازمان گردشگری جهانی سازمان اعالم بنابر

 دالر تریلیون 07/1 به جهان در گردشگری از حاصل درآمد ،سال همان در. گذشت نفر میلیارد یک مرز از 2012 سال

 ،گردشگری های جاذبه .1(UNWTO, 2012) است بوده درصد دهم چند از کمتر ،درآمد این از ایران سهم. یافت افزایش

 ةتوسع و ریزی برنامه در اساسی بسیار ینقش صنعت، این ةاولی های سرمایه و گردشگری مقاصد اصلی ةهست عنوان به

 گردشگری صنعت ریزی برنامه اصول و مبانی از ،گردشگری های جاذبه بررسی و مطالعه ،رو این از و دارند گردشگری

 طبیعی باارزش منابع مجاورت در ایران شهرهای و ها سکونتگاه بیشتر(. 45 -44 ،1389 چیانه، حیدری) دشو می محسوب

 همة تقریباً ،دلیل همین به. دارند قرار ها این مانند و ها جلگه ،ها دشت ،ها چشمه ،ها دره ،ها رودخانه ،ها دریاچه دریاها، انندم

 دارند خود پیرامون یا درون در را ها آن از عناصری و برخوردارند طبیعی های جاذبه و منابع از نحوی   به ،ایران شهرهای

 (.320 :1371 رهنمایی،)

 اهمیت ،اخیر های سال در .شوند می تلقی گردشگری صنعت اصلی منابع و ها سرمایه ترین مهم ،زیست   محیط و طبیعت

 را 2002 سال متحد، ملل سازمان که است بوده حدی به گردشگری صنعت محیطی زیست مفاهیم به توجه ضرورت و

 که است این اکوتوریسم های چالش ترین مهم از یکی(. Fennel, 2003: 201) است نامیده اکوتوریسم المللی بین سال

 اقتصادی، ارقام و هاآمار در چراکه ؛شوند نمی منعکس محیطی زیست های هزینه ملی، اقتصاد های حساب در ،حاضر حالدر

 و کاالها مانند محیطی زیست های دارایی و شوند نمی منظور طبیعی های سرمایه از گیری بهره از حاصل منافع و ها هزینه

 های هزینه باید بنابراین، ؛شود می استفاده ها آن از که داشت توجه باید اما نیستند، بازاری گذاری قیمت قابل خدمات

 ترتیب،   بدین(. 171 :1379 ،2ویل داس) شوند محاسبه نیز طبیعی های   تموهب و ها دارایی این از برداری بهره و استفاده

 ارزیابی بعد ةمرحل در و ها جاذبه شناسایی اول ةمرحل در ،شهری گردشگری ةتوسع برای مناسب بستر کردن   فراهم برای

 گیری تصمیم ،ریزی برنامه کمبودها، رفع نیازها، بینی پیش در ،گردشگری های جاذبه ارزیابی. رسد می نظر   به ضروری ها آن

 روش با اردبیل شورابیل ةجاذب ارزیابی و مطالعه ،پژوهش این هدف. دردا مهمی نقش شهری گردشگری ةتوسع و

 .است بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میانگین برآورد و 3مشروط گذاری ارزش

 مثال، یارب ؛است شده پرداخته مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با تفریحی مناطق ارزیابی به ،زیادی مطالعات در

 دست   به سال در دالر 238 هکتار هر برای را کاستاریکا های جنگل وجودی منافع ارزش (1995) همکاران و اکورییا

 در خانواده هر برای دالر 94/11 متوسط طور به را جنوبی ۀکر ملی پارک پنج تفریحی رزشا( 2002) لی و هان .آوردند

 .دکردن معرفی پرداخت به تمایل در گذاراثر عوامل از را تحصیالت و سن ی،پیشنهاد قیمت عوامل و آوردند دست   به سال

 وبیت،ت خطی الگوهای با را فرانسه گارون رودخانة ساحل زیستگاه حفاظتی ارزش (2002) همکاران وآمیگوس 

 رزشا( 2005) مِندز وساالزار  .آوردند دست   به فرانک 133 و 13 ،66 ،67 ترتیب   به ،هکمن ای دومرحله و لگاریتمی   نیمه

جیمز دبلیو امجلد  و چونگ کی لی. ندکرد برآورد سال در پزوتا 11،942 را اسپانیا والنسیای در شهری پارک بازاریغیر

 تخمین دالر میلیون 620 تا 246 بین ،مشروط گذاری ارزش روش با را کره غیرنظامی ةقمنط اکوتوریسم ارزش( 2007)

 خانواده هر برای سال در دالر 43/42 را لبنان در سرو های جنگل تفریحی ارزش (2007) ساتیوت و همکاران. زدند

 پرداخت به تمایل متوسط که دادند نشان مشروط گذاری ارزش از استفاده با (2008) همکاران و رینیسداتیر. ندکرد محاسبه

 .است ایسلند کرون 333 و 508 ایرلند گولفوس آبشار و اسکافتافل ملی پارک برای ورودیه عنوان به افراد

                                                                                                                                                                          
1. United Nation World Tourism Organization 
2. Doswell 
3. Contingent Valuation Method (CVM) 
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. پرداختند گلستان ملی پارک توریستی ارزش برآورد به ،مشروط گذاری ارزش روش هب (1384) خلیلیان و امیرنژاد

 ارزش و بازدید هر برای الیر 3520 را پارک این از تفریحی ۀاستفاد برای کنندگانبازدید پرداخت به تمایل متوسط ها آن

 روش از استفاده با (1387) سهرابی و دشتی. کردند برآورد هکتار در الیر میلیون 96/1 را پارک ةساالن توریستی

 بازدید هر برای الیر 3300 را کرج نبوت پارک تفریحی ارزش برای پرداخت به تمایل میانگین مشروط، گذاری ارزش

 رب داریامعن اثر ،خانوار ۀانداز و پارک تجذابی تحصیالت، سطح پیشنهادی، قیمت که ندرسید نتیجه این به و کردند برآورد

 از بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میانگین (1387) همکاران و زاده خداوردی .دارد بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل

 و 3905 ترتیب   به ،مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با را آن ةساالن تفرجی ارزش همچنین و کندوان روستای

 اثر ،پیشنهادی قیمت و درآمد روستا، جذابیت تحصیالت، متغیرهای ،مطالعه این در. کردند برآورد ریال 171،500،000

 ساعی پارک ةساالن تفریحی کل ارزش ،(1387) قاضی و میبدی امامی .دارند افراد پرداخت به تمایل احتمال رب داریامعن

 ارزیابی به ،مشروط گذاری ارزش روش هب (1388) همکاران و قربانی. کردند برآورد ریال میلیارد 7/2 از بیش را تهران

. ندکرد برآورد را هرمزگان استان در حرا جنگل غیربازاری ارزش (1389) اسماعیلی و پرون. پرداختند همدان ةنام گنج

 هکتار هر برای ساالنه بازاریغیر ارزش کل و الیر 430،000 معادل را فرد هر پرداخت به تمایل ،متوسط طور به ها آن

 جنگلی بوستان تفرجی گذاری ارزش به (1391) همکاران و صامتی مجید. آوردند دست   به الیر 2،615،819 را حرا جنگل

 آسیاب آبشار تفریحی ارزش (1392) همکاران و راحلی. پرداختند مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با اصفهان ناژوان

 را کنندگانبازدید نایم در پرداخت به تمایل نمیانگی ها آن. کردند برآورد مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با را خرابه

 .زدند تخمین الیر میلیون 380 را جاذبه این ةساالن تفریحی ارزش و الیر 4000

 قرار اردبیل شهر ۀمحدود در دریاچه این .است ایران در واقع یشهر های دریاچه زیباترین از یکی ،رابیلشو ةجاذب

 نیز محیطی زیست دید از. است شده واقع شهری یرانمد و ریزان برنامه گردشگران، شهروندان، وجهت مورد همواره و گرفته

 ؛است یجد تهدید معرضدر جاذبه این شورابیل، ةدریاچ حریم در رویه بی وسازهای ساخت به توجهی بی دلیل   به

 و کند می تهدید را یعیطب زیستگاه این همجوار، های شهرک شیب دلیل   به شهری های پساب ورود خطر که طوری به

 ةجاذب ارزیابی شده،   بیان مطالب راستای در ،بنابراین ؛شود تبدیل مرداب به تفاوتی بی دلیل   به دریاچه این است ممکن

 و حفاظت جهتدر همیم انگیزشی عامل ،بازدیدکنندگان دید از مذکور ةجاذب ارزش شدن   روشن و شورابیل گردشگری

 پایدار گردشگری ةتوسع منظور به تأثیرگذار، عوامل شناخت با صحیح ریزی برنامه و گذاری سیاست ،گیری تصمیم همچنین

 .است آن

 

 نظری مبانی

 (.Williams, 1998: 133) محلی و ای ناحیه ،ملی: اند طرح قابل هعمد سطح سه همواره ،گردشگری صنعت ارزیابی در

 عنوان به جهانی گردشگری ستمسی در ،درنهایت و پذیرد صورت یکدیگر با ارتباط در باید یادشده سطوح از یکهر ارزیابی

 های فعالیت از بخش ترین مهم ،گردشگری صنعت ارزیابی و ریزی برنامه(. 73 :1389 حیدری،) شود بررسی سیستم خرده

 ترسیم را گردشگری ۀآیند های برنامه و آتی ةتوسع مشی خطآن را دارد که  قابلیت مرحله این کهچرا ؛است گردشگری

 .(Nelson and Botterill, 2002: 9) باشد مدنظر پایدار گردشگری مانند مفاهیمی ،مرحله این در اگر ویژه   به ؛کند

 نکرد   فراهم و کنندگانبازدید های فعالیت و عالیق ارضای منظور به هک هستند ای یافته توسعه های مکان ها جاذبه

 توان نمی باشد، داشته فراوان و جذاب منابع که را یمقصد هر. اند شده مدیریت و ریزی برنامه ،آنان برای تفریحی کاناتام

 (.Gunn, 2002: 41-42) باشد شده آماده کنندگانبازدید به خدمات ةارائ برای اینکه مگر ،نامید جاذبهقطع  طور   به

 گردشگران جلب و مقصد برای تقاضا ایجاد ،فرهنگی و علمی طبیعی، مختلف های جاذبه وجود بدون طورکلی،   به 
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 کمک گردشگری محصول گیری شکل به مقاصد در ها جاذبه ،(2005) 1فیال باور به (.Doswell, 1997: 31) است دشوار

 ضمن ،مقاصد که است شده سبب متمایز و جذاب ،فرد منحصربه خدمات و محصوالت ةارائ برای تالش. ندنک می

معتقد  گان(. 31 :1391 داغستانی،) کنند اضافه اصلی محصول به نیز را محصوالت دیگر جدید، های ایده از مندی بهره

 ین. اکرد یبند طبقه مختلف های یوهشرا به  ها آن توان یمکرد،  یفتعر توان ینم یدرست بهرا  ها جاذبه هرچند است

 یناز ا یوهسه ش .دنک یم یاری یزیر برنامه یندارا در فر گذاران یهسرما یرو سا یگردشگر یها بنگاه ،یبند طبقه

 :است یربه شرح ز ها یبند طبقه

 و  یخصوص یها شرکت ی،سه بخش دولت یریتو مد مالکیت در ها جاذبه طورکلی،   به: یتمالک اساسبر یبند طبقه

 .ندهست ها یتعاون

 یو فرهنگ یعیقسمت منابع طب به دو ،یهمنابع پا براساس توان یمرا  ها جاذبهمنابع:  برحسب یبند طبقه 

 .کرد یبند طبقه

 یها مسافرتدر  ها آناز  ینکهرا براساس ا ها جاذبه توان یمبلندمدت:  یا مدت کوتاهاقامت  براساس یبند طبقه 

 (.Gunn, 2002: 43) کرد یبند طبقه ،شود یم یدبازد مدت یطوالن یها مسافرت یا یعبور

 و خانه در فراغت گذران واسط حد در که است شهروندان فراغت اوقات گذران از بخشی ،تفرج یا شهری گردشگری

 فراغت اوقات گذران از بخش آن ،شهری گردشگری دیگر، تعبیر به. گیرد می قرار دیار و شهر از خارج در راغتف گذران

 از بخشی و کند می پیدا تحقق هریش ةحاشی و شهری درون باز فضای در و روندانشه سکونتگاه ۀحوز در که است

 شهری گردشگری ،نظر این از .شود می محسوب( هفتگی و روزانه) شهروندان ةعام مستمر فراغتی های فعالیت و نیازهای

 که است بدیهی. شود می متمایز جهانی و ملی مقیاس در گردشگری و سربسته فضاهای و خانه در فراغت اوقات گذران از

 در) مهمان گردشگران از پذیرایی و جذب برای را زمینه میزبان، ةجامع عنوان به شهری گردشگری مدیریت و ریزی برنامه

 دنیاب می پیوند یکدیگر با گردشگری ختلفم سطوح ،درنتیجه و سازد می فراهم نیز( جهانی و ملی ،ای منطقه سطح

 (.27 :1391 ،زاده مهدی و سعیدنیا)

 گردشگری: »کرد تعریف زیر صورت به توان می را شهری گردشگری شهر، در ضاییف الگوی یک پردازش راستای در 

 های انگیزه با شهری مناطق به سفر با رابطه در گردشگری فضای تولید و میزبان - گردشگر متقابل عملکرد شهری،

 و فضا بر را متفاوتی آثار که است گردشگری به مربوط خدمات و تسهیالت از استفاده و ها جاذبه از بازدید و متفاوت

 (.190 :1391 سقایی، و یزدی پاپلی) «نهد می جای بر شهری اقتصاد

 با اجتماعی و طبیعی محیط های توان میان تعادل ایجاد ،گردشگری ةتوسع مدیریت و ریزی برنامه در اصلی ةمسئل

 های گردشگاه در ویژه به امر این. است خاص گردشگاه یا ناحیه منطقه، یک در تفریحی و گردشگری های فعالیت میزان

 از و منابع محدودیت و تقاضا افزایش با سو یک از چراکه ؛است برخوردار بیشتری حساسیت از ،آن پیرامون و شهری

 ،ها دیدگاه اخیر ةده چند طی نظر، این از. سترو   هروب محیطی زیست مشکالت و مسائل افزایش خطر با ،دیگر سوی

 شده مطرح شهری های گردشگاه ویژه به طبیعی، منابع از برداری بهره چگونگی ةزمین در جدیدی های روش و رویکردها

 (.50 :1391 ،زاده مهدی و سعیدنیا) است

 و خصوصی بخش نوین های سیاست و رویکردها طریق از گردشگری ةتوسع در توازن ایجاد بر ،پایدار گردشگری 

 گردشگری مقاصد فرهنگی و طبیعی منابع از جدی طور به ،گذاری   نوانق با است موظف دولت. دارد تأکید آینده در دولتی

 .کنند استفاده و بازدید گردشگری های جاذبه از ،ضوابط رعایت و مقررات وبارچچ در باید هم گردشگران و کند محافظت

 (.Gunn, 2002: 81) کرد تضمین را گردشگری محصول کیفیت استمرار توان می که است ارچوبیچ چنین در تنها
                                                                                                                                                                          
1. Fyal 
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 آینده، در آن منابع وری بهره و احیا برای طبیعی مناطق های ظرفیت کارگیری به را پایدار شگریگرد توان می عالوه به

 مردم ةعادالن سهم پذیرفتن گردشگری، ةتجرب کسب برای بومیان زندگی های شیوه و رسوم و آداب شناخت به کمک

 (.Fennel, 2003: 20) دانست بومی مردم ۀانگیز و اشتیاق بردنباال و گردشگری سودهای از محلی

 

 مطالعه مورد ةمحدود

 را کشور کل مساحت ددرص 1/1 ،کیلومترمربع 17،867 بر   بالغ مساحتی با و دارد قرار ایران فالت شمال در اردبیل استان

 در رسوبی ةبست ةحوض یک صورت به شورابیل ةدریاچ(. 28: 1390 کاوش، و طرح مشاور مهندسین) دهد می تشکیل

 و درجه 38 جغرافیایی موقعیت در ،هکتار 170 وسعت به اردبیل شهر جنوب های کوهپایه در عمق کم و نامتقارن یناودیس

 و درجه 48 تا ثانیه 37 و دقیقه 17 و درجه 48 و شمالی عرض ةثانی 37 و دقیقه 12 و درجه 38 تا ،ثانیه 10 و دقیقه 13

 به شورابیل ةدریاچ ،توپوگرافی های نقشه در .است گرفته قرار اردبیل شهر ۀمحدود در شرقی طول ةثانی 29 و دقیقه 16

 (.1 شکل) (49: 1378 رهنمایی،) است شمال سوی به آن خمیدگی که لوبیاست ةدان شکل

  

 
  یلشوراب دریاچة یتموقع :1 شماره شکل

 1391 ،همکاران و نژاداحد: منبع

 

 آن اطراف و دارد قرار یبلند در اردبیل شهر به نسبت تاالب این .است متر 1365 دریا سطح از شورابیل تاالب ارتفاع

 مشاور مهندسین) است مترمکعب میلیون 14 حداکثر ،رقوم در تاالب گنجایش. است هکرد محصور ارتفاع   کم های تپه را

 طور به ،دریاچه امونپیر فلور. است بند هفت علف و گجن نی، از شتربی ،دریاچه حواشی گیاهی پوشش(. 2: 1392 آتک،

 صنوبر و سرو اج،ک اقاقیا، ون، نظیر هایی گونه از شده انجام های کاری نهال و ها کاری جنگل در و مرتعی های گونه از عمده

 ۀرد از داران مهره شامل ،شورابیل تاالب نوریجا فون(. 46: 1390 کاوش، و طرح مشاور مهندسین) است شده تشکیل
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را  کمان رنگین آالی قزل و کاراس ماهی، سس سیاه، اهیم ماهیان، میان از. است پرندگان و خزندگان دوزیستان، ماهیان،

 ةجمل از .دنشو می محسوب تاالب این جانوری های   گونه ترین مهم از ،کنارآبزی و آبزی مهاجر پرندگان. برد نام توان   یم

... و فالمینگو دریایی، پرستوی آنقوت، خاکستری، غاز مرغابی، کاکایی، حواصیل، مانند هایی گونه به توان می رندگانپ این

 (.10 -8: 1381 اردبیل، زیست محیط حفاظت سازمان) کرد اشاره

 

       
 لیشوراب تفرجگاه از یریتصاو :2شماره  شکل

 پژوهش روش

 این در .است شده ستفادها( CVM) مشروط گذاری ارزش روش از ،شورابیل گردشگری ةجاذب ارزیابی برای ،پژوهش این در

 شود، می استفاده دوبعدی و دوگانه صورت به انتخاب ةپرسشنام از بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل گیری اندازه منظور به روش

 «خیر» و «بله» پاسخ دو با تنها پیشنهادی مبلغ سه مقابل در بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل گیری اندازه که معنی بدین

 بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل گیری اندازه. کرد ارائه را دوگانه ةپرسشنام تعدیل و اصالح با هانمان بار اولین شود، می سنجیده

 و وابسته سؤال سه صورت به ،پیشنهادی مبلغ سه. شود می سنجیده «خیر» و «بله» های پاسخ با ،پیشنهادی مبلغ سه مقابل در

 .دنشو می مطرح هم به مرتبط

 گردشگری مقصد یک از گردشگران و بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل که است موضوع این بر   مبتنی CVM روش

 که است دلیل این به «مشروط» واژۀ از استفاده. بپردازند گاهتفریح این برای حاضرند پول میزان چه و است چقدر

 تحلیل و پژوهش دادن   انجام مراحل و فرایند. دهند قرار خرید فرضی موقعیت در را خود دبای گردشگران و بازدیدکنندگان

 (:105 :1392 ،همکاران و راحلی) است ترتیب این به CVM روش

 د؛شو ارزیابی باید که نظر مورد ۀپدید کمی و کیفی های ویژگی و ها مؤلفه تبیین و تعریف 

 هستند؛ آماری ةجامع شامل که پاسخگویانی شناسایی و تعریف 

 مجازی یا میدانی های روش طریق از نظر مورد های داده آوری جمع و ها پرسشنامه کارگیری به و طراحی و نتدوی 

 الکترونیک؛ پست مانند

 ای رایانه افزارهای نرم و ریاضی های روش به ،نتایج آماری تحلیل و تجزیه. 

 یبرا پایدار، ةتوسع رویکرد گسترش و محیطی زیست مفاهیم اهمیت افزایش موازات به ،اخیر های دهه در روش این

 جمله از طبیعی منابع اقتصادی برآورد و ارزشیابی گردشگری، صنعت ةتوسع محیطی زیست تأثیرات ارزیابی و مطالعه

 .دشو می ارجا شهرها ةحاشی طبیعی های تفرجگاه

 فرض ،روش این در. دشو   می تعیین معین فرضی سناریو در ،افراد پرداخت به تمایل ،مشروط گذاری ارزش روش در

 (:Hanemann, 1984: 333) شود   می مشاهده 1 رابطة در هک هستند یمطلوبیت تابع دارای افراد که شود می

(1) 𝑈(𝑌, 𝑆)  

 هر .است فرد اجتماعی -اقتصادی عوامل سایر از برداری S و فرد درآمد Y ،غیرمستقیم مطلوبیت تابع U ،آن در که
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 که بپردازد( A) پیشنهادی مبلغ عنوان هب گردشگری منبع از استفاده برای را خود درآمد از مبلغی است حاضر بازدیدکننده

 از بیشتر ،گردشگری منابع از استفاده در ایجادشده مطلوبیت میزان. شود می وی برای مطلوبیت ایجاد سبب ،هاستفاد این

 (:همان) دهد می نشان را آن 2 رابطة که کند نمی استفاده آن از وی که است یحالت

(2 ) 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) +  𝜀1  ≥ 𝑈 (0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀0 

. اند شده توزیع دیگریک از مستقل و دفیتصا طور به و هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهای 𝜀1و 𝜀0 ،آن در که

 :Hanemann, 1984) آید می دست   به 3 رابطة از ،گردشگری منبع از استفاده اثر رب (𝑈∆) مطلوبیت در ایجادشده تفاوت

333-334): 

(3 ) ∆𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 + 𝜀0) 

 بنابراین، ؛است دوگانه ةوابست متغیر یک دارای (،WTP) افراد پرداخت به تمایل بررسی در ،دوگانه ةپرسشنام ساختار

 ارزش تعیین برای ،بازدیدکنندگان WTP میزان بر مختلف توضیحی متغیرهای تأثیر میزان بررسی برای الجیت الگوی

𝑃) احتمال ،الجیت الگوی براساس .شد استفاده تفرجی − 𝑖)، بیان زیر صورت به بپذیرد، را پیشنهادها از یکی فرد اینکه 

 (:Hanemann, 1984: 334) شود می

(4 )  𝑃𝑖  = 𝐹𝑛 (∆𝑈) =  
1

1+𝑒𝑥𝑝(−∆𝑈)
 =   

1

1+𝑒𝑥𝑝{−(𝛼− 𝛽𝐴+𝛾𝑌+𝜃𝑆)}
   

 𝐹 − 𝑛(∆𝑈)اجتماعی متغیرهای از بعضی و است استاندارد لجستیک اختالف یک با تجمعی توزیع تابع که- 

 شامل پژوهش این در را حصیالتت و خانوار اندازۀ جنسیت، سن، پیشنهادی، مبلغ درآمد، جمله از اقتصادی

< θ  رود می انتظار که هستند برآوردی   قابل ضرایب  γ، β و𝜃.شود می γ  و 0 > 0 ،β≤   برای روش سه. باشند 0

 ةوسیل به WTP انتظاری مقدار ةمحاسب برای ،آن از که است WTP متوسط ،اول روش: دارد وجود  WTPةمحاسب

 کل WTP متوسط ،دوم روش. شود می استفاده نهایت بی تا صفر ۀمحدود در عددی گیری انتگرال
 ةمحاسب برای که است1

 متوسط به موسوم سوم روش و رود می کار   به∞ا تا  ∞+  ۀمحدود در عددی گیری انتگرال ةوسیل به WTP انتظاری مقدار

WTP قسمتی 
 تا صفر ۀمحدود در عددی گیری انتگرال ةوسیل به WTP انتظاری مقدار محاسبة برای آن از و است2

 با محدودیت سازگاری و ثبات زیرا ؛است بهتر سوم روش ها روش این نایم از. شود می استفاده (A) ماکزیمم پیشنهاد

 شدن   جمع توانایی و آماری کارایی تئوری،
 (:Lee and Han, 2002: 535) شود می محاسبه زیر رابطة از که کند می حفظ را3

(5 ) 𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫ 𝐹𝑛(∆𝑈)𝑑𝐴 = ∫ (
1

1+𝑒𝑥𝑝[−(𝑎∗+𝛽𝐴)]
)

𝑚𝑎𝑥𝐴

0
                                                                   

𝑚𝑎𝑥𝐴

0    

𝑑𝐴, 𝑎∗ = (𝑎 +γY +θS) 
 -اجتماعی ةجمل ةوسیل به که است هشد   تعدیل مبدأ از عرض ∗𝑎و پرداخت به تمایل انتظاری مقدار E(WTP) که

 لگاریتمی یا خطی توابع فرم به است ممکن الجیت الگوهای. است شده اضافه (a) اصلی مبدأ از عرض ةجمل به ،اقتصادی

 .است شده استفاده آن از مطالعات بیشتر در و است تر آسان  WTP متوسط ةمحاسب برای خطی تابعی فرم که شوند برآورد

 کنندگانبازدید پرداخت به تمایل میزان و پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل ،4الجیت مدل کاربرد با ،حاضر پژوهش در

 برای ،SPSS آماری افزار نرم از ،توصیفی های داده تحلیل و تجزیه برای. دنشو   می تعیین مذکور ةجاذب از استفاده برای

 این در. شد استفاده Maple افزار نرم از ریاضی محاسبات برای نیز و Shazam افزار نرم از الجیت الگوی در ها داده برآورد

                                                                                                                                                                          
1. Overall mean WTP 
2. Truncated mean WTP 
3. Aggregation 
4. Logit model 
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 اطالعات ،اول بخش در. شد طراحی بخش سه در مذکور ةپرسشنام .گرفتیم بهره دوبعدی ةدوگان ةپرسشنام از ،پژوهش

 از گویه یازده در ،دوم بخش در و شد دریافت پاسخگو فرد اقتصادی و اجتماعی شخصیتی، های ویژگی به مربوط

 پرداخت به تمایل به مربوط سؤاالت یزن سوم بخش در. ندکن ارزیابی را تفرجگاه محیط تا شد خواسته کنندگانبازدید

 سؤاالت صورت به لریا 20000 و 10000 ،5000 مقادیر به پیشنهادی قیمت سه ،بخش این در. شد مطرح بازدیدکنندگان

 .شدند انتخاب آزمون پیش براساس ،شنهادیپی مقادیر این. شد مطرح هم به مرتبط و وابسته

 دو مدت به مذکور ةجاذب بازدیدکنندگان از حضوری ةمصاحب روش به هپرسشنام وسیلة   به ،نیاز مورد های داده و آمار 

 ةجاذب بازدیدکنندگان تمامی شامل ،رو   پیش پژوهش در آماری ةجامع. ندشد آوری جمع 1393 تیر و خرداد در ماه

 اخذ برابر ،1392 سال در شورابیل ةمجموع مدیریت برآورد براساس. است 1393 سال در اردبیل شورابیل گردشگری

 ؛1391 اردبیل، شهرداری) است بوده گردشگر نفر 1،560،000 حدود میزبان ،شورابیل ةجاذب اتومبیل، هر از ورودیه

1392.) 

 از استفاده با ه،نمون تعداد تعیین. است شورابیل ةجاذب گردشگر 1،560،000 شامل آماری ةجامع ،حاضر پژوهش در 

  (.6 رابطة) گرفت صورت 1کوکران فرمول

(6 ) 𝑛 =
𝑁(𝑡∗𝑠)

2

N𝑑
2+

(t∗s)
2 

 

 محاسبات براساس. است 96/1 اب برابر t و مطلوب احتمالی دقت d معیار، انحراف S آماری، ةجامع N ،رابطه این در

 فرمول روش به 216 عدد ،اساس   اینبر. است 2 مطلوب احتمال دقت میزان و 15 معیار انحراف میزان ،آزمون پیش

 .یافت افزایش نفر 250 به نمونه حجم ،تر مطلوب نتایج به دستیابی برای. آمد دست   به کوکران

1560000 (1/96 ∗  15)
2

1560000 (2)
2

+ (1/96 ∗  15)
2

= 216 

 ةجاذب بازدیدکنندگان توسط امهپرسشن 250 سپس. شدند آزمون پیش پرسشنامه 25 بتداا ،میدانی پژوهش در

 از مورد 18. شد تکمیل روز شبانه مختلف اوقات در و تدریج به( 1393 تیر و خرداد) ماه دو طی شورابیل گردشگری

 و تجزیه کار درنهایت. شدند حذف پژوهش روند از ،پاسخگویان نادرست برداشت یا بودن   ناقص دلیل   به ها پرسشنامه

 شورابیل ةجاذب گردشگران از نفر 232 شامل ،نمونه آماری ةجامع حجم. گرفت انجام شده تکمیل ةپرسشنام 232 با تحلیل

 .است

 

 ها افتهی و بحث

 میانگین. شود می مشاهده 4 و 3 ،2 ،1 جداول در مهم رهایپارامت و متغیرها توصیفی نتایج ،ها داده و آمار استخراج از پس

 الیر 9،000،000 ماهیانه درآمد و نفر 3/2 خانوار ۀانداز سال، 12 تحصیل های سال سال، 5/33 سن، برای متغیرها این

 جمعیت   کم هایخانوار در و دارند مناسب تحصیالت میزان متوسط، سنین گردشگران ،شود می مالحظه کهطور همان. است

 .کنند   می زندگی

  

                                                                                                                                                                          
1. Cochran 
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 مطالعه مورد مهم یرهایمتغ از یعضب آمار :1 شماره جدول

 حداقل حداکثر میانگین متغیرها
 انحراف
 معیار

 متغیرها فراوانی توزیع 

 20 16/9 15 70 5/33 (سال) سن
*(25) 
**(8/10) 

21-30 
(86) 
(1/37) 

31-40 
(67) 
 (9/28) 

41-50 
(34) 
(7/14) 

51-60 
(11) 
(7/4) 

 <60 
(9) 
 (9/3) 

 

 تحصیل های سال
 (سال)

12 22 2 3 6 
(4) 
 (7/1) 

6-12 
(82) 
(3/35) 

12-14 
(39) 
(8/16) 

14-16 
(74) 
(9/31) 

16-18 
(25) 
(8/10) 

 <18 
(8) 
(4/3) 

 

 1 83/0 1 6 28/2 (نفر) خانوار ۀانداز
(22) 
(5/9) 

2-4 
(139) 
(9/59) 

4-6 
(54) 
(3/23) 

 <6 
(17) 
 (3/7) 

- - 

 

 ماهیانه درآمد
 (تومان میلیون)

9/0 5/3 0 58/0 0 
(54) 
(3/23) 

 5/0 
(36) 
 (5/15) 

5/0-1 
(56) 
(1/24) 

1-5/1 
(30) 
(9/12) 

5/1-2 
(31) 
(4/13) 

2-3 
(22) 
(5/9) 

 <3 
(3) 
 (3/1) 
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 .است 232 ها آن مجموع که ستهامتغیر فراوانی ها ردیف تمامی در پرانتز داخل اعداد *

 .است 100 ها آن مجموع که ستمتغیرها فراوانی درصد ها ردیف تمامی در پرانتز داخل اعداد **

 

 مقیاس در گویه یازده ،شورابیل تفرجگاه تسهیالت و امکانات وضعیت از گردشگران رضایتمندی سنجش منظور به

 میزان معیار، انحراف و میانگین براساس. شد تعیین رضایتمندی شاخص صورت به ها آن میانگین سپس و طراحی لیکرت

 جدول در که گونه همان. شد بندی طبقه عالی و خوب متوسط، ضعیف، وهگر چهار در پاسخگویان همة نظر از رضایتمندی

 تجهیزات و امکانات وضعیت ،تفرجگاه این بازدیدکنندگان از درصد 2/11 و 8/19 ،34 ،35 به اعتقاد ،شود می مالحظه 2

 .است عالی و ضعیف متوسط، خوب، ترتیب   به تفرجگاه موجود

 
 لیشوراب تفرجگاه در موجود زاتیتجه و امکانات از کنندگاندیبازد یابیارز :2 شماره جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی دامنه وضعیت سطوح

 8/19 8/19 46 06/0 -24/0 ضعیف

 8/53 34 79 25/0 -38/0 متوسط

 8/88 35 81 39/0 -56/0 خوب

 100 2/11 26 57/0 -83/0 عالی

 - - 232 جمع

sd = 18/0  Mean = 38/0  Max = 83/0  Min =  06/0  
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 10،000 پرداخت به و نپذیرفتند را پیشنهاد اولین( درصد 49) نفر 114 بازدیدکننده، 232 وعمجم از ،3 جدول براساس

. پذیرفتند را آن( درصد 51) نفر 118 که درحالی ؛نداشتند تمایل شورابیل تفرجگاه از بازدید برای خود ةماهیان درآمد از الیر

 نفر 75 شد، پیشنهاد (ریال 5000) ترکم مبلغ نداشتند، ریال 10،000 پرداخت به یتمایل که پاسخگویانی برای که هنگامی

 اول پیشنهاد که پاسخگویانی از دسته آن. پذیرفتند را آن( درصد 17) نفر 39 که   یحالدر ؛نپذیرفتند را آن( درصد 32)

 برای ریال 20،000 پرداخت به حاضر آیا که گرفتند قرار باالتر یپیشنهاد گروه در ،پذیرفتند را( ماه در ریال 10000)

 نتایج. پذیرفتند را آن( درصد 29) نفر 67 و نپذیرفتند را سوم پیشنهاد( درصد 22) نفر 51 .هستند شورابیل ةجاذب از بازدید

 .کنند می رضایت اظهار شورابیل تفرجگاه از بازدید برای مبلغی پرداخت از ،گردشگران درصد 68 داد نشان
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 لیشوراب ةجاذب یحیتفر ارزش ةمحاسب یبرا یشنهادیپ مبلغ سه به ییپاسخگو تیوضع :3 شماره جدول

 پذیرش وضعیت
 اولیه پیشنهاد

 (ریال 10000)

 پایین پیشنهاد
 (ریال 5000)

 باالیی پیشنهاد
 (الیر 20000)

 پیشنهادی مبلغ پذیرش
 67 39 118 تعداد

 29 17 51 درصد

 51 75 114 تعداد پیشنهادی مبلغ رد

 22 32 49 درصد

 جمع
 118 114 232 تعداد

 51 49 100 درصد
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 بر متغیرها این تأثیرگذاری و ها آن آماری داریامعن سطوح الجیت، الگوی متغیرهای ضرایب برآورد نتایج ادامه،در

 که داد نشان واریانس ةتجزی آزمون نتایج. است آمده 4 جدول در نمایی راست حداکثر روش زا استفاده با وابسته متغیر

 آزادی ةدرج در (LR) نمایی راست نسبت آمارۀ مقدار. ندارد ودوج خطی   هم الگو در استفاده مورد توضیحی متغیرهای میان

 لحاظ از برآوردی الگوی کل ،است (P-value) احتمال ارزش مقدار از بیشتر ،مقدار این کهآنجا از. است 89/164 با برابر 7

 45/0 ،45/0 ترتیب   به الجیت الگوی برای فادن مک و مادال استرال، ضریب مقادیر .است دارامعن درصد 1 سطح در آماری

 الگو این در صحیح بینی پیش درصد. هستند مطلوب وابسته، متغیر مشاهدات تعداد به توجه با ،مقادیر این. است 42/0 و

 .است اطمینان قابل بعدی تحلیل و تجزیه برای ،فوق الگوی دهد می نشان

 میزان درآمد، میزان تحصیالت، ،خانوار اعضای تعداد جنسیت، توضیحی متغیرهای برای شدهبرآورد ضرایبآنجاکه  از 

 ضریب تنها. نیست دارامعن 99/0 اطمینان سطح در ،است 01/0 سطح از کمتر ،پیشنهادی قیمت و بازدیدکنندگان رضایت

 t ۀآمار ارزش همچنین. نیست دارامعن ،بنابراین و دارد قرار 05/0 از باالتر داریامعن سطح در ،سن متغیر برای ردشدهبرآو

 قیمت و بازدیدکنندگان رضایت میزان درآمد، میزان تحصیالت، ،خانوار اعضای تعداد جنسیت، متغیرهای دهد می نشان

 ،ادامهدر. است کمتر رقم این از 9360/0 مقدار با سن متغیر فقط و دارند قرار( t= 96/1) 96/1 از بیشتر پیشنهادی،

 در مثبت اثر دارای ،بازدیدکنندگان رضایت میزان و درآمد میزان تحصیالت، ،خانوار اعضای تعداد جنسیت، متغیرهای

 از کنندگانبازدید پرداخت به تمایل در اثری ،سن و دارد منفی اثر پیشنهادی قیمت متغیر .هستند پرداخت به تمایل

 .ردندا شورابیل تفرجگاه

 مانند ،رددا پرداخت به تمایل بر منفی اثر ،پیشنهادی قیمت متغیر ،الجیت الگوی با گرفته   صورت مطالعات همة در

 ،(1387) همکاران و زاده خداوردی ،(1387) سهرابی و دشتی ،(1387) قاضی و میبدی امامی ،(1384) خلیلیان و نژادامیر

 البته که( 1392) همکاران و راحلی و( 1391) همکاران و صامتی ،(1389) اسماعیلی و پرون ،(1388) همکاران و قربانی

 حاضر پژوهش با کامل طور   به نظر این از و درندا منفی اثر نیز دیگری غیرهایمت ،پیشنهادی قیمت کنار در ها   آن همة در

 ةمطالع در پارک به وآمد رفت بار هر ةهزین متغیر خلیلیان، و امیرنژاد ةمطالع در سن متغیر که طوری به ؛نیستند راستا   هم

 و پرون ،همکاران و زاده یدخداورو  سهرابی و دشتی های مطالعه در خانوار اعضای تعداد متغیر اضی،ق و میبدی امامی

 و صامتی و همکاران و قربانی های مطالعه در خانوار دافرا تعداد و سن متغیرهای و ،همکاران و راحلی و اسماعیلی

 .ندردا منفی اثر پیشنهادی متقی متغیر کنار در ،همکاران

 خلیلیان، و نژادامیر مطالعات در ،تحصیالت و درآمد میزان متغیر دو شد متذکر باید مثبت اثر دارای هایمتغیر مورددر 

 پاسخ دادن و پرداخت به تمایل در مثبت اثر ،همکاران و صامتی و اسماعیلی و پرون ،همکاران و قربانی سهرابی، و دشتی

 مانند دیگری متغیرهای ،حاضر پژوهش در شد آوریاد باید. دارد مطابقت تحقیق این های یافته با یافته، این که دارند مثبت

 .هستند مثبت اثر دارای نیز کنندگانبازدید رضایت میزان و خانوار اعضای تعداد جنسیت،
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 وابسته متغیر پذیرش تمالاح روی را توضیحی متغیرهای تأثیر عالئم فقط اولیه برآوردشدۀ ضرایب ،الجیت الگوی در

 ،همکاران و زاده   خداوردی) ندشو می تفسیر نهایی آثار و ها کشش بلکه ؛ندارند عددی مقدار هاتفسیر و دنده می نشان

 بودن   ثابت با که دهد می نشان خانوار اعضای تعداد و جنسیت الت،تحصی متغیرهای به مربوط وزنی کشش(. 49 :1387

 پذیرش احتمال ،بازدیدکنندگان خانوار اعضای تعداد ،و جنسیت تحصیالت، سطح در درصدی یک افزایش عوامل سایر

 مورد کشش مقادیر. یابد یم یشدرصد افزا 1788/0 و 2295/0، 2804/0 ترتیب   به بازدیدکنندگان در پرداخت به تمایل

 پذیرشاحتمال  ،یشنهادیپ یمتدرصد در ق یک یشبا افزا دهد یمنشان  یشنهادیپ یمتمستقل ق غیرمت برای بررسی

 .یابد یمکاهش  درصد 0244/0 بازدیدکننده در پرداخت به تمایل

 مربوط نهایی اثر. است مردان از بیشتر درصد 25 ،زنان یرشاحتمال پذ دهد یمنشان  یتجنس یرمتغ ییاثر نها رمقدا

 یک یشافزا با دهد یمنشان  یزن بازدیدکنندگان ضایتر میزان و درآمد تحصیالت، ،خانوار اعضای تعداد متغیرهای به

 صددر 6/10 و 48، 9/10، 8/11 ترتیب   به یدکنندگانبه پرداخت توسط بازد یلتما یرشاحتمال پذ ،فوق یرهایمتغ درواحد 

کاهش احتمال  به ،مذکور متغیر در واحد یک افزایش دهد یمنشان  یزن یشنهادیپ یمتق متغیر یی. اثر نهایابد یم یشافزا

 .شود یم منجردرصد  5/87 ۀانداز به ،پرداخت به بازدیدکننده یلتما یرشپذ

 
 لیشوراب ةجاذب یحیتفر ارزش ةمحاسب یبرا تیالج یالگو از استفاده جینتا :4 شماره جدول

 متغیرها
 ضرایب مقدار

 شدهبرآورد
 نهایی اثر وزنی کل کشش داریامعن سطح t آمارة ارزش

 - -5258/0 000/0 045/6 3767/1 مبدأ از عرض

 265/0 0485/0 349/0 9360/0 26542/0 سن

 250/0 2295/0 000/0 146/4 25085/0 جنسیت

 118/0 1788/0 004/0 919/2 11873/0 خانوار اعضای تعداد

 109/0 2804/0 000/0 125/5 10955/0 تحصیالت

021/0 304/2 48048/0 درآمد میزان  0986/0  480/0 

 رضایت میزان
 بازدیدکنندگان

10697/0 259/3 001/0 1747/0 106/0 

 -875/0 -0244/0 001/0 -293/3 -087510/0 پیشنهادی قیمت

Likelihood Ratio Test: 899/164  Percent of right prediction: 43% 
MCfadden 𝑅2 42/0  Esterrel 𝑅2a= 45/0  Maddald 𝑅2= 45/0   
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 :آید می دست   به 5 رابطة از استفاده با شورابیل تفرجگاه در تفریح برای پرداخت به تمایل میانگین

α*= 38/1 + 265/0 CON + 109/0 Edu + 118/0 FN + 48/0 R 

α*= 38/1 + 265/0 * 5/33 ) +( 109/0 *9) + ( 118/0 * 5/3 ) + ( 48/0 *9000000) = 4320011   

𝑊𝑇𝑃 = ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 [− (4320011 − 0/087510 )]

3000

0
 = 12000 

 ؛آمد دست   به ریال 12000 شورابیل گردشگری ةجاذب در تفریح برای بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میانگین میزان

 :شود می محاسبه زیر رابطة بقاطم ،تفرجگاه این ساالنة تفریحی ارزش بنابراین،

 شورابیل تفرجگاه ساالنة تفریحی ارزش( = ساالنه کنندگانبازدید ادتعد × پرداخت به تمایل میانگین) 

شورابیل تفرجگاه ساالنة تفریحی ارزش( = 1560،000 × 12000= ) 18،720،000،000  

 .آید می دست   به سال در ریال میلیون 720 و میلیارد 18 شورابیل تفرجگاه تفریحی ارزش 
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 گیری نتیجه

 که امعن   بدین .است متوسط تا خوب ،تفرجگاه تسهیالت و امکانات از بازدیدکنندگان مندیرضایت میزان ،ها یافته مطابق

 ،جهت بدین. است درصد 34 و 35 ترتیب   به متوسط و خوب وضعیت سطوح در تفرجگاه امکانات از بازدیدکنندگان ارزیابی

 تسهیالت تفریحی، امکانات ها آن مجدد بازدید احتمال و بازدیدکنندگان رضایتمندی و گردشگران تعداد افزایش برای

 .باشد داشته توسعه و بهبود برای دائمی هایی طرح و ها برنامه باید تفرجگاه این... و سبز فضای و بهداشتی و رفاهی

 کنند تبدیل پولی معیارهای به را محیطی معیارهای از وسیعی بخش قادرند بازدیدکنندگان که است این اساسی دیدگاه 

 درآمد سطح با توسعه درحال کشوری ایران اینکه وجود با. است محیطی زیست منابع برای ها آن گذاری ارزش ۀدهند نشان که

 از استفاده برای مردم که دهد می نشان نتایج است، مواجه تحریم و اقتصادی های بحران مانند مسائلی با و ستا متوسط

 استفاده الجیت مدل از ،پرداخت به افراد تمایل میزان گیری اندازه برای .هستند مبلغ پرداخت به راضی ،طبیعی های تفرجگاه

 متغیرهای از یکهر تأثیر میزان همچنین .شد برآورد مدل پارامترهای ،نمایی راست حداکثر روش براساس ،نهایتدر و شد

 ،شورابیل تفرجگاه از تفریحی ۀاستفاد برای ،بازدیدکنندگان از درصد 68 که طوری به شد؛ تحلیل و محاسبه ،مدل در واردشده

 بازدیدکننده هر ورودی قیمت عنوان به پرداخت به تمایل میانگین ،پژوهش این در. دکنن پرداخت مبلغی که دارند رضایت

 72/18 تفرجگاه این ةساالن تفریحی کل ارزش همچنین. آمد دست به الیر 12000 ،شورابیل تفرجگاه از استفاده برای

 دهد می نشان بعدی نتایج. است طبیعی های تفرجگاه به بازدیدکنندگان زیاد اهمیت گرنشان که شد برآورد الیر میلیارد

 نظر از که -درآمد و خانوار اعضای تعداد پیشنهادی، قیمت ،بازدیدکنندگان رضایت جنسیت، تحصیالت، میزان متغیرهای

 تفرجگاه از استفاده برای بازدیدکنندگان WTP میزان در مؤثر عوامل ترین مهم -اند شده معنادار درصد 1 سطح در آماری

 .دارد همخوانی مشابه مطالعات بیشتر با تحصیالت، میزان تأثیر نوع نظر زا پژوهش این نتایج ،بنابراین ؛هستند شورابیل

 کشور مردم اینکه اول. یافتیم دست ای امیدوارکننده و انتظار قابل نتایج به پژوهش این در ،مدیریتی و سیاستی نظر از 

 بهبود از حمایت منظور به یتوجه شایان WTP اینکه دوم. نددار یآگاه شهرها در ها تفرجگاه وجود ضرورت و اهمیت از ما

 آید می فراهم امکان این شهری مسئوالن و گذاران سیاست برای ،بنابراین ؛دارد وجود شهری   داخل های تفرجگاه ةتوسع و

 حاضر ةمطالع ،جهت بدین .کنند ریزی برنامه و گذاری سیاست شهری   داخل زیست   محیط کیفی و کمی ةتوسع مورددر تا

 های پیشنهاد ،تحقیق های یافته براساس اردبیل، شورابیل ةجاذب در گردشگری ةتوسع های برنامه پیشرفت و بهبود برای

 :دهد می ائهار را زیر

 ؛است ریزی برنامه و برآورد در بینی واقع با همراه ها آن از علمی شناخت ،ها جاذبه بالندگی و رشد در اول قدم 

 در پرداخت به تمایل بر گذارتأثیر عوامل از یکی ،پژوهش این در بررسی مورد افراد آموزش و تحصیالت سطح 

 از توان می را جامعه افراد عمومی های آموزش و حصیالتت سطح افزایش بر تأکید .است شورابیل تفرجگاه

 ؛گیرد   می نظردر طبیعی های جاذبه و شهری های تفرجگاه بیشتر و بهتر حفاظت برای دولت که دانست هایی برنامه

 مشارکت. است شورابیل تفرجگاه دیدکنندگانباز پرداخت به تمایل در مؤثر عوامل از دیگر یکی نیز جنسیت عامل 

 توان   یم طبیعی منابع ةعتوس و نگهداری حفاظت، جهتدر گردشگری صنعت مدیریتی و اجرایی ارکان در را زنان

 ؛آورد شمار   به مناسبی راهکار

 پیشنهاد .است درآمد ،ژوهشپ این در بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میزان و تمایل بر مؤثر عوامل از دیگر یکی 

 ؛ابدی کاهش جامعه درآمدی فقر تاکند  ریزی برنامه منابع، این بیشتر بتخری از جلوگیری برای دولت شود می

 استاندارد تعیین های سیاست از گیری بهره و جمعیتی فشارهای از کاستن جهتدر جمعیت تنظیم های سیاست 

 ؛شود   می محسوب مناسبی راهکار ،منابع این ةعرص در صنعتی ۀاستفاد های ظرفیت

 است الزم است، متوسط و خوب وضعیت سطوح رد ،تفرجگاه امکانات از بازدیدکنندگان رضایت اینکه به نظر 
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 در... و ایمنی امکانات ةتوسع ،پذیرایی اقامتی، بهداشتی، رفاهی، امکانات سطح ارتقای برای یصحیح ریزی برنامه

 ؛گیرد انجام شورابیل تفرجگاه

 علیه تهدید ۀدربار مردم اهیآگ افزایش هدف با کشور سطح در استان های جاذبه مؤثر و منظم تبلیغات 

 است. یدیگر مناسب راهکار ،پایدار اکوتوریسم و گردشگری ةتوسع منظور به و زیست محیط
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